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Al tancament d'aquesta
edició, les últimes notícies
sobre el bloqueig de
comptes de l'Aldea són
que el Govern negocia la
intervenció de Bankia en el
salvament de la secció de
crèdit de la cooperativa del
municipi. El secretari del
Govern, Germà Gordó,
afirma que la resolució del
problema financer de
l'entitat s'haurà de
programar en "tres o
quatre fases". L'alcalde de
l'Aldea, Dani Andreu,
nomès té paraules per
afegir que “l'únic que vull
és que la meva gent tingui
els diners per festes de
Nadal”.

P3 

L’Aldea: esperança i fe

Terres de l’ebre. Milers de funcionaris
protesten contra les retallades en una
manifestació que va tenir lloc el dimecres
passat.              P4

Esports. Oriol Romeu, jugador ulldeconenc
del Chelsea: “el dia del debut, quan sonava
l’himne de la Champions, la veritat és que
estava ‘al.lucinat’”. P18

Terres de l’ebre. El Govern incrementa un
17% la dotació pressupostària per lluitar
contra la proliferació de la mosca negra al
territori.   P5

Com ja fa diversos anys, el campus Terres de l'Ebre de la URV col·labora amb la Marató de TV3 a Tortosa.
Enguany, s'ha organitzat una caminada en solidaritat amb aquesta gran iniciativa, que en aquesta ocasió intenta
concienciar sobre la regeneració i transplantament d'òrganis i teixits. El proper diumenge, 18 de desembre, totes
les persones que acudeixin a les 11,30 hores al Parc municipal podran participar en el recorregut previst, des
d'allí fins acabar al pavelló firal de la ciutat. La caminada és festiva, i participen el grup musical 4+1, Lo Golafre,
la Colla Jove i els gegants. Al pavelló firal es fa una enlairada de globus, i actuen el pallasso Moniato i els alum-
nes de les escoles de ball de Tortosa Llibertat Curto i Neus Rodés. Durant els dies previs al programa el campus
Terres de l'Ebre participa també en la recollida de fons per a la Marató. P9

Un cop més amb la Marató!
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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.
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El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

Quan va esclatar la Guerra
dels Trenta Anys, l'any
1618, per causes religio-
ses barrejades amb qües-
tions polítiques i econòmi-
ques, el rei d'Espanya Felip
IV de la dinastia dels Àus-
tries, hi participà obligat
pel seu parentiu amb l'em-
perador alemany de l'estirp
dels Habsburg. Però les
guerres costen diners i una
guerra tan llarga va arruï-
nar la tresoreria reial.
Llavors es decidí que
Catalunya aportés homes i
diners a la guerra. Això ori-
ginà la indignació de la
població catalana, que es
va veure forçada a acollir
les tropes imperials que
havien de defensar la fron-
tera espanyola d'un hipotè-
tic atac francès. Els abu-
sos dels soldats, que es
van comportar com si fos-
sin forces d'ocupació, va
provocar la revolta popular
dels segadors coneguda
com “Corpus de Sang”. 
Amb el Tractat dels
Pirineus, la monarquia
espanyola i la francesa van
posar fi a les seves dispu-
tes. La penyora de pau va
ser el Rosselló que en
1659 es va incorporar defi-
nitivament a França. Això
donà lloc al sentiment anti-
francès dels catalans, que
va anar incrementant-se al
llarg de la segona meitat
del segle XVII per esdevenir
un dels factors de rebuig a
Felip V pel seu origen. 
Arran de la mort sense des-
cendència de Carles II, el
darrer rei de la casa dels
Àustries, les principals
monarquies europees van
prendre partit per algun
dels possibles successors.

Uns defensaven Felip
d'Anjou, nét de Lluís XIV rei
de França, que era el candi-
dat de Castella. Els altres
volien l'arxiduc Carles, fill
de l'emperador d'Àustria,
qui rebia el suport de les
institucions catalanes. Així
va començar la Guerra de
Successió, en què tropes
angleses i austríaques
recolzant a un candidat llui-
taren contra l'exèrcit
francès, que ajudava als
partidaris de l'altre. Les tro-
pes filipistes es van anar
imposant i, a la fi, amb l'a-
bandó dels anglesos,
Catalunya es va quedar
sola defensant l'arxiduc
Carles. L'onze de setembre
de 1714, després d'un
dramàtic any de setge, va
caure Barcelona i es va
acabar la guerra.
L'actuació de Felip d'Anjou,
el primer monarca de la
dinastia dels Borbons, fou
dràstica: va promulgar el
Decret de Nova Planta, pel
qual s'abolien totes les ins-
titucions catalanes i les lli-
bertats del poble. El cas-
tellà fou proclamat l'idioma
oficial, malgrat que el
català era la llengua parla-
da per la gent habitual-
ment.
Ah! Me n'havia oblidat de
dir-vos el meu nom, tot i
que a aquestes alçades de
ben segur que molts de
vosaltres ja l'haveu endevi-
nat. El meu nom és...
Catalunya.

Ramon Gonzalez
la Ràpita

Memòries d’un país

Opinió

La junta directiva de la cooperativa de
L'Aldea i els afectats pel bloqueig de comp-
tes a l'entitat han acordat aquest dilluns a la
nit tenir paciència i esperar els informes
finals dels auditors de la
Generalitat abans d'em-
prendre accions legals per
recuperar els seus estal-
vis. Més que per resoldre
dubtes, la reunió entre els
representants dels afectats i la junta directiva
de l'entitat ha servit per fer pinya. Uns i altres
estan d'acord en què evitar ser bel·ligerants
és la millor manera per recuperar com més
aviat millor els seus estalvis. Fernando Falcó,

el president de l'entitat, també ha fet una
crida a la tranquil·litat i ha dit que el procés
va "per bon camí" malgrat que "més lent del
que voldrien". El president de la junta directi-

va ha assegurat que han con-
tractat un economista perquè
elabori el pla de viabilitat de
la cooperativa, després que
la Generalitat recomanés a
l'entitat tenir aquesta figura

professional amb vista al futur. Falcó també
ha dit que, de moment, no es planteja la pos-
sibilitat que altres cooperatives puguin refi-
nançar la secció de crèdit de la cooperativa
de L'Aldea.  

Editorial

Paciència

Davant de la situació actual els responsa-
bles polítics no es poden limitar a retallar
per estalviar: cal que reorientem la nos-
tra economia per respondre a la pregun-
ta fonamental: com ens guanyarem la
vida el dia de demà?
N'hi diuen ajustos. Són retallades. La teo-
ria és que hem gastat massa, que no ens
podem permetre tenir un estat del benes-
tar semblant al dels països europeus
més avançats. 
És completament fals. La pregunta és
ben senzilla: per què no es pot superar el
3% de dèficit? En teoria, davant de crisis
com l'actual cal que hi hagi inversió públi-
ca per dinamitzar l'economia. Quan tor-
nem a la normalitat ja el retallarem, el
dèficit. Ara, en canvi, i sobretot a
Catalunya, el que estem fent és deprimir
encara més l'economia, eliminant places
de treballadors públics i limitant el poder
adquisitiu dels funcionaris. Qui es can-
viarà el cotxe? Qui farà obres a casa? Qui
sortirà a sopar a un Restaurant? Ens
estem carregant el consum, i si no hi ha
consum no hi ha creació de llocs de tre-
ball, ans al contrari, se segueix destruint
ocupació. Els únics que guanyen amb
aquests “ajustos” són els possibles bene-
ficiaris de les privatitzacions de serveis
públics. A l'altra cara de la moneda, en
canvi, ningú es planteja fer pagar més
als més rics (just el contrari: han eliminat
l'impost de successions) o deixar d'aju-
dar als bancs que han estat inflant la
bombolla immobiliària i destinar aquests
fons a empreses i famílies. 

Tot se centra, avui, en retallar. Algú ha
sentit parlar de potenciar un o altre sec-
tor per generar activitat econòmica amb
valor afegit i crear llocs de treball? Algú
ha parlat d'aprendre dels errors que ens
van portar a confiar-ho tot a l'especula-
ció immobiliària i a abandonar l'economia
productiva? S'està fent alguna cosa per
impulsar el sector de l'Economia Verda,
o per impulsar les alternatives energèti-
ques que ens permetin no dependre del
petroli i les nuclears? El nostre futur
passa per la reorientació de la nostra
economia, i els nostres dirigents només

es dediquen a retallar. 

A Tortosa i al conjunt del territori sembla
que tenim clar per quins sectors apostar:
agroindústria, aqüicultura, energia, logís-
tica... Però què estem fent per definir un
full de ruta que pugui donar esperances
a la nostra gent? La Generalitat està
completament concentrada en les seves
retallades. L'Alcalde de Tortosa encara
no ha començat els treballs per a la
redacció d'un Pla Estratègic que havia
d'estar acabat l'any 2009. Cal que ens
posem les piles ja. Cal que tinguem la
responsabilitat de buscar solucions als
problemes de la nostra gent. I cal que tin-
guem molt clar que els llençols que
estem perdent amb les retallades ens
poden costar molt cars com a ciutat i
com a territori. Espero, sincerament, que
l'any 2012 sigui un any de diàleg i recer-
ca de solucions en un ambient menys
crispat que l'actual. I espero que la gent
pugui percebre que estem per defensar-
los i no per justificar els pecats que es
cometen a Barcelona, a Madrid o a
Brussel·les, i que aquí són, senzillament,
indefensables. 

Jaume Forcadell
Portaveu d'ICV a les Terres de l'Ebre

Temps difícils

Opinió

“El procès va pel bon camí, però
és més lent del que voldríem”
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Així ho ha anunciat, aquest
dijous, el secretari del
Govern, Germà Gordó, qui
ha avançat que el proble-
ma financer que ha portat
al bloqueig de comptes de
l'entitat s'haurà de resol-
dre en "tres o quatre
fases". La secció de crèdit
efectuava algunes opera-
cions, fins el bloqueig de
comptes, sota el paraigua
de Caja Madrid. De
moment, els tècnics del
Departament d'Economia i
Finances continuen treba-
llant per finalitzar l'audito-
ria de l'entitat, que s'ha
vist entorpida per l'obso-
lescència del sistema
informàtic.
Aquestes eren les últimes
noticies que arribaven
sobre el tema al tanca-
ment d’aquesta edició. La
setmana s’iniciava amb un
aparent clima "cordial" i de
predisposició a la col·labo-
ració mútua que marcava
la primera trobada entre la
junta directiva de la coope-

rativa del municipi i
l'Associació d'afectats. 
A la sortida de la trobada,
el president de l'entitat,
Fernando Falcó, feia una
crida a la "calma" per tro-
bar una solució -"que va
més poc a poc del que vol-
dríem"- a la situació.
D’altra banda, les prime-
res ajudes arribaven.
L'Ajuntament de l'Aldea ini-
ciava, aquest dimarts, les

transferències de fons a la
quinzena de famílies de la
població afectades que
han demanat ajut econò-

mic al consistori per sortir
del pas. 
Els afectats, que van
haver de sol·licitar formal-

ment l'ajut acreditant la
manca de recursos alter-
natius als seus comptes
bloquejats, han rebut entre

500 i 1.000 euros a
càrrec del fons públic de
70.000 euros creat amb
aquest objectiu. 
L'alcalde de l'Aldea, Dani
Andreu, considera que la
solidaritat veïnal i familiar
entre els afectats ha evitat
una demanda d'ajuts supe-
rior. 
Canal TE s’ha posat en
contacte amb Andreu per
preguntar-li quin ambient
es respira pel municipi, i si
veu en «bons ulls» les últi-
mes noticies que arriben
desde la Generalitat de
Catalunya. Obviant qualse-
vol declaració institucio-
nal, que al moment de la
trucada no en té constàn-
cia, l’alcalde nomès vol
recalcar que la seva feina
és estar al costat de la
gent afectada, saber al
cent per cent què és el
que realment ha passat, i
esperant que el compro-
mís que els diners estiguin
disponibles abans de
Nadal sigue una realitat.
«Es aviat per dir res i
entrar en opinions. De
moment, ara per ara, a
l’Aldea li toca tenir espe-
rança i fe. Nomès demano
i  vull una cosa, que la
meva gent tingue els
diners per les festes nada-
lenques al lloc on han d’es-
tar». 
A les 19h d’ahir dijous
tenia lloc una reunió entre
l’alcalde i els afectats. 

«El problema financer de l’Aldea 
s’haurà de resoldre en 3 o 4 fases»

El Govern negocia amb
Bankia, entitat resultant
de la bancarització de
Caja Madrid i diverses
caixes fusionades, la
seva intervenció en el
salvament de la secció
de crèdit de la coopera-
tiva de l'Aldea.

Les últimes paraules del secretari del Govern, Germà Gordó, apunten «a que encara s’haurà d’esperar»

El president de l’entitat fa una crida a la calma

TG

A l’Aldea no li queda més remei que esperar.
cedida

ACTUALITAT

«Només demano que la meva gent tingui els diners
per Nadal. L’Aldea ara encara té esperança i fe»

Parla l’alcalde, Dani AndrParla l’alcalde, Dani Andreueu
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El crit unànime contra les
mesures proposades pel
govern per passar el ribot
al sector públic i estalviar
625 milions d'euros el
2012, va ser especial-
ment contundent pel que
fa al rebuig frontal de l'a-
comiadament d'interins i la
reducció de sous del fun-
cionariat de la Generalitat.
Dos dels punts inclosos en
el full de ruta de la retalla-
da presentat pel govern
als agents sindicals en el
marc de les negociacions
que van començar a finals
del passat mes de novem-

bre. Els representants
dels treballadors conside-
ren que el guió que “dicta”
l'executiu per sortir de la
crisi és “una agressió
sense precedents” als fun-
cionaris i a la ciutadania,
al mateix temps que obvia
vies alternatives per guarir
les malmeses arques
públiques. “El problema és
que no estan negociant,
compleixen un tràmit. No
fan propostes ni tampoc
accepten les nostres”, va
denunciar Josep María
Àlvarez, secretari general
d'UGT, per a qui el govern
no ha demostrat cap
voluntat de diàleg per tan-
car un pacte que volen
tenir enllestit abans de
finals d'any. De fet, el
govern preveu aprovar
dimarts vinent el seu pro-
jecte de llei de pressupos-
tos per al 2012, amb un
primer capítol dedicat a la
partida relativa al personal
del sector públic.

Tortosa, Barcelona,
Girona, Lleida, i
Tarragona es van con-
vertir dimecres en l'es-
cenari de la indignació
dels treballadors de la
Generalitat. 

REDACCIÓ

Manifestació contra les retallades, a Tortosa.

Cedida

El passat dia 14 de
desembre es va reunir la
Junta Local de Seguretat
amb l'objectiu de fer
balanç del període com-
pres entre l'1 de desem-
bre de 2010 i el 30 de
novembre d'aquest any,
temps transcorregut des
de la darrera Junta. 

El balanç que es va fer va
ser del tot positiu, donat
que amb les xifres a la ma,
s'havien reduït els delic-
tes, faltes greus contra el
patrimoni, i el que es més
important, s'havien incre-
mentat els casos resolts,
arribant en alguns dels
conceptes fins al 36 %. 

Un dels aspectes que més
es va valorar es la millora
de la coordinació entre els
Mossos d'Esquadra i al
Policia Local de l'Ametlla
de Mar. Segons l'inspector
Ramon Franqués, Cap de
l'Àrea Bàsica Policial del
Baix Ebre, “s'ha valorat
molt positivament la tasca

que s'ha fet a l'Ametlla de
Mar conjuntament amb la
Policia Local, s'ha valorat
el descens dels fets delic-

tius durant l'últim període i
l'increment de la presèn-
cia policial. 

La Junta Local de Seguretat de
l’Ametlla fa balanç positiu

S’han reduït els delictes i faltes greus, entre d’altres actuacions

El projecte 'Minna som
cuina', integrat per 14
dones de Sant Carles de la
Ràpita, ha estat el guanya-
dor de la nova edició del
premi 'Emprèn en femení'
de la Diputació de
Tarragona. El guardó, de
9.000 euros, servirà per
tirar endavant un servei
d'àpats, basat en la cuina
mediterrània, amb produc-
tes autòctons i de qualitat,
adreçat a escoles i altres
col·lectius amb necessi-
tats específiques. En
aquesta edició també
s'han lliurat accèssits a
una botiga de productes
ecològics infantils.

S’otorguen els
Premis

Emprèn en
femení

Els barraquers de les
Terres de l'Ebre tornen  a
la càrrega per aconse-
guir una regulació d'a-
questa pràctica cinegèti-
ca, prohibida però molt
arrelada al territori i
especialment a la comar-
ca del Montsià. Una feina
de negociació amb els
representants polítics
que arriba un cop finalit-
zada la teòrica tempora-
da d'aquesta modalitat,
en la que segons els
caçadors no hi ha hagut
pràcticament activitat tot
i que  els grups ecologis-
tes denuncien tot el con-
trari. 

Demanaran
legalitzar la caça

en barraca

Crit conjunt contra les retallades
Tortosa concentra els treballadors indignats

Per motius organitzatius o de reestructuració del
sector fora del marc de la negociació

«ERO encobert»

ACTUALITAT
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Germà Gordó, secretari del
Govern de la Generalitat,
Josep Poblet, president de
la Diputació de Tarragona, i
Eduard Robert, president
del Consorci de Serveis
Agroambientals de les
comarques del Baix Ebre i
Montsià (CODE), han estat
els encarregats de formalit-
zar, a Tortosa, la signatura
d'aquest nou protocol de
col·laboració i de donar
compliment a un compro-

mís adquirit per l'Executiu
el passat mes de setem-
bre. En l'acte de signatura
també hi han estat presents
Francesc Sancho, secretari
d'Estratègia i Coordinació
del Departament de Salut, i
Xavier Pallarés, delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre. Aquest nou protocol
de col·laboració plurianual
per lluitar contra la mosca
negra estipula el compro-
mís per part de la
Generalitat de destinar-hi
una despesa màxima de
1.110.000 euros, amb el
suport de la Diputació que
inclourà en els seus pressu-
postos anuals una partida
destinada a concedir una
subvenció de 100.000
euros, pel període 2012-
2014 pel finançament d'ac-
tuacions per a la prospec-
ció i tractaments larvicides
amb la finalitat d'evitar la
proliferació de la mosca
negra a les Terres de
l'Ebre. 

D'aquesta manera, el
Govern consolida el seu
compromís amb el que,
des de 2007, desenvolupa
accions de prevenció i con-
trol de la mosca negra.
Aquest protocol té com a

objectiu contribuir a la millo-
ra, de manera significativa,
de l'efectivitat de les actua-
cions, ja que ha de perme-
tre garantir la continuïtat
dels treballs, la possibilitat
de planificar les accions de

prospecció des dels mesos
d'hivern (principis d'any) i
millorar el control de les pri-
meres larves de mosques
que es desenvolupen en
aquest període,  i posterior
de la plaga.

El Govern, conscient
dels problemes gene-
rats per la mosca
negra en moltes zones
de la riba dels rius
Ebre i Segre, ha signat
un nou protocol de
col·laboració, amb
caràcter plurianual,
per fer front a la proli-
feració d'aquest insec-
te.

REDACCIÓ

Moment de la signatura aquest dijous.

Cedida

Segueixen les noticies
negatives en l’àmbit del
treball al territori. Ara hem
conegut que l'empresa
Celesa de la ciutat de
Tortosa ha presentat un
ERO que afectarà 71 dels
95 treballadors de forma
temporal i aturarà la pro-
ducció durant 80 dies.

Aquest és el tercer expe-
dient que fa Celulosa de
Levante S.A. des del
2009, motivats, segons
l'argumentació de la com-
panyia, per l'evolució dels
estocs que acumulen
entorn a les 3.000 tones i
de les vendes, que s'han
consolidat a la baixa a

causa bàsicament de la
tendència del sector del
tabac a utilitzar paper
fabricat en base de pasta
de fusta enlloc de fibres
tèxtils. 
Celesa és una empresa
que es dedica a la fabrica-
ció de pastes especials de
cel·lulosa.

CELESA presenta un ERO 
que afecta 71 treballadors

Dels 95 que hi han actualment a la fàbrica

La comissió
d'Ensenyament del
Parlament de Catalunya ha
rebutjat, amb el vot en con-
tra de CiU i l'abstenció del
PP, dues propostes de
resolució en relació a la
problemàtica del transport
escolar i presentades en
defensa de la gratuïtat del
servei pel PSC i ERC. 
La proposta socialista,
defensada per la diputada
ebrenca Núria Ventura, ins-
tava al govern a “garantir
l'accés en condicions d'i-
gualtat al transport i menja-
dor escolars, de manera
gratuïta, tant a aquell alum-
nat que necessiti transport
per al seu trasllat.

En contra del
pagament del

transport
escolar

Aquest no ha estat un
bon pont per als hotelers
i les cases rurals de la
demarcació de
Tarragona i en alguns
llocs ha estat dels pitjors
que es recorden. A les
Terres de l'Ebre, l'ocupa-
ció de les cases rurals no
ha superat el 30%, una
xifra nefasta si es té en
compte que els festius
de desembre eren dels
millors de l'any i que no hi
ha hagut competència
des del nord del país per
la falta de neu. A la Costa
Daurada els hotelers
estan una mica més
satisfets amb xifres del
60% d'ocupació. 

Valoració
negativa del
turisme a la

zona

Nou protocol de col.laboració contra la mosca
Entre la Generalitat, la Diputació de Tarragona i el CODE

ACTUALITAT
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La plaça, que articula el
centre del comerç de ciutat
d'Amposta ha estat total-
ment urbanitzada arran de
la construcció d'un aparca-
ment soterrat, el primer
que s'ha construït a la ciutat
L'aparcament soterrat de la
zona del Mercat Municipal
d'Amposta té una superfície
de 2.200 metres quadrats
de zona per aparcar per
cada planta amb una gran
plaça en superfície de

6.800 metres quadrats.
L'àmbit d'actuació de la
plaça es va ampliar respec-
te al projecte original de
manera que s'han fet
també peatonals alguns
dels carrers adjacents a la
plaça, com a conseqüèn-
cia, la zona peatonal abar-
carà més superfície de la
que es preveia inicialment.

Les obres de l'aparcament
soterrat es van iniciar al
gener de 2010 amb el des-
viament dels serveis afec-
tats a càrrec de l'empresa
Contregisa. Posteriorment,
al mes de maig, l'empresa
Velasco Obras y Servicios
va iniciar els treballs d'exca-
vació i construcció de l'a-
parcament ubicat al bell

mig de la ciutat en l'àrea on
es concentren les zones
peatonals del comerç de
ciutat i el Mercat Municipal.
El model de la plaça supe-
rior de l'aparcament confor-
ma una gran zona peatonal
que, unida als carrers
comercials ja peatonalit-
zats dels voltants, forma
part de l'àrea comercial

urbana més gran de les
Terres de l'Ebre. 
El projecte de la plaça
Ramon Berenguer IV es
completa amb diverses
àrees de passeig amb una
gran pèrgola parterres
enjardinats amb bancs per
seure, una gran font i un
bust del comte Ramon
Berenguer IV. 

Les bandes de músi-
ca d'Amposta i les
seves respectives
corals van esdevindre
el passat dissabte dia
10 de desembre les
autèntiques protago-
nistes en l'acte d'i-
nauguració de la
remodelació de la
Plaça Ramon
Berenguer IV.

REDACCIÓ

Imatge de la plaça.

Cedida

Aquest dimarts han pres
possessió del càrrec els
nous diputats del Congrés
dels Diputats escollits en
les darreres eleccions
estatals i també els nous
senadors. En el cas del
Congrés, l'únic diputat
ebrenc és el deltebrenc
Joan Bertomeu, qui ocu-
pava el número 2 del PP
per Tarragona en els

darrers comicis. Pel que
fa al Senat seran fins a
tres els representants
ebrencs, dos de CiU i un
del PSC. Per part de CiU
es tracta de l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i de
l'exalcalde d'Amposta,
Joan Maria Roig, mentre
que des del PSC repeteix
com a senador l'exalcalde
de Tortosa, Joan Sabaté. 

Presa de possessió dels càrrecs

ebrencs al Congrés i al Senat
Aquest passat dimarts

L'Agència de l'Habitatge
de Catalunya ha obert la
convocatòria per adjudi-
car 33 pisos amb protec-
ció oficial de lloguer a la
Terra Alta. Dels 33  pisos
n'hi ha 32 situats a
Gandesa  i un a Batea
(Terra Alta). Les normes
del procés ofereixen
noves condicions des-
prés que el conseller de
Territori i Sostenibilitat,
Lluís Recoder, presentés
el passat mes de setem-
bre un Pla de xoc per
adjudicar els habitatges
buits de la Generalitat.
L'Institut Català del Sòl
ha construït els habitat-
ges i l'Agència els admi-
nistra. 

Lloguer de pisos
de protecció

oficial

Les bous de les festes
de la segregació de
Camarles han posat el
punt i final a la tempora-
da taurina de les Terres
de l'Ebre. Des del passat
mes de maig la
Delegació del Govern ha
autoritzat un total de
208 dies de bous en 28
poblacions del Baix
Ebre, el Montsià i la
Terra Alta on existeix
aquesta tradició. Es
tracta d'una xifra lleuge-
rament inferior als 212
de l'any passat, tot i que
aquesta temporada
s'han pogut celebrar
bous en dates fins ara
no habituals. 

Es tanca la
temporada de
bous a l’Ebre

Inauguració de la Plaça Ramon Berenguer IV
L’escultura «Un riu de música» es llegeix com un punt d’unió entre la Lira Ampostina i la Unió Filharmònica

ACTUALITAT
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Organitzat per la regidoria
de Joventut de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, es una activitat
que cobreix un servei d'a-
tenció a les famílies
durant les vacances esco-
lars de Nadal i dona solu-
ció a la dificultat de com-
paginar la vida laboral
dels pares, a l'hora que
pretén potenciar el civis-
me i els valors dels nens i

nenes de 3 a 12 anys,
que es la franja d'edat a
qui va destinat el parc.
Com en edicions ante-
riors, el Parc infantil de
Nadal s'ha ubicat a la sala
polivalent de l'Institut
Mare de Deu de la
Candelera. El preu de la
inscripció es de 40 euros.
Albert Medrano, regidor
de Joventut explicava que,
“s'organitzen activitats
que els nens no fan de
manera habitual. Moltes
manualitats i activitats en
grup però seguint els
paràmetres que marca l'e-
dat i el lleure homologat.
Són activitats que tenen
molt d'èxit com ho demos-
tren les 120 inscripcions
de l'any passat”. Els inte-
ressats en inscriure als
seus fills, poden passar
durant aquesta setmana
per les dependències de
la Regidoria de Festes, al
segon pis de l'Ajuntament
a partir de les 10'30 del
matí, amb el DNI o el llibre
de família del nen o la
nena, la tarja de la segure-
tat social i el comprovant

de pagament del banc.
Com es habitual quan arri-
ben aquestes dates, des
de l'Ajuntament ja s'han
posat en marxa els con-
cursos habituals. 
Per una banda el Concurs
d'Aparadors i Façanes
Nadalenques organitzat
pel Patronat Municipal de

Turisme i el Patronat
Municipal de Mitjans
Informatius on es premien
els aparadors nadalencs
més ben guarnits i també
les façanes de les cases
caleres amb millor engala-
nament exterior. A la
vegada, també s'ha con-
vocat el Concurs de

Postals de Nadal adreçat
als nens i nenes d'educa-
ció primària de l'Escola
Sant Jordi, amb premis
per a totes les classes i
nivells. 
Els treballs s'exposaran
del 20 de desembre al 9
de gener als baixos de
l'Ajuntament.

Torna el Parc Infantil pels més petits a
l’Ametlla de Mar

Ja s'ha obert la inscrip-
ció pel Parc Infantil de
Nadal a l'Ametlla de
Mar. Aquest any el parc
infantil de Nadal s'ini-
ciarà el dia 23 de
desembre i s'allargarà
els dies laborables 27,
28, 29 i 30 de desem-
bre, i els dies 2, 3, 4 i 5
de gener en horari
matinal de 9 a 13h.

Durant nou dies laborables, disponible un programa d’activitats

Per potenciar el civisme i els valors

REDACCIÓ

El parc obrirà portes el divendres 23

Cedida

En roda de premsa, el grup
municipal d'Esquerra
d'Amposta ha recordat que
durant el Ple del passat 31
d'octubre es van abstenir
en l'aprovació inicial de la
revisió i modificació de
l'Ordenança municipal regu-
ladora de l'ocupació de la
via pública amb taules, cadi-
res i instal·lacions anàlo-
gues. El portaveu del grup
municipal d'Esquerra,
Adam Tomàs, llavors ja va
qualificar el procés engegat
pel govern de CiU de 'molt
poc encertat'. Segons
Tomàs, 'la manca de diàleg
amb els grups
de l'oposició i el fet que el
govern de CiU comuniqués
aquesta proposta als mit-
jans de comunicació sense
explicar prèviament els
aspectes més rellevants
d'aquestes modificacions
de l'Ordenança en la comis-

sió informativa municipal,
ho vam interpretar com
una desviació del procedi-
ment establert per a
aquests casos'. Ara, des-
prés de mantenir un diàleg
amb els afectats, és a dir,
propietaris de bars i locals
d'oci i veïns, el grup munici-
pal republicà ha presentat
al·legacions per modificar
l'ordenança que proposa
l'equip de Govern. Segons
Adam Tomàs, les al·lega-
cions presentades 'tenen
un esperit constructiu i pro-
posen assolir un consens
polític més ampli de l'ac-
tual'. Per a Tomàs, 'aquesta
Ordenança és intervencio-
nista i coarta la llibertat
d'acció de l'empresariat' i, a
més, 'és abusiu forçar l'a-
daptació del mobiliari de tot
el poble abans que es com-
pleixin els tres
anys de l'entrada en vigor

de l'Ordenança'. Segons
Tomàs, 'nosaltres defen-
sem la recomanació abans
que la imposició, bonificant
taxes i amb el consens dels
veïns'. Des d'Esquerra es
considera 'poc adient impo-
sar un criteri estètic comú
en els tendals'. Per a
Tomàs, 'abans d'obligar el

sector a canviar els tendals
que no s'adeqüen als parà-
metres cromàtics apuntats
per l'Ajuntament, caldria
rectificar a favor dels pro-
pietaris i, en lloc d'exigir,
seria més positiu recoma-
nar i premiar amb bonifi-
cacions sobre la taxa que
es paga, per exemple en

terrasses, els qui seguei-
xin aquests criteris'.
Aquestes bonificacions
que proposa Esquerra,
segons Tomàs, 's'han
d'entendre com un estímul
perquè els
propietaris s'adhereixin a
les propostes estètiques
de l'Ajuntament.

«L’ordenança de les terrasses és intervencionista»
Esquerra d’Amposta afirma que “coarta la llibertat d’acció de l’empresariat”

El nombre d'habitatges
venuts a l'octubre a
Tarragona ha sumat 383
operacions, cosa que
suposa un 9,46% menys
que el mateix més de
l'any passat quan es van
vendre 423 habitatges.
Aquest nombre d'opera-
cions suposa registrar la
segona xifra més baixa
d'operacions des del
gener del 2007, quan
comencen les xifres
històriques de l'INE per
demarcacions. El mínim
registrat fins el moment
es va donar aquest juny,
quan es van registrar
379 operacions, només
quatre menys que aquest
octubre. Excepte
aquests dos mesos, el
mercat de la compra i
venda de pisos de
Tarragona no havia bai-
xat de les 400 opera-
cions. Les xifres estan
ara molt lluny de les ope-
racions del 2008, que
estaven sempre per
sobre del miler.

Segueixen
baixant els
habitatges 

Els preus van augmentar
el novembre dues dèci-
mes a Tarragona en rela-
ció amb el mes anterior i
van deixar una taxa intera-
nual del 2,9%. Aquesta
taxa és, conjuntament
amb Barcelona, la més
baixa de tot Catalunya,
segons l'Institut
d'Estadística espanyol. El
comportament moderat
de la inflació a Tarragona
s'explica perquè l'incre-
ment de preus del vestit i
el calçat ha estat un dels
més moderats de les
demarcacions catalanes
amb un augment del 3,5%,
i, per altra banda, un altre
factor que també ha condi-
cionat la baixa inflació ha
estat la cistella d'hotels,
cafès i restaurants, molt
vinculats a la fi de la tem-
porada turística, amb un
caiguda de preus de sis
dècimes, la caiguda més
alta de Catalunya.

Els preus
augmenten a la
demarcació de

Tarragona

ACTUALITAT
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El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ha declarat "il·legal"
el tancament del pub
Cricket de Tortosa
(Tarragona), i els seus pro-
pietaris reclamen ara gaire-
bé “385.000 euros per
danys i perjudicis a l'ajunta-
ment, que va ordenar
aquesta mesura per un
suposat incompliment de
la normativa acústica”. El
consistori va multar l'1 de
juny de 2007 al pub
Cricket amb 300 euros per
excés de soroll produït al
desembre de 2006, i, pos-
teriorment, va aixecar

altres cinc actes per infrac-
ció de la normativa acústi-
ca, a més d'obrir-li un altre
expedient sancionador pel
mateix motiu. Una resolu-
ció de l'ajuntament tortosí
del 20 d'agost de 2007 va
ordenar el tancament
immediat del pub, situat en
el número 58 del carrer
Ramon Berenguer IV, fins
que apliqués les mesures
que solucionessin les defi-
ciències acústiques. El jut-
jat nombre 1 de Tarragona
va confirmar a l'octubre de
2008 aquesta resolució i
va desestimar el recurs
presentat pels amos del

pub Cricket, que van
apel·lar. La Secció Tercera
del TSJC admet ara el
recurs d'apel·lació i
"anul·la" en la seva sentèn-
cia, ferma i a la qual ha tin-
gut accés Efe, el tanca-
ment del local ordenat per
l'Ajuntament de Tortosa, a
més de revocar la sentèn-

cia del jutjat 1 de
Tarragona en el mateix
sentit. La sentència afirma
que el tancament del local
es va adoptar "a cavall
entre dos procediments
sancionadors", el primer
dels quals s'havia resolt
amb el pagament de la
multa imposada. La
sentència admet que el
pub Cricket presenti una
reclamació patrimonial
"per danys i perjudicis",
com així va dur a terme el
passat 29 de novembre
davant l'Ajuntament de
Tortosa per valor de
384.747,40 euros.

Enguany serà un dels punts que entraran en directe en el programa especial del 18 de desembre

Rescat al mar, a una milla de la Ràpita

Torna la a Karibú a Tortosa,
una iniciativa de dos dels
propietaris originals de la dis-
coteca (quan es va obrir
l'any 1985) amb la col·labo-
ració d'un grup d'amics
ebrencs. Com ells mateix
han explicat "volem recupe-
rar l'esperit d'aquella època,
quan la sala es va convertir
en un punt de trobada de
persones de tota la comar-
ca". Els temps han canviat i
conscients d'aquest fet els
empresaris han volgut adap-
tar el nou projecte als temps
actuals. Així, seran només
dotze sessions durant un
any (una per mes aproxima-
dament), a excepció d'a-
quest mes de desembre,
que s'obrirà dos nits: diven-
dres 16, amb la inauguració
de la nova temporada i dis-
sabte 24 en motiu de les fes-

tes de Nadal. Pel que fa als
estils, el nou projecte pre-
senta dos ambients,  una
sala on podrem escoltar
"només èxits", d'ara i de
sempre, i una altra que
estarà dedicada, més aviat
al pop rock dels 80 fins a
l'actualitat.  Amb molt sentit
de l'humor els promotors
han confirmat "evidentment,
no es pot tornar a l'antiga
decoració de sofàs i moque-
tes per motius obvis, però
s'intentarà". D'altra banda, la
discoteca comptarà amb el
servei nocturn de taxis per
facilitar tant l'anada, com la
tornada de la discoteca. que
la nova Karibú tingui una llar-
ga continuïtat. Un projecte
"gran" tenint en compte el
context actual, amb molta
il·lusió i, sobretot, ganes de
donar-li continuïtat.

Els bons temps, sempre tornen

L'augment de les esquer-
des a l'ermita del Remei
d'Alcanar ha obligat a dur a
terme obres d'urgència i a
traslladar la imatge (molt
venerada al municipi) a l'es-
glésia parroquial, on es pot
visitar abans i després de
les misses. Segons va
explicar la Junta del Remei
en una reunió amb les enti-
tats del municipi, durant
l'últim mes i mig s'han dete-
riorat molt les esquerdes
de la cúpula, la qual cosa
ha deixat aquesta part de
l'edifici en un estat «molt
greu», al parer dels tècnics
involucrats en el projecte
de rehabilitació de l'ermita.

Això ha obligat a fer una
actuació d'urgència per
apuntalar la cúpula, amb un
cost aproximat de 30.000
euros. Està previst que la
imatge de la Mare de Déu
del Remei torni a l'ermita
quan s'hagin acabat d'a-
puntalar les parts afecta-
des  i s'hi quedi fins que
comencen les obres defini-
tives per a reformar l'edifi-
ci. L'ermita del Remei s'ha
de restaurar perquè està
construïda sobre un terreny
argilós, la qual cosa provo-
ca que quan plou hi hagi
moviments del terreny que
poden afectar tota l'estruc-
tura de l'edifici. 

Obres d’Urgència a Alcanar
Com cada any, el Campus
organitza una caminada
solidària que arrancarà a
partir de dos quarts de
dotze del migdia des del
parc Teodor Gonzàlez i
arribarà fins al nou edifici
del Campus. Tot el recorre-
gut es farà acompanyat
amb el grup musical 4+1,
lo Golafre, la colla jove i
els gegants. Un cop al
Campus, es farà l'enlaira-
da de globus, actuarà el
pallasso Muniato i les
escoles de ball de Tortosa
Llibertat Curto i Neus
Rodés. 
Finalment, els assistents

ballaran la flashmob de la
Marató. 
Les càmares de Televisió
de Catalunya seguiran dife-
rents punts d'aquest acte.
Concretament connecta-
ran en directe a la sortida

de la caminada al Parc,
durant la flashmob i amb
l'enlairada de globus. 
A més a més, també es
farà un sorteig d'una
'Cistella de la Marató'. Tots
aquells que ho vulguen

podran comprar un núme-
ro per un donatiu de dos
euros. Les previsions són
que es recapte una xifra
similar a la d'anteriors edi-
cions, entre 7.000 i 8.000
euros.

El Campus Terres de l’Ebre,
amb La Marató de TV3

Tortosa tindrà enguany
un paper destacat a la
celebració de la Marató
de TV3. I és que el
Campus Terres de
l'Ebre de la Universitat
Rovira i Virgili serà un
dels punts que entraran
en directe en el progra-
ma especial que
Televisió de Catalunya
organitza el dia 18 de
desembre per recollir
fons per la regeneració
i trasplantament d'òr-
gans i teixits. 

L’Ajuntament
s’enfronta a una

reclamació de
384.747,40 euros

La Marató tindrà lloc diumenge.

cedida

El TSJ de Catalunya declara «il·legal» 
el tancament del Cricket

“Una resolució de l’Ajuntament de Tortosa del 20 d’agost de 2007 va ordenar el tancament”

ACTUALITAT

REDACCIO

Ahir dijous, 15 de
desembre, el pesquer
“Terres de l'Ebre” ha
rescatat de l'aigua al
tripulant d'una embarcació

gairebé enfonsada a una
milla de  la Ràpita. La
persona rescatada està, en
principi, en bon estat de
salut.

Les Galeries Comercials d’Amposta celebren un
any. I per celebrar-ho, demà dissabte, dia 7 de
desembre, els comerciants han organitzat una festa
infantil amb xocolatada que tindrà lloc a partir de les 6
de la tarda.

Actualitat
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Va jugar també amb el Vila-
joiosa, l’Amposta, un altre
cop a l’Ulldecona i al Tortosa.
La temporada passada va
signar amb la Rapitenca, l’e-
quip de la seua localitat.

Han passat 13 jornades. I
la Rapitenca només ha rebut
quatre gols. Un rècord. Raül
és el Zamora del futbol es-
panyol perquè l’Haro ja ha re-
but més gols.“Es meritori i és
gràcies al treball de tot l’e-
quip. I també a la bona feina

del mister Teixidó. Ell sap mo-
tivar-nos i que l’actitud i la in-
tensitat siguin les idonees per
portar la trajectòria actual”
diu Raül que afegeix que “no
obstant, el fet d’haver rebut
quatre gols és, com he dit,
meritori però en l’únic amb

què hem de pensar és en se-
guir treballant com ho hem
fet fins ara per poder aconse-
guir alguna cosa bonica al fi-
nal del campionat”. Raül no
havia fins ara viscut una situa-
ció com aquesta: “vaig estar
630 minuts sense rebre cap

gol amb el Castelló, a la Se-
gona A, fins el partit al Moli-
non quan vam perdre 2-1.
Però com ara, amb nou jorna-
des sense rebre’n un, mai”. A
l’informatiu de Canal TE d’avui
divendres a les 14 h (redifu-
sió) que s’emetraà avui diven-

dres, podran veure una noti-
cia del Zamora rapitenc.

La Rapitenca, líder, visita
diumenge (16.30 h) un Olesa
emergent que ha fitxat diver-
sos jugadors i que ha canviat
de tècnic un altre cop. Va
guanyar a Tàrrega.

El Zamora del futbol estatal és rapitenc

Raül Jimenez va jugar
amb els equips base de la
Rapitenca passant des-
prés al Dertusa. Va jugar
ammb el Camarles abans
de fitxar amb l’Ulldecona,
amb qui va pujar a Prefe-
rent. Va marxar al Vila-re-
al i va incoporar-se al
Castelló. Amb el primer
equip de Castàlia va jugar
sis anys, debutant a la Se-
gona A.

PRIMERA CATALANA

El porter de la Rapitenca, Raül Jimenez, és el menys golejat del futbol espanyol: 4 gols rebuts en 13 jornades

‘Comerç Tortosa Centre’

M.V.

L’Amposta, enmig d’una situació
delicada, rep el Santboià

Nou patrocini

Raül, a la Devesa, assegut al travesser d’una porteria. 
CANALTE

Els equips rivals veuen petita la porteria defensada per Raül. 

CANALTE

Una de les conclusions de la
columna de la setmana pas-
sada fou que la vida i el futbol,
en ocasions, tenen més
memòria de la que ens po-
dem arribar a imaginar. I
aquesta setmana ho hem
comprovat a Canal TE. Les
emocions que s’han pogut viu-
re han estat intenses com així
van reflectir-les els protagonis-
tes. Es el cas de Molinos, ca-
pità del Perelló la temporada
2004, la de l’ascens històric a
Primera regional, que va exte-
rioritzar el que s’estava vivint
durant el programa amb les
imatges de les celebracions
d’aquell ascens. 
No ha estat l’únic cas. Les
mostres d’agraiment rebudes
des de l’Aldea han estat nom-
broses per telespectadors
que van vibrar quan es podien
veure les imatges de l’equip
aldeà de la década, campió
provincial juvenil al 2000 i
campió de Segona regional
dos anys més tard. 

Totes aquestes mostres
són gratificants per tots els
que formem el Canal TE. 

Agrair-les i només avançar
que ens queden més nits d’e-
mocions. Ja avisaré quan.
Gràcies per estar-hi!.

Canal TE
L’opinió de Michel

TERCERA DIVISIÓ. DEMÀ DISSABTE (19 H) CD TORTOSA

La situació de l’Amposta, en
l’aspecte econòmic, és força
complicada. Com la resta de
clubs, però es pot dir que un
esglaó més. Ja a l’inici de tem-
porada es van conèixer els
problemes que eren un punt i
seguit i que han tornat a
aparèixer. El president José
Luis Tarrazona informava
aquesta setmana que “hem
tingut una reunió amb l’Ajunta-
ment per exposar l’estat ac-
tual i quines són les possibili-
tats per poder fer alguna
cosa. La situació és complica-
da però hi ha bona predisposi-
ció per intentar trobar solu-
cions”.

Enmig d’aquest panorama,
les especulacions són moltes
sobre el futur de l’equip. Incer-
tesa. Jugadors que ja poden

tenir ofertes d’al-

tres clubs i d’altres que s’han
de veure obligats a plantejar-
se que faran. Per tant, caldrà
esperar.

I amb aquesta tesitura arri-
ba el partit amb el Santboià.
L’Amposta és cuer i s’enfronta
a un rival de la seua lliga. El
partit és clau. Segur que s’a-
frontarà amb responsabilitat i
amb voluntat de guanyar. El
neguit pot venir després, du-
rant el descans. Tot plegat, no
és una situació nova. 

L’estat econòmic del
club genera incertesa.

Hi ha jugadors que
poden marxar.

Incertesa

Fites històriques de l’Aldeana i del Perelló

Nits màgiques a Canal TE
ACTUALITAT

Els programes esportius de
Canal TE han generat emo-
cions aquesta setmana amb
el record de fites històri-
ques de l’Aldeana i també
del Perelló.  De l’Aldea, es
va recordar el titol de cam-
pió del juvenil de l’any 2000
i l’ascens a Primera regional
del 2002. I del Perelló, l’as-

cens històric a la Primera
regional (2004). 
Amb imatges i protagonis-
tes d’aquella època (a la
foto Manel Pallarés i José
Nieto, president i tècnic del
Perelló l’any 2004), s’han
viscut moments emotius.
Com també amb el repor de
Solla i de Castillo. 

L'acte de presentació de la
nova imatge que lliurarà a les
samarretes el primer equip de
futbol del CD Tortosa de prime-
ra catalana. L'acord al que han
arribat el club i l'Agrupació
Centre Comercial Tortosa per-
metrà portar durant el que
resta de temporada i la 2012-
2013 l'eslogan "Comerç
Tortosa Centre". 
Maria José Ferré, presidenta
de l'Agrupació Centre
Comercial Tortosa, que apareix
a la fotografia acompanyada
del president del club, Ximo
Rambla, l'entrenador del pri-
mer equip i director esportiu

Carlos Blanch, i dos dels capi-
tans de l'equip, David
Subirats i Alfonso Povill, va des-
tacar sentir-se molt satisfets
per l'acord ja que adquireix una
dimensió especial, esportiva i
social, i que per tots represen-
ten un projecte territorial comú.
El president va subratllar la
importància de trobar un patro-
cinador en l’època actual i que,
amb aquest, res canvia dels
plantejaments establerts amb
el projecte. Rambla va desta-
car que “Tortosa té el millor
comerç de l’Ebre i que aquest
patrocini és una forma de pro-
mocionar-lo”. 

Tarrazona, president de l’Amposta.

El Tortosa visita l’Almacelles i 
l’Ascó, el Viladecans

Propera jornada Primera catalana

El Tortosa, en zona de descens, necessita revertir la situació per
aclarir la seua dubtosa posició actual a la taula. Primer, per això,
i després per l’autoestima. Visita l’Almacelles, equip que té quatre
punts més que els roigiblancs. Serà diumenge (16 h). L’Ascó, que
ha incorporat a Elcacho al cos tècnic, es desplaça a Viladecans. 

                                    



DIVENDRES 16
DE DESEMBRE
DE 2011

diarimés
ebreEESSPPOORRTTSS

11www.mesebre.cat

Torna l’activitat esportiva en l’últim
cap de setmana del 2011

Classificació històrica

DARRERA JORNADA DE L’ANY

Món Nàstic va aglutinar una
trobada de penyes del
Camp de Tarragona, dis-
sabte passat. Durant
aquesta trobada, es van
poder conèixer les ajudes
de la campanya que va ini-
ciar el club grana en benefi-
ci dels damnificats pel blo-
queig dels comptes de la
Cooperativa de l’Aldea. 
I abans de començar el par-
tit del Nàstic, de la Segona
divisió, el president del club
grana va atorgar una sama-

rreta a l’alcaldè aldeà, Dani
Andreu i al president de la
UE Aldeana, Pedro Uria. 
Andreu va manifestar “estar
molt satisfet amb la iniciati-
va i el suport del Nàstic. Un
fet de gran valor i que des-
taca la solidaritat i el
tarannà d’aquest club”.
Els aficionats tarragonins
han aportat més de 100
quilos de productes que
aniran destinats directa-
ment als veïns de la locali-
tat ebrenca.

Joaquin Celma, senienc
resident des de fa tres
décades a Madrid, és
un ana l is ta de l  fu tbo l
provincia l .  Gest iona la
web de la  Sén ia  a ix í
com la d’ icompeticion .
Un dels anàl is is que ha
fet és un rànquing dels
clubs de la demarcació.
De la temporada 84/85

a la passada. Està regit
per un sistema de pun-
tuació que s ’ ind ica a l
quadrant de la par t infe-
r ior. 
En aquest l ink trobaran
més in formac ió  sobre
aquest rànquing:
http://www.seniacf.com
/HTML/Enlaces/RAKIN
KG136CLUBS.HTML

El Nàstic amb l’Aldea
Campanya d’ajudes per a la localitat ebrenca

ACTUALITAT

Durant llargues temporades, la Torre de
l'Espanyol era l'últim equip d'aquestes
comarques però, a què es sorprenen al
dir-los que ocupa el rànquing 97 de la pro-
víncia dels 246 equips que han competit
des de 1984 en aquesta província? Per pri-
mera vegada en la història surt a la llum
quins són els millors equips de tota la pro-
víncia i el lloc que ocupen d'entre els d'a-
questes terres. En els deu primers només
el Tortosa, la Rapitenca i l'Amposta estan situats. Mal balanç ja
que només tenir tres conjunts de les Terres de l'Ebre no és molt.
Però és el que hi ha. I en els 25 primers, un total de 10 conjunts,
els ressenyats més l'Alcanar, La Cava, el Roquetenc, el Remolins,
l'Ampolla, la Sénia i l'Ulldecona, en els 50 primers clubs hi ha un
total de 21 equips. Aquí penso que ja no està tan malament tenir
aquesta xifra en el rànquing dels 50 millors. Perquè aquest ràn-
quing va des de 1985 i no des de 1941 que és quan les compe-
ticions de regionals comencen el seu camí d'una forma molt con-
tínua? Molt fàcil, la 1a. Regional o la 2a. Catalana que tots conei-
xen, no comença fins aquest any 1984, abans havien quatre
grups de la 1a. regional i els conjunts de Tarragona es barrejaven
amb equips de Lleida o Barcelona, el mateix passava amb la 2a.
Regional que era un sol grup de tota la província, no es crea el
segon fins al 1984, amb la qual cosa abans només la categoria
forta de Tarragona era la 2a. Regional, on hi havia equips com el
Jesús Catalònia, el Calafell, l'Olímpic, el Reddis, el Morell, el Jesús
i Maria, la Canonja, avui equips de 2a. Catalana i conjunts com el
Torredembarra, el Salou, el Roquetenc, el Vilaseca, el Remolins,
l'Ascó, el Catllar, la Pobla de Mafumet estaven a 3a. Regional a
principis de la dècada dels vuitanta. No té res a veure el futbol
d'ara al dels anys 40, on la 1a. Regional no existia ni la Preferent
(creada el 1969) ni la 1a. Catalana (creada 1991) i la 3a Regional
no neix fins la campanya del 1973, els equips que no estaven
federats en el cicle 40/72, participaven en tornejos amistosos,
campionats de primavera, d'aficionats o del Front de Joventuts.
Per això, la raó d'aquest estudi comença el 1985 que és quan
realment s'engendra el naixement del futbol provincial amb la
posada en marxa de dos grups nous, la 1a Regional i un segon
grup de 2a Regional. Aquest estudi només és l'entremès dels que
podran veure abans d'acabar la temporada, d'aquí a uns mesos
publicaré els 500 equips de Catalunya des de 1941 que han com-
petit des de la 1a. Divisió fins a la 1a Regional, com veuen la meva
feina és de plena investigació. El treball va ser dur però crec que
ha valgut la pena. El nombre de clubs és impressionant, 246 des
de la dècada dels vuitanta han participat en aquesta província,
molts club ja desapareguts, qui vulgui veure l'estudi complet el tro-
barà en aquest enllaç:
http://www.seniacf.com/HTML/Enlaces/RAKINKG136CLUBS.HT
ML.
ELS DEL MADRID ESTAN TRISTOS. Diumenge al matí dono un
passeig pel meu barri a Madrid, el de Chamberí, vaig a missa, faig
l'aperitiu i no em vaig trobar a cap madridista. Trobo a un dels
meus i em diu "tot el matí trucant als del Madrid pel mòbil i ningú
em contesta ". Sóc del Barça com tants de Catalunya i a la capi-
tal del regne hi ha molts de l'equip blaugrana.
HORARIS OPORTUNS. A Rasquera, Arnes i Tivenys la jornada
comença a les tres de la tarda, tindran els espectadors temps de
menjar i prendre el cigaló? No seria millor jugar a les dotze del
migdia perquè els jugadors mengin a una hora decent? A la Sénia
porten moltes temporades jugant a les 16 hores i en molts par-
tits, quan es comença, de vegades s'ha donat el cas, que hi ha
més jugadors que espectadors. No seria millor jugar a les 16,30
o 17,00 i després posar la llum perquè la gent mengi tranquil·la?
Res, les directives de la Sénia i altres d'aquestes comarques fan
uns horaris que no són compatibles amb la vida familiar.
Qualsevol dia algun directiu se li ocorrerà jugar a les set del matí.
JUANJO ROVIRA, UN “TROTAMUNDOS” DEL FUTBOL MUN-
DIAL. Aquest senyor és un dels cervells del Mic que organitza el
campionat mundial de seleccions de futbol-7-11 i organitza torne-
jos per tot el món. Si algú li truca, la telefonista et contesta "Està
a l'Àfrica". I què fa aquest senyor a l'Àfrica?, doncs organitzant tor-
nejos. "Està a Sud-amèrica" i què fa per aquests paratges? Fa
turisme? No, està organitzant tornejos i a més, és un cercador de
talents.
EL CESE DE ALBERT VIÑAS EN OFF RECORD. L’ Ascó va
guanyar 0-4 a Valls i no van poder cessar a Viñas. Però la decisió
ja estava presa abans d’aquesta victòria. 
EL  JESÚS I MARIA TÉ UN PROBLEMA. Aquest equip està
massa acostumat a la victòria. Fa dues temporades va ser cam-
pió de rècord; la passada fou sisè. I, clar, els costa ara perquè no
totes les temporades poden ser iguals. Aquest potser el proble-
ma d’aquest equip.

Torre de l’Espanyol i 246 equips més
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Després del descans, torna l’activitat esportiva en el darrer cap
de setmana del 2011 en el que n’hi haurà.
A la segona catalana, el líder Torredembarra rebrà la Canonja.
L’equip de Jordi Rojas ha tingut la novetat de la incorporació del
davanter Samu, jugador que estava a l’Olímpic. Curiosament, ell
va fer-li el gol del conjunt morenc a la Canonja fa dues jornades.
El Roquetenc, tercer classificat, visita l’Olímpic Móra, club que
està fent gestions per fitxar un jugador. Els morencs, en zona
de descens, estan necessitats mentre que el Roquetenc voldrà
mantenir-se a la capdavantera. L’altre derbi serà el que disputa-
ran el Remolins-Bítem i l’Alcanar. Està en joc el tenir opcions per
lluitar per les primeres places.
A la Tercera catalana, el líder l’Ametlla visita demà el Santa
Bàrbara. Els de la plana van agafar aire amb el triomf a Deltebre
i seran una nova prova per a un líder que, malgrat les baixes,
no té fins ara fisures. Té sis punts d’avantatge respecte
l’Ampolla i la Sénia, aquest darrer va guanyar a Godall diumen-
ge passat, en partit de recuperació (0-1). El porter senienc va
aturar un penal en temps afegit. 
El Camarles va vèncer a Corbera en un altre duel de recupera-
ció (2-5) i ja és cinquè. Es una de la revelació del grup, pels
resultats assolits amb una aposta localista. Pau Sanceloni (2),

Marc Rey (2) i Jesús van marcar. Marc va fallar un penal. Rebrà
diumenge el Vilalba que va superar el Móra la Nova (4-2) amb
gols de Bernabé (3) i Yalti. Els morencs, amb nombroses bai-
xes, van protestar l’arbitratge considerant que fou ‘determi-
nant’. No s’ha vist així des de Vilalba. Els de Gaspar van decidir
amb el 3-0 al descans. El Deltebre, per la seua part, també en
partit de recuperació, va aconseguir tres punts valuosos a
Ulldecona (0-1). Punts amb doble valor i que li permeten estabi-
litzar-se a la taula. A la Quarta catalana, el Bot, al grup 19, s’a-
costa més al play off d’ascens amb el triomf a Arnes (1-2), una
tesitura similar a la del grup 20, amb el R. Bítem que va vèncer
a Deltebre (0-1). L’Alcanar va remuntar i va empatar contra el
Jesús i Maria en la represa. Els de l’Aube guanyaven 0-2 però
els canareus van empatar. Així, tots dos equips tenen 18 punts. 
El J. i Maria s’hagués posat molt prop de play-off. La Galera va
golejar el Xerta (7-1). 
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Golejadors ebrencs, Temporada 2011/12
PICHICHIS

icompeticion

Miguel, màxim golejador de l’Amposta, i Magí, del Móra la Nova. 

PF

Rosado (Torredem) 1 5
Cazorla (Morell) 1 2
Aleix (Catalònia) 1 0
Nico (Salou) 9
Eugeni (Roquetenc) 9
Jaime (la Cava) 9
Alejandro (Cambrils) 8
Edu Aguilar (Alcanar) 8
Cristian (R. Bítem) 7
Javi Asin (R. Bítem) 6
Roger (Gandesa) 6
Jaco (Catllar) 6
Pedra (J. i Maria) 6
Brigi (Roquetenc) 6
Dani (Catllar) 6
Raül (Vilaseca) 5
Gilabert (Alcanar) 5
Narcís (Olimpic Móra) 5
Imanol (Camp Clar) 5
Adrian (Bonavista) 5
Pau (Cambrils) 5
Luis Garcia (C. Clar) 5
S. Ruiz (R. Bítem) 5
Dani (Gandesa) 4
Tomàs (Calafell) 4
Ayouf (Calafell) 4
Geira (J i Ma) 4
Pere (Morell) 4
Ruibal (la Cava) 4
Gumiel (Gandesa) 4
Samu (Olimpic) 4
Toni (Vilaseca) 4
Lluís (Catalònia) 4
Pallarés (Morell) 4
Jacob (Olimpic) 3
Palanca (Catllar) 3
Mestre (Catllar) 3
Cristian (Cambrils) 3
Dario (Morell) 3
Cristian (Gandesa) 3
Oller (Calafell) 3
Salamanca (Torred.) 3
Sergi Anguera (Olimpic) 3
Andreu (Morell) 3
Paulo (Alcanar) 3
De la Torre (Roquetenc) 3
Cañas (Torrede.) 3
Adrian (Cambrils) 2
Dani Fatsini (Roquetenc) 2
Alex Herrera (Catllar) 2
Raül Vates (Alcanar) 2
Francesc (J. i Maria) 2
Chacon (Bonavista) 2
Subi (Catalònia) 2
Jordi Rovira (la Cava) 2
Leandro (Catalònia) 2

Segona Catalana

Carlos (Terrassa) 11
Molist (Terrassa) 10
Enric (Cornellà) 9
Edgar (Gavà) 9
Cristian A (Espanyol) 8
Fortet (Manlleu) 8
Miguel (Amposta) 8
Dani (Manlleu) 8
Bakary (Espanyol) 7
Aumatell (Manlleu) 6
Unzué (Gavà) 6
Montoro (Rubí) 5
Roca (Olot) 5
Ferran (Prat) 5 

Blas (Reddis) 1 0
Loro (Valls) 8
Ivan (Santfeliuenc) 7
Oscar (Iberiana) 7
Johnny (Vista Alegre) 7
Carlos Cano (Sants) 6
Edu (Tàrrega) 6
Abel Rita (Torreforta) 6
David Romo (Júpiter) 6
Ivan (Ascó) 6
Palet (Igualada) 5
Peña (Almacelles) 5
Iban Parra (Torreforta) 5

Tercera divisió

Primera catalana

Martí (Campredó) 11
Younes (Atlas) 10
Narcís (la Cava) 9
Pitarque (J. i Maria) 8
Ivan Arasa (Roquetenc) 8
Soukhmani (Atlas) 7
Jaume (Campredó) 6
Oriol (Alcanar) 6
Pau (la Galera) 6
Moha (Campredó) 5
Alex (J. i Maria) 5
Eric Bernat (la Galera) 5
Gerard (R. Bítem) 5

Sanchez (Flix) 14
Marc (Benifallet) 10
S. Font (Tivissa) 10
Héctor (Batea) 9
Segovia (Batea) 8
Cristian (Bot) 8
Ivan (Benissanet) 6
Oriol (Ascó) 6
Jaume (Tivissa) 5
Emilio (Ascó) 5
Ruben (Arnes) 5
Sergi (Rasquera) 4
Guillem (Ginestar) 4

Quarta Catalana grup 20

Primera Catalana Quarta Catalana grup 19

Tercera Catalana

Aubanell (Horta) 14
Magi (M. Nova) 10
Julio (Pinell) 10
Quintana (Ametlla) 8
Abdul (Vilalba) 8
Marc Prades (Camarles) 8
Manelet (Sant Jaume) 8
Roberto (la Sénia) 7
Yalti (Vilalba) 7
Amado (Ampolla) 7
Murri (Sant Jaume) 6
Reverté (Deltebre) 6
Bonilla (Deltebre) 6
Tudela (Perelló) 6
Otero (Horta) 5
Sergi R. (Pinell) 5
Ruben (Corbera) 5
Yassine (Ulldecona) 5
Ezequiel (Móra Nova) 5
Toni (Pinell) 5
Carlos Asín (Catalònia) 5
Bernabé (Vilalba) 5
Amadeu (Pinell) 5
Pau (Tivenys) 4
Samuel (Ametlla) 4
Robert (Ampolla) 4
Fidel (S. Bàrbara) 4
Jesús (Camarles) 4
Jordan (Corbera) 4
Morillo (Ametlla) 4
Isaac (la Sénia) 4
Santi (Móra Nova) 4
Rullet (Ametlla) 4
Marius (Godall) 4
Gabi Regaña (Camarles) 3
Ismail (S. Jaume) 3
Jordi Julià (Corbera) 3
Avram (Ametlla) 3
David Pujol (Aldeana) 3
Fluixà (Camarles) 3
Mario (Pinell) 3
Ramon (Móra Nova) 3
Pablo Girona (la Sénia) 3
Marce (la Sénia) 3
Damià (Ulldecona) 3
Robert (Godall) 3
Robert (Tivenys) 3
J. Tolosa (la Sénia) 3
Paco (Ampolla) 3
Pau S (Camarles) 3
J. Ventura (Deltebre) 3
Nico (Perelló) 2
Alex Alegre (Aldeana) 2
Jordi Martin (Aldeana) 2
Iñaki (Móra Nova) 2
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PRÒXIMA JORNADA 
(recuperació)

Dissabte
Tivenys-Perelló (15 h)

Horta-Corbera (15.45 h)
S. Bàrbara-L’Ametlla (16 h)

Diumenge
Deltebre-Móra Nova (16 h)

Sant Jaume-la Sénia (15.30 h)
Ampolla-Godall (16 h)

Camarles-Vilalba (15.30 h)
Pinell-Catalònia (16 h)

Ulldecona-Aldeana (16 h)

RESULTATS

13a jornada Tercera catalana

Ulldecona-Deltebre 0-1

Corbera-Camarles 2-5

Godall-la Sénia 0-1

Vilalba-M. Nova 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 13 32 7 34

2. Ampolla 13 25 9 28

3. la Sénia 13 25 13 28

4. Pinell 13 34 18 23

5. Camarles 13 25 17 22

6. Horta 13 28 25 22

7. Móra Nova 13 31 19 21

8. Perelló 13 19 12 19

9. Sant Jaume 13 24 19 19

10. Deltebre 13 21 22 18

11. Vilalba 13 24 18 16

12. Ulldecona 13 18 21 16

13. S. Bàrbara 13 14 20 13

14. Aldeana 13 20 28 12

15. Corbera 13 16 33 9

16. Godall 13 16 33 9

17. Tivenys 13 12 35 7

18. Catalònia 13 15 50 6

Tercera catalana

RESULTATS

10a jornada Quarta catalana. Grup 19

Arnes-Bot 1-2

PROPERA JORNADA

Benissanet-Batea (diu 16 h)
Flix-Arnes (diu 16 h)

Tivissa-Rasquera (diu 16 h)
Ascó-Ginestar (diu 16 h)

Benifallet-Bot (16 h)

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 11 25 20 19
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 11 11 28 4

RESULTATS

10a jornada Quarta catalana. Grup 20

la Galera-Xerta 7-1

Deltebre-R. Bítem 0-1

Alcanar-J. i Maria 2-2

PROPERA JORNADA
Alcanar-Campredó (diss 16h)

R. Bítem-la Galera (dissa 16h)
Atlas-Deltebre (15.30 h)

la Cava-Jesús i Maria (16.45 h)
Roquetenc-Xerta (dissa 16.30 h)

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 11 33 13 21
5. Jesús i Maria 11 24 20 18
6. Alcanar 11 21 19 18
7. la Cava 11 25 22 16
8. la Galera 11 18 29 8
9. Xerta 11 8 34 4
10. Deltebre 11 6 53 0

Quarta catalana

Una acció d’un partit de l’Ascó, d’aquesta temporada.
IRIS SOLÀ

Els
resultats

de la
jornada

El cap de setmana vinent
torna l’activitat

futbolística al nostre
territori. Serà la darrera

jornada de l’any.

Torna el futbol
PRÒXIMA JORNADA  
Masnou-Balaguer

Olot-Terrassa
Muntanyesa-Europa

Vilafranca-Gavà
Amposta-Santboià (diss 19 h)

Rubí-Manlleu
Vic-Espanyol

Prat-Gramanet
Castelldefels-Pobla
Cornellà-Vilanova

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

PRÒXIMA JORNADA 

Reddis-Igualada
Valls-Santfeliuenc

Martinenc-Vista Alegre
Olesa-Rapitenca (diu 16.30 h)

Iberiana-Tàrrega
Sants-Júpiter

Torreforta-Ol. Can Fatjó
Viladecans-Ascó (diu 17.30 h)
Almacelles-Tortosa (diu 16 h)

RESULTATS

13a jornada, Primera catalana

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

Camp Clar- la Cava (19.30 h)
Catalònia-Salou (16.30 h)

Jesús i Maria-Vilaseca (16 h)
Torredembarra-Canonja (16.30 h)

Diumenge
R. Bítem-Alcanar (16 h)
Catllar-Calafell (12 h)
Cambrils-Morell (17 h)

Olimpic-Roquetenc (17 h)
Gandesa-Bonavista (15.30 h)

RESULTATS

13a jornada, Segona catalana

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
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Aquest cap de setmana,
17 i 18 de desembre, el
club Tennis Tortosa serà
el centre del Tennis del
Tarragonès i Castelló, ja

que es disputaran les
fases finals de l’Obert de
Tortosa i el Màster cir-
cuit Head de Tarragona.
Aquests tornejos han
reunit els millos tennis-
tes de les categories
benjamins, alevins, infan-
tils i cadets de les pro-
vincies de Tarragona i
Castelló.
L’organització d’aquests

events han estat un èxit
en quant al nivell dels
participants i al gran
nombre de jugadors,
amb un record d’inscrip-
cions de 250 tennistes.
Aquest cap de setmana
finalitzarà el torneig amb
les semifinals, dissabte
17, i les finals el diumen-
ge, de 10 a 17 hores al
club tenis Tortosa.

Gimcana per la Marató
CLUB NATACIO TORTOSA

TENNIS JUVENILBOSCH COMUNICACIO VISUAL I TRICAPA FAN LA

Xavier Casadesús, selec-
cionador català de Pàdel,
impartirà classes al club
Tennis Tortosa.
El Club de Tennis Tortosa i
SPORTIPROM, empresa or-
ganitzadora de l'activitat,
van fer-ho oficial el diven-
dres passat.
Hi van assistir Xavier Casa-
desús, seleccionador ca-
talà de pàdel, Vicent Aznar
president del Club de Ten-

nis Tortosa, Artur Bel, di-
rector esportiu del Club de
Tennis Tortosa, Santi Cas-
tell, monitor de pàdel del
Club de Tennis Tortosa i To-
ni Morelló representant de
l'empresa SPORTIPROM.
Es un altre pas ferm d’a-
questa empresa per apro-
ximar el primer nivell de
pàdel als ebrencs. Amb Ca-
sadesús, les possibilitats
d’aprenentatge incremen-

ten i és reialment un incen-
tiu per al gran nombre de
practicants que hi ha al
nostre territori.

Les instal.lacions actuals
del club de Tennis Tortosa
també són un al.licient afe-
git amb les millores sofer-
tes a través de les refor-
mes efectuades
darrerament i que han am-
pliat la superficie per prac-
ticar aquest esport.

Xavier Casadesús impartirà classes
de pàdel al Club Tennis Tortosa

SELECCIONADOR CATALÀ

Finals de l’Obert de Tortosa

Demà dissabte 17 de desembre tindrà lloc al Pavelló Poliesportiu de Roquetes, a partir de les
sis de la tarda, el lliurament dels VIII Premis Esportius Baix Ebre. La trobada, organitzada pel
Consell Comarcal del Baix Ebre i el Consell Esportiu del Baix Ebre, reconeixerà el treball de més
de 400 esportistes de la temporada 2010-2011, lliurarà els premis específics i mencions, ai-
xí com les tres màximes distincions, al Millor Esportista o Equip en Edat Escolar, al Millor Es-
portista o Equip Federat en Edat Escolar, i al Millor Esportista o Equip Federat Absolut. Els es-
portistes guardonats representen a prop de trenta modalitats esportives diferents, i tots opten
als premis absoluts que decidirà un jurat des de les seves respectives vessants, a nivell esco-
lar o federat. El llistat de reconeixements permet com passa els últims anys tenir una ampla vi-
sió de la realitat esportiva de la comarca del Baix Ebre, i tots els que apareixen en ell rebran dis-
sabte una medalla commemorativa que premia a tot aquell que ha pujat com a mínim a un
pòdium en un campionat territorial, de Catalunya o d’Espanya. El jurat, format pel president del
Consell Comarcal del Baix Ebre i el del Consell Esportiu del Baix Ebre, els membres de la co-
missió directiva de l’esportiu, i representants de mitjans de comunicació, també donarà vàries
Mencions Especials i decidirà el nom de varis premis específics entre els que estan els de mi-
llor entitat pel seus èxits en la competició esportiva, a la millor entitat per la seva tasca de pro-
moció esportiva, a l’empresa o entitat per la seva col.laboració i patrocini, al millor col.labora-
dor esportiu, a la millor tasca tècnica o docent en el camp de l’esport, i el premi fair-play a
l’esportivitat.

Demà dissabte, el pavelló de Roquetes
acollirà els Premis Esportius Baix Ebre

ACTUALITAT

La Secció Excursionista de la Societat Cultural Sant Josep i l'Entitat Mu-
nicipal Descentralitzada de Jesús, té previst per a demà  una sortida
amb dinar de gemanor. El recorregut serà per les rodalies d'Alfara de
Carles. Es apta per tohom (2-3 h). Dinar: Al Restaurant Can Godoy, d'Al-
fara. Inici a les 9 del matí, a l’escola Daniel Mangrané de Jesús.

Sortida excursionista a Jesús

El Delta Sporting rebrà diu-
menge el  Platense de Se-
gur de Calafell (16 h) al Ca-
sal de l’Esport.

Delta Sporting,
diumenge 16 h

Les finals seran el

diumenge, de 10 del matí a

les 17 hores

Finals

Al club de Tennis de la ciutat, aquest cap de setmana

Demà dissabte proper dia 17 pel matí entre les
10 i 12 h a les piscines municipals de Tortosa,
tindrà lloc la II Gimcana nedant per la Marató que
organitza el Club Natació Tortosa. Es realitzaran
proves dins l’aigua, molt divertides i on prevaldrà
la destresa dins l’aigua. Hi haurà quatre equips
mesclats per edats i sexes, els quals puntuaran
en cada una d’elles guanyant qui obtingui el ma-
jor nombre de punts. Aquesta serà la segona edi-
ció millorant la de l’any passat i de la que espe-
rem que tothom disfruti i s’ho passin bé.
Es realitzaran sortejos entre el public assistent,
com també als nedadors, efectuant-se una entre-
ga de premis sobre les 12,15/12,30 h.. Tota la
recaptació que es faci serà donada integrament
per a la Marató de TV3.

Les empreses Bosch Comu-
nicació Visual i Tricapa van
presentar el dissabte dia 10
de desembre la nova imatge
de la moto Yamaha R1 de
competició del conegut
equip GUZZI MOTOBOX. 
El projecte i realització d’a-
questa primera unitat és el
principi de la implantació d’a-
questa nova línia a tots els
vehicles de l’esmentat equip.
La posada en escena es va
produir en el local de Bosch
Comunicació Visual, a la
plaça Corona de Tortosa, on
els autors del projecte Ge-
rard Bosch, de l’empresa
Bosch Comunicació Visual i
Robert Queral per part de
Tricapa, xapa pintura i rotula-
ció, van explicar els procedi-
ments que s’han dut a terme

i els materials d’última gene-
ració que es van utilitzar.
Es important destacar la

sorpresa de tots els compo-
nets de l’equip, tant dels pi-

lots com dels mecànics, en
veure el treball fet a la moto,
a la que no van tenir accés
mentrestant va durar el tre-
ball.

Nova imatge de la moto per a Guzzi Motobox

A L’ALDEA, EL 31 DE DESEMBRE

Primera Cursa/Marxa Sant
Silvestre l’Aldea, el dia 31 de
desembre. La sortida serà
des del camp de futbol de la
localitat. Els participants han
d’estar a les 9 hores per al re-

partiment de dorsals. La cur-
sa s’iniciarà a les 10.30 h i la
Marxa a ales 10. Hi haurà pre-
mis per als guanyadors per
categories i sorteig de regals
patrocinats per comerços de

l’Aldea amb els números dels
dorsals. El preu inscripció és
de 3 euros i la data limit per
apuntar-s’hi és avui divendres
dia 16.  Es una cursa apta per
a tothom.

Cursa/Marxa Sant Silvestre
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA.  MICHEL VIÑAS

ORIOL ROMEU, JUGADOR ULLDECONENC DEL CHELSEA
Podria ocupar aquesta sec-
ció cada setmana. Oriol
Romeu representa un somni
per qualsevol aficionat  al
futbol ebrenc. Poder veure
per televisió un partit decisiu
de la Champions entre el
Chelsea i el València i dir que
al centre del camp de l’equip
anglès, sent titular, hi ha un
jugador d’Ulldecona és, com
he dit, un somni fet realitat.
A més, el comentarista
Sergio Sauca i l’analista,
Fernando, exjugador del
club ‘Che’, van destacar la
feina i la projecció de l’ullde-
conenc. Només els va faltar
explicar que era ebrenc,
d’Ulldecona.
Però bé, un  orgull per tots
nosaltres l’Oriol Romeu. I,
una vegada més, des que el
vaig conèixer a la gala
d’Ebreliders de Més Ebre,
quan fou un guanyador,  el
jove jugador ara al Chelsea
demostra la seua proximitat
contestant immediatament a
la nostra proposta de fer-li
una entrevista. Un crac dins
i fora de camp.

MÉS EBRE: En poques jor-
nades t’has consolidat a l’e-
quip titular. Més aviat del
previst?
ORIOL ROMEU: Crec que
seria un error pensar que
estic consolidat a un equip
d'aquesta grandesa, el
treball diari és el que et fa
jugar el cap de setmana.
Si em preguntessis si
m'esperava jugar 9 o 10
partits de titular abans de
Nadal et diria que no, però
la situació és la que és i
s'ha d'aprofitar al màxim.

ME: Jugar la Champions, és
el màxim, no?.
OR: Crec que és un somni

que veus tan llunyà que no
te'n fas a la idea de jugar-
hi tu alguna vegada. El
meu primer partit va ser a
Stamford Bridge davant el
Genk, recordo que en el
moment en que sonava
l'himne de la Champions
estava una mica "al·luci-
nat". Però quan comenca
el partit tot s'oblida i l'únic
que intentes fer és aprofi-
tar la teva oportunitat.

ME: Partit decisiu amb el
València. No es podia fallar.
El Chelsea ha d’estar als vui-
tens...
OR: Si, sabiem de la
importància que tenia el
partit contra el València i
el vam afrontar tal i com
es devia; crec que l'equip

des d'un primer moment
va demostrar quines eren
les seves intencions i en
cap instant li vam donar
oportunitats al València de
posar-se en el partit.

ME: I ara els vuitens...
OR: Evidentment, ara
entrem en una fase en la
que ja no pots fallar i has

d'estar molt bé per a pas-
sar a la següent. L'equip
té moltes ganes de fer un
bon paper en aquesta
competició i estic segur
que si juguem com
sabem, podem fer coses
bones.
ME: A la Premier, què ha
passat. El títol està lluny?.
OR: Una lliga la guanya l'e-

quip més regular, fins ara
nosaltres no ho hem sigut,
però és una competició
molt llarga i mai t'has de
donar per vencut. La nos-
tra posició ha millorat res-
pecte fa un mes i aquest
el camí a seguir, anar reta-
llant punts.
ME: Què és el que més t’ha
sorprès de la Premier?.
OR: Les aficions, ho viuen
amb una intensitat impres-
sionant, realment es dis-
fruta moltíssim jugant un
partit de Premier. És un
ambient difícil de trobar a
Espanya i crec que per als
que no ho han vist en
directe val la pena fer un
esforç i gaudir de l'am-
bient del futbol anglès.

ME: I del Chelsea com a
club?.
OR: Que és un club molt
gran i estàs obligat a
guanyar cada partit, en el
moment que no guanyes
la gent t'apreta i amb raó;
amb la plantilla que hi ha
s'ha de sortir a guanyar
cada partit.
ME: El ‘derbi ebrenc’ amb el
Swansea, què tal? Sou els
dos ebrencs de la Premier.
OR: Bé! Vam guanyar, per
tant millor impossible...
(riu). Respecte el Swansea
crec que està fent un bona
campanya, actualment es
troba a meitat de taula i
tan de bo vagin pujant
més posicions.

ME: Selecció catalana,
imgaino que com Angel, per-
què la Premier no descansa,
no podrà ser?.
OR: Sí, es una llàstima
perquè em faria molt de
goig. Vaig rebre una truca-

da i em van dir que es
posarien en contacte amb
el club per a veure si hi
havia alguna possiblitat,
però aquí a Anglaterra als
Nadals no hi ha vacances.
Ells tenen la tradició de
jugar a Nadal per tant em
perdré els Nadals al poble
amb la familia i els amics
però seguiré jugant a fut-
bol que és el que m'agra-
da. Es a dir que tampoc
està tan malament.
ME: Potser és aviat, però la
selecció espanyola absoluta
potser el proper repte. .
OR: Uf... Ho veig bastant
lluny la veritat, he de lluitar
per anar a la sub-21 fer-ho
el millor possible allí i el
que vingui després ja es
veurà.
ME: Vas veure el Madrid-
Barça. Què?
OR: Una altra vegada més
el Barca va demostrar que
és superior al Madrid. Si el
Madrid intenta jugar de tu
a tu contra el Barca crec
que no té res a fer.
ME: Tornar al Barça...
OR: M'agrada pensar en el
present, m'agrada pensar
en el que passarà demà i
no el que pot passar d'a-
quí uns mesos. Per tant he
d'entrenar fort per guan-
yar-me un lloc, he de jugar
bé quan em donin l'oportu-
nitat i ja en parlarem del
que pugui succeir.
ME: Guardiola marxarà a
Anglaterra la temporada
vinent?
OR: Crec que aquesta pre-
gunta no es per a mi.
Realment no en tinc ni
idea, però Guardiola està
molt bé al Barca i dubto
que hi hagi un equip millor
per a ell.

“El dia de debut, sonava l’himne
de la Champions i la veritat és
que en aquell moment estava

‘al.lucinat’”

Debut a la Champions
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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:
Codillo ibèric.
Oli d'oliva verge extra.
Vi blanc Chardonay.
Sal, pebre negre mòlt.

GUARNICIÓ:
Pastanagues baby.
Patata fornera.
Cols de *bruselas.

GUARNICIÓ:
Salsa de patata a l'all i

farigola.
Salsa de mostassa anti-

ga al vinagre de Mòdena.

Per emplatar aques-
ta recepta necessita-
rem una safata ceràmi-
ca de considerables
dimensions ja que és
una peça de carn que
pesa mes de 600 gr
que després comple-
mentarem amb la pata-
ta fornera les petites
pastanagues i les cols
de bruselas brasea-
das.

És una recepta molt
senzilla en la qual el
més important és do-
minar les temperatu-
res del forn i el punt
d'humitat del mateix,
amb el que indubtable-
ment per provar-ho en
la seva màxima esplen-
dor solament han de
venir a degustar-ho en
el nostre restaurant la
Font de Sant Pere en
la nit de finalització
d'any.

Posarem la peça de
carn salpebrada en
una safata de pirex o
similar i la regarem
amb el vi blanc i un
doll generós d'oli d'oli-

va, introduirem en un
forn precalentado a
una temperatura alta
(200º) i segellarem la
carn uns 10 minuts

per cada part, segui-
dament baixaríem la
temperatura del forn a
uns 160º i li donaríem
una mica d'humitat,
mantenint la carn unes
2 hores girant-la de
tant en tant i regant-la
amb el caldito resul-
tant afegiríem les pas-
tanagues i les cols de
bruselas i quan esti-
guin al donin-te ja po-
dríem apagar el forn i
la carn estaria al punt.

Emplatar i servir ben
calent acompanyant de
les dues salsa esmen-
tades anteriorment
aconseguint una carn
melosa que pràctica-
ment no necessités ni

ganivet per degustar-
la, bon profit i els es-
perem el dia 31 de De-
sembre en qualsevol
dels nostres restau-
rants Golf Panorámica
o Font de Sant Pere.

“Primentons i Tomates”. Avui: Codillo ibèric 

Ja hem entrat en l'hi-
vern i en aquestes festi-
vitats Nadalenques pre-
sentem un plat fort que
farà les delícies dels
amants de la bona carn,
aquesta impressionant
peça la tindrem perquè
puguin degustar-la el
dia de Nit de cap d'any
en el nostre restaurant
la Font de Sant Pere
com a plat principal del
sopar de Nit de cap
d'any.

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

codíllo ibèric rostit al forn amb duo de salses estil “Font Sant Pere”
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Emergències 112
Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085
Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

Renau Audi, Manuel    Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735   

Ulldemolins Reverter, Xavier        Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921    

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

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

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

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

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 
Cel mig ennuvolat de núvols alts i mitjans al matí, encara amb alguns núvols
baixos al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental. A partir de migdia
la nuvolositat augmentarà i quedarà entre mig i molt ennuvolat en conjunt,
si bé al Pirineu i a altres punts del terç oest quedarà molt ennuvolat o cobert.
Al final del dia els núvols minvaran d'arreu ràpidament i el cel passarà a serè,
excepte al Pirineu on continuarà cobert, sobretot al seu vessant nord. 

Precipitacions 
A partir de migdia s'esperen precipitacions pel Pirineu i Prepirineu occiden-
tal. Durant la tarda s'estendran per la resta de la serralada i més dispersa-
ment a altres punts del terç oest, sobretot del Port. A la nit es restringiran al
vessant nord del Pirineu i zona d'influència.
Seran d'intensitat feble, minses i poc abundants. La cota de neu rondarà els
2400 metres al migdia i els 700 metres a la nit. 

Temperatures 
Temperatura mínima entre lleugerament i moderada més alta, si bé a punts
del nord-est l'ascens serà localment acusat. Malgrat tot, les mínimes al cims
del Pirineu es registrarà al final del dia. Temperatura màxima lleugerament
més alta.
La temperatura mínima oscil·larà entre -1 i 4 ºC al Pirineu, entre 1 i 6 ºC al
Prepirineu, entre 4 i 9 ºC a la depressió Central i al prelitoral nord, entre 6 i
11 ºC a la resta del prelitoral i entre 8 i 13 ºC al litoral. Pel que fa a les màxi-
mes rondaran entre 8 i 13 ºC al Pirineu, entre 10 i 15 ºC al Prepirineu i a la
depressió Central i entre 13 i 18 ºC a la resta del territori. 

Visibilitat 
Excel·lent arreu. Tot i això, a partir de la tarda quedarà dolenta al vessant
nord del Pirineu. 

Vent 
Bufarà vent de component oest entre moderat i fort amb cops molt forts,
més reforçat a la tarda i preferentment a zones elevades. A la nit tendirà a
girar a nord i afluixarà a l'interior del quadrant nord-est.

Estat de la mar 
Costa Daurada: 
bufarà vent de component oest a nord, entre moderat i fort al matí a entre
moderat i fort amb cops molt forts a partir de la tarda.
Entre mar arrissada i marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El planeta  Neptú  despertarà  la vostra imagina-
ció, i us brindarà  beneficis  econòmics, a
alguns  serà per mitja  de bones  idees , i als
altres  gràcies  a la creativitat . 

Taure
20/4 al 19/5

Venus , el planeta  que fins  ara transitava  pel
vostre  signe , i que tant  us beneficiava , avui
se'n  va cap al signe  següent , no és  que us  vin-
guin  mals temps , però  ja no  serà  el que era. 

Bessons
20/5 al 21/6

Venus entra  avui en el vostre  signe  i s'hi  estarà
fins al 8  de maig , durant  aquest  període us
milloraran  les coses  en general , però sobretot
en l'àmbit de les relacions. 

Cranc
22/6 al 21/7

Avui  voldreu  gaudir  de la vostra  independència i vol-
dreu  fer les coses a la vostra  manera , però  us tro-
bareu  que la gent  o les circumstàncies us ho impedi-
ran .  

Lleó
22/7 al 22/8

Per  culpa  de la lluna  que transita  per Aquari,
el vostre  signe  oposat , estareu  una mica
deprimits  i negatius , i amb  les emocions  a flor
de pell  i l'estat  d'ànim  canviant.

Verge
23/8 al 21/9

Avui , gràcies  a la vostra  intel·ligència, tindreu
bones  idees  per millorar la vostra economia.
Parla  sense embuts  i amb  franquesa  farà
també  obrir  les portes  a una millora.  

Balança
22/9 al 22/10

Us  sentireu  atrets  pels  misteris  de la vida  i
explorareu  el vostre interior  i els dels altres .
Gaudireu  d'harmonia  a la  vostra  llar i amb la vos-
tra  família . Aprofiteu  per millorar  la relació.

Escorpí
22/10 al 21/11

Estareu  filosòfics  i intentareu  trobar  un sentit  a
la vostra vida , al món i a l'existència humana.
Professionalment  hi haurà  alguna millora , provi-
nent  d'una  amistat. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Entre amics  i parella  hi haurà  un nexe en comú
que us  proporcionarà  satisfaccions , seguretat
i protecció . Una amistat  passarà  a ser quel-
com  més.

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui  us tancareu  en la vostra  closca  i us autoaï-
llareu . Les  circumstàncies també  us poden  por-
tar  a llocs  solitaris  i apartats , o a residències i
llocs tancats .

Aquari
20/1 al 18/2

La lluna  està transitant  pel vostre  signe , per
això  estareu  molt emocionals  i amb  l'estat  d'à-
nim canviant . Els vostres desitjos i necessitats
es veuran  bloquejats.   

Peixos
19/2 al 20/3

Com  que  sou personetes  molt compassives  i
empàtiques, amb  Mart  transitant  pel vostre  no
només  sereu  capaços  de fer-vos  valer , sinó
que també  lluitareu  pels altres.

Passatemps

SOLUCIONS
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MATÍ

MIG ENNUBOLAT  

TARDA

MIG ENNUBOLAT 

TEMPERATURES

Màxima Mínima

19º 14°
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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 comer-
c ia l  amb
soterrani  i
altel l .  En l lo-
guer al mil lor
carrer de la
p o b l a c i ó .
610203144 

MOLT PROPERAMENT!!
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La campanya compta amb
el suport de l'Associació
de Mares i Pares de la
Mercè, l'Associació
d'Amigues i Amics de la
Unesco de Tortosa,
l'Institut de l'Ebre i el col·lec-
tiu d'exalumnes del centre. 
També té el suport de la
direcció territorial del
Departament d'Ensenyament
de la Generalitat.
La donació de llibres i jocs
didàctics pot fer-se direc-
tament a l'escola (carrer
Providència 11-15) i també
a l'Institut de l'Ebre (avin-
guda Cristòfol Colom 34-
42), en horari escolar del
15 al 22 de desembre i
del 9 al 20 de gener. Una

altra fórmula és comprar
un llibre a diferents establi-
ments tortosins, com La 2
de Viladrich, Centre del
Llibre i del Paper El Cid,
Ebrebooks, Parereria Cris,
Didó i altres. Els establi-
ments faran arribar des-
prés les donacions a l'es-
cola. La setmana passada,
l'Ampa ja va promoure un
mercadet al pati de l'esco-
la, per tal de recaptar fons
per comprar llibres: es van
aconseguir 400 euros.
També poden fer-se dona-
cions econòmiques al
local de l'Ampa, situat a la
mateixa escola i amb
accès directe des del
carrer. 
En la presentació de la
campanya, aquest dimarts
passat, la directora de
l'escola, Aurèlia Subirats
ha recordat “el valor de la
lectura en la formació de
les persones” i ha remar-
cat la importància que a
l'escola hi hagin els recur-
sos bibliogràfics necessa-
ris. 
En aquest mateix sentit es
pronunciava el director
territorial d'Ensenyament,
Antoni Martí, qui ha desta-
cat que “iniciatives com
aquesta s'emmarquen per-
fectament dins del projec-
te del departament de
fomentar la lectura; per
això aquesta campanya
tindrà el nostre suport”.
De la seva banda, la presi-

denta de l'Ampa, Anna Cid,
ha explicat que “la Mercè
té una bona biblioteca,
àmplia i amb bon equipa-
ment de mobiliari i fins i
tot amb una bona col·lec-
ció d'obres de consulta,
però li falten llibres de lec-
tura”. 
Sobretot falten llibres de
lectura per a les joves
generacions d'avui. La
Mercè atresora alguns lli-

bres que són autèntiques
joies, per ser el retrat de
diferents èpoques, “però
no són adients per donar-
los a llegir avui i que el que
hem de fer-ne és conser-
var-los en benefici de la
memòria històrica”, ha dit
la directora de l'escola.
Toni Ponts, de l'Associació
d'Amigues i Amics de la
Unesco ha indicat que
“l'objectiu és que tota

Tortosa pugui implicar-se
en aquesta campanya, fins
i tot les Terres de l'Ebre”.
“Perquè la idea que volem
transmetre”, ha afegit, “és
que tots som Mercè”.
Toni Gallardo, represen-
tant del col·lectiu d'antics
alumnes, ha compromès
la participació d'aquest
grup a la campanya “per-
què un dels nostres objec-
tius és donar suport a l'ac-

tual escola, en agraïment
pel molt que aquesta ens
va donar quan en vam ser
alumnes”. Els exalumnes
posen a disposició de la
campanya el seu bloc
(http://exalumnes-lamer-
ce-tortosa-blogspot.com),
un espai 2.0 de relació
obert a tothom que suma
més de 384.000 visites,
amb una mitjana diària de
300.

Llibres de segona mà, emocions de primera

L’escola pública de la
Mercè ha engegat una
campanya per aconse-
guir ampliar el fons de lli-
bres de la seva biblioteca.
El centre fa una crida a
tota la societat tortosina
perquè faci donacions de
llibres i jocs didàctics
adequats a alumnes de 3
a 12 anys. La iniciativa es
desenvoluparà aquests
mesos de desembre i
gener.

Campanya de recollida de llibres per a alumnes de 3 a 12 anys, durant aquest mes de desembre i gener

UN LLIBRE ÉS UN GRAN REGAL

«La Mercè té una bona biblioteca, àmplia i
amb bon equipament... però li 

falten  llibres de lectura»

ACTUALITAT

DIANA MAR

             


