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Més Ebre acomiada avui el
2011. I hem volgut fer-ho
d’una forma original
aprofitant l’atreviment dels
jugadors de la UE
Rapitenca que han
confeccionat, juntament
amb el fotograf Jordi Gil,
un calendari especial del
2012 i que no està passant
desapercebut. 
La fotografia és una de les
del calendari que, al preu
de set euros, es troba ja a
la venda a diversos punts
establerts al municipi
(vegeu plana 18). La
Rapitenca és líder i  l’equip
menys golejat de l’Estat.
Una de les claus és el bon
ambient que regna a la
plantilla. 
Més Ebre els desitja un
Bon Any. Tornarem el 5 de
gener!!!                     P18 

Fins el 2012!

Terres de l’ebre. “Valoració satisfactòria”
de la temporada de bous al territori, segons
ha informat la Delegació de Govern a les
Terres de l’Ebre.        P8

Esports. Ragna Debats, guanyadora del
circuit de curses de muntanya de les Terres de
l’Ebre, considerada millor esportista en els
Premis Esportius Baix Ebre.               P17

Societat. Un “SuperNadal!” a Deltebre. Del
27 al 30 de desembre es celebrarà el Parc
Infantil Nadalenc que enguany arriba a la
setzena edició.   P9

L’Amposta va guanyar 2-1 al Santboià, en el darrer partit de l’any. Ha sumat sis punts dels darrers nou i
ja no és cuer. No obstant, aquesta millora esportiva coincideix amb la greu situació econòmica que afec-
ta els jugadors i cos tècnic del primer equip. José Luis Tarrazona, president del club, va estar a Canal TE
dilluns i va exposar la realitat actual. “Es necessitarien 50000 euros per a solucionar el conflicte”, va dir.
La situació és incerta. Si no hi ha un miracle en forma d’ingressos amb un patrocinador, els jugadors i el
cos tècnic només podrien cobrar uns tres mesos des del passat novembre (està pendent) fins al final de
la lliga. “Entendrem que hi hagin jugadors que no acceptin i vulguin marxar”. P10

Futur incert per al primer equip del CF Amposta
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

La crisi de la cooperativa de
l'Aldea ha deixat llums i
ombres entre la població i
especialment entre els afec-
tats. Els primers dies van
ser pura angoixa per totes
aquelles famílies que veien
engarjolats els seus estal-
vis, uns recursos provinents
de tota una vida d'esforç i
sacrifici. Cal agrair l'atenció
rebuda pels mitjans de
comunicació que es van fer
ressò d'aquest patiment
que va envair de cop i volta
moltes llars del nostre muni-
cipi.
Ombra, a hores d'ara la
manca d'informació concre-
ta i exacta sobre els treballs
d'investigació que s'han
estat duent a terme a la seu
de la Secció de Crèdit.
Ombra, sobretot per la
manca de certesa absoluta
en que la recuperació dels
recursos serà total.
Certificar que els estalvis de
les famílies aldeanes torna-
ran en la seva totalitat a les
butxaques de totes elles.
Ombra, la utilització política
de la crisi. El menyspreu ins-
titucional que ha rebut el
govern de l'Aldea al no ser
considerat per part dels
nostres representants com
a part implicada en una
qüestió de tanta trans-
cendència i importància. Un
menyspreu als que hem
estat lliure i democràtica-
ment elegits pel nostre
poble, com per a, fins i tot,
invertir els termes de res-
ponsabilitat govern oposi-
ció. Però que quedi clar que
aquest tema es secundari.
Llum, l'orgull de viure a un
poble que ha demostrat
més que mai la solidaritat
que es pressuposa entre
veïns i famílies. L'exercici
de suport d'uns als altres
d'altruisme ciutadà i, en
definitiva, fer-nos sentir una
gran família, ha estat la
gran lliçó que ens hem
donat a natros mateixos.
Llum, la immediata reacció
de l'equip de govern que,
com no podia ser d'altra
manera, no ha escatimat
esforços per posar-se a dis-
posició del poble fent d'alta-
veu de l'angoixa popular i
fent aixecar culs de les cadi-
res per tal de que, amb
immediatesa, es trobessin
solucions.
Llum, l'allau de suports
actius i passius rebuda al
nostre ajuntament per part
de persones, empreses,
entitats, administracions,
tot un seguit de sinceres
expressions de solidaritat
posant a la nostra disposi-
ció recursos de tota mena.
A tots ells el nostre poble no
els oblidarà mai i els estarà
agraït tota la vida.

Llum, l'acord pel que aquest
divendres els ciutadans i
ciutadanes de l'Aldea ja
poden recuperar una part
dels seus diners.
Un trasbals molt fort per a
la població. La pagesia ha
estat el motor del nostre
poble, per tradició i per sen-
timent s'ha dipositat con-
fiança en totes les eines
que servien per afavorir l'ac-
tivitat agrícola al nostre
municipi. Aquesta crisi no
ha d'impedir que el nostre
sector bàsic durant molts
anys pugui continuar sent el
pilar sobre el que s'ha d'edi-
ficar una de les alternatives
que ens permetran sortir de
la crisi econòmica actual.
Ara hem de mirar al davant,
tot i les reserves que es
poden tenir a la viabilitat
econòmica de la cooperati-
va, no pot faltar la voluntat
de refundar els fonaments
bàsics de la mateixa. Els
agents implicats ens tenim
que sentar fent foc nou,
intentant per responsabilitat
de futur deixar aparcats un
seguit de fets molt doloro-
sos que ja a hores d'ara em
de situar al passat. No és
qüestió d'oblidar res, és ser
pragmàtic i buscar el millor
per a tots.
Tenim al nostre servei una
empresa potentíssima del
sector agrícola hem de
intentar, per tots els mit-
jans, treure-li fins a l'últim
alè de la seva capacitat per
generar treball i riquesa a la
nostra població. 
Caldrà paciència, prudèn-
cia, rigorositat i responsabi-
litat per esbrinar totes i
cadascuna de les vies que
han de permetre sortir
reforçats dels mals
moments, buscar complici-
tats que generen riquesa
econòmica, reforçar la nos-
tra autoestima pel compor-
tament que hem dut a terme
i en definitiva sentir-nos
satisfets de créixer com a
poble. 

Dani Andreu
Alcalde de l’Aldea

Ombres i llums a l’Aldea

Opinió

La societat ebrenca, com la resta de l’Estat,
tanca el 2011 afectada per la crisi. Un any
dur i que ha generat notícies menys agrada-
bles del que voldriem. Però és la realitat. Es
moment de fer balanç i,
sobre tot, de tenir fe i
esperança per l’any vinent,
perquè pugui reconduir-se
la situació i puguem recu-
perar l’alegria. 
Una alegria que ha d’existir durant aquests
dies i que, malgrat tot, hem d’intentar no per-
dre amb el desig que la calma es recuperarà
després de la tormenta del 2011.
Nosaltres així ho esperem. I també ho desit-

gem als nostres fidels lectors. 
Tot no poden ser noticies que no ens agradin.
Hem de destacar que el setmanari Més Ebre
ha arribat al número 600 i que també ha fet

10 anys. Es molt important, i
més a hores d’ara, que un
mitjà d’informació local arribi
a aquesta fita. Una aposta
seriosa i professional que ha
derivat en un projecte que

s’ha consolidat i que ha crescut de forma
considerable gràcies a la confiança i a la
complicitat de la gent ebrenca que ha vist i
valorat la proximitat d’aquest setmanari.
Gràcies i Bones Festes. Fins l’any vinent!.

Editorial

Un any més i 10 de Més Ebre

Arribats al mes de desembre d'aquest 2011
que estem a punt de deixar enrere, és el
moment de veure quina ha estat la feina feta,
què ens deixa de bo aquest darrer any i
quins són els reptes que hem d'encarar tot
just entrar al 2012.
Per a Amposta, el darrer any ha tingut un
regust agredolç. És cert i és una realitat pal-
pable que hem consolidat grans projectes
estratègics per a la ciutat. Aquest ha estat
l'any en què la ciutat ha aconseguit finalment
acollir estudis universitaris en matèria espor-
tiva, a través la implantació del grau de
Ciències de l'Activitat Física i de l'esport;
aquesta fita importantíssima ve a culminar
d'una banda, la vocació ampostina per aco-
llir serveis i infraestructures territorials i
també el camí de llarg recorregut que es va
engegar per oferir a la ciutadania serveis i
equipaments esportius d'alt nivell.
També hem fet créixer el nostre projecte cul-
tural, perquè ha estat l'any en què s'han con-
solidat l'Arxiu Històric Comarcal i el Centre
d'Arts Visuals, aquest últim, també un equi-
pament territorial que s'uneix al recentment
remodelat Museu del Montsià convertit ara
en Museu de les Terres de l'Ebre.
Hem crescut i hem fet ciutat, amb ambició i
vocació de capital, però també hem cuidat
els detalls, hem millorat la nostra ciutat per
fer-la més acollidora i més agradable, en
aquest sentit, el Parc dels Xiribecs o la
també recentment remodelada Plaça de
Ramon Berenguer IV són exemples de la
voluntat de crear espais de trobada que tots
els ciutadans puguin gaudir. Amposta és una
ciutat per viure-la.
Tot això ens omple d'orgull i ens mostra els
fruits de la feina feta, però no ens podem
deixar enlluernar, aquest ha estat i està sent
encara un any molt difícil per a moltes famí-
lies ampostines, els estralls que ha causat la
crisi econòmica han provocat que un gran
nombre dels nostres veïns s'hagin quedat
sense feina, sense recursos, i que s'hagin
vist obligats a recórrer a les ajudes dels ser-
veis socials. En aquest punt, cal fer un reco-
neixement especial a les ONG's de la nostra
ciutat que s'estan dedicant a ajudar a totes
aquestes persones: Càritas, Creu Roja i
Siloé estan fent una tasca difícil i àrdua en
moltes ocasions, però realment extraordinà-

ria amb els ampostins que estan passant
estretors econòmiques. Des de l'Ajuntament
només podem fer dues coses: donar-los les
gràcies i continuar ajudant-los com fins ara.
A més, també hem de fer el possible per
continuar donant als ciutadans els serveis de
qualitat de què disposen, i per això hem de
fer una gestió molt acurada del pressupost
municipal. Ja portem anys amb una política
de seriosa contenció de la despesa, no gas-
tem més del que tenim i no disminuïm ser-
veis, de manera que hem trobat un punt d'e-
quilibri que ens permet estar molt ben posi-
cionats per continuar creixent quan les con-
dicions econòmiques a nivell general siguin
més favorables.
El nou any ens deixa aquest repte, que no
serà fàcil d'assolir però que ens ha d'empèn-
yer cap endavant, a no aturar-nos. Equilibri
en les finances municipals, vocació de capi-
tal prestadora de serveis i atenció a les per-
sones; posant en joc tots aquests elements
encarem el nou any amb l'objectiu de que
aquest 2012 sigui per a tots millor que el
que ara tanquem.

Manel Ferré Montañés
Alcalde d’Amposta

Resum del que ens ha deixat l’any 2011

Opinió

“Durant el 2011, Més Ebre ha
arribat al número 600 i 

ha fet 10 anys ”
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La Regidoria de Serveis
Socials i Participació
Ciutadana de l'Ajuntament
d'Amposta ja té enllestida
la preparació del Parc de
Nadal, amb la col·laboració
de l'Esplai Piquerol
d'Amposta. El saló s'inau-
gurarà el dia 27 de desem-
bre i restarà obert al públic
fins al dia 30. Durant
aquests quatre dies el
Pavelló Firal es convertirà
en un viatge amb el Polar
Express amb tallers de tea-
tre, dansa, cuina, manuali-
tats nadalenques i moltes
més activitats per passar-
ho bé. A més, també hi
haurà un espai de ludoteca
per als més petits. El parc
acull activitats per a nens
des de l'any fins als 14. 
També el Saló Infantil i
Juvenil de Tortosa distri-
bueix novament la planta
del pavelló firal de
Remolins en zones temàti-
ques i per edat. Com en les
edicions anteriors, hi haurà
una zona d'atraccions, una
àrea per als més menuts,
de 2 a 6 anys, amb infla-
bles, un espai d'esport, on
es podran posar en pràcti-

ca les habilitats en dife-
rents disciplines esportives
com el tennis, el bàsquet o
la bicicleta. També repeteix
la zona d'aventura i emo-
cions extremes on, en
col·laboració amb la Unió
Excursionista de Catalunya
(UEC), s'habiliten tirolines i
pistes d'obstacles. Un any
més hi haurà un circuit
viari, on l'Institut Català del
Trànsit fomentarà la segu-

retat vial entre els més
joves. La zona de noves
tecnologies i els ja clàssics
tallers de jardineria, dis-
fresses, pintures,... com-
pleten un Nadal Jove que
enguany comptarà també
amb actuacions de pallas-
sos i exhibicions de twir-
ling, gimnàsia rítmica i de
la unitat canina de la Policia
Local. Una de les novetats
d'aquesta edició és la cele-

bració d'una Festa de Cap
d'Any per als més menuts,
la tarda de l'1 de gener,
amb pista de ball i sessió
amenitzada per un DJ. El
dia 3 de gener, a la tarda,
visitarà el Nadal Jove el
Patge Reial. L'entrada
infantil costarà 3 euros i la
d'adult 2 euros. Hi ha abo-
naments per als 14 dies a
17 euros per als menuts i
de 10 euros per als adults.

Altres municipis com Sant
Carles de la Ràpita,
Deltebre o l’Ametlla de Mar
tenen també el seu parc de
Nadal. De la mateixa mane-
ra, la Cavalcada de Reis
2012 arribarà puntualment
a la seva cita anual amb
petits i grans la nit del pro-
per 5 de gener. Pels
carrers de la ciutat torna-
ran a desfilar carrosses
dissenyades per les ante-

riors cavalcades des de
2008, el que ha fet que
des de l'àrea de Festes se
l'anomene com "Cavalcada
de Cavalcades". En aquest
sentit s'ha pronunciat el
regidor de l'àrea de Festes,
Domingo Tomàs, el qual ha
explicat els principals trets
de la Cavalcada 2012.
Tomàs ha expressat la
voluntat de l'Ajuntament de
mantindre en tot moment
un format atractiu per a la
ciutadania, malgrat la
reducció de la despesa i el
reaprofitament d'elements.
La Cavalcada, ha dit així
mateix, repartirà més de
2.000 kgs. de caramels i
incorporarà 15 elements
articulats, dels quals 11
són carrosses. A l'organit-
zació de la desfilada reial hi
han participat activament
350 persones, a les que
cal afegir els cossos de
seguretat i d'altres
col·laboradors, que fan que
la xifra pugi a gairebé 500
actius humans. Per la seva
banda, l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha deixat palès
el seu convenciment que la
Cavalcada de Reis de
Tortosa és ja "de referència
al territori", i ha volgut expli-
car que l'ajust que s'ha rea-
litzat al pressupost d'en-
guany representa aproxi-
madament un 40 % en
reducció de despesa res-
pecte de l'edició anterior.  

Els parcs de Nadal ja estan llestos per a
gaudir-ne els més petits

Arriba la màgia del
Nadal, i les activitats
que es solen fer aquests
dies de festa.

Viuen intensament la màgia d’aquests dies 

Jocs i activitats per a tots els gustos i edats

TG

Els parcs de Nadal són típics aquests dies.
cedida

ACTUALITAT
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La xarxa de nova generació
a Tortosa està il·luminada
des del passat 10 de
novembre i és operativa en
algunes institucions com la
Delegació del Govern de la
Generalitat o el Campus
Terres de l'Ebre de la
Universitat Rovira i Virgili.
Progressivament s'aniran
connectant altres equipa-

ments públics i s'iniciarà la
comercialització del servei
a les empreses de la ciutat.
Aquest dimecres han pre-
sentat els detalls del nou
servei de fibra òptica l'alcal-
de de Tortosa, Ferran Bel, el
director general de
Telecomunicacions de la
Generalitat, Carles
Flamerich, el director gene-
ral de Xarxa Oberta, Jordi
Soler, i la directora dels ser-
veis territorials d'Empresa i
Ocupació, Mercè Miralles.
El director general de
Telecomunicacions ha fet
notar l'aposta del govern
català per la "vertebració
del país a través de la fibra
òptica. Estem fent un dels
projectes de telecomunica-
cions més importants
d'Europa". Flamerich ha rei-
terat que l'arribada de la
fibra òptica a Tortosa repre-
senta "un salt molt impor-
tant", i ha avançat que la
prioritat en els propers anys
és desplegar-la a altres
municipis de les Terres de

l'Ebre. De la seva banda, el
director general de Xarxa
Oberta ha explicat els
detalls tècnics de la implan-
tació de la xarxa de fibra
òptica a Tortosa, 12 quilò-
metres en total i un node

operatiu. La xarxa discorre
en paral·lel a l'autopista AP7
i, a l'alçada de l'Aldea, surt
un braç que arriba a Tortosa
aprofitant el traçat de la C-
42. Jordi Soler ha explicat
que l'encàrrec de Xarxa

Oberta era fer arribar la
fibra òptica a la ciutat l'any
2013 però que el nou
govern de la Generalitat va
modificar els terminis amb
l'objectiu d'avançar dos
anys la seva implantació. 

Amb l'objectiu de fer
més competitives les
empreses de Tortosa i
de posar-les en igualtat
de condicions respecte
les instal·lades en altres
municipis de Catalunya,
el passat mes de
novembre s'il·luminava
la xarxa de fibra òptica
que la Generalitat, a tra-
vés de Xarxa Oberta, ha
fet arribar a la nostra
ciutat dos anys abans
del termini inicialment
previst. 

REDACCIÓ

Presentació del nou servei de fibra òptica.
Cedida

Els quatre presidents dels
consells comarcals de les
Terres de l'Ebre s'han reu-
nit a la seu del Consell
Comarcal de la Terra Alta,
a Gandesa. Aquesta troba-
da formava part de les
reunions que períodica-
ment efectuen Carles Luz,
president del Consell
Comarcal de la Terra Alta;

Lluís Soler, president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre; Joan Martín Masdeu,
president del Consell
Comarcal del Montsià, i
Jordi Jardí, president del
Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre amb l'objec-
tiu de tractar sobre temes
d'interès comú. En la tro-
bada, els presidents

comarcals han centrat el
seu interès a tractar qües-
tions relacionades amb la
prestació de serveis a la
ciutadania tenint en comp-
te el marc de l'actual situa-
ció de crisi econòmica. El
president terraltí, Carles
Luz, ha explicat que "els
consells comarcals som
molt conscients de la

situació econòmica en què
ens movem i hem d'estu-
diar les millors alternatives
possibles per finançar els

nostres serveis, a fi i efec-
te de fer-los més eficaços
i sostenibles". 

Reunió dels 4 presidents dels
Consells Comarcals

La crisi econòmica, la principal preocupació

El consell d'alcaldes de la
Ribera d'Ebre ha acordat
iniciar els tràmits per a la
creació d'una empresa de
serveis energètics per tal
d'aconseguir que els muni-
cipis puguin fomentar l'es-
talvi i l'eficiència energèti-
ca. Segons ha explicat el
president del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre, Jordi Jardí, l'objec-
tiu d'aquesta iniciativa és
que els ajuntaments de la
comarca puguin aconse-
guir una reducció impor-
tant en la factura de l'enllu-
menat públic, i la renova-
ció del mateix sense cos-
tos. 

Creació d’una
empresa de

serveis
energètics

L'Euríbor, el tipus d'in-
terès de referència a
Europa i índex clau en el
càlcul de les hipoteques,
ha caigut per sota del
2%, una barrera psicolò-
gica que no se superava
des del març d'aquest
any. La subhasta del BCE
a tres anys ha desenca-
llat la pressió dels bancs
per trobar diners i final-
ment aquesta millor línia
de liquiditat interbancària
ha facilitat que l'índex de
revisió hipotecària hagi
baixat aquest dimecres
fins a l'1,997 en l'Euríbor
diari. 

L’Euríbor cau 
per sota del 2%

«De Tortosa al món»
La xarxa de fibra òptica està il.luminada des del passat 10 de novembre

ACTUALITAT
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Cada votant podia escollir
entre un màxim de 5 pro-
postes de 37 que es van
sotmetre a votació.
Aquest procés participatiu
va iniciar-se el passat mes
d'octubre amb diverses
sessions de debat ober-
tes, i tots els veïns i veïnes
han tingut l'oportunitat de
fer propostes. Un cop fet

l'escrutini, hi ha hagut un
total de 124 paperetes
emeses, de les quals 118
són vàlides, 5 nules i 1 és
en blanc. Aquestes pape-
retes sumen un total de
543 vots a propostes con-
cretes. El procés partici-
patiu encara no ha acabat,
ja que queda per fer una
sessió informativa dins el
primer trimestre de 2012
en la que els participants
prioritzaran d'entre les
propostes més votades
quines es poden dur a
terme.  
124 veïns d'Ascó majors
de 15 anys (el municipi té
uns 1.600 habitants) han
exercit el seu dret al vot
en la primera consulta
popular que organitza
l'Ajuntament per tal d'es-
collir una part de les inver-
sions municipals del pres-
supost del 2012, amb una
dotació econòmica de
200.000 euros.
L'escrutini ha donat dues
actuacions  com a guanya-

dores, amb un total de 31
vots cadascuna, totes
dues relacionades amb la
millora del trànsit de per-
sones i vehicles dins del
nucli urbà. 
Es tracta de la «instal·lació

d'un semàfor per reduir la
velocitat dels cotxes  a la
carretera de Camposines,
així com d'altres llocs on
els vehicles circulin a
massa velocitat»; i posar
un producte antilliscant

per evitar res relliscades
habituals (que pateix espe-
cialment la gent gran)  a
«la plaça de l'Església,
l'entrada a l'edifici de l'a-
juntament i el carrer del
Riu».

Després de quatre
jornades de votació,
un total de 124 asco-
nencs majors de 15
anys han exercit el
seu dret a vot en la
primera consulta
popular que organit-
za l'Ajuntament
d'Ascó per tal de
decidir una part del
pressupost municipal
d'inversions de l'any
vinent, en concret
200.000 euros.

REDACCIÓ

Es decideix una part del pressupost de 200.000 euros.
Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
sol·licitarà a la
Generalitat una segona
pròrroga per poder aca-
bar les obres previstes
dins del Pla Integral del
Nucli Antic de Tortosa
(Pincat), finançat per la
llei de barris. 
El Pincat es va posar en

marxa el 2006 amb una
durada prevista de quatre
anys i una inversió de
vora 19 milions d'euros,
per tal de dignificar la
part antiga de la ciutat,
que patia un acusat pro-
cés de degradació.  
El 2009 es va demanar
una primera pròrroga de

dos anys, que ara s'am-
pliarà per dos anys més,
com permet una nova
ordre emesa pel
Departament de Territori i
Sostenibilitat atenent a
les peticions dels munici-
pis, arran dels seus pro-
blemes de finançament. 

Tortosa demana una pròrroga 
de 2 anys per acabar el PINCAT

Es va posar en marxa el 2006

La Comissió Europea
assegura no tenir conei-
xement dels estudis tèc-
nics que s'han elaborat
per determinar el cabal
mínim de l'Ebre i alerta
de la "importància d'esta-
blir els cabals ecològics
adequats en els plans
hidrològics correspo-
nents". A més, avisa que
l'aplicació de la Directiva
Marc de l'Aigua "pateix
grans endarreriments" i
recorda que per aquest
motiu va enviar l'Estat al
Tribunal de Justícia. És la
resposta que la Comissió
ha fet a la pregunta que
l'eurodiputat d'ERC Oriol
Junqueras va enviar el
passat 5 d'octubre. 

No hi ha
coneixements
sobre el cabal

de l’Ebre

La Policia Local de
Tortosa ha posat en
marxa, un any més, el pla
de seguretat per a la
campanya de Nadal
2011-2012, un dispositiu
adreçat a aconseguir una
major seguretat a la ciu-
tat amb un reforç del ser-
vei que augmentarà els
nivells de prevenció mit-
jançant estratègies de
treball basades en la pro-
ximitat i la informació. Els
principals objectius d'a-
quest pla són la preven-
ció de delictes en l'àmbit
comercial i ciutadà -petits
furts, robatoris, o delic-
tes contra la propietat
intel·lectual, entre d'al-
tres.

Aquest Nadal,
tots segurs

El municipi d’Ascó decideix
124 asconencs majors de 15 anys han exercit el seu dret de vot en la primera consulta popular

ACTUALITAT
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On el diputat d'Esquerra
Sergi de los Rios va lamen-
tar que no prosperés, a la
Comissió, la Proposta de
Resolució escolar per faci-
litar el desplaçament de
l'alumnat en educació obli-

gatòria i dels criteris que
s'apliquen, tot tenint en
compte la distància del
centre. Segons  Fischer,
regidora, però també part
directament implicada, ja
que el seu fill és un dels
estudiants que s'ha de
traslladar de les Cases a
l'Institut d'Alcanar, a més
de vice-presidenta de
l'AMPA, "aquest curs no és
farà pagar res, perquè
legalment no poden fer-ho,
al trobar-nos en mig d'un
procés d'aprovació de la
rectificació del reglament".
Si mirem l'històric, el
transport de les Cases-
Alcanar fa 32 anys que
funciona i no s'havia pagat
mai perquè  hauria un
estat greuge discriminato-
ri. Mentre no hi hagi cap
canvi en la llei, segons
aquesta el comportament
dels pares, al no voler
pagar és "il·legal" i així ho
fa saber la pròpia Mercè
fischer “ens diuen que
som uns il·legals”. 

I un cop es realitzi la modi-
ficació prevista, afegint el
preu públic d'un euro i
mig, llavors ja no es podrà
fer res. El que temen els
pares és que un cop apro-
vat el pagament del bus, a

continuació, vingui la
modificació de les beques
de menjador: "va tot en el
mateix pac i en cas de que
ens toqui pagar el menja-
dor són 6 euros", senten-
ciava Fischer. Si sumem

imports, amb les modifica-
cions i pagant  transport i
menjador, els pares hau-
rien de pagar per cada fills
7,5 euros diaris. 
Per la seva banda, De los
Rios, també va comentar
"malgrat el suport que
hem rebut de la resta de
grups parlamentaris, l'a-
liança de CiU i PP, amb el
vot en contra del primer i
l'abstenció del segon, ha
fet impossible l'aprovació
de la Proposta de
Resolució". Per al diputat
republicà, CiU i PP han
repetit el mateix posiciona-
ment que al Consell
Comarcal del Montsià on
governen plegats, on han
fixat una taxa pel transport
escolar obligatori en alum-
nes d'un mateix municipi
però que viuen en nuclis
de població disseminada
del mateix terme munici-
pal. Aquest fet afecta l'a-
lumnat de les Cases
d'Alcanar, Ulldecona i
Amposta.

Aquest passat 15 de
desembre, dos regi-
dors d'Alcanar, Mercè
Fischer i Manel Martí,
acompanyats de
representants de
l'Associació de Pares i
Mares dels alumnes
de les Cases
d'Alcanar afectats per
la situació del trans-
port escolar entre Les
Cases i el propi muni-
cipi. 
Assistien a la Comissió
d'Ensenyament i
Universitats. 

DM

Regidors i representants d’Alcanar.
Cedida

Aquest passat dimecres,
Hortènsia Grau, diputada
d'ICV-EUiA pel Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre considera “decebedo-
ra” l'actitud del Govern de la
Generalitat en la sessió de
control parlamentari d'avui.
Grau havia preguntat al con-
seller Mas Collell què faria
respecte el preconcurs de
creditors de la secció de
crèdit de la Cooperativa
Agrícola de l'Aldea, i també

quines actuacions pensava
fer l'Institut Català de
Finances (ICF) i l'Àrea d'
Impuls del Crèdit Agrari
(ICCA) per evitar hipotèti-
ques situacions similars en
el futur. Collell s'ha limitat a
explicar el pla de recupera-
ció d'estalvis que ja s'havia
anunciat a la premsa fa
dies, i ha eludit totes les
qüestions concretes plante-
jades per la diputada ecoso-
cialista. “La situació a

l'Aldea ha millorat per l'ajut
de les altres cooperatives”,
ha indicat Grau, “però a
hores d'ara no sabem què
pensa fer la Generalitat.
Destinarà diner públic per
salvar l'entitat? Millorarà els
controls per evitar que les
cooperatives arribin a situa-
cions com aquesta? Això és
el que volíem que ens
digués el conseller, i s'ho ha
callat. És com si les ses-
sions de control parlamen-

tari no representessin res,
per a aquest Govern” ha
conclòs la diputada. Durant
la seva intervenció, Grau ha
posat de manifest que les
úniques entitats que presten
serveis financers a alguns
pobles petits  del Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre  son justament les
seccions  de crèdit de les
cooperatives agrícoles,
perquè la banca privada no
s'hi instal·la en no haver-hi
prou negoci. "Les coopera-
tives potser son entitats pri-
vades, però  estratègiques
per al territori i d'alguna
forma  presten  un servei
públic", ha dit Grau, que ha

recordat també el prece-
dent de la cooperativa
Ecopalme, que va compor-
tar que es canviés el decret
83/2010 que regulava el
funcionament d'aquestes
seccions de crèdit. La
Generalitat, aleshores, va
aportar diner públic per
reflotar l'entitat. Aquests
fets van passar durant el
mandat del govern catala-
nista i d'esquerres. 

ICV titlla de «decebedora» l’actitud de la
Generalitat envers l’Aldea

La diputada Hortènsia Grau demana respostes al Govern

Les pimes del sector
turístic rebutgen la
implantació de la taxa
que va anunciar ahir el
Govern mitjançant la Llei
de Mesures Fiscals i
Financeres. Les petites i
mitjanes empreses del
sector turístic són total-
ment conscients de la
situació financera del
país i estan d'acord en
què cal fer certs
esforços, però rebutgen
la implantació de la taxa
turística per haver-se fet
de forma unilateral i
sense diàleg. De la
manera que s'ha conce-
but, es penalitza al client
i s'opta per promoure
altres aspectes de dina-
mització turística.

El sector turístic
català «indignat»

El Saló de Plens de
l'Ajuntament de Tortosa,
acollia aquesta setmana l'ac-
te de recepció a l'Associació
Platigot amb motiu de l'ator-
gament per part del Govern
de la Generalitat del Diploma
Turístic de Catalunya que
reconeix la contribució d'a-
questa entitat al desenvolu-
pament del turisme al nostre
país. L'acte fou presidit per
la 1a. tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Tortosa,
Meritxell Roigé, i va comptar
amb la presència de la presi-
denta de l'Associació
Platigot, Margaret Nofre, la
directora dels serveis territo-
rials d'Empresa i Ocupació,
Mercè Miralles, i el regidor
de Turisme, Alfredo Ferré, a
més d'altres membres de la
corporació municipal i d'una
nombrosa representació del
col·lectiu de restauradors de
la ciutat associats a Platigot.

Diploma per a
Platigot

«Ens diuen il·legals»
Els municipis afectats pel pagament del transport obligatori escolar són: les Cases, Ulldecona i Amposta.

ACTUALITAT

«Les cooperatives
són estratègiques
per a un territori»
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El dolor de coll i esquena és un senyal que alguna cosa està malament
REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

La Doctora en Quiropràctica Rebecca Jackson,
especialitzada en la salut de la columna verte-
bral i del sistema nerviós ha arribat a Tortosa.
Per fi hi ha una solució dels nostres dolors, grà-
cies a Rebecca Jackson i la Quiropràctica.

L'àmplia experiència, treballant amb pacients de
diferents edats i resolent molts dels símptomes
més comuns: com a dolor de coll, esquena, mal-
decaps i problemes respiratoris, l’avalen.

Quiropràctica. Què és i per què serveix?

Dolor de Coll, Cap, Migranyes, Marejos i
Vertígens:
Una disfunció a la zona cervical alta no solament
pot produir dolor i contractures de coll, sovint
afecta a l'equilibri i la postura del cos.

Dolor d'Espatlles, Braços, i Mans:
Braquialgia, tendinitis, parestesis, formiguejos,
moltes són les dolències provocades per sublu-
xacions (desplaçaments vertebrals) a les zones
cervicals o dorsals.

Dolor d'Esquena, Lumbàlgia, Ciática, i Hèrnies
Discals: Quan una vèrtebra està mal col·locada,
la resta es mou per contrarestar aquesta mala
posició. Amb el temps, tota l'esquena es desali-

nia i comencen aparèixer dolors freqüents que
causen contractures i irritació del nervi ciàtic. 

Benestar i Salut
Quan la columna vertebral està lliure de subluxa-
cions i no hi ha estrès sobre el sistema nerviós,
tot el teu cos sent més energia i tens més vida. 

Al llarg de la vida, la nostra esquena ha rebut
moltes formes diferents d'estrès, el físic i l'e-
mocional. Aquest estrès afecta l'estructura de la
nostra columna vertebral i el seu delicat sistema
nerviós. Per tant això sovint produeix dolors i
subluxacions (desplaçaments vertebrals).

Rebecca Jackson detecta aquestes subluxa-
cions vertebrals i els corregeix. Retorna la vèrte-
bra a la seva posició i alleuja la pressió sobre el
sistema nerviós. 

FES LA PRIMERA CONSULTA AQUEST MES, PER LA MEITAT DE PREU 
PROMOCIÓ AQUEST MES 35€. 

ANÀLISI DE LA POSTURA I DE L'EQUILIBRI
DETECCIÓ DE SUBLUXACIONS

EXAMEN NEUROLÒGIC I ORTOPÈDIC ESPECÍFIC DE LA QUIROPRÀCTICA 
UN INFORME COMPLET SOBRE L'ESTAT DE LA SEVA COLUMNA VERTEBRAL

REBECCA A JACKSON DOCTORA EN QUIROPRÁCTICA
EBRECLÍNIC CENTRE MÈDIC - C/ARGENTINA, 25 - 2on, TORTOSA TEL. 977 448 095
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Cedida

En aquest sentit, el conse-
ller ha avançat, a pregun-
tes del PSC i ERC durant la
sessió de control al
Govern, que aquests dies
"tots els que tenen fins a
mil euros, rebran els mil
euros" i els que tenen
quantitats més elevades,
podran disposar dels
mateixos mil euros i el
50% de la resta de diners
dipositats. 
De la resta de quantitats,
el conseller ha explicat que

"es tindran en compte" de
cara al "primer trimestre"
de 2012.
Després de l'anunci de la
Generalitat en la que final-
ment es desbloquejaran
els comptes de la secció
de Crèdit de la
Cooperativa de l'Aldea
aquesta propera setmana,
a Dani Andreu però, no li
feia gens de gràcia que no
es sapiguès si seria dilluns
o divendres, en un primer
moment quan va sortir la
noticia, quan es faria efec-
tiu el desbloqueig: Dani
Andreu, Alcalde de l'Aldea,
afegeix ”controvèrsies que
no ens fan molta gràcia,
però que les hem d'agafar
com venen. Continuem
amb el neguit de saber
com i perquè i de quina
manera ha passat tot això.
Estem esperant l'informe
de la Generalitat i per l'al-
tra banda l'Ajuntament
continuarà amb la línea
d'ajuts als més necessi-
tats pel bloqueig dels
comptes, mentre no hi
hagi un alliberació clara
dels comptes”. Des de el

Govern de l'Aldea també
han volgut posar e n
evidència la manca de res-
pecte que s'ha tingut des
de la delegació del
Govern, alhora de no cri-
dar a cap representant del
Govern de l'Aldea elegit
lliure i democràticament

pels aldeans i aldeanes,
alhora de ser present a la
reunió tan important que
tenia lloc la setmana pas-
sada a la Delegació del
Govern a les Terres de
l'Ebre amb Xavi pallarès i
els membres de
l'Associació i on

l'Ajuntament també tenia
molt que dir. 
La bona noticia, però, tot i
que encara queda feina
per fer, és que els primers
diners ja arriben i moltes
families podran començar,
després de tot, a respirar
més tranquiles.

L’Aldea comença a rebre els primers 
diners aquesta setmana

El conseller
d'Economia, Andreu
Mas-Colell, ha garantit
des del Parlament que
els dipositants de la
cooperativa de l'Aldea
que s'han vist afectats
pels problemes de liqui-
ditat de l'entitat
començaran a rebre
aquesta mateixa set-
mana els seus diners. 

“Tots els que tenen fins a mil euros, rebran els mil euros”

Encara s’està a l’espera de l’informe de la Generalitat

REDACCIÓ

L’Aldea comença a respirar.

Cedida

El delegat territorial del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, ha
presidit aquest dimarts la
sessió ordinària mensual
del Consell de Direcció de
l'Administració Territorial
del Govern de la
Generalitat a les Terres de
l'Ebre, en què ha destacat
que “en fem un valoració
molt positiva valoració de
la primera temporada amb
la Llei de Correbous en
vigència, perquè tothom
s'ha adaptat a les noves
mesures, tant per millorar
la qualitat dels animals
com la dels participants de
la festa”. Alhora Xavier
Pallarès ha avançat que un
cop treballat des de la
Delegació del Govern “amb
tots els agents implicats en
la festa dels bous, s'ha
traslladat a tots els grups
parlamentaris i l'objectiu és

que el Reglament pugui
passar a exposició pública
el gener i després de com-
plir tota la tramitació, vegi
la llum a l'inici de la prope-
ra temporada 2012”.
Durant aquesta temporada
2011 a les Terres de l'Ebre
s'han a terme un total de
47 correbous: 22 al Baix
Ebre, 22 al Montsià i 3 a la
Terra Alta, que es conver-
teixen en 208 dies autorit-
zats. D'altra banda, s'ha
rebut un total de 5 denún-
cies que es troben en trà-
mit. El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre també
explicat que durant la reu-
nió del Consell de Direcció
han fet un repàs a la tasca
del dia a dia de tots els
departaments al territori,
entre els quals ha destacat
les bones xifres de la tem-
porada de navegabilitat al
riu Ebre, que ha donat a

conèixer el director de
l'Idece, Jordi Borràs.
Concretament, 30.200
persones han baixat pel riu
amb les diferents modali-
tats d'embarcacions, és a
dir, un 30% més que la
temporada passada.
Xavier Pallarès també ha
destacat que la directora

territorial de Benestar
Social i Família, Manolita
Cid, ha explicat que ja es
troba en funcionament el
Centre de Dia per a la gent
gran, amb 15 places, a la
Torre de l'Espanyol i que
s'ha acordat amb el
Consell Comarcal de la
Terra Alta que hi haurà un

servei 2 dies a la setmana
d'atenció social.  D'altra
banda, ha avançat que el
Jutjat de Lo Social de
Tortosa estarà en funciona-
ment a les noves
instal·lacions de l'antiga
comissaria dels Mossos
d'Esquadra a Tortosa el 30
de gener de 2012.  

Pallarès presideix el Consell de Direcció Territorial
El Delegat valora «molt positivament» la primera temporada de bous amb l’aplicació de la llei dels Correbous

Joan Sabaté ha estat
designat portaveu adjunt
de l'Entesa pel Progrés de
Catalunya al Senat. 
José Montilla serà el presi-
dent del grup parlamentari
i el portaveu durant aques-
ta legislatura, mentre que
Jordi Guillot, d'ICV, en serà
el segon portaveu adjunt. 
Sabaté assumeix aquesta
nova responsabilitat cons-
cient que es tractarà d'una
legislatura molt difícil
donat el context econòmic
actual i per les polítiques
apuntades ahir per
Mariano Rajoy en el debat
d'investidura. “Aquestes
polítiques poden fer caure
tot el pes de la crisi en les
capes populars i, per tant,
en els sectors més febles
de la societat. Serem
estrictes en el control del
govern i propositius per
contribuir a recuperar el
creixement mantenint les
prestacions de l'estat del
benestar”.

Els treballadors de
Celesa de Tortosa han
ratificat aquest dilluns en
assemblea l'acord que
aquest diumenge el
comitè d'empresa va tan-
car amb la direcció de la
companyia respecte el
nou expedient de regula-
ció d'ocupació (ERO) que
preveu una aturada de
80 dies de la producció -
de gener de 2012 a juny
de 2013- i afectarà 71
dels 95 treballadors de la
plantilla. 
L'assemblea s'ha cele-
brat al local de CCOO i ha
reunit un total de 41 tre-
balladors que han votat
unànimement a favor de
l'expedient, segons ha
informat el sindicat. 
Es tracta del tercer ERO
temporal que presenta
l'empresa des de l'any
2009 a la seva planta de
fabricació de pasta de
cel·lulosa a Tortosa. 

S’arriba a un
acord amb els
treballadors de

Celesa

ACTUALITAT

Sabaté,
càrrec en el

PSC
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Quan arriba el dia 22 de
desembre, dia de la
Loteria, sembla que
embojim i que una gran
Alegri i il·lusió ens invaeix.
Però enguany l’alegria ha
estat entre la família pro-
pietària de l'administració
número 2 de Tortosa que
ha repartit 60.000 euros
venent deu dècims del cin-
què premi 8128. Fins a
l'establiment, ubicat a l'a-
vinguda Generalitat de la
ciutat, a la part exterior de
l'edifici del Mercat, s'han
apropat molts periodistes
però cap premiat.
Precisament la presència
de mitjans de comunica-

ció ha fet que molts curio-
sos s'aturessin a pregun-
tar quin número havia
tocat. Molts d'ells se l'a-
puntaven en un paper
mantenint l'esperança de
tenir-lo a casa. La pro-
pietària de l'administració,
Lupe Lerín, ha explicat
que aquests deu dècims
es van vendre molt aviat,
possiblement entre l'agost
i el setembre. La rifa
extraordinària de Nadal
repartia aquest any 2.520
milions d'euros.
D'aquests, uns 21,3
milions s'han quedat a
Catalunya a través dels
grans premis del sorteig. 

El parc, enguany, té com eix principal el voluntariat i la joventut

21 anys, per a un dels dos
germans de Corbera

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ha confirmat la
pena contra un dels dos
germans condemnats pel
crim de Corbera d'Ebre
(Terra Alta), en el qual van
assassinar el xicot de la
seva germana amb una
escopeta de canons reta-
llats el novembre del
2007. 
Així, confirmava la pena
de 21 anys i mig de presó
per Pedro C.C. per l'as-
sassinat de Joan Garcia
Riola. 
L'altre germà, Diego, va
ser condemnat a deu
anys de presó com a coo-

perador necessari amb
l'atenuant d'alteració psí-
quica, però el TSJC diu
que la pena, per aquest
motiu, cal rebaixar-la a
set anys i mig. 
Un jurat popular els va
declarar culpables el pas-
sat mes de març. Diego
ja va declarar que el seu
germà Pedro va ser l'au-
tor de l'assassinat. El
jurat popular va conside-
rar provat que els ger-
mans havien acordat
matar a Joan Garcia Riola,
que mantenia una relació
sentimental amb la ger-
mana dels processats ini-
ciada a través d'internet.

La crisi econòmica, que
durant aquest 2011 ha fet
empitjorar la situació social
de moltes persones, també
ha provocat un canvi de
tendència en el perfil dels
usuaris que arriben a
Càritas. Fet que
ha portat la Bisbat aplante-
jar-se la possibilitat de
crear un centre d'aliments
on la gent els pugui adquirir
a preus baixos. Segons ha
explicat el bisbe de
Tortosa, Xavier Salinas,
aquest tipus de banc d'ali-
ments existeix a altres llocs
i s'ha d'estudiar molt bé
com estructurar el servei i
tenir un registre de perso-
nes que puguin accedir-hi.
Tortosa, Vinaròs o
Benicarló, al Baix Maestrat,

podrien acollir aquest pri-
mer centre d'aliments.
S'aplicaria un sistema simi-
lar al que Càritas ja utilitza
en la donació de roba. El
bisbe també ha apuntat
que també s'està estudiant
introduir un servei de paga-
ment en el menjador social
de Tortosa que es gestiona
a través de la casa d'acolli-
da.

El Bisbat de Tortosa busca alternatives
en plena crisi, per als més necessitats

Els ajuntaments de la zona
del Delta de l’Ebre consi-
deren necessàries i irre-
nunciables,  es obres del
Pla Integral de Protecció
del Delta de l'Ebre (PIPDE),
en especial aquelles pen-
sades per combatre la
regressió i els efectes del
canvi climàtic en aquesta
zona vulnerable. tot i l'ac-
tual context econòmic i de
contenció de la despesa.
El Pipde, impulsat per l'an-
terior govern socialista el
2004, suposava una inver-
sió per al Delta de més de
300 milions d'euros (450
milions si s'hi inclou la des-
contaminació de l'embas-
sament de Flix), que
només s'ha executat en
part . Els alcaldes dema-
nen ara al nou govern del
Partit Popular que mantin-
gui el full de ruta del

Ministeri de Medi Ambient i
no s'aturi la inversió pre-
vista. 
Després de quatre anys en
què la feina es va centrar
en dur a terme estudis i
redacció de projectes, en
aquest darrer mandat
s'han adjudicat al territori
obres per valor de més de
100 milions d'euros,
segons dades del PSC.
Una part important de les
actuacions que han vist la
llum corresponen a la
Direcció General de
Costes, amb la construc-
ció de passeigs fluvials i
camins de sirga, com el
que uneix Amposta i
Migjorn. Entre les obres
adjudicades hi ha també
una xarxa d'indicadors
ambientals al llarg de
l'Ebre i el Delta, per tal de
controlar l’evolució.

El Delta demana la 
continuació del PIPDE

Amb el títol Super Nadal!
enguany s'ha organitzat un
Parc que té com a eix prin-
cipal el voluntariat i la joven-
tut, coincidint amb l'Any
Internacional de la Joventut
(fins al 12 d'agost) i l'Any
Internacional del
Voluntariat. El Parc nada-
lenc es farà al Centre Cívic
de Deltebre en horari de
matí (de 10h a 13h) i de
tarda (de 16h a 19h) i està
organitzat per l'Àrea de
Política Social de
l'Ajuntament de Deltebre,
des dels centres oberts
Delta-Xic i Sarabastall.
Al Parc Nadalenc hi haurà
l'aportació de joves volunta-
ris del municipi que o bé
participen d'entitats cultu-
rals i esportives o bé for-
men part del Programa
Aprenentatge i Serveis de
Pla Educatiu d'Entorn i que
compartiran aficions, expe-
riències, coneixements i
jocs amb els infants. Com
l'any passat hi haurà atrac-
cions gegants i els espais

de la llar d'infants, espai de
natura, espai jove, espai vir-
tual, zona d'entitats i zona
d'adults. A la zona d'enti-
tats es faran tallers de
creps, d'imans, clauers i
agulles de pit i a l'espai jove
hi haurà jocs de taula, i
tallers de plàstica i maqui-
llatge, entre d'altres activi-
tats. La inauguració del
Parc Infantil Nadalenc es
farà el dimarts dia 27 a les

16.00h. 
Els abonaments per als
quatre dies tenen un preu
de 5 i l'entrada per a cada
sessió del Parc costarà 2Û,
per als nens/es de 3 a 14

anys i gratuït per a la resta.
Per últim cal afegir que en
l'organització del Parc
nadalenc hi col·laboren una
trentena d'entitats i asso-
ciacions de Deltebre.

Un «Super Nadal!» a Deltebre

Del 27 al 30 de desem-
bre es celebrarà a
Deltebre el Parc
Infantil Nadalenc, que
enguany arriba a la
16ena. edició.

Les dates coincideixen amb l’Any

Internacional de la Joventut i 

del Voluntariat

Parc infantil.

cedida

La Loteria, enguany, ha passat de puntetes 
per les Terres de l’Ebre

L’administració núm. 2 de Tortosa reparteix 60.000 euros

ACTUALITAT

REDACCIO
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Divendres passat, un dia abans
del partit contra el Santboià, els
jugadors i cos tècnic sabien la
realitat. Se’ls deu el mes de no-
vembre quan ja està avançat el
desembre. I les perspectives
són que fins al març, quan està
previst que arrbi la subvenció
de l’ajuntament, no es podrà co-
brar. Llavors, es poden garantir
dues mensualitats o, com a
molt, tres. Per tant, estem par-
lant que des de novembre fins a
maig, només es cobrarien tres

mensualitats. Complicat. 
Va haver-hi teràpia de grup al

vestidor i l’equip, com era d’es-
perar, va afrontar el partit amb
compromís i identificació. I va
guanyar amb els gols de Marc
Vernet i d’Oscar, aquest darrer
a la represa. Una victòria d’or-
gull i carregada d’èpica.

Futur
José Luis Tarrazona, presi-

dent de l’Amposta, va explicar a
Canal TE, dilluns, que la possibi-
litat de solució seria “trobar un
patrocinador. Des de l’Ajunta-
ment hi ha interés i compromís
per buscar-lo. I es farà tot el
possible. S’ha d’intentar”. José

Luis Tarrazona va quantificar en
uns “50000 euros” els diners
que fan falta per poder complir
amb el previst.  Una quimera,
avui en dia, però que és la xifra
que garantiria poder arribar al fi-
nal, complint amb el previst.

El president va tornar a recor-
dar que han hagut moltes bai-
xes de socis així com de tan-
ques publicitàries al camp i que,
d’aquesta forma, “tot i haver fet
un presupost a la baixa, ens
hem quedat curts un altra vega-
da en la previsió”. Un fet que re-
flecteix l’estat d’un club que
arrosega un crèdit del passat i
que actualment no té intencions
d’hipotecar-se: “ni volem acabar
el mandat amb deutes ni tam-
poc, ni la junta ni jo, volem fer
cap altre crèdit. Si marxen juga-
dors, al final d’aquesta tempora-
da el club estarà sanejat. Això
serà d’aquesta manera”. Hi ha
plantejaments sobre la taula de
poder fer un crèdit que s’aniria
amortitzant amb les subven-
cions anuals que dóna l’Ajunta-

ment (Tarrazona hauria de ser
president sis anys). Però no
sembla que sigui una possibili-
tat del tot viable ara per ara
amb el complicades que estan
les operacions financeres. Cal
esperar però hi ha jugadors
com Miguel que poden deixar el
club. I altres que poden fer-ho:
“si hi ha jugadors que volen
marxar, ho entendrem. Com
també que hi hagin clubs que
s’interessen per jugadors nos-
tres enmig d’aquesta situació”. 

L’Amposta espera una vareta
màgica. 
O que els jugadors valorin jugar
a Tercera divisió cobrant tres
mensualitats (fins el final) i que,
tal com estan les coses, consi-
derin que en un altre lloc poden
tenir també dificultats per co-
brar.

Un miracle?

L’Amposta va guanyar el
Santboià (2-1) en el da-
rrer partit de l’any. Un bon
resultat que li permet sor-
tir de la cua i estar a no-
més tres punts de la zona
de permanència. 
Però el problema, com ja
es coneix des de l’inici de
temporada, és econòmic
amb una situació que “si
no és amb un miracle” té
difícil solució.  

CF AMPOSTA

El president de l’Amposta explica a Canal TE que farien falta “uns 50000 euros per poder solucionar el conflicte”

L’equip de Carlos Blanch reacciona

M.V.

4 gols rebuts en 14 partits:
la Rapitenca fa història

4 gols i triomf de 4 punts

J.Luis Tarrazona, president de l’Amposta, va estar a Canal TE, dilluns.
CANALTE

S’acaba l’any. Un any compli-
cat. I que ens deixa certa ago-
nia per l’estat de la majoria
dels clubs i el seu futur. És el
moment en què vull destacar
com es mereix a totes les
persones que estan treballant
per tirar endavant la seua en-
titat. I, principalment, el que
vull subratllar és el sentiment.
El sentiment i l’estima per uns
colors, per un poble.

S’ha de seguir. En general,
hem d’intentar aparcar els
problemes durant uns dies i
valorar el positiu. Valorar el
que tenim i el que podem dis-
posar.

Sé que per moltes famílies
no serà suficient dir que hem
de desconnectar. Serà difícil
fer-ho. Però només queda se-
guir lluitant i confiar en què, a
còpia d’insistir, ens en sorti-
rem. És l’únic camí.

Per la meua part, en un any
molt difícil en l’aspecte perso-
nal, agrair la confiança, la
complicitat i la col.laboració.
Entre tots ho fem possible.
Sou genials. 

Un any més. I espero que
en siguin molts més. Us desit-
jo que, en la mesura que pu-
gueu, passeu unes bones fes-
tes. 

Fins al proper
L’opinió de Michel

PRIMERA CATALANA CD TORTOSA. 0-4

La Rapitenca va guanyar a
Olesa (0-1). Va fer un punt i se-
guir en la narració d’una lliga
en què el guió establert està
donant resultats. I Déu n’hi do!
Molt bé. La Rapitenca, com ja
vaig dir fa dues setmanes, va
ben encaminada. 

I porta números de rècord.
Es l’equip que menys gols ha
rebut a l’Estat. Una fita que cal
valorar-la en la seua justa me-
sura. I que és fruit, a més de
tenir un gran porter, d’una bo-
na gestió d’equip, a la feina de
cinc dies d’entrenaments i al
treball col.lectiu, amb implica-
ció i bona actitud, que hi ha al
camp.

Hi ha conjura a la UE Rapi-
tenca. Conjura per anar tots
en una mateixa direcció. I
aquesta direcció és la de l’è-

xit. I ha portat al liderat.
I a Olesa es va tornar a viu-

re. No va ser un triomf fàcil en
un partit en què s’havia de ser
versàtil. La Rapitenca va ser-
ho. I va poder frenar l’empen-
ta d’un Olesa agressiu que in-
tenta resorgir amb tots els
canvis que ha sofert.

Un gol de Javi Ramos va val-
dre els tres punts, diumenge
passat, en un partit en què la
lectura positiva van ser els
tres punts. I mantenir una jor-
nada més la porteria a zero.
En van deu. La Rapitenca és
l’equip  menys golejat de l’Es-
tat. Gràcies a l’associació d’un
equip que acaba l’any somiant
i fent-ho fer a la seua afició. La
il.lusió torna. I el cor dels afi-
cionats rapitencs torna a bate-
gar amb força.  

Baixes

Va guanyar a Olesa i
acaba l’any com a líder
de la Primera catalana

Líder

Amb Amado, Sergi i Manolo

Albacar, a Ràdio Delta
ACTUALITAT

Edu Albacar és el crac de
Sant Jaume. Es jugador de
l’Elx amb qui va golejar
l’Alcorcón, divendres pas-
sat, i amb qui lidera la taula
de la Liga Adelante. 
Aprofitant les vacances,

Edu està a Sant Jaume i
dilluns va visitar els estudis
de Ràdio Delta, al programa
d’Amado Cebolla que comp-
ta amb la col.laboració de
Sergi Torta i Manolo Borràs
(imatge de la foto).

Es podria dir que el Tortosa
afrontava una final, diumenge
passat a Almacelles. Per
diversos motius. Primer per-
què feia quatre jornades que
no guanyava (1 punt de 12).
Després perquè està en zona
de descens i la situació s’a-
greuja tenint en compte que
els rivals directes comencen
a puntuar. I finalment per la
confiança i l’autoestima.
I el Tortosa necessitava recu-
perar-se. I va fer-ho. Per la
porta gran.
Es ben cert que l’Almacelles
va començar amb fermesa i
que va fer lluir a Iniesta en
dues ocasions. S’hagués
pogut avançar. Però també
ho és que el Tortosa va aca-
bar el primer temps imposant-
se amb els gols d’Edgar i amb
altres ocasions que, en el cas
de transformar-se, haguessin
pogut deixar el partit al des-
cans amb una golejada
d’escàndol. A la represa,
Albert Arnau, recuperat, va
assistir a Alex Accensi que va
fer el 0-3. El partit era un
monòleg i el propi Alex va
ampliar l’avantatge amb el 0-
4. Un resultat que va reflectir

la superioritat insultant d’un
Tortosa que va retrobar-se.
Això és bo. Les teràpies de
grup i les advertències de
possibles nous fitxatges, van
ser positives. Hi ha jugadors
que no estan al nivell que van
oferir durant la temporada
passada. I un ‘toc d’atenció’
potser fructifer. 
El 0-4 i l’aturada nadalenca
poden frenar les intencions de
fitxar. S’especula en què si ha
pogut haver-hi interès en juga-
dors del Roquetenc i del R.
Bítem. Són només especula-
cions. Potser aquest possible
interès pot esperar ara.
La victòria és balsàmica (de 4
punts contra un rival directe) i
és que la temporada, fins ara,
no ha anat com s’esperava.
Es veritat que hi ha dues
lesions llargues però potser, i
sempre dins de les possibili-
tats econòmiques, ha mancat
més previsió. El 0-4, però,
permet veure el futur amb
optimisme.
Finalment, dir que l’Ascó va
empatar a Viladecans (0-0).
Segueix millorant però acaba
l’any lluny de les primeres pla-
ces que són l’objectiu.  

Els jugadors han fet un
calendari 2012 força

interessant...(plana 18)

Calendari

“Entendrem els
jugadors que

decideixin marxar”

El tortosí Victor Curto fa somiar i vibrar a
l’afició de l’Albacete

Dimecres

El davanter de Tortosa, Víctor Curto, va marcar dos gols en la jor-
nada passada al camp de la Roda (1-3). Un d’ells (el vam veure a
Canal TE) fou espectacular, de xilena. I dimecres va col.laborar,
amb un altre gol, en aquest cas al Calderon, a eliminar a l’At. de
Madrid de la Copa del Rei. Víctor està que se’n surt. 
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El Jesús i Maria va guanyar el Vilaseca (2-1) en una confrontació que
tenia molta rellevància. I és que la victòria feia falta per aclarir la situa-
ció a la taula i, a la vegada, per deixar un rival més enrera a la part bai-
xa. Així mateix, els de l’Aube havien de millorar la imatge de la jornada
anterior. I van aconseguir-ho. Segons David Torres, “l’actitud, com en el
partit amistós que vam fer contra la Rapitenca la setmana abans, va
ser molt bona i fou la clau per poder assolir una victòria que es va com-
plicar arran del gol de l’empat del Vilaseca poc abans del descans”. Gei-
ra va fer l’1-0 al minut 10 però el Vilaseca va empatar al 43. “Al primer
temps vam tenir moltes ocasions, però no vam saber encarrilar el par-
tit. A la represa, vam jugar un xic precipitats però vam recuperar l’es-
perit que ha distingit a l’equip i al final vam trobar premi amb el gol de
Chicho”, recordava David. El J. i Maria, amb 19 punts, acaba l’any més
tranquil. Ferreres, amb una gastroenteritis, fou baixa. 

Reconciliació del Jesús i Maria 
amb la seua identitat

SEGONA CATALANA

El Gandesa va empatar amb el cuer, el Bonavista (0-0). Una
bona oportunitat per enlairar-se més a la taula i distanciar-se
de la zona complicada. Segons comentaven des de  Gandesa,
“la primera meitat vam tirar-la. Ens vam contagiar del joc del
rival i vam jugar amb molta apatia. A la represa, vam millorar
i, tot i que va ser amb precipitació, vam gaudir de nombroses
ocasions per a marcar un gol que ens hagués donat una victò-
ria que era molt important. Però aquesta mateixa precipitació
fou la que va condicionar en el moment de transformar les
oportunitats que vam crear”. Dilla segueix de baixa. El jove da-
vanter fa falta. El Gandesa continua negat a casa on només ha
guanyat una confrontació en el que portem de lliga. 

Ocasió perduda pel Gandesa que no
passa de l’empat amb el cuer

SEGONA CATALANA

Remolins-Bítem i Alcanar s’en-
frontaven en un derbi en què els
punts ere importants per man-
tenir-se connectats a la part al-
ta de la taula. I va ser els locals
els qui se’ls van emportar en
temps afegit (2-1).

El debi va estar, al primer
temps, marcat pel respecte en-
tre els dos equips. Molta igual-

tat i poques opcions, amb mol-
tes faltes que frenaven el ritme.
En els darrers quinze minuts, el
R. Bítem va tenir més verticali-
tat i així va poder crear dues op-
cios, una d’elles amb una rema-
tada de S. Ruiz al pal. La
represa va estar més oberta.
D’entrada, foren els locals els
que van estar incisius. Van obrir

el camp i van tornar a avisar
amb dues arribades i amb un
gol anulat. Quan semblava que
millor estava el conjunt de Bí-
tem, va avançar-se l’Alcanar
amb un llançament de falta de
Genís. Els canareus, llavors,
van poder sentenciar amb una
ocasió clara de Toni Calafat.
Del 0-2 es va passar a l’empat

gràcies a una genialitat de Javi
Asín. Un gran gol, marca de la
casa. Amb màgia. Imaginació i
execució d’un tret que ningú es-
perava des d’uns 35 metres. El
gol va donar vida al R. Bítem i el
partit ja va trencar-se. L’empat
apuntava a ser el resultat però,
per tercer cop en la lliga, Sergio
Ruz faria un gol decisiu (93’),
aprofitant una assistència sen-
sacional de José Ramon. 

Un altre gol de Sergio Ruiz en temps afegit 
val tres punts per al Remolins-Bítem

Genís va avançar a l’Alcanar però un gol de geni d’Asin va canviar el derbi

SEGONA CATALANA

L’Olímpic de Móra, en zona
de descens, rebia un Roque-
tenc emergent i que semblava
recuperar la línia de les prime-
res jornades. Era un partit, per
motius divergents, important
per tots dos equips. I l’Olím-
pic, amb casta, orgull i encert
va guanyar-lo i acaba l’any

amb optimisme. El triomf, per
tant, és balsàmic i reforça l’au-
toestima. A més, aparca les
especulacions.

Durant el primer temps, el
derbi va ser anivellat, amb po-
ques opcions. Va ser al segon
quan es va trencar. Jaume
Guiu va obrir el partit amb l’1-

0, amb una acció individual.
Una altre acció de Jaume va
culminar-la Jacob amb el 2-0.
David reduia distàncies i el Ro-
quetenc es podia posar dins
del partit. No va ser així. L’O-
límpic estava crescut i va es-
clatar. Va passar per sobre del
rival, amb més opcions. I va
sentenciar amb un gol del jove
Andreu, germà de Jaume. 3-1

i tres punts amb molt de valor. 
Narcís Labòria, tècnic de

l’Olímpic, deia que “vam fer el
millor partit de la lliga. A la re-
presa, a més dels gols, vam
tenir més opcions. L’actitud va
ser molt bona i l’equip, en ge-
neral, va estar molt bé”. Es el
tercer triomf seguit de l’Olím-
pic a casa. Guillermo Camare-
ro, tècnic del Roquetenc, co-
mentava que “a la represa no
vam tenir ordre i l’Olímpic ens
va superar. Va guanyar meres-
cudament. Hem de millorar fo-
ra de casa on ens costa molt
adaptar-nos als partits”.  

Un Olímpic crescut passa
per sobre el Roquetenc

Els de la Ribera surten de la zona de descens 

SEGONA CATALANA

La Cava va vèncer a Camp
Clar (3-4) en un partit esboja-
rrat i amb alternatives i del
que hi ha conclusions positi-
ves a fer. La bona actitud, la
bona feina, l’orgull i ambició
de guanyar i l’aportació dels
jugadors que van intervenir i
que va demostrar que la plan-
tilla és competitiva. I és que
la Cava presentava fins a set

baixes: Jaime, Ruibal, Juanjo
Rovira, David, Ma-

rio, Eric i Jordi Rovira. 
Sergio Navarro, tècnic dl

CD la Cava, del partit, recor-
dava que “vam jugar amb
molta serietat i per això vam
poder assolir una doble re-
muntada que va fer que el
triomf fou molt meritori”.

El tècnic destacava “l’acti-

tud de tots els jugadors. Va
ser la clau; tots van treballar
amb compromís i amb molta
identificació, conscients que
la victòria era molt important
per acabar l’any en una posi-
ció estable a la classificació”.
I així  és. La Cava suma 23
punts i tanca el 2011 en la
setena plaça. La categoria,
excepte els dos primers que

es distancien una mica, se-
gueix igualada. Del tercer
classificat fins l’onzè hi ha sis
punts. A Camp Clar, en partit
que es juga el dissabte
avançada la tarde (així pot es-
tar el local Luis Garcia) van
marcar Sepe (2), Ferran i Jo-
el Forné que va agafant ritme
de competició.

La Cava, amb orgull
Tot i les baixes, doble remuntada i victòria a Camp Clar (3-4)

SEGONA CATALANA

Javi Asín va fer un gran gol que fou l’empat. S. Ruiz faria el 2-1.

CANAL TE

Jugadors del CD la Cava, en el sopar de Nadal, dijous passat,
al restaurant ‘Lo Mas de Nuri’. 

CD LA CAVA

Jaume, el seu germà
Andreu i Jacob van

marcar els gols

Els Guiu

Toni Calafat va tenir el 
0-2. Acte seguit empatava

Javi Asín. Gol de geni.

Del 0-2, a l’1-1

Sepe (2), Ferran i Joel van
marcar els gols de l’equip

de Sergio Navarro.

Golejadors

El Catalònia va perdre a ca-
sa davant el Salou (2-4). Una
derrota que no aclareix la seua
situació a la taula i que el deixa
prop de la part compromesa
de la mateixa.

Es pot dir que els jesusencs
van ser victimes de la seua
apatia defensiva o de les
seues errades. Ja als trenta
segons, una d’aquestes indeci-
sions va suposar el 0-1. El Sa-

lou, amb el gol, començaria
millor un partit que va encarri-
lar poc després amb el 0-2. De
penal, el pichichi Aleix establi-
ria el gol que semblava posar
el Cata dins de la confrontació.
No obstant, no fou així. El Sa-
lou va tornar a aprofitar el que
li van oferir i es situava amb l’1-
3,  poc més tard. Un gol que
va tornar a fer mal. 

Malgrat això, a la represa, la

voluntat del Cata va acostar-li
un altre cop a l’empat. Aleix, de
penal, va aconseguir el 2-3 i,
en aquell instant, la remuntada
es veia possible. Però el quart
gol visitant va sentenciar. No
va haver-hi per a més.

L’actitud fou bona. I l’equip
ha de tirar avant perquè hi ha
possibilitats per fer-ho. Però li
està costant adaptar-se. 

Ximo Talarn, tècnic del Ca-

talònia, del partit, deia que “fou
molt estrany, disputat amb
molt de vent, i que ja va co-
mençar malament, ja que als
30 segons, arran d’una indeci-
sió entre la defensa i el porter,
el Salou ens va fer el 0 a 1. A
partir d'aquí ho vam intentar,
però sense massa idees, i
sempre que ens posàvem dins
del partit, un error puntual ens
tornava a treure”.

El Cata, víctima del desencert
El Salou va aprofitar les indecisions dels locals, ja al minut 1

SEGONA CATALANA

El Cata acaba l’any amb 17
punts, a cinc de la zona de

descens.

Classificació
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L’Aldeana va guanyar a Ulldecona i va fer un altre pas endavant en
la seua recuperació. Ja està més lluny de la zona de descens. L’im-
portant, amb les noves incorporacions, és que l’equip, en general,
ha agafat la força i la confiança que necessitava. Ivan va fer els dos
gols en un partit en què els aldeans van estar millor, sobre tot de-
fensivament, que un Ulldecona que té baixes i que amb les quatre
derrotes seguides, s’està comprometent. El seu projecte necessi-
ta paciència i cal tenir-la amb un eqeuip format per jugadors locals
que no cobren. L’Aldeana ha sumat 7 punts de 9, els tres darrers
amb doble valor. El Deltebre, per la seua part, va salvar un punt con-
tra el Móra ova. Els morencs tenen fins a onze baixes. Però es van
avançar amb els gols de Magí i d’Ambrós. El Deltebre fou orgullós
i va remuntar amb dos gols espectaculars d’Iker. 

L’Aldeana continua creixent i el Deltebre
salva un punt amb dos grans gols d’Iker

TERCERA CATALANA

El Tivenys i el Catalònia estan vius. I estan ajustant la classifica-
ció. El Tivenys va guanyar el Perelló en un partit en què els vi-
sitants, als qui els va costar adaptar-s’hi, van poder avançar-se.
No van fer-ho i els tivensanys, en una darrera fase del duel en
què aquest va estar obert, van imposar-se amb els gols del pi-
chichi Pau Mauri (2-0). Per la seua part, el Catalònia va fer la
sorpresa en majúscules, guanyant a Pinell, on ningú ho havia fet
(1-3). “Un partit calamitós per nosaltres i en el que el Catalònia
va estar millor i va aprofitar les concesions que vam fer-li. No-
saltres, en canvi, no vam tenir cap encert cara el gol”, deien
des d’El Pinell. El triomf, segon seguit, dóna opcions de per-
manència al Cata. Lamentar la lesió, fa dos divendres, d’Ama-
deu, en un entrenament, amb els lligaments creuats trencats. 

Tivenys i Catalònia volen sortir del
descens, guanyant Perelló i a Pinell

GREU LESIO D’AMADEU (PINELL)

El Camarles és la revelació. Va vèncer contra el Vilalba (2-0). I ha
pujat a la quarta plaça. Una situació òptima, “molt millor del que po-
díem esperar”. Dani Fluixa i Marc Prades van marcar en un duel
amb poc ritme en el joc. No obstant, el Camarles fou qui va estar
més ben posat i qui va merèixer la victòria. Lamentar la lesió de To-
ni Domingo (Vilalba). Va ser molta aparatosa la caiguda i el trenca-
ment del braç que va sofrir. Fou traslladat a l’Hospital. D’altra ban-
da, l’Horta es manté ferm amb el triomf contra el Corbera (2-1). Un
partit, com la majoria, travat i condicionat pel temps. Isaac va fer
l’1-0; Joan empatava pel Corbera, que va tenir opcions clares amb
l’1-1, i finalment Joel establia el 2-1 (82’). El 2-1 fou la millor lectu-
ra pels locals. El Corbera, minvat, segueix en zona de descens.  

El Camarles referma la seua condició de
revelació i l’Horta es refà a casa

TONI (VILALBA) ES VA TRENCAR EL BRAÇ

L’Ampolla va guanyar el Godall (2-1) en un partit marcat pel vent i
el fred i en el que va ser complicat donar-li continuitat al joc. Ama-
do al primer temps i Ivan, avançat el segon, van fer els gols. El
Godall reduiria distàncies en temps afegit. 

Segons Miquel Cotaina, tècnic de l’Ampolla, “el dia no afavoria,
amb vent i fred. No és excusa, però la veritat és que no ajudava.
A més, ens vam trobar amb un Godall competitiu i que va posar
moltes dificultats. Amb l’1-0, va tenir opcions que Chema, amb
encert, va evitar. Nosaltres vam millorar a la represa, tot i que
sense poder jugar del tot bé. També va ser mérit del treball del ri-
val”. L’Ampolla segueix en la segona plaça, a sis punts del líder.
Rallo, Choli i Jordi eren baixa. Robert es va lesionar diumenge. 

L’Ampolla, amb dificultats, venç el
Godall i segueix a sis punts del líder

TERCERA CATALANA

Coto, jugador del Sant Jaume, es recupera. Fa dues setmanes
es va tèmer per la seua vida perquè els seus ronyons es van pa-
ralitzar. Coto, de 21 anys, evoluciona favorablement. Es una bo-
na notícia. El seus companys van voler diumenge mostrar-li el
seu suport amb una samarreta per l’ocasió i que es van posar
diumenge abans del partit contra la Sénia.

Del partit dir que va ser molt travat. Molt. L’estat del camp
tampoc afavoria el joc. Dins de la igualtat, la Sénia va tenir un xic
més de presència al primer temps. Fèlix va fallar un penal. Joan
Zaragoza va fer el 0-1. A la represa, el Sant Jaume va empènyer
més amunt. Va tenir diverses ocasions i el gol de Joel. A partir
d’aquí el partit va equilibrar-se i l’empat fou just. 

La UE Sant Jaume mostra el suport a
Coto, perquè es recuperi aviat

TERCERA CATALANA

L’Ametlla, amb nombroses baixes (i
Tono es va resentir), va superar una
altra prova: a Santa Bàrbara (1-2). Va
haver de patir, va treballar per fer-ho i
també va tenir del seu costat la inèrcia
del líder. Cas contrari el del Santa
Bàrbara que està de pega i que, tot i
merèixer més per les ocasions que va
tenir, es va quedar sense res. La seua
situació s’agreuja. 
El líder es va avançar amb un gol
d’Héctor. Va pujar a llançar un córner i,
de retruc, es va trobar amb un servei
sensacional des de l’altre costat que va
convertir amb gol. Gran gol. Amb el 0-
1, el partit va estar obert. El Santa va

tenir opcions (Fidel, al pal) i la Cala,
també, amb una acció de Rullet i un pal
d’Héctor amb una falta. La dinàmica va
seguir a la represa. Alternatives i els
caleros que van poder fer mal a la con-
tra. Però el Santa va pressionar molt i
va trobar premi amb el gran gol de
Quique. I el que són les dinàmiques
d’uns i d’altres. Del possible 2-1, amb
una oportunitat del mateix Quique que
va evitar Norbert, es va passar a l’1-2
amb un llançament de falta d’Héctor
(imatge de la foto). El jugador està en
ratxa. Carrasco, massa centrat, es va
veure sorprès pel llançament del calero.  
Fou l’1 a 2.

Héctor lidera el triomf del líder
L’Ametlla guanya al camp del Santa Bàrbara amb dos gols del lateral esquerrà (1-2)

TERCERA CATALANA

Jo demano pel futbol ebrenc l'any esdeveni-
dor cinc coses impossibles: que els àrbitres
no treguin ni una targeta als jugadors, que
els jugadors no protestin ni una vegada a
l'àrbitre, que la federació canviï totalment el
futbol català, que els pares del futbol base
no obrin la boca, no obrin la boca en tots els
partits que juguin els seus fills, una reestruc-
turació total, que la gent d'aquestes comar-
ques que són socis del Barça o de
l'Espanyo, ho siguin també de l'equip del seu
poble... Sé que demano impossibles però els miracles existeixen.
Què ens ofereix l’any següent? Pujarà la Rapitenca, aguantarà la cate-
goria l'Amposta i Tortosa? Es podran mantenir tots els equips d'a-
questes terres a la 2a. Catalana? Aquesta temporada, excepte el
líder de la 1a. Catalana, la resta de les principals categories estan
fent una temporada irregular. 
Un mes de Novembre de 2010 debutava en la columna setmanal que
em brindava Super Michel. Tot va començar com una aventura “per
què no escrius una altra més?“, em va dir Michel i sense adonar-nos
ha passat mes d'un any i he creat una opinió, sempre constructiva,
del futbol ebrenc.  Per a què s'animin els avanço diversos articles en
preparació: “Eliminar la 2a Catalana”, “Perquè no un equip d'aques-
tes terres a 1a Divisió“... sí, han llegit bé, 1a. divisió,  per jugar amb
el Madrid o el Barcelona, no és una innocentada, ni una broma, entre
gener i febrer ho podran llegir. Al gener, tornaré a estar amb vostès
i amb la ploma molt afilada, amb una gran idea que no els hi desvet-
llaré encara, pel bé del futbol Ebrenc, una gran iniciativa. Però que,
de ben segur, no triomfarà, doncs a la federació tot el que sigui
crear, innovar i donar un gir de 180 graus al futbol no ho entenen
molt. Per aquest any m'acomiado de tots vostès amics lectors desit-
jant-los a tots que siguem cada vegada més positius per afrontar els
nous temps que vénen, jo sempre desitjo el mateix, amor, felicitat i
salut, el que vostès vulguin demanar de més, ho fan vostès, la llista
és llarga. Felicitat i pròsper 2012 als directius, delegats, aficions,
jugadors, àrbitres i tots els que estimen el futbol Ebrenc.
EL TORTOSA FITXARÀ. El Tortosa està temptejant el mercat d'a-
questes comarques i ha temptejat a cinc jugadors de la 2a Catalana
d'equips que tenen les seves aspiracions. Es just que a conjunts que
tenen ambicions els fitxin jugadors importants perquè el Tortosa a
principi de temporada no va fer bé els deures de reforçar bé l'equip?
Que cadascú tregui les seves conclusions. El mateix passa amb
l'Amposta, pels seus problemes, ara pot trastocar les plantilles d'al-
guns conjunts per no poder planificar bé la temporada. 
L'OLÍMPIC EN OFF RECORD. Per fi ha sortit del descens aquest
conjunt, el diumenge va guanyar amb un equip en el que gairebé tots
eren de la casa (de vegades es juga millor amb deu que amb onze,
aquest era el problema de l'Olímpic, no diguem noms). Em consta
que algun directiu se li passat pel cap cessar a Narcís, com es pot
prescindir de l'entrenador que porta dues temporades d'èxits i en
aquesta, en la nova categoria és l'únic equip dels 18 que ha marcat
en totes les jornades? Si cessen a Narcís l'equip baixarà, si el man-
tenen, aguantarà la categoria. 
LA REBELIÓ DEL GODALL, TIVENYS I JESÚS. Des de principi de
temporada els nous ascendits eren els equips clars candidats al des-
cens pel seu potencial i prova que estan els tres en posicions de des-
cens, però en les últimes jornades, aquests equips estan donant que
parlar i es resisteixen al descens, el Jesús Catalònia porta dos par-
tits guanyant i va donar la sorpresa al camp del Pinell, el Tivenys en
les últimes sis jornades solament ha perdut dos partits i el Godall,
malgrat que en les últimes jornades no està tan fi, li va fer suar tinta
a l'Ampolla (2-1) i enfront de la Sénia, no va encaixar l'únic gol fins al
minut 85 i va fallar un penal l'últim segon.
EL SANTA BÀRBARA TË MALA SORT. Té el mateix equip de l'any
passat, era candidat a estar a les primeres places però, és el con-
trari de moment. L'equip té mala sort, crea ocasions però no entra
la pilota, els rivals arriben poques vegades i marquen com rosquilles.
El dissabte va empatar el Santa Bàrbara als últims minuts, però el
líder, l'Ametlla, va marcar de falta al 88. Hi ha fantasmes al vestuari
del Santa Bàrbara? Segur que no, però com no canviï la tònica, es
pot pensar que sí. De moment, en les últimes vuit jornades solament
ha guanyant un partit.
TÀRREGA, SENTIT COMÚ. Li vaig preguntar al president del
Tàrrega si anaven a cessar al míster després dels mals resultats:
“com l'hem de  cessar si porta sis anys amb nosaltres?. El que passa
és que comencem com a coets i per pressupost estem on estem“.
CALAFELL, MÉS LLESTOS QUE LA GANA. Fa dues temporades
el Calafell va pujar a la 1a. regional amb un pressupost de 7.000 E,
des d'aquesta temporada cobren si guanyen els partits, si no guan-
yen, no hi ha money, el jugador que pot cobrar més al mes, si es
dóna bé, poden ser 125 E.
PER FAVOR SEGRESTIN ALPORTER DE LA RAPITENCA. El por-
ter del Roquetenc, Josué, perquè va estar sis jornades imbatut, va
sortir a la premsa i es va acabar el rècord. Haurien de segrestar al
porter de la Rapitenca per a que no surti en els mitjans, per sol haver
encaixat quatre gols; si li passa com a Josué es pot trencar la ratxa
i els bons resultats, si no parla el porter segur que la Rapitenca
seguirà en bona línea. 
EL TORREDEMBARRA I EL MORELL AMB LA DIRECTA. Fa
poques setmanes els pronosticava el futur campió de la 2a.
Catalana, el Morell, però aquest no és problema, quan en la jornada
catorze, tres equips de la zona de Tarragona comanden la classifica-
ció i dos d’ells molt distants, confirma que aquesta campanya l'únic
miracle serà que no descendeixi cap ebrenc a 3a. Catalana.

Jo demano pel futbol ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Jugadors de la UE Sant Jaume van oferir una samarreta de suport.

CANAL TE
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PRÒXIMA JORNADA (7 I 8 de gener) 
Dissabte

Móra Nova-Sant Jaume (16.30 h)
Catalònia-Horta (16.30 h)
Ametlla-Deltebre (16 h)

Diumenge
la Sénia-Ampolla (16 h)
Godall-Camarles (15 h)
Vilalba-Tivenys (15 h)
Perelló-Pinell (15 h)

Corbera-Ulldecona (16 h)
Aldeana-S. Bàrbara (16.30 h)

RESULTATS
14a jornada Tercera catalana

Tivenys-Perelló 2-0

Horta-Corbera 2-1

S. Bàrbara-l’Ametlla 1-2

Sant Jaume-la Sénia 1-1

Camarles-Vilalba 2-0

Deltebre-Móra Nova 2-2

Ampolla-Godall 2-1

Pinell-Catalònia 1-3

Ulldecona-Aldeana 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 14 34 8 37

2. Ampolla 14 27 10 31

3. la Sénia 14 26 14 29

4. Camarles 14 27 17 25

5. Horta 14 30 26 25

6. Pinell 14 35 21 23

7. Móra Nova 14 33 21 22

8. Sant Jaume 14 25 20 20

9. Vilalba 14 28 22 19

10. Perelló 14 19 14 19

11. Deltebre 14 23 24 19

12. Ulldecona 14 17 24 16

13. Aldeana 14 22 28 15

14. S. Bàrbara 14 15 22 13

15. Tivenys 14 14 35 10

16. Corbera 14 17 35 9

17. Godall 14 17 35 9

18. Catalònia 14 18 51 9

Tercera catalana

RESULTATS
12a jornada Quarta catalana. Grup 19
Benissanet-Batea 1-3
Flix-Arnes 4-0
Tivissa-Rasquera 0-2
Ascó-Ginestar 1-0
Benifallet-Bot 4-3

PROPERA JORNADA (7 I 8 de gener)
Diumenge

Bot-Benissanet (diu 16 h))
Batea-Flix (diu 15 h)
Arnes-Tivissa (15 h)

Rasquera-Ascó (15 h)
Ginestar-Benifallet (16 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Flix 12 34 14 32
2. Benifallet 12 27 15 27
3. Tivissa 12 29 25 22
4. Bot 12 29 25 25
5. Batea 12 35 26 18
6. Ginestar 12 17 19 14
7. Benissanet 12 17 21 14
8. Ascó 12 17 22 14
9. Rasquera 12 12 29 9
10. Arnes 12 11 32 4

RESULTATS
12a jornada Quarta catalana. Grup 20
Alcanar-Campredó 1-1
R. Bítem-la Galera 4-0
Roquetenc-Xerta 2-0
la Cava-J. i Maria 1-0
Atlas-Deltebre 3-0

PROPERA JORNADA (7 I 8 de gener)
Xerta-Alcanar (diu 15 h)

Campredó-R. Bítem (17 h)
la Galera-Atlas (diu 15 h)

Deltebre-la Cava (diu 19 h)
Jesús i Maria-Roquetenc (dissa 16 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Campredó 12 34 12 26
2. Atlas 12 35 15 26
3. Roquetenc 12 30 12 25
4. R. Bítem 12 37 13 24
5. la Cava 12 26 22 19
6. Alcanar 12 22 20 19
7. Jesús i Maria 12 24 21 18
8. la Galera 12 18 33 8
9. Xerta 12 8 36 4
10. Deltebre 12 6 56 0

Quarta catalana

L’Amposta va acabar l’any amb una victòria i ara no és el cuer.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

Fins l’any vinent. El
nostre futbol no tornarà

fins els dies 7 i 8 de
gener.

Bones festes a tots!

Darrera 
PRÒXIMA JORNADA  (8-1-12)

Balaguer-Olot
Terrassa-Muntanyesa

Europa-Vilafranca
Gavà-Amposta (diu 8, 12 h)

Santboià-Rubí
Manlleu-Vic

Espanyol-Prat
Gramenet-Castelldefels

P. Mafumet-Cornellà
Vilanova-Masnou

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Prat 18 11 4 3 25 9 37
2. Terrassa 18 11 4 3 37 27 37
3. Espanyol 18 9 8 1 32 11 35
4. P. Mafumet 18 10 5 3 23 8 35
5. Manlleu 18 10 3 5 38 27 33
6. Vilafranca 18 10 1 7 22 21 31
7. Cornellà 18 6 8 4 22 18 26
8. Olot 18 7 5 6 27 24 26
9. Rubí 18 7 4 7 28 25 25
10. Gavà 18 8 1 9 23 26 25
11. Castelldefels 18 7 3 8 23 26 24
12. Balaguer 18 6 5 7 15 20 23
13. Europa 17 6 4 7 20 23 22
14. Muntanyesa 18 4 8 6 16 26 20
15. Santboià 18 4 6 8 17 23 18
16. Vic 18 3 7 8 13 20 16
17. Vilanova 18 3 7 8 17 26 16
18. Gramanet 18 4 4 10 18 28 16
19. Amposta 18 3 4 11 22 38 13
20. Masnou 17 2 5 10 18 30 11

Tercera divisió RESULTATS
18a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-Valls

Santfeliuenc-Martinenc

Vista Alegre-Olesa

Rapitenca-Iberiana (diu 8, 12 h)

Tàrrega-Sants

Júpiter-Torreforta

Oli Can Fatjó-Viladecans

Ascó-Almacelles (diu 8, 12 h)

Igualada-Tortosa (diu 8, 12 h)

RESULTATS

14a jornada, Primera catalana

Reddis-Igualada 5-0

Torreforta-Ol. Can Fatjó 2-3

Martinenc-Vista Alegre 1-0

Sants-Júpiter 1-4

Almacelles-Tortosa 0-4

Valls-Santfeliuenc 4-1

Olesa-Rapitenca 0-1

Iberiana-Tàrrega 4-0

Viladecans-Ascó 0-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 14 16 4 31

2. Júpiter 14 31 14 27

3. Tàrrega 14 28 18 27

4. Sants 14 22 12 25

5. Reddis 14 23 15 23

6. Torreforta 14 27 20 23

7. Vista Alegre 14 24 20 23

8. Ascó 14 20 13 20

9. Martinenc 14 21 24 20

10. Igualada 14 24 26 19

11. Valls 14 20 27 19

12. Santfeliuenc 14 14 17 17

13. Iberiana 14 24 30 16

14. Almacelles 14 19 23 15

15. Viladecans 14 17 21 14

16. Tortosa 14 21 30 14

17. Ol. Can Fatjó 14 11 20 13

18. Olesa 14 11 39 7

PRÒXIMA JORNADA  (7 I 8 de gener)
Dissabte

Calafell-Cambrils (17 h)
Morell-Camp Clar (16 h)

Roquetenc-Jesús i Maria (16.30 h)
Diumenge

R. Bítem-Catllar (diu 16 h)
La Cava-Catalònia (16 h)
Salou-Olimpic (16.30 h)

Vilaseca-Torredembarra (16 h)
Canonja-Gandesa (11.45 h)
Alcanar-Bonavista (16 h)

RESULTATS

14a jornada, Segona catalana

Jesús i Maria-Vilaseca 2-1

Catalònia-Salou 2-4

Torredem.-Canonja 2-0

Camp Clar-la Cava 3-4

Catllar-Calafell 1-0

Gandesa-Bonavista 0-0

R. Bítem-Alcanar 2-1

Cambrils-Morell 0-2

Olimpic-Roquetenc 3-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 14 30 11 33

2. Morell 14 34 16 32

3. Catllar 14 26 18 25

4. Roquetenc 14 24 17 24

5. R. Bítem 14 27 21 24

6. Salou 14 20 17 24

7. la Cava 14 28 24 23

8. Alcanar 14 21 24 21

9. Gandesa 14 24 24 19

10. Jesús i Maria 14 25 27 19

11. Calafell 14 20 23 19

12. Camp Clar 14 21 23 18

13. Catalònia 14 22 22 17

14. Olimpic 14 23 27 14

15. Cambrils 14 23 24 13

16. Canonja 14 12 19 12

17. Vilaseca 14 15 27 12

18. Bonavista 14 11 42 4
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El Màlaga, líder de la com-
petició, va deixar emprenta
de la seua provilegiada con-
dició en la visita a la pista
de l’Amposta. L’equip anda-

lús, des del primer minut,
va imposar-se amb una
defensa agressiva que les
jugadores ebrenques no
van poder obrir. A més, el
Màlaga era eficient en els
atacs i en els contraatacs
que li facilitava la seua
hermètica defensa. Al minut
15, el resultat ja era de 5-
11. I  les avantatges visi-
tants ja es van mantenir i

ampliar fins el final amb el
26-34. Amb la derrota,
l’Amposta s’allunya de les
primeres dues places. Ara
ocupa la sisena, amb 12
punts, a set dels líders.
Amposta: Manjavacas,
Rios, Domingo, Sara
Alonso (3), Uliaque (1),
Frnova (3), Sara Garcia.
Galvez, Ungureanu (6), Solà
(3), Tortajada (1) i Toscas. 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMAACTUALITAT

La prova fou organitzada per la
Federació Andalusa de Rem i va
comptar amb la participació
d'embarcacions pertanyents a
prop de trenta clubs europeus.
Han competit prop de 900 em-
barcacions masculines i femeni-
nes de 29 clubs procedents di-
verses comunitats autònomes
espanyoles com Andalusia, Galí-
cia, Catalunya, Comunitat Valen-
ciana, Astúries, País Basc, a
més de remers procedents de
clubs de Portugal i Israel.
El guanyador de l’Obert ha estat
el Club Nautico de Sevilla, segon
el club Labradores també de Se-
villa i ha completat el podi el Club
Nàutic Amposta.
Els Clubs de la nostra demarca-
ció han tingut bons resultats.

El Club Nàutic Amposta ha que-
dat en tercer lloc en la classifica-
ció final per clubs, amb sis me-
dalles d'or, set de plata i quatre
de bronze, tenint com a resul-
tats més destacats els primers
llocs del 2x cadet femení, el 2x
cadet femení, el 4x cadet feme-
ní, el skiff juvenil femení, el 2x ju-
venil femení i el 8+ absolut feme-
ní. En segon lloc van acabar els
bots el skiff cadet femení, el 2x
cadet femení, el 2- juvenil feme-
ní, el 2x sènior femení, el s 2- ju-
venil masculí, el 4- juvenil mascu-
lí i el 8+ juvenil masculí. 
Finalment en tercer lloc van que-
dar el 4- cadet masculí, el 4x ju-
venil masculí, el skiff sènior fe-
mení i ell 4x sènior femení.
El Club de Rem Tortosa, per la

seua part, va quedar en 5è lloc.
Mereix especial menció el 2n
lloc en la classificació del Rem
Tortosa en el 8 sènior, prova rei-
na de tots els campionats.
Durant el cap de setmana van
competir prop de 1.000 re-
mers de 24 clubs – als que s’-
haurien d’afegir les participa-
cions mixtes de fins un total de
31-, en les categories cadet, ju-
venil i senior. Cada palista parti-
cipà en tres proves de 2.000
metres de distància para contri-
buir a la classificació general
des seu club. Les proves foren
totes les incloses dins del pro-
grama olímpic. 
El rem ebrenc torna a estar de
celebració. Els bons resultats no
s’aturen.

El Delta Sporting va guanyar
10-5 el Platense de Segur de
Calafell i acaba l’any invicte. Cal
dir que el partit no fou assequi-
ble. El 3-4 del descans ho re-
flecteix. A la represa, però, el lí-
der va reaccionar i no va donar
opció amb un parcial de 7-1. An-
drés (2), Jordi Costes (2), Josep
Callau (2), Albert, Marc, Oscar i
Clemente. L’equip ha fet una
postal desitjant bones festes.

VII Obert Internacional de Rem

El Delta Sporting 
no frena

A SEVILLA, NOUS ÈXITS EBRENCS

El líder s’imposa

Al grup 19, el Benifallet, a qui se li han
donat els punts del partit contra l’Ascó,
per alineació indeguda de l’equip de la
Ribera, va fer un altre pas endavant en
guanyar el Bot (4-3) en un partit amb
doble valor i en què els de Margalef
eren onze justos, amb juvenils. Tenen
vuit punts de marge respecte el quart.
El Flix segueix líder i la tercera plaça, a
hores d’ara, està més oberta. Al grup
20è, la situació a la part alta, per les pri-
meres tres places, està molt ajustada.
Quatre equips, en aquests moments, se
les disputaran. El Campredó, que va
empatar a Alcanar, cedeix però es
manté líder de la taula, amb els matei-
xos punts que l’Atlas. 
Els d’Angel Alvarez, el Roquetenc i el R.
Bítem van guanyar amb certa comodi-
tat els seus compromisos amb el
Deltebre, Xerta i la Galera.

Benifallet, més prop

QUARTA CATALANA

Arnes-Gandesa, 2-0
Rapitenca-Olímpic, sus
la Cava-Ginestar, 3-1
Alcanar-S. Bàrbara, 2-3
Tortosa Ebre-Falset, 5-3
J. i Maria-Aldeana, 2-5
Masdenverge-Benifallet, 2-0
Ulldecona-R. Bítem, sus
Classificació: la Cava, 31;  Arnes, 27;
Ulldecona, 26; Rapitenca, 25; Falset,
24; Aldeana, 24; Tortosa Ebre, 21; S.
Bàrbara, 21; R. Bítem, 15; Gandesa, 12;
Ginestar, 11; Benifallet, 10;
Masdenverge, 9; J. i Maria, 8; Alcanar, 2
i Olímpic, 1.
Propera jornada: Arnes-Rapitenca,
Olímpic-la Cava; Ginestar-Alcanar; S.
Bàrbara-Tortosa Ebre; Falset-J i Maria;
Aldeana-Masdenverge; Benifallet-
Ulldecona i Gandesa-R. Bítem.

El líder es recupera

FUTBOL FEMENÍ

El proper partit, ja l’any

vinent serà contra el

VICAR

El proper partit

El Màlaga guanya per 26-34Els atletes del Club Atletisme Te-
rres de l’Ebre Dayana Alemany i
Mohamed Benyazid en catego-
ria escolar, el pilot de motoci-
clisme Jeremy Alcoba en esco-
lar federat, i l’atleta Ragna
Cathelijne Debats en categoria
absoluta van ser els grans
triomfadors dels VIII Premis Es-
portius Baix Ebre que es van lliu-
rar dissabte passat al pavelló de
Roquetes. La festa va premiar a
més de quatre-cents esportis-
tes en un acte organitzat pel
Consell Comarcal i el Consell
Esportiu del Baix Ebre, amb l’ob-
jectiu de reconèixer la trajectò-
ria dels esportistes, clubs i enti-
tats de la comarca durant la
temporada 2010-2011, i que
enguany ha comptat amb el su-
port de l’Ajuntament de Roque-
tes. Els premis absoluts van ser
per als escolars de l’ATE, Daya-
na Alemany i Mohamed Benya-
zid, medalla de plata en catego-
ria aleví femenina i masculina
respectivament a la final nacio-
nal de cros, per al pilot de mo-
tociclisme de Jesús, Jeremy Al-
coba, campió de Catalunya en
70 cc i 1r RAC europeu, i l’atle-
ta Ragna Cathelijne Debats, del
Club Excursionista de Xerta,
campiona categoria Èlit al Cir-
cuit de Curses de Muntanya de
les Terres de l’Ebre, campiona
de Catalunya, 3a a la Copa d’Es-
panya i campiona d’Espanya
per Seleccions Autonòmiques.
També es van lliurar diferents
premis específics: el de millor
entitat pels seus èxits esportius
al Club Atletisme Terres de l’E-
bre, el de millor entitat per la
tasca de promoció esportiva, al
Club de Rem Tortosa, el premi a
l’empresa o entitat col.laborado-

ra a Transport Sanitari Terres de
l’Ebre, el premi al millor col.labo-
rador esportiu a Paqui Benedic-
to del Club Patí Dertusa, el pre-
mi a la millor tasca docent en el
camp de l’esport a l’entrenador
de l’ATE, Rafa Flores, el premi
fair-play a l’esportivitat a l’Asso-
ciació Jordi Pitarque, i el premi
al millor esdeveniment esportiu
de l’any per al 1r Circuit Running
Sèries Terres de l’Ebre.
El moment de màxima emotivi-
tat de la tarda es va viure durant
el lliurament de la Menció Es-
pecial a títol pòstum a Joan Sa-
baté Geladó, el membre de la
UEC Tortosa que va morir el
passat mes de setembre en un
accident de muntanya a França

mentre practicava barranquis-
me. Dues altres Mencions Espe-
cials van ser per a Benjamin
Cuevas, 14 anys president el
Club Volei Roquetes i membre
fundador de l’entitat, i Javier
Chaverri, impulsor del primer
triatló doble olímpic de les Te-
rres de l’Ebre. Més de set-cen-
tes persones van ser presents a
l’acte que va tenir lloc al pavelló
esportiu de Roquetes, presidit
per Lluís Soler, president del
Consell Comarcal del Baix Ebre,
Pere Panisello, president del
Consell Esportiu del Baix Ebre,
Paco Gas, alcalde de Roquetes,
i Cinta Espuny, Representant Te-
rritorial de l’Esport. (fotos Paco
Luque).

Ragna Debats, millor esportista del Baix Ebre

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL (30-13)

Handbol Tortosa 
Hidrocanal        30 - 
C H Valldoreix 13

Partit estrany, amb dues parts
diferenciades.
El joc local durant a la prime-
ra part fou imprecís i gelat:
moltes pèrdues de pilota, pre-
cipitació en les passades i
errades en el llançament, amb

bona actitud defensiva però
sense trobar la compenetra-
ció en l'atac. 
A la represa, l'equip de casa
van canviar totalment i el seu
joc ja   responia al guió espe-
rat.  
Les tortosines es va centrar,
fent una defensa aferrissada,
amb moltes ajudes que va
propiciar més sortides al con-
traatac. Les locals es van tro-

bar còmodes en atac, amb l'e-
xecució de jugades i siste-
mes, que es va traduir en un
resultat contundent. 
Alineació Handbol Tortosa Hi-
drocanal: Paula Estorach, Es-
tefi Ocaña a la porteria;   Aida
Rieres, Maria Valldepérez,
Paula Alcaide, Jèssica Berto-
meu, Cinta Gisbert, Noel
Uriarte, Judith Toro, Gisele An-
gel.

Poca història
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CRACS de la setmana
CALENDARI ATREVIT QUE JA ESTÀ A LA VENDA

JUGADORS DE LA UE RAPITENCA
La Rapitenca va posar a
la venda el dimarts, 20
de desembre, un calenda-
ri dels jugadors del pri-
mer equip de cara al pro-
per any 2012. Des de l'à-
rea social i de premsa del
club s’ha informat que es
pot adquirir en diversos
punts de venda de Sant
Carles de la Ràpita com
ara algunes perruqueries,
la llibreria La Pau, Bar
Tràngol, Carnisseria
Martí, Confeccions La
Ràpita i Maruja Plà, entre
altres, així com demanar-
los-hi als propis jugadors,
i que té un preu de 7
euros. En una iniciativa
del jugadors del primer
equip rapitenc juntament
amb Jordi Gil com a fotò-
graf, els futbolistes apa-
reixen en poca roba insi-
nuant. El procés d'ela-
boració de les fotografies
ha servit als jugadors per
a formar, si es pot, un
grup encara millor i una
gran unió al vestidor. 
De passada, s'aconse-
gueixen fons per al club,
una fita molt important
pels temps que vivim. 
Un dels homes impor-
tants d'aquests projecte
és el rapitenc Jordi Gil
que ha realitzat les foto-
grafies dels jugadors. 
Gil comentava que la
feina li havien posat
molt fàcil ja que “alguns
jugadors ja venien amb
els deures fets de casa i
em deien com li agrada-
ria la foto”. Al principi
les sessions es feien
amb un jugador sól,
però el temps se'ls tira-
va a sobre i va haver

sessions amb més juga-
dors. “Hi havia tardes
amb sis o set jugadors i
amb el que suposa que
un d'ells es fes fotos mig
despullat els altres no
paraven de riure. D'aquí
que apartés al qui es feia
la foto del grup. Si es feia
la foto a la porteria, el
grup es situava a la ban-
queta”.

Peticions

D'altra banda, ja hi ha
hagut més de 500
demandes del calendari
en dos dies, d'una tirada
de 2.000 i sobretot
“quasi tot el sector feme-
ní rapitenc s'ha bolcat
amb la iniciativa”. La junta
“vol encoratjar també al
sector masculí ja que pot
ser un gran regal de
nadal”. També hi ha
demandes de pobles
veïns, per comprovar que
està començant a calar
dintre de les Terres de
l'Ebre. 
A l'equip, líder del grup 2
de Primera Catalana, és
difícil que les coses li

vagin millor, sobretot pel
gran grup humà format
gràcies a iniciatives d'a-
quests tipus.

Llibreria La Pau, Bar Tràngol,
Carnisseria Martí, Confeccions La
Ràpita i Maruja Plà, entre altres, així
com es pot demanar als propis juga-
dors. Té un preu de 7 euros.

Punts de venda del calendari
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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:

Tonyina - un taquet de
uns 300 grs 

Salsa de soja 
Ratlladura de taronja
Arrel de jengibre
Oli d'oliva
Esclats de llimona,(

fets amb la técnica de
l'esferif icaciò)(Cuina
Molecular) 

Comprem un taco de
tonyina a la peixateria,
preferentment que sigue
tonyina de l'Ampolla, po-
dem utilizar el llom o la
ventresca (que es la part
mes valorada, per ser de
textura mes suau), la ta-
llem a taquets, i els mari-
dem amb la soja (fins co-
brir la carn), agregem la
ratlladura de la pell de ta-
ronja i  del jengibre i fi-
quem un rajolinet d'oli.
Cuan pasen uns 10 mi-
nuts hia podem emplatar.
Si la volem mes curada
podem deixarla una mica
mes de temps, sense ex-
cedirse, sino cambia
completament el gust i la
couriem masa.

“Primentons i Tomates”. Avui: Sashimi  

L'almadrava és un art per a
la pesca de la tonyina, la
més simple de les quals
consisteix a situar dos vai-
xells a certa distància entre
els quals es cala una xarxa
succinta subjectada amb
un palangre en la qual es
recullen els peixos, tonyi-
nes i uns altres que puguin
arribar. Gràcies a que fins
que es pugen al vaixell se-
gueixen vius, en l'acte es
poden seleccionar i descar-
tar les peces petites o inú-
tils. Entre els vaixells i so-
bre la xarxa baixen els
pescadors més experimen-
tats que es dediquen a se-
leccionar les tonyines que
poden pesar uns 200 qui-
los. La peça triada és des-
sagnada i després els seus
companys sobre el vaixell li
claven arpones i entre tres
o quatre homes és pujat a
bord, això es repeteix amb
cada peça. Una vegada ex-
traidos (peixos) les tonyines
se segueix amb les espè-
cies de menys port.

REDACCIO

El plat de la setmana Cuina de proximitat-KM0
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

Sashimi de tonyina amb perles de llimona by L'Esquella.  Cuina de proximitat-KM0
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Emergències 112
Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085
Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc     Bruch, 21  (Deltebre) 977489750

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

Ruiz Franquet, Agustí Damià    Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914   

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

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

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

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

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

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 
Serè o poc ennuvolat per alguns núvols baixos al litoral central al matí. A
més, al final de la jornada arribaran alguns intervals de núvols al Pirineu
Occidental. 

Precipitacions 
No se n'esperen. 

Temperatures 
Temperatures mínimes lleugerament més baixes, que voltaran entre 1 i 6 ºC
al Pirineu, al Prepirineu, al nord de la depressió Central i al Prelitoral nord,
entre 4 i 9 ºC a la resta de la depressió Central i del Prelitoral, i entre 7 i 12
ºC al litoral.
Màximes sense canvis o lleugerament més altes, que oscil·laran entre 12 i
17 ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre 14 i 19 ºC a la depressió Central i al
Prelitoral, i entre 16 i 21 ºC al litoral. 

Visibilitat 
Serà excel·lent en general, tot i que al matí hi haurà algun banc de boira a
la depressió Central i a algunes valls del Prepirineu. 

Vent 
De component nord i oest entre fluix i moderat, amb cops forts als dos
extrems del país fins a mig matí i al final del dia.

Estat de la mar 

Costa Daurada: 
vent de component nord i oest entre fluix i moderat, amb algun cop fort al
sud del cap de Salou fins a mig matí i al final del dia.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Amb Venus transitant per la teva casa  cinc pots
viure experiències sentimentals que mai abans
havies experimentat . És temps d'acabar amb
certs assumptes del passat.

Taure
20/4 al 19/5

El trànsit de Mercuri per la teva casa tres indica
un període social actiu que millora la teva forma
de relacionar-te amb els altres. Perill d'excessos
amb el menjar o la beguda.   

Bessons
20/5 al 21/6

Les teves relacions afectives se surten d'allò pura-
ment convencional. No descartis viure una aventu-
ra inesperada . Tu sol et perjudiques, de vegades
t'exigeixis  massa.

Cranc
22/6 al 21/7

Si decideixes fer avui un viatge, serà una font de plaer
i diversió. Segur que li pots donar una nova interpreta-
ció a la teva vida i trobar la pau interior que tant cer-
ques. 

Lleó
22/7 al 22/8

Venus transita pel teu signe indica canvis posi-
tius tant en la teva vida emocional com en la
sentimental. Estàs es un període ideal per millo-
rar.  

Verge
23/8 al 21/9

En relació amb l'amor , avui és un dia alegre i
fins a cert punt apassionat en les teves vivèn-
cies afectives. Tracta d'estar més en contacte
amb la naturalesa, li dóna calma el teu esperit.  

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit de Mart per la teva casa set indica que
estàs immers en un període una mica agitat en les
teves relacions de parella . Hauràs d'estar atent als
excessos .   

Escorpí
22/10 al 21/11

Viu el teu moment sentimental amb decisió però
sense traspassar certs límits. Respecte a la teva
salut, busca l'harmonia i neteja la teva vida de
coses que et perjudiquen.

Sagitari
21/11 al 21/12

Milloraràs la teva vida social coneixent noves
persones que acabin sent de gran interès per a
tu. Respecte a la teva salut, no t'amaguis
davant els problemes. 

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d'amor no has de deixar que
res et pertorbi. Intenta que els teus senti-
ments  no es disparin .Respecte a la teva
salut, fuig de l'avorriment.

Aquari
20/1 al 18/2

La posició de Venus en la teva casa set indica un
període excepcional per a totes les teves  rela-
cions socials o de parella. No t'aniria gens mala-
ment un canvi de imatge.

Peixos
19/2 al 20/3

L'amor et portarà alegria i satisfacció. Prendràs
una decisió important i positiva per a la teva vida
sentimental . Vius una bona etapa per a la refle-
xió i per a les teràpies.    

Passatemps

SOLUCIONS

SU
DO
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 1
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 2
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MATÍ
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TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 10°
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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).

SE PRECISAN MODELOS FEMENINAS PARA
WEBCAM. TRABAJA DESDE CASA CON EL

HORARIO QUE TU DECIDAS. NO SE 
NECESITA EXPERIENCIA. NO IMPORTA LA
EDAD NI EL ASPECTO FÍSICO, SOLO QUE 

TENGAS 18 AÑOS O MAS (LOS QUE
SEAN). ALTÍSIMOS INGRESOS MENSUALES. 

FILTRADO DE PAISES PARA QUE NO TE
VEANDONDE TU NO QUIERAS.
IMPRESCINDIBLE DISPONER DE 
CONEXION ADSL.INTERESADAS 

LLAMAR O MANDAR SMS AL
693860318

DEJAR DATOS PERSONALES 
Y DE CONTACTO.

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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Em vaig casar amb 16
anys, perquè els costums
del meu país són dife-
rents. Si et veuen amb un
noi, t'obliguen a casar-te el
coneguis molt o poc, jo
em vaig casar amb un
home que coneixia de feia
tres dies. Des del principi
les baralles eren fre-
qüents, perquè ell era molt
masclista i em maltracta-
va, vaig tindre dos fills. En
mig de tota aquesta situa-
ció vaig decidir que tenia
que fer alguna cosa per mi
i pels meus fills. Durant
aquella època, jo treballa-
va netejant habitacions a
un motel i tenia una amiga
que era de Bèlgica, ella va
ser la que em va animar a
donar el pas i els meus
caps em van avalar per
comprar el bitllet d'avió.
Així un dia de 1997 marxo
a Brussel·les, deixant
enrere una vida que no
volia però també als meus
fills de 11 i 8 anys, per
anar a buscar un futur
millor, i ara gairebé no em
parlen, suposo que quan
siguin adults ho entendran
i podrem retrobar-nos. El
meu pare no em va recol-
zar en cap moment, no em
va entendre i respecte al

meu marit ja havia iniciat
els tràmits del divorci. A
l'arribar a Europa tot era
molt diferent, però la pri-
mera gran dificultat va ser
l'idioma. Trobava molt a
faltar als meus fills però
no podia tornar perquè
havia adquirit un deute
molt gran i no podia pagar-
lo. Vaig decidir enfrontar-
me a les circumstàncies i
vaig posar-me a vendre al
mercat, braçalets i coses
que havia portat de
l'Equador per treure
diners. Un dia vaig trobar-
me amb un grup del meu
país que tocava música i
casualment amb un dels
components ens coneixí-
em. Li vaig explicar la
meva situació i ell em va
advertir, que seria molt
dur, que ells eren set
homes, però jo dóna i
sola, ho tenia encara més
difícil. Passats uns mesos
vaig posar-me malalta i ell
venia a veurem a
l'Hospital, era bo, ens vam
enamorar. Algú va expli-
car-ho al que encara era el
meu marit, i quan vaig viat-
jar al meu país per veure
als meus fills, perquè
encara no podia portar-los
ja què no tenia prou
diners, vaig tindre un dis-
gust molt gran perquè no
em volien. Quan em van
donar el divorci em vaig
casar amb el meu com-
pany i amb ell vaig tindre
dos fills, el primer a
Brussel·les i el segon a
Tortosa. La situació era
dolenta no teníem papers,
intentava estudiar per a
treure'm l'examen que em

permetria accedir-hi, tre-
ballava fent menjars per
vendre al carrer, tots els
matins marxava amb els
"fogonets", una mica de
carn o peix i patates i la
veritat és que anava fent.
Jo pensava que amb el
segon marit tot hauria
estat diferent i que entre
els dos hauríem sortit
endavant però un cop més
no va ser així.
El 2005 en un dels viatges
que faig a Tortosa, emba-

rassada del quart fill, em
vaig posar de part, i va
néixer aquí, gràcies a això
la meva filla té papers,
però tampoc va ser fàcil ja
que vaig trigar un any en
què m'ho acceptessin. El
5 de març de 2006, tor-
nant de treballar a una fira
a Vinaròs, el meu marit, la
meva filla i jo varem tindre
un accident de tràfic
(durant els tràmits de la
petita, el nen vivia a
Brussel·les amb un amic).

El meu marit em va cuidar
tot el temps que vaig estar
hospitalitzada, va anar a
buscar al nostre fill a
Brussel·les per estar tots
junts i un dia va ser ell qui
va marxar i no hem sabut
res més. Així de cop em
trobo recuperant-me d'una
accident greu, amb dos
nens, sense casa ni feina.
He pensat molts de cops
em traurem la vida, però
llavors veig als meus dos
fills i penso, fins que tingui

forces seguiré lluitant.
Quina... Eren les Festes
del Renaixement, i no
podia pagar el lloguer,
vaig demanar als veïns
que m'ajudessin a baixar
al carrer i vaig posar-me a
vendre les cosetes que
faig, al meu país demanar
ajuda està malt vist, jo em
moro de vergonya, però a
poc a poc vaig sortint
endavant. Una dona sola si
que pot, però primer s'ho
ha de creure.

La llum, de Mari Luz

Una cara, moltes
cares, mil cares de
què la vida té la
donen, però no té la
regalen! 

Milers de persones no noten la crisi actual, perquè sempre han viscut en ella

UNA CARA DE LA CRISI

SOCIETAT

DIANA MAR

            


