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L'Associació de Municipis
en Àrees amb Centrals
Nuclears ha decidit iniciar
els tràmits per impugnar la
decisió del govern
espanyol d'ubicar el
magatzem temporal
centralitzat (MTC) de
residus nuclears a Villar de
Cañas (Conca). Després
d'una reunió extraordinària
de la comissió directiva de
l'entitat, celebrada aquest
dimarts a Madrid, els
representants de l'AMAC
consideren que el govern
del Partit Popular ha pres
una decisió "precipitada" i
"poc madura". L'ajuntament
d'Ascó donava suport, fa
un any, a la candidatura
per acollir el cementiri per
7 vots a favor i 2 en
contra.                     P3 

Oportunitat perduda?

Terres de l’Ebre. Afectats per la cooperativa de
l'Aldea exigeixen al Govern de la Generalitat disposar
d'un calendari de pagament per recuperar els seus
diners.        P4

Canvi de president al CF Amposta. Jordi Pérez, tresorer de
l’entitat, fa una proposta que els jugadors han acceptat per
poder cobrar aviat dues nòmines endarrerides. La condició és
que ha de ser el president. Tarrazona dimitirà.                  P10

Comencem aquest 2012 amb una bona notícia per als espectadors de Canal TE. La programació
ja es pot seguir a travès del portal web, vimeo.com/canalte. 
T´has perdut qualsevol programa? Vols tornar a veure´n algun?. Ara ja ho pots fer! Entra a l'enllaç
i tú mateix elegeix el vídeo que t´interessa veure! Estem a un sól clic!”. P5

Canal TE a la carta
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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 

Hi ha governants que sense
haver fet un ús abusiu de la
bonança econòmica del pas-
sat les circumstàncies ens han
dut a governar en temps de
crisi, en temps de dificultats.
La situació econòmica que viu
el sector públic ens exigeix als
representants electes altura de
mires i prendre decisions difí-
cils però legítimament
necessàries per garantir l'esta-
bilitat econòmica de les corpo-
racions locals a les quals hem
de servir. Els ajuntaments són
les administracions de proximi-
tat per excel·lència,el primer fil-
tre on acudeixen els ciutadans
i ciutadanes a formular les
seves queixes i aportacions.
Es per tant, des del municipa-
lisme des d'on s'ha d'impulsar
una sortida racional de la crisi
entenent el nivell municipal
com el més important a l'hora
de prendre decisions, a l'hora
de donar-los resposta i sobre-
tot a l'hora d'analitzar els efec-
tes d'una determinada política
pública. Les hisendes locals
actuals són el reflex de la mala
previsió de la qual hem estat
gaudint aquests anys que ens
han dut per inèrcia a la política
del gastar per gastar, de
sobredimensionar algunes de
les nostres infraestructures
sense cap raó tècnica, i de
generar falses expectatives a
associacions i particulars que
ara no podem complir. Quant
hi havia poder adquisitiu als
municipis es gastava de forma
desmesurada, es contractava
gent i gent, es construïen
obres de dubtosa utilitat i es
gastaven molts de diners en
tenir les entitats, associacions
i ciutadans contents, moltes
vegades sobrepassant les fun-
cions bàsiques que un ajunta-
ment hauria de tenir. Vam viure
doncs, per sobre de les nos-
tres possibilitats i ara aquella
dinàmica erràtica a la qual hem
estat subjectes ens ha deixat a
l'estacada, o millor dit, la nos-
tra golosia i l'ambició desme-
surada ens ha acabat casti-
gant. 
Avui no hi ha grans infraestruc-
tures a fer, les llicències d'o-
bres són pràcticament inexis-
tents i els reajustaments són
l'única opció viable per no fer
entrar en fallida tècnica els
nostres ajuntaments. N'hi ha
molts, que no poden ni pagar
els serveis més bàsics, i fer
quadrar els números és feina
dels més astuts i hàbils inter-
ventors i tresorers. Molts ajun-
taments, estan immersos en la
redacció dels seus pressupos-
tos i tots ens trobem amb el
mateix handicap, hi ha molta
despesa a la que s'ha de  fer
front i les ingressos són escas-
sos. Davant d'aquesta realitat,
hi ha diferents vies que són
extrapolables a diferents
nivells de l'administració. Tot

allò prescindible, ha de veure's
relegat darrere de l'imprescin-
dible, entenent per imprescin-
dible garantir l'estat del benes-
tar i per prescindible una Festa
Major per posar dos exem-
ples. Internament, els reajus-
tos pel que fa a places de tre-
ball ens han de dur a garantir
l'eficàcia i l'eficiència i sense
posar en perill el funcionament
orgànic dels nostres ajunta-
ments. Hi ha estructures
excessivament massificades i
que funcionen encara de
manera arcaica que han de dur
a noves estructures de treball
en xarxa, amb àrees de treball
transversal guanyant en eficà-
cia administrativa i guanyant
credibilitat d'acció i resposta
davant de la gent del carrer. 
La paraula crisi, acostumats a
sentir-la en el sentit pejoratiu
del terme també pot suposar
una oportunitat per modernit-
zar l'administració. Hi ha certs
nivells administratius que
sobren, i cal que els ajunta-
ments com a administracions
de primer contacte amb la ciu-
tadania assumeixin noves i
majors competències. Ara, és
el moment dels gestors, de les
persones que amb poc han de
fer molt. L'astúcia, la
intel·ligència i les ganes d'inno-
var han de primar davant  l'im-
mobilisme en seguir tenint
administracions locals ancora-
des al passat. Fer política amb
capacitat econòmica, es molt
fàcil, és una tasca molt simple
apta per a gestors amb poca
vocació pública. Fer política
amb pocs recursos sabent
que només s'han de prendre
decisions difícils, utilitzar el no
més que el sí ja costa més, i
aquesta opció està reservada
exclusivament als que senten
la política des de la convicció.
Crec que cal reivindicar la polí-
tica en temps de crisi, la bona
política, la dels bons gestors,
la d'aquells que miren  amb
convicció per damunt de l'horit-
zó per conquerir el futur millor
pels seus ciutadans i ciutada-
nes i treure de les dificultats
noves i grans oportunitats.

Joan Alginet Aliau
Politòleg i polític.

Temps difícils, noves oportunitats

Opinió

Des d'Ascó pensen que Catalunya ha perdut
l'oportunitat d'aconseguir una inversió de pri-
mer ordre amb capacitat de generar cente-
nars de llocs de treball. Ascó, amb dos reac-
tors nuclears al seu terme municipal, va votar
el gener de 2010 presentar-se al concurs
públic del Govern per acollir l'ATC, gràcies
als vots a favor dels quatre regidors de CiU,
un del PSC i dos d'independents. En tot cas,
l'ajuntament va insistir en què la decisió d'ins-
tal·lar l'ATC de forma definitiva és una "gran
notícia des del punt de vista de la seguretat",
precisament en un moment en què les dues

piscines de combustible que alberguen els
seus reactors estan a punt d'omplir-se i s'ha
començat a construir un magatzem en sec
individualitzat per albergar els residus. El
municipi governat per Rafael Vidal (CiU) ha
explicat que lamenten profundament que
l'Executiu central hagi optat per l'opció políti-
cament més senzilla, i també argumenta que
s'han obviat altres consideracions, com la
capacitat de la zona per aportar treballadors
i empreses qualificades per rendibilitzar la
inversió. Ascó també assenyala que és l'únic
candidat amb ferrocarril.

Editorial

La instal.lació del cementiri, a debat

En el Ple del passat 31 d'octubre, el Grup
Municipal d'EA-ERC es va abstenir en l'a-
provació inicial de la revisió i modificació
de l'Ordenança municipal reguladora de
l'ocupació de la via pública amb taules,
cadires i instal·lacions anàlogues.
Llavors, aquest posicionament el vam
argumentar afirmant que el procés que
ens havia portat fins aquí havia estat molt
poc encertat per part de l'equip de
Govern. La manca de diàleg amb els
grups de l'oposició i el fet de comunicar
aquesta voluntat política per la via dels
mitjans de comunicació, sense explicar
prèviament els aspectes més rellevants
d'aquestes modificacions de l'Ordenança
en la comissió informativa corresponent,
es va interpretar com una desviació al
procediment establert per a aquests
casos.
El procés administratiu previ a l'entrada
en vigor d'aquesta ordenança municipal
preveia un període per presentar al·lega-
cions. El nostre Grup Municipal l'ha utilit-
zat per obrir un diàleg amb els afectats,
que no només són els propietaris de bars
i locals d'oci. Els veïns són una peça clau
i també hem posat el termòmetre a la ciu-
tadania per saber com acollirien aquestes
modificacions de l'ordenança que propo-
sa l'equip de Govern. Fruit d'aquest tre-
ball, el Grup Municipal d'EA-ERC ha pre-
sentat diverses al·legacions amb ànim
d'enfortir el producte final i assolir un con-
sens polític més ampli del que es podria
esperar com a conseqüència dels oblits
que s'han produït durant els primers pas-
sos de la tramitació. 
Des d'Esquerra considerem poc adient
imposar un criteri estètic comú en els ten-
dals. Abans d'obligar el sector a canviar
els tendals que no s'adeqüen als paràme-
tres cromàtics de l'Ajuntament, caldria
rectificar a favor dels propietaris i, en lloc
d'exigir seria més positiu recomanar i pre-

miar amb bonificacions sobre la taxa els
qui segueixin aquests criteris. I pel que fa
a les bonificacions que proposa Esquerra,
aquestes s'han d'entendre com un estímul
perquè els propietaris s'adhereixin a les
propostes estètiques de l'Ajuntament.
Cal tenir present que l'estètica d'una
terrassa acostuma a adaptar-se als parà-
metres generals del local del qual depèn i
que pot suposar un reclam tan o més
important que el fet d'homogeneïtzar un
espai públic concret o tota la ciutat. A
més, Esquerra obre la porta a la creació
de catàlegs diferents en funció del barri,
que podrien consensuar-se amb les asso-
ciacions de veïns. Entenem, per tant, que
aquesta Ordenança és intervencionista i
coarta la llibertat d'acció de l'empresa-
riat. Entre altres coses, perquè comptar
amb el suport dels proveïdors no hauria
de ser vist com un atemptat a l'estètica
urbana. El nostre Grup Municipal conside-
ra abusiu forçar l'adaptació del mobiliari
abans que es compleixin els tres anys de
l'entrada en vigor de l'Ordenança.

Adam Tomàs
Portaveu d’ERC a Amposta

L'ordenança de les terrasses és intervencionista i
coarta la llibertat d'acció de l'empresariat

Opinió
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«Una oportunitat econòmica,
de creació de llocs de feina
per al municipi i la comarca
que s'escapa de les mans».
Molts veïns consideren que
Ascó era tècnicament supe-
rior a la resta de candidats i
que la instal·lació del parc
empresarial i el centre tec-
nològic hauria permès con-
vertir el poble en punt de
referència. D'altres, han
remarcat que la decisió res-
pon a motius "polítics".
L'Ajuntament d'Ascó s'ha
limitat a emetre un comuni-
cat on lamenta "profunda-
ment" i posa de manifest la
seva gran decepció davant
l'elecció de Villar de Cañas.
Segons el consistori, es trac-
ta d'una "decisió política, no
tècnica", per part del govern
espanyol, a qui ha retrat
haver-se decantat per "l'op-
ció políticament senzilla i que
hagi obviat altres considera-

cions" de caire tècnic i
econòmic. Considera que l'e-
lecció del municipi castellà
suposa que Catalunya hagi
"perdut l'oportunitat d'acon-
seguir una inversió de primer
ordre" que generaria "cente-
nars de llocs de treball". Per
aquest motiu, l'Associació
de Municipis en Àrees amb
Centrals Nuclears (AMAC) ha
decidit iniciar els tràmits per

impugnar la decisió del
govern espanyol. Després
d'una reunió extraordinària
de la comissió directiva de
l'entitat, celebrada aquest
dimarts a Madrid, els repre-
sentants de l'AMAC conside-
ren que el govern del Partit
Popular ha pres una decisió
"precipitada" i "poc madura"
sense tenir en compte el
consens social existent a les

diferents zones ni tampoc
les consideracions tècniques
sobre la idoneïtat dels
emplaçaments. També s'ha
acordat demanar una entre-
vista amb el ministre
d'Indústria per a la setmana
vinent. D’altra banda, també
existeixen opinions molt dife-
rents al respecte. La
Coordinadora Anticementiri
Nuclear de Catalunya (CANC)

ha celebrat l'anunci i ha asse-
gurat que la decisió ha estat
fruit del rebuig majoritari de
la societat i les institucions
del territori al projecte. "Es
podia esperar que no anés a
Ascó per tot això", ha decla-
rat a l'ACN el portaveu de la
CANC, Sergi Saladié. Tot i la
satisfacció per l'elecció de
Villar de Cañas, l'entitat con-
tinua albergant un "petit

recel" i ja ha avisat que conti-
nuarà vigilant atentament l'e-
xecució del projecte.
Saladié, però, ha admès que
la decisió tanca "un cicle que
va començar fa dos anys". 
Segueixen, però, en peu de
guerra. 
La Coordinadora
Anticementiri Nuclear de
Catalunya (CANC) ha assegu-
rat aquest dimarts que no es
dissoldrà fins que no es
comenci a construir el
Magatzem Temporal
Centralitzat (MTC) de residus
radioactius a Villar de Cañas
i s'esvaeixi "del tot" la possi-
bilitat que la instal·lació s'ubi-
qui a Catalunya. En una roda
de premsa a Tarragona, l'en-
titat ha reiterat la seva
satisfacció per l'anunci del
govern espanyol de no ins-
tal·lar l'MTC a Ascó (Ribera
d'Ebre) i ha reclamat un
calendari de tancament
"ordenat però urgent" del
conjunt de les centrals
nuclears espanyoles.
Membres del Grup
Intercomarcal Veïns d'Ascó
han denunciat que han
rebut pressions durant el
procés per la seva oposició
al magatzem. 
Aquest dimecres havia de
comparèixer l’alcalde
d’Ascó, Rafael Vidal, davant
els mitjans de comunica-
ció, però al final per indis-
posició, la roda de premsa
ha estat anul.lada.

Ascó no és escollit per acollir 
el Magatzem de Residus Nuclears

Bona part dels veïns
d'Ascó van escoltar,
divendres passat, amb
decepció l'anunci del
Consell de Ministres d'u-
bicar finalment el
cementiri nuclear a d'u-
bicar a Villar de Cañas
(Conca).

L’Estat ha comunicat la seva ubicació a Villar de Cañas (Cuenca)

L’AMAC impugnarà la decisió per considerar Ascó el «candidat més adient»

TG

El ple d’Ascó va donar suport al projecte fa poc més d’un any. 
cedida

ACTUALITAT
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Una vuitantena d'imposi-
tors es van reunir, la set-
mana passada, en assem-
blea al consistori al
marge de l'Associació d'a-
fectats. Asseguren que,
després d'un mes de la
immobilització dels diners
i la presentació del pre-
concurs de creditors, ja

no estan disposats a
esperar més temps i
temen que un retard en el
procés de retorn pugui
conduir a la pèrdua dels
estalvis a termini diposi-
tats. En la reunió es va
posar de relleu els proble-
mes que part del col·lec-
tiu d'afectats estan tro-
bant per poder recuperar
els seus estalvis tot i l'o-
peració del Departament
d'Economia i
Coneixement per posar a
disposició els diners, en
una primera fase que va
començar fa una setma-
na, a través del trasllat a
un nou compte de la
Caixa, per als titulars dels
comptes a la vista i que
permet recuperar fins a
1.000 euros, a més de la
meitat de la quantitat res-
tant en casos de llibretes
que superin aquesta xifra. 
Segons ha explicat a
l’ACN el portaveu dels
afectats, Jordi Gas, els
comptes que tenen a
societats o empreses

com a titulars no han
pogut encara rebre els
diners tot i haver presen-
tat dies enrere les escrip-
tures de constitució de
les societats.  També
clients individuals no han

pogut cobrar, en alguns
casos, perquè se'ls recla-
ma l'escriptura d'herència
o el certificat de defunció
d'algun dels titulars morts
recentment. 
La preocupació és encara

més gran entre els 192
titulars de comptes a ter-
mini, que sumen uns 4,2
milions d'euros bloquejats
i tenen seriosos dubtes
sobre la seva recupera-
ció.

Afectats pel bloqueig
de comptes de la sec-
ció de crèdit de la coo-
perativa de l'Aldea
(Baix Ebre) reclama-
ran a la Generalitat, a
través de l'Ajuntament,
que els faciliti per
escrit un calendari de
pagament dels seus
estalvis davant la preo-
cupació i els dubtes
que generen les difi-
cultats en el procés de
recuperació. 

REDACCIÓ

Els afectats reclamen que se’ls faciliti per escrit el calendari de pagament. 

Cedida

Infosa, empresa que ges-
tiona l'explotació de les
Salines de la Trinitat ja ha
posat en marxa la primera
fase del projecte que pre-
tén desenvolupar una
recol·lectora automàtica
de sal, governada per
determinació online del

gruix de la capa salina. Es
tracta d'un projecte I+D+i
innovador i pioner que ha
estat aprovat dins de les
propostes del CDTI(Centro
para el Desarrollo
Tecnológico Industrial),
Entitat Publica Empresarial
que depèn del Ministerio

de Ciencia e Innovación,
que promou la innovació i
el desenvolupament tec-
nològic de les empreses
espanyoles. Des de l'any
2009 es l'entitat del
Ministerio de Ciencia e
Innovación que canalitza
las sol·licituds de finança-

ment i suport als projectes
de I+D+i d'empreses
espanyoles en els àmbits
estatal i internacional. El
projecte, que INFOSA
desenvolupa conjuntament
amb l'empresa d'enginye-
ria Attico, te un període de
desenvolupament de 3
anys i un pressupost glo-
bal de 590.814Û, dels
quals un 15% es finançarà
mitjançant una subvenció
a fons perdut del CDTI,
mentre que l'altre 85% es
finançarà mitjançant un
crèdit a interès 0 del
mateix organisme. Infosa

pretén amb aquest projec-
te millorar el seu sistema
de recollida de sal, un pro-
cés que es desenvolupa
durant un període pròxim
als 20 dies anuals durant
el mes d'agost.
Actualment aquest procés
es porta a terme amb
recol·lectores mecàniques
governades per la ma de
l'home, el qual amb l'ade-
quada perícia, deixa a
terra un marge de sal de
seguretat d'aproximada-
ment 1 cm, evitant la con-
taminació per sorres i d'al-
tres materials. l

Infosa inicia un projecte per
millorar la recol.lecció de sal

Permetrà reduir el gruix de seguretat 

Tarragona és la demar-
cació catalana que ha
generat més aturats en
termes percentuals
durant el 2011. La deso-
cupació ha crescut en
un 11,03% a les comar-
ques tarragonines i s'ha
situat en 70.401 perso-
nes. Durant el 2011,
6.991 tarragonins s'han
sumat a les llistes del
SOC, dels que 298 ho
han fet durant el darrer
desembre. Amb 452 atu-
rats més, la construcció
ha estat el sector que
més desocupats ha
sumat durant el desem-
bre.

Segueixen
augmentant les
llistes d’aturats

L'any 2011 es van regis-
trar 172 morts i ferits
greus a la xarxa interur-
bana de la demarcació de
Tarragona, un descens
del 31,2% respecte el
2010, quan van haver-n'hi
250. En concret, es van
registrar 123 ferits greus
davant dels 192 de l'any
anterior, i 49 persones
mortes respecte les 58
del 2010. El nombre d'ac-
cidents amb víctimes
(morts i ferits greus) es
va reduir un 31,44%. Tot i
que a la demarcació hi
van haver menys acci-
dents i ferits greus de
motocicleta, va créixer la
xifra de morts.

Baixen els morts
i ferits a les
carreteres
ebrenques

L’Aldea reclama un calendari de pagaments
«Ja no estem disposats a esperar més temps per recuperar els nostres diners»

ACTUALITAT
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Divendres passat el
DOGC va publicar la
sol·licitud que va dema-
nar l'Institut de Recerca
en Energia de Catalunya
(IREC) per la instal·lació
d'un centre d'experimen-
tació i proves de tecnolo-
gia de generació eòlica i
aquest dimarts tots els
partits polítics del consis-
tori han consensuat una
declaració institucional on
anuncien que propera-

ment es convocarà un ple
extraordinari per aprovar
la celebració d'una con-
sulta vinculant
Aquest mateix dilluns
l'Ajuntament ha fet públi-
ca una declaració institu-
cional on informen de la
concessió i confirmen
que els tècnics munici-
pals ja han començat a
analitzar el projecte minu-
ciosament, tant en la
seva vessant tècnica com
jurídica. Així mateix, expli-
ca que els partits polítics
del consistori s'han reunit
per definir "una estratègia
conjunta en defensa dels
interessos del municipi".
El primer pas, precisa,
serà reunir-se amb el
director general de
l'IREC, Antonio Martínez,
perquè expliqui els detalls
del projecte i els planteja-
ments de futur que s'hi
puguin produir.
Posteriorment els partits
començaran a elaborar

conjuntament una propos-
ta d'al·legacions "amb
total consens i pensant
únicament en el bé del
poble". Serà llavors quan
es convoqui un ple extra-

ordinari on es proposarà
aprovar una consulta
popular vinculant perquè
tots els ciutadans es
puguin pronunciar lliure-
ment sobre aquest pro-

jecte. L'Ajuntament defen-
sarà "la postura que legíti-
mament escullin els nos-
tres conciutadans i actua-
rem amb conseqüència",
assegura.

L'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar propo-
sarà convocar una con-
sulta popular vinculant
perquè els ciutadans es
pronunciïn sobre la con-
cessió d'ocupació del
domini públic maritimo-
terrestre a aquest mun-
cipi del Baix Ebre per
instal·lar-hi un parc
eòlic marí. 

REDACCIÓ

Imatge d’un parc eòlic marí.

Cedida

Hem deixat el 2011
enrrera i encetem un
2012 ple de nous projec-
tes i noves il.lusions. Els
espectadors de Canal Te
podran seguir gaudint de
la nostra programació,
però amb una important
novetat. Les últimes tec-
nologies ens ajuden a
arribar a més gent i oferir
més proximitat. Per tant,
a partir d’ara, tots vostès
podran seguir-nos també
per internet, tan còmode
com fer un sol clic. Com?
A la pàgina web
vimeo.com es penjaran,
al final de la jornada, tots
els nostres programes
perquè es puguin seguir
amb comoditat i a qual-
sevol hora del dia. Dintre
l’enllaç de la pàgina tro-
bareu els diferents apar-
tats que us portaran als
diferents programes que
emet el mitjà de comuni-
cació: l’Informatiu, el
magazine matinal en
directe Dixa´m Vore... i la

resta de programació de
la qual disposa la cadena.
Podran també opinar i
deixar comentaris si els
agrada la idea. I què és
vimeo? Vimeo és una
xarxa social d'Internet
basada en vídeos, llança-
da el novembre del 2004
per la companyia
InterActiveCorp (IAC). El
web permet compartir i
emmagatzemar vídeos
digitals perquè els usua-
ris comentin a la pàgina
de cadascun d'ells. Els
usuaris han d'estar regis-
trats per poder carregar
vídeos, crear el seu per-

fil, carregar els avatars,
comentar i crear llistes
de preferits. Vimeo no
admet vídeos comercials
de televisió, demostra-
cions de videojocs, por-
nografia o qualsevol con-
tingut que no hagi estat
creat per l'usuari. 
El web, a més, ha adquirit
reputació com a «proveï-
dor d'imatges» per a
diversos artistes, degut a
l'alta taxa de bits i la reso-
lució d'imatge dels seus
vídeos. Des d'octubre de
2007, Vimeo ofereix una
opció per a vídeos en alta
definició.

Canal TE, més pròxim 
als nostres espectadors

Vimeo.com, la pàgina web on ens podràs veure

El Servei Català de
Transit (SCT) i el RACC
han signat aquest dime-
cres un conveni de
col·laboració per inter-
canviar informació viària
de les carreteres catala-
nes. D'aquesta manera,
es millorarà la informació
facilitada als usuaris a
través de diversos mit-
jans de comunicació
sobre retencions,
incidències viàries o
temps de viatge, tant en
temps real com basant-
se en dades estadísti-
ques històriques, cosa
que permetrà fer previ-
sions basades en
patrons. Trànsit recopila
dades a través d'aparells
instal·lats a les carrete-
res, mentre que el RACC
obté les dades a través
de les seves grues i nom-
broses flotes de vehicles
comercials.

Intercanvi
d’informació

viària a les
carreteres

L’Ametlla de Mar proposa una consulta popular
Perquè els ciutadans es ponuncïin sobre el possible parc eòlic marí a la costa del municipi

ACTUALITAT

Les últimes tecnologies ens ajuden a fer una
televisió més propera a la gent de 

les Terres de l’Ebre

Comoditat

                      



DIJOUS 5
DE GENER

DE 20126

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

L'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ha apro-
vat un pressupost d'11,7
milions d'euros per al
2012, el que suposa una
reducció del 10% respecte
el pressupost d'aquest
2011. L'equip de govern
de CiU i el PSC ha previst

una reducció del 10% de la
despesa corrent, d'un 5%
de la partida de personal i
també rebaixa les partides
destinades a la regidories,
excepte la de serveis
socials. 
La finalitat és poder fer
front a la davallada d'in-

gressos prevista per a l'any
vinent, com a conseqüèn-
cia principalment, de la
recaptació procedent de
l'IBI que baixarà 700.000, i
de la disminució de les
aportacions de la
Generalitat i de la participa-
ció en els tributs de l'Estat.

La Ràpita aprova un
pressupost més auster

Suposa una reducció del 10% respecte l’any passat

El canal Xerta-Sénia con-
tinua sent una prioritat
per al govern català,
però la situació econòmi-
ca actual ha fet que es
replantege la fórmula de
tirar-lo endavant. Així, el
govern ha aprovat realit-
zar les actuacions prepa-
ratòries del contracte de
concessió per a la cons-
trucció i explotació del
canal. És a dir, que per
executar l'obra es fa
necessari recórrer al
finançament privat, amb
l'objectiu d'afrontar a
curt termini una inversió
de 347 milions d'euros.

Empreses
privades

finançaran el
Xerta-Sénia

Un equip de divuit arqueò-
legs han dut a terme el
passat mes de desembre
a la ciutat ibèrica del
Castellet de Banyoles a
Tivissa (Ribera d'Ebre) una
nova campanya d'excava-
cions. La zona on s'ha tre-
ballat enguany es troba
dins dels dos barris de
cases descoberts els
darrers anys, a tocar del
penya-segat sobre el riu
Ebre. És una zona amb
edificis d'uns 300 metres
quadrats i grans patis inte-
riors, que els arqueòlegs
han interpretat com a
residències de l'aristocrà-
cia de la ciutat. 

Troballa ibèrica
a la ciutat
ibèrica de

Tivissa

Els comptes municipals tor-
nen a estar un any més
dominats per la situació de
crisi econòmica i financera
global i estatal, que obliga
novament a l'Ajuntament a
reduir les seves despeses
per tal d'ajustar-se a la dava-
llada d'ingressos, motivada
en bona part per la reducció
de les aportacions proce-
dents de la participació en
els tributs de l'Estat, fet al
qual s'han d'afegir els vora
2 milions, corresponents al
mateix concepte dels exer-
cicis 2008 i 2009, que el
consistori haurà de retornar

a Madrid. Aquí cal sumar-hi
la "situació d'extrema dificul-
tat financera" que està vivint
la Generalitat de Catalunya,
en paraules de l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel. El pres-
supost de l'Ajuntament per
a l'exercici 2012 és de
28.998.520 euros, un
6,21% inferior al de 2011,
mentre que el del grup
ascendeix a 51.337.279
euros, amb una disminució
del 5,33%. El pressupost ha
estat aprovat amb el suport
dels dotze regidors de CiU,
l'abstenció del PP i el vot en
contra de PSC, ERC i PxC.
Les inversions (8.036.675
euros) es canalitzen, un any
més, a través de la societat
urbanística municipal GUMT-
SA. Entre les partides més
destacades hi ha l'abasta-
ment d'aigua i gas al polí-
gon Catalunya Sud
(4.320.022 euros) i les
obres corresponents a la
recta final del Pla Integral
del Nucli Antic (PINCAT),

algunes de les quals ja ini-
ciades, entre les quals la
rehabilitació del barri del
Castell (1,1 milions), la reha-
bilitació de l'església de
Sant Francesc (661.504),
les expropiacions dels

solars en l'àmbit del barri
del Castell (566.209), la
urbanització del carrer Sant
Francesc (402.720), la
urbanització de la plaça del
Garrofer i del carrer
Progrés (393.181), i la

urbanització de la plaça de
Sant Joan i carrer Replà
(350.782). L'alcalde, Ferran
Bel, ha volgut donar un mis-
satge clar sobre la situació
que s'està vivint i la seva
afectació en els comptes
municipals. "Tenim una con-
juntura molt complicada, en
un escenari molt difícil i amb
un molt alt grau d'incerte-
sa". Una incertesa, ha preci-
sat Bel, que ve donada en
bona mesura per la possibi-
litat que administracions
superiors implantin noves
mesures d'ajustament al
llarg de l'exercici. La regi-
dora d'Hisenda, Matilde
Villarroya, ha destacat com
a trets més significatius
dels comptes municipals
per a 2012 la millora dels
processos administratius,
de recaptació i gestió tri-
butària, l'actualització a
l'IPC de taxes i impostos, la
disminució d'ingressos tri-
butaris, o la reducció de la
despesa corrent. 

La reducció d’aportacions de l’Estat
“condiciona els pressupostos de Tortosa”

L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat en sessió
plenària extraordinària
el Pressupost per a l'any
2012.

La situació de la Generalitat també repercuteix en les finances del consistori

REDACCIÓ

Imatge del ple de Tortosa.

Cedida

ACTUALITAT
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El portaveu d'Esquerra
d'Amposta, Adam Tomàs,
en roda de premsa, ha criti-
cat la manca d'inversions
de la Generalitat de
Catalunya i ha comparat els
pressupostos per al 2012
amb els del 2009, en què
es van invertir 226 MEUR a
les Terres de l'Ebre. Tomàs
ha afirmat que “després de
la gran reculada que vam
patir l'any passat, amb una
retallada del 70 %, ara, el
Govern de CiU, ens presen-
ta uns pressuposots que
representen un increment
del 20 % respecte l'any
2010, però que estan a
anys llum de la xifra dels
226 MEUR a la qual es va
arribar l'any 2009”. 
Tomàs ha dit que, si s'ana-
litzem els pressupostos
2012 des d'un punt de

vista comarcal, es pot com-
provar que “el Montsià es
queda molt per sota de la
mitjana, amb només 8,5
MEUR”, i ha qüestionat el
delegat territorial del
Govern de la Generalitat a
les Terres de l'Ebre, que
hauria de saber que la
comarca del Montsià és la
que compta amb un dels
PIB per càpita més baixos
de tot Catalunya i, per tant,
hauria d'aplicar-hi mesures
correctores per corregir els
elevats índex d'atur. Tomàs
ha volgut remarcar que
“CiU no mostra cap tipus
de sensibilitat a l'hora d'apli-
car mesures que permetin
recuperar la situació econò-
mica de la comarca del
Montsià, on hi ha molts
municipis que no veuran ni
un cèntim d'euro de la

Generalitat”. 
Segons Tomàs, “vénen
temps difícils” en què, inde-
pendentment del color poli-
tic que hi hagi participant
del Govern d'una institució
serà “qüestionat amb dure-
sa”, alhora que ha advertit
que ell fa la crítica en nom
d'Esquerra d'Amposta per-
què “no entenc a què es
dediquen els representants
de CiU al nostre territori” i
perquè pensa que “qui no
plora, no mama, i els
actuals representants terri-
torials ploren poc i acotxen
massa el cap”. 
Tomàs ha volgut recordar
que és precisament en
aquest context que es
demostra “la vàlua política
dels nostres governants i,
per tant, no és lògic que la
comarca que més decreix

de Catalunya es quedi al
marge de les inversions
públiques”. 
Pel que fa a Amposta,
Tomàs ha assegurat que
“continuem en caiguda lliu-
re” i sobta que l'alcalde de

la nostra ciutat no digui “ni
piu”. 
De fet, Tomàs afirma que
Amposta no havia tingut “un
alcalde tan callat com quan
han governat els del seu
mateix partit”. 

ERC lamenta que «Amposta es quedi al marge»
Tomàs afirma que «no havíem tingut mai un alcalde tan callat»

El Ple del passat 20 de
desembre va aprovar per
unanimitat un Pla de
Millora Urbana que con-
templa, d'acord amb el
que estableix el PGOU per
a la clau 18 càmping en
sol urbà, que els càmpings
amb inactivitat o manca de
rendiment econòmic,
poden transformar l'ús i
edificar mitjançant un Pla
Especial amb unes deter-
minades condicions d'edifi-
cabilitat i de densitat (20
habitatges/Ha). El Pla pre-
sentat que abasta una
superfície d'1,6 ha com-
pleix amb escreix les con-
dicions de cessions (viari,
zona verda i equipaments)
que marca la normativa, i
permetrà la construcció
de fins a 32 habitatges.
El Pla que està afectat per
la normativa de costes i el
Pla director del sistema
costaner compta amb els
preceptius estudis
ambiental i paisatgístic.

L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré, i el presi-
dent de l'Escola
Universitària de Salut i
Esport (EUSES) han sig-
nat els convenis de
col·laboració per dur a
terme els estudis univer-
sitaris de Ciències de
l'Activitat Física i l'Esport
a la ciutat d'Amposta. 
En concret es tracta de
dos convenis, un per ús
privatiu de les
instal·lacions esportives
d'Amposta i un altre per
fer ús de l'aulari de la
nova seu de l'Escola
d'Art i Disseny al carrer
Sebastià Juan Arbó que
s'utilitzarà com a edifici
d o c e n t .
Tots dos convenis es van
aprovar al ple del mes de
novembre amb els únics
vots a favor dels mem-
bres de l'equip de govern
i l'abstenció dels tres
grups de l'oposició. 

Amposta i
EUSES signen

conveni

El portaveu del grup,
Antoni Sabaté, ha assen-
yalat que el més preocu-
pant de tot és que el
govern de Bel "continua
sense orientar les línies
estratègiques per al
desenvolupament econò-
mic de la ciutat". També
ha lamentat la manca de
participació ciutadana en
l'elaboració dels comptes

i ha reiterat les crítiques
pels acomiadaments que
hi ha hagut a l'Ajuntament
“sense diàleg ni pacte
social amb els represen-
tants dels treballadors”.
Es tracta, a més, d'uns
pressupostos que “no
tenen ni en compte el
propi Pla d'Actuació
Municipal elaborat pel
govern convergent”. "Ni
ens l'han presentat ni
paradoxalment el veiem
reflectit en aquests pres-
supostos", ha explicat
Sabaté, emfasitzant que
“es tracta de paper mullat
sense voluntat de tirar-lo
endavant”. 
Així mateix, ha lamentat
que “els pressupostos no
tinguin ni una sola partida
destinada als barrancs
després de les inunda-
cions i ha qüestionat el
retard de projectes tan
importants com el com-
plex d'aigües”. Sabaté
també ha denunciat l'in-
compliment dels compro-
misos amb les EMD. Els
socialistes, a més, han
alertat de “la greu dificul-
tat per al desenvolupa-
ment d'aquest pressupost

per la manca de romanent
de tresoreria”. 
També han advertit que
“la mala gestió, que ha
deixat un dèficit negatiu el
darrer exercici liquidat de
més de 4 milions d'euros,
juntament amb els 6

milions d'euros pendents
de pagament d'obliga-
cions reconegudes, farà
que malauradament es
torni a pagar tard i mala-
ment als proveïdors”. 
Els socialistes han mos-
trat també “la preocupa-

ció pel deute que
l'Ajuntament de Tortosa
arrossega amb el consor-
ci de residus del Baix
Ebre (REBE) que podria
superar el milió d'euros
segons diverses informa-
cions”.  

El grup municipal del
PSC a l'Ajuntament de
Tortosa ha valorat
molt negativament l'a-
provació dijous passat,
amb la majoria absolu-
ta de CiU, dels pressu-
postos per al 2012
perquè són poc creï-
bles, perquè no contri-
buiran a millorar la
delicada situació de
les finances munici-
pals i perquè no tenen
en compte les necessi-
tats més urgents de
Tortosa.

REDACCIÓ

Els socialistes denuncien un deute amb el REBE.

Cedida

«Uns pressupostos increïbles»
El PSC de Tortosa denuncia que “no es tenen en compte les necessitats urgents de la ciutat”

ACTUALITAT

Pla de 
millora
urbana
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L'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Deltebre
està ultimant els detalls per
a la Cavalcada 2012 que
tindrà lloc el proper dijous,
5 de gener. Enguany com a
novetat S. M. els Reis Mags
d'Orient arribaran a bord
del llaüt Lo Sirgador i seran
rebuts al Club Nàutic per
l'alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, i pel regidor
de Cultura, Joan Alginet, i
altres autoritats municipals.
Des d'allí els Reis Mags es
traslladaran amb carruatge
fins al Maset on pujaran a
les seves respectives
carrosses i s'uniran a la

resta de la comitiva al
carrer Sant Roc per
començar la visita a la
població. Els Reis Mags
faran tres aturades per
repartir regals a l'Església
Sant Miquel, a l'Ajuntament
i a l'Església de
l'Assumpció i faran un reco-
rregut total de prop de 8
quilòmetres. La Cavalcada
del 2012 comptarà amb
una carrossa per a cada
Rei i tres carrosses de fan-
tasia confeccionades arte-
sanament per col·labora-
dors i pel grup de joves de
la Creu Roja. També acom-
panyaran la comitiva

cavalls de muntura, els pat-
ges reials, a més de la
Societat Musical Espiga
d'Or, la Banda de Cornetes
i Tambors de Deltebre, el
Twirling La Cava i
l'Associació Cultural i de
Percussió Batu'cava. 
L'Àrea de Cultura està
especialment agraïda per

la col·laboració en la caval-
cada de diferents entitats i
empreses del municipi. Pel
que fa a la guanyadora del
cartell anunciador de la
Cavalcada 2012 a Deltebre
ha estat Lucia Pagà Pujol,
d'11 anys, que cursa sisè
de primària al Col·legi de
l'Assumpció.

Un ventall d’Art per a tota la família

El raval de l’Art

L'Ajuntament de Deltebre
en el seu darrer plenari de
l'any en què s'ha aprovat
els comptes generals del
2010, declarava els actes
taurins que es celebren
amb motiu de les festes
majors patrimoni cultural
immaterial i s'ha aprovat
modificar el reglament del
servei municipal d'abasta-
ment d'aigua potable per
controlar les fugues d'ai-
gua a les zones rústiques
que, en determinats llocs,
arriba a un 70%.
Declaració del actes tau-
rins com a Patrimoni cultu-
ral immaterial La proposta
que es va aprovar al Ple va
estar subscrita per tots els
Grups Municipals (ERC,

CiU, PSC i PP) amb l'objec-
tiu declarar els actes tau-
rins que es celebren a
Deltebre (amb motiu de les
Festes Majors en honor a la
Mare de Déu de
l'Assumpció i Sant Roc),
com a Patrimoni Cultural
Immaterial del Municipi de
Deltebre, d'acord amb les
disposicions contingudes
en la Convenció per a la
Salvaguarda del Patrimoni
Immaterial de la Unesco.
Aquesta declaració desta-
ca que la celebració de fes-
tejos taurins és una "tradi-
ció de molts anys  plena-
ment arrelada" al municipi
de Deltebre, pel qual "for-
men part del seu patrimoni
immaterial". 

Bous, «patrimoni» de Deltebre

Un dels dos llaüts de fusta
del pas de barca que opera
al meandre de Flix es va
enfonsar aquest setmana a
la matinada a causa de les
filtracions d'aigua existents.
L'encarregat del servei
transport fluvial va advertir
la situació a les 07.00
hores i ràpidament va aler-
tar als serveis municipals.
Amb l'ajut de tècnics i bom-
bes d'extracció d'aigua
d'Ercros i l'empresa FCC -
empresa adjudicatària de la
neteja dels llots tòxics de
l'embassament- es va acon-
seguir, en primer terme,
evitar l'enfonsament total
de la embarcació i, en
segon terme, reflotar el pas
del barca. Dues bombes
col·locades a cada llaüt

continuaran eliminant l'ai-
gua filtrada fins demà,
dimecres, quan està previst
la retirada de l'aigua de tota
l'estructura per a que sigui
reparada. 
Un mínim de 150.000
euros L'alcalde de Flix,
Marc Mur, explicà ahir al
Diari que disposa de diver-
sos pressupostos de repa-
ració del pas de barca
sobre la taula, que s'eleven
entre 150.000 i 180.000
euros. De fet, el consistori
projectava fa temps l'actua-
ció, conscient de les filtra-
cions contínues d'aigua.
L'actual pas de barca de
Flix, amb més de 30 anys
d'història. fou reparat el
1997 i el 2005, segons
fonts municipals. 

S’enfonsa un llaüt a Flix

El regidor de Cultura de
l'Ajuntament de Tortosa,
Joaquim del Pino, presentava
als mitjans de comunicació la
programació per a la tempo-
rada gener-maig 2012 del
Teatre Auditori Felip Pedrell,
una programació que incorpo-
ra, com és habitual, teatre,
música i dansa sense oblidar
l'apartat infantil. En aquest
sentit, s'ha programat un
eclèctic repertori d'oferta cul-
tural que vol arribar a tots els
públics. Una obra mestra,
icona del teatre universal com
"Qui té por de Virginia Wolf",
d'Edward Albee, arribarà a
Tortosa la nit del 17 de febrer
amb la presència damunt de
l'escenari de dos pesos
pesats de l'escena catalana
com són Emma Vilarasau i
Pere Arquillué, dirigits per
Daniel Veronese en un muntat-
ge que ha assolit un gran èxit
de crítica i públic en la seva
estrena a Barcelona. L'altre
nom mediàtic incorporat a la

pròxima programació del
TAFP és el de l'humorista
Godoy, amb el monòleg
"Verás que todo es mentira",
sota la direcció d'Andreu
Buenafuente (20 de gener).
El director Oriol Broggi adap-
ta a Valle-Inclán a "Luces de
Bohemia", una profunda refle-
xió sobre la cultura espanyola
i sobre l'existència amb Lluís
Soler (25 de maig). I l'apartat
del teatre musical es veurà
representat amb "Enchanté!",
el muntatge de Divinas basat
en la música europea del perí-
ode de la II Guerra Mundial, un
cabaret divertit i burlesc però
amb pinzellades emotives (16

de març) pels més petits, el
TAFP ha organitzat dins dels
populars "Diumenges en
Família" una oferta que inclou
la presència de grans clàs-
sics reinventats ("Peter Pan" o
"La princessa i el pèsol") i de
concerts com el "Juguem
cantant", una trobada de
corals infantils de Catalunya
en la qual prendrà part el Petit
Cor Flúmine de Tortosa.
La dansa arribarà a l'escenari
del Felip Pedrell amb
"Concierto Concepto" de
Brodas Bros, un espectacle
amb tocs d'humor basat en la
música electro-funk, jazz, hip-
hop i dansa urbana. La músi-

ca, així mateix, hi serà pre-
sent amb el concert de
Montse Castellà basat en tex-
tos de Gèminis i amb l'actua-
ció dels Barcelona Gospel
Messengers, entre d'altres
propostes que configuren una
variada oferta. L'àrea de
Cultura ha tornat a posar en
circulació, per a aquesta nova
programació que ben aviat
s'encetarà, el Carnet
d'Espectador/a que es pot
adquirir a les taquilles del
TAFP a un preu de 25 euros.
Aquest carnet és vàlid per tot
l'any 2012 i incorpora, com
és habitual, interessants avan-
tatges.

El Teatre Felip Pedrell torna a acollir 
una gran Temporada

El passat 28 de
desembre l’Ajuntament
de Tortosa, des de
l’àrea de cultura, feia la
presentació de la nova
programació gener-
maig 2012 del Teatre
Auditori Felip Pedrell.

La Cavalcada del 2012
comptarà amb una carrossa

per a cada Rei 

Presentació de la nova programació gener-maig del Pedrell, a Tortosa.
cedida

Els Reis Mags no s’obliden 
del Delta de l’Ebre

Ultimant detalls per a una nit inoblidable

ACTUALITAT

REDACCIO

El raval de l'Art, exposició
de nadal, en la que
diverses artistes ens
apropen a les escultures de
ceràmica, llums de
porcellana, peces en raku i

a la ceràmica utilitària amb
peces úniques. Del 3 de
desembre al 5 de gener . El
Raval de l'Art, al camí de
L'anglès 1, Raval de Cristo.
Entrada lliure. 

La Cavalcada de Reis 2012 de Tortosa, d’avui
dijous, desfilarà amb carrosses dissenyades per les
anteriors cavalcades des de 2008, el que ha fet que
des de l'àrea de Festes se l'anomeni com
"Cavalcada de Cavalcades".

Actualitat

FOTO: ANTENA CARO
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El dia abans de Nadal, la jun-
ta del CF Amposta emetia un
comunicat que informava
que la ‘majoria de jugadors
deixaven el club per la situa-
ció econòmica’. 

La proposta establerta,
amb José Luis Tarrazona,
president del club, no tenia,
per als jugadors, previsió de
cobrament fins el març, quan
arribarà la subvenció de l’A-
juntament. Això no els con-
vencia, segons el comunicat
esmentat.

Llavors va sorgir una altra
proposta, la del tresorer Jor-
di Pérez. El propi Jordi Pérez
ho explicava a Canal TE: “m’-
ho vaig estar pensant i des-
prés de comentar-ho amb la
familia, vaig plantejar a Tarra-

zona, a Toni Ruiz i a Fabre-
gat, que estava disposat a
avançar els diners perquè els
jugadors cobressin de forma
immediata el mes de novem-
bre. Per poder fer-ho vaig ex-
posar que havia de ser el
president. I una vegada ho
fos, es pagaria el de desem-
bre, i, llavors, al març es co-
braria una altra mensualitat i
al final de temporada una al-
tra. I si podia ser, s’intentaria
abonar-ne una més”. 

Pérez afegia que “vaig par-
lar també amb Toni Ruiz per-

què ell va manifestar en una
ocasió que li agradaria algun
dia ser president. I també
amb la gent del futbol base
perquè pensava que també
els podia interessar. Vaig vo-
ler saber si podien tenir in-
tencions de presentar-se a
unes eleccions. Si era que sí,
jo m’hagués fet enrera. En
cap moment la meua idea ha
estat crear divisió o que, ara
per ara, hi hagin diverses
candidatures. Em van dir que
no i, una vegada els jugadors
van acceptar aquesta pro-

posta, ha començat el
procès”. 

La proposta de Tarrazona
no era molt distant però la di-
ferència estava en què amb
la de Pérez els jugadors po-
dien cobrar de forma imme-
diata una mensualitat. I van
acceptar aquesta.

José Luis Tarrazona ha de
dimitir: “ho faré en benefici
del club i si aquesta és la for-
ma de poder seguir. No hi ha
cap problema. Marxaré cap
a casa i, a partir d’ara, es-
tarà al costat de l’equip com
a soci. Li desitjo el millor al
club”. Amb certa nostàlgia,
Tarrazona s’acomiadava des
de Canal TE després de 12
temporades com a presi-
dent.

Pérez, del motiu del per-
què va posar la condició de
que volia ser el president, va
aclarir que “simplement per
una qüestió de que, en
avançar uns diners, conside-
ro que he de ser el president
perquè la gestió que no és el
mateix fer-la com a president
que com a tresorer. No hi ha
cap motiu més”. 

El tresorer i futur president
deia que no té cap problema
amb Tarrazona i que li sap
greu que el conflicte hagi de

tenir aquesta resolució, amb
la seua dimisió, però que s’-
ha d’entendre la seua posi-
ció.

Pérez no es considera “ni
el salvador del club ni tam-
poc un oportunista. El que
vaig a fer és per sentiment i
estima al club de futbol Am-
posta i perquè puguéssim ti-
rar avant. Això no garanteix
la permanència però ens dó-
na opcions de poder lluitar
per aconseguir-la”.

Les previsions, pel que va
explicar Jordi Pérez, són de
recuperar part de la inversió
al març, una altra al juny (del
pressupost de l’any vinent) i
la darrera més endavant.

Ara es seguiran els proce-
diments, en situacions d’a-
questa mena, perquè Tarra-
zona deixi el càrrec i Jordi
Pérez pugui ser el proper
president.

L’Amposta visita diumen-
ge el camp del Gavà, en la
primera jornada de l’any, da-
rrera de la primera volta del
campionat de lliga.

Un Nadal “mogut”

S’esperava un Nadal ‘mo-
gut’ al CF Amposta. I així
ha estat. S’havia de solu-
cionar el conflicte i, des-
prés d’intenses gestions,
s’ha arribat a un punt
d’entesa. Aquest punt
comportarà un canvi en la
presidència de l’entitat.
Jordi Pérez, fins ara treso-
rer, si no hi ha res de nou,
serà el proper president.

CF AMPOSTA

Jordi Pérez, tresorer del club, fa una proposta perquè els jugadors puguin cobrar i continuin a l’entitat

L’Ascó, l’Almacelles i el Tortosa visita l’Igualada

M.V.

Miguel Reverté fitxa 
amb el Cornellà

El líder rebra la Iberiana

Jordi Pérez, tresorer del CF Amposta, a Canal TE, dilluns. 

CANALTE

IRIS SOLA

Des de la setmana passada,
els programes de Canal TE
arriben més lluny. 
Un servei a la carta, a través
de vimeo.com/canalte, que
ens permet ampliar fronte-
res. L’enllaç dels programes
esportius el poden trobar a
la noticia de la part inferior. 

La valoració, en una set-
mana, només potser positi-
va. Poder comprovar que a
Hong Kong es segueix el
programa al dia següent és
molt satisfactori. I veure les
visites que han hagut en dos
dies al programa del dilluns,
en el que va estar Jordi Pé-
rez, tresorer de l’Amposta,
motiva i encoratja. En són
moltes. 

Es un premi per a  la feina
estem fent i que ara té més
repercusió.

També és cert que els da-
rrers programes, amb el se-
guiment de l’actualitat del
CF Amposta, tenien un con-
tingut valuós i així s’ha de-
mostrat.

Uns programes que han
servit, amb declaracions de
José Luis Tarrazona i de Jor-
di Pérez, perquè cada teles-
pectador tragui les seues
conclusions sobre el desen-
llaç de l’afer. Dilluns vinent
continuarem informant. I es-
perant que les visites conti-
nuen incrementant. Animen
a seguir en la mateixa línia.

Canal  TE arriba
més lluny

L’opinió de Michel

NO SEGUEIX A L’AMPOSTA PRIMERA CATALANA

Miguel Reverté, fins ara a
l’Amposta, ha fitxat amb el
Cornellà.

Miguel va declarar a Canal
TE que “la meua decisió es
pot dir que ha estat per mo-
tius esportius i econòmics. A
nivell esportiu he tingut diver-
ses ofertes i he acceptat una
que és interessant en tots
els aspectes, amb feia inclo-
sa per mi i per la novia. Des-
prés també he de dir que els
meus ingresos actuals eren
del futbol i que, per aquest
motiu, no podia seguir a
l’Amposta en la situació que
es viu actualment”.

Miguel va voler aclarir que
“no em sembla just que, per-
què marxo ara, algú pugui

pensar que no m’he sacrifi-
cat per l’Amposta. Puc dir
que he perdonat diners al
club en els darrers anys,
com  altres jugadors de ca-
sa, i en aquest moment no
ha estat una excepció per-
què no se m’ha donat la tota-
litat del que estava pactat”.

Miguel ja entrena amb el
Cornellà.

Condició

vimeo.com/channels/mesesports, l’enllaç

Els esports a internet
DE CANAL TE

vimeo.com/canalte. En
aquest enllaç es poden
seguir programes de Canal
TE. I en aquest altre,
http://vimeo.com/chan-
nels/mesesports, poden

trobar els d’esports. Ja n’hi
ha del desembre de l’any
passat i els dos d’enguany. 
Al dia següent de l’emisió, ja
es poden veure. 

La Rapitenca, líder i equip
menys golejat de l’Estat, rebrà
diumenge la Iberiana, en el pri-
mer partit de la lliga. 
L’Ascó, que només ha encaixat
un gol en els darrers cinc par-
tits i que ha sumat 11 punts de
15 amb Rubio a la banqueta,
rebrà l’Almacelles. El Tortosa,
esperonat per la victòria del
darrer partit de l’any passat,

torna a jugar fora. A Igualada.
Povill segueix sent dubte.
Tots tres partits seran diumen-
ge a les 12 hores. 

Videllet, per motius
personals, ha deixat de
ser el segon entrenador

CD Tortosa

Pérez havia de ser
president. Tarrazona

dimitirà.

Els programes d’esports de Canal TE:

http://vimeo.com/channels/mesesports
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El líder del grup 19, el Flix, té set punts d’avantatge respecte el
quart classificat. Un marge considerable tenint en compte que ja es-
tem en la segona volta de la lligueta. No obstant, buscarà assegu-
rar-la quan més aviat millor. Diumenge visita el Batea, un equip que
disputa una final i és que no pot tenir més concesions si vol tenir
opcions d’entrar en l’esmentada lligueta. 

Es el mateix cas del Benissanet, un equip que ha merescut més
en diferents jornades de la primera fase però que ara es troba en
una lluita contrarellotge. Diumenge visita un Bot que vol seguir en-
ganxat al somni del play-off. El Benifallet, per últim, en zona de play-
off d’ascens, es desplaça a Ginestar. Al grup 20, cal descatar el
partit entre el líder Campredó i el R. Bítem quart. Un duel amb do-
ble valor de punts. 

El Batea no pot fallar 
contra el líder el Flix

QUARTA CATALANA

Canal TE va oferir aquesta set-
mana, concretament, dimarts,
un programa especial amb
tots els gols gravats dels nos-
tres equips en el que portem
de temporada. Avui dijous es
podrà tornar a veure després
de la repetició de l’informatiu
(22.50 h). I durant el dia de
demà també a l’enllaç dels pro-
grames d’esports: 
ftp://vimeo.com/channels/me-
sesports

Especial Gols

A CANAL TE

L’Ametlla va acabar l’any 2011 en un gran moment. Tot i les baixes, la jove
plantilla calera, amb els planters per darrera, està responent a la perfecció.
L’equip de Balfegó és líder amb sis punts d’avantatge respecte el classificat.
El Deltebre serà el sue proper rival. Un partit interessant per dissabte. Una
victòria dels caleros podria posar més terra de per mig amb un rival directe
tenint en compte que l’Ampolla, segon, visita el tercer classificat, la Sénia. La
revelació, el Camarles, quart, es desplaça al camp d’un Godall que necessi-
ta els punts per sortir de baix. Es el mateix cas del Catalònia que rebrà un
Horta encoratjat i amb ganes de consolidar-se a la part alta de la taula. El Pi-
nell visita el Perelló en un duel entre dos equips que busquen reaccionar i re-
fer-se del partit anterior. Per últim, destacar que l’Aldeana intentarà refermar
la seua millora davant d’un Santa Bàrbara amb urgències evidents. 

El líder l’Ametlla rebrà el Deltebre en una jornada
en què segon i tercer s’enfronten

TERCERA CATALANA

La Cava, amb l’impuls de la victòria en la darrera jornada de l’any,
a Camp Clar, rebrà diumenge el Catalònia en l’altre derbi ebrenc.
Sergio Navarro confia en poder recuperar jugadors per aquest par-
tit. El Catalònia, amb dues derrotes seguides i la darrera dolorosa
contra el Salou (2-4), afronta el derbi amb voluntat de resorgir i és
que les places de descens estan prop i l’amenaça de compensa-
cions cal considerar-la, tot i que encara queden tres partits de la pri-
mera volta i tota la segona. El R. Bítem ha de guanyar el Catllar per
seguir enganxat al vagó capdavanter i l’’Alcanar, intentant que no si-
gui un partit trampa, rebrà el cuer el Bonavista. El Gandesa visita la
Canonja i l’Olímpic, emergent per la brillant victòria contra el Roque-
tenc, es desplaça al camp d’un Salou que és una de les revelacions.

La Cava rebrà un Catalònia necessitat i
amb certa obligació de reaccionar

LA RESTA DE LA JORNADA

Josué Andreu fou operat dels
escafooides i és baixa pel que
resta de temporada. Pau fou
el porter que va ocupar el seu
lloc en les darreres jornades
de l’any passat.
Pau s’ha lesionat al genoll i, a
manca d’un diagnòstic defini-
tiu, el jugadors potser baixa
per unes quantes setmanes.
Un fet que obliga al
Roquetenc a fer un fitxatges
d’urgència per al dissabte, per
al derbi contra el Jesús i
Maria.
Les gestions ja s’han iniciat i

en el moment del nostre tan-
cament s’estaven accelerant
per a poder concretar-se
aviat.
El Roquetenc, amb ganes de
refer-se de l’ensopegada al
camp de l’Olímpic,  rebrà
demà el Jesús i Maria, equip
amb ganes de reivincicar-se
en l’any nou i progressar a la
taula després d’un primer terç
de campionat irregular i lluny
de les expectatives.
El Roquetenc a casa és un
altre. Per tant, un gran partit.
Sense dubte (demà, 16.30 h). 

SOS: falta un porter
La lesió de Pau obliga al Roquetenc a buscar un porter amb urgència

SEGONA CATALANA

No és bo pujar com l'escuma a tercera divi-
sió sense un projecte consolidat, si ho va
fer el Tortosa durant moltes dècades era
perquè el poder polític l'acompanyava. La
Rapitenca i l'Amposta van pujar de 1a.
regional a 3a. divisió per una bonança
econòmica que després no els ha seguit i a
l'Ascó li va tocar la loteria amb la compra
de la plaça del Benavent. Quan no hi ha pro-
jectes sòlids, les baixades són de pronòs-
tic, el Tortosa es va dedicar més a apostar per fitxatges per ascen-
dir a tercera que a mirar apostar plenament per la pedrera; l'Ascó
va donar un salt amb massa magnitud i així li va anar el descens i
la Rapitenca no van aprofitar una massa social de 1000 especta-
dors cada diumenge i la directiva va escoltar més als jugadors que
a don Teixidó i així els va anar amb el descens. L'Amposta va saltar
quatre categories en sis anys (2004/2009), sense consolidar el
seu projecte esportiu i econòmic. Així li ha passat a molts clubs
històrics de Segona divisió B (Terrassa i Gramanet) ara a tercera o
el Palamós i el Figueres que van militar a Segona divisió, avui estan
en 1a. Catalana. La crisi de l'Amposta ve des de lluny, una ciutat on
la massa social no és el seu punt fort, actualment 300 socis, poca
per mantenir un equip a tercera divisió, l'any passat per acabar la
temporada ja es va haver de fer miracles i en aquesta, al president
Tarazona només li quedava un: la màquina de fer bitllets. Però
aquesta virtut només la tenen els més llests d'aquest planeta, els
americans. Jo podria acusar de moltes coses al president, de no
fer bé els números, de no saber el que li venia damunt si baixaven
els socis i els ingressos publicitaris; de no tenir un filial per a urgèn-
cies; que el club tingui una web i el futbol base una altra; de ser l'ú-
nic club de les principals poblacions sense un equip femení; de no
apostar des d'un principi de temporada per jugadors que hi ha en
aquestes terres per jugar a tercera divisió; de no fer una millor cam-
panya de captació de socis... la llista seria interminable per al sen-
yor Tarazona però com es diu en la vida cal posar una balança i
veure el bé que ha fet aquest president durant dotze anys al club i
és d'un aprovat absolut. Sense ell, l'Amposta no hagués arribat a
estar a tercera. El senyor Tarazona no està content amb l'ajuda del
consistori. És que els ajuntaments han de ser els pagans del futbol?
Potser si no haguessin donat un duro els clubs farien un futbol cent
per cent de pedrera. Un dia dels innocents va explotar la bomba i
vaja innocentada, el tresorer del club, Jordi Pérez es faria càrrec de
dues mensualitats sempre que ell fora el president i garantia futurs
pagaments. El govern va dir que hi havia un dèficit de 6 i era un 8.
El que un no pugui prometre si no està escrit i signat davant notari
no són veritats totals. Poden prometre Jordi i Tarazona coses que
per les circumstàncies de menys ingressos en el club després no
es puguin complir?. Quan escric aquest article no sé que passarà
en aquest club, que és un polvorí. El tresorer vol agafar les regnes,
el senyor Tarazona que diu que és un patriota i vol el millor per a la
seva entitat i deixaria el club si algú es fa càrrec dels pagaments
als jugadors. Hi ha sentit comú en tot aquest
affaire; mereix un president que ha estat dotze anys en el club que
surti per la porta de darrere? No seria millor que ell
continués com a president fins a final de temporada i fer eleccions
al juny; no seria millor deixar marxar als jugadors i acabar
la temporada amb juvenils i la resta de plantilla, baixar de
categoria i començar la següent temporada un projecte sòlid i amb
tranquil·litat. És just que en aquestes festes de Nadal i un 28 de
desembre se li digui al senyor Tarazona que marxi cap a casa? No
havien altres solucions, avui un senyor pot ser president d'una enti-
tat però de l'espècie de Tarrazona a l'Amposta, Roda al Remolins-
Bítem, Alegret al Roquetenc o Pamplona a la Sénia i
a més una espècie en extinció. No sé que passarà en aquest club,
només sé que Tarazona no ha de dimitir, si deixa aquesta entitat és
perdrà una essència que durant molts anys l’ha donada a un poble,
a una entitat. I ha portat al seu poble a Tercera divisió. 
També cal considerar que si el president segueix sent Tarrazona o
Jordi Pérez, igualment hi ha un 90 % de possibilitats del descens.
Llavors perquè ha d'haver-hi un canvi de president? No és millor un
canvi a un nou projecte i potser sense tant de money i adequar a
l'Amposta a la categoria que li correspongui per socis i pressupost.
Finalment, dir que la junta de la directiva celebrada el dimarts no fou
plàcida. Va ser intensa i ‘calenta’. El senyor Tarrazona se’n va anar
trist a casa. Penso que el futbol d’Amposta fa una injusticia a una
persona que ho ha donat pel futbol. El futbol és així de passional,
sense sentit comú. Gràcies Tarrazona. 
AQUEST MICHEL ENS DELEITA. Quan la professió va per dins,
de vegades sorprèn. Aquest és el cas de Michel Viñas que està por-
tant un seguiment de l’actualitat de l’Amposta com si fos un ‘cule-
bró’. Primer amb Tarrazona, un dia 29 de desembre, gairebé men-
jant el raim. Després amb Jordi Pérez i em consta que el ‘culebró’
continuarà. 
Súper Michel continuarà donant informació amb la professionalitat
que el caracteritza. Solament li manca entrevistar al massatgista....
Aquest Michel ens deleita i ara que el segueixo des de Madrid per
internet, puc assegurar-ho encara més.  

Focs artificials a Amposta

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Una acció d’un partit de Segona catalana.

CANAL TE
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Golejadors ebrencs, Temporada 2011/12
PICHICHIS

icompeticion

Nico Aguiar, jugador del Salou, un dels màxims golejadors de la Segona catalana. 

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

Segona Catalana

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

Blas (Reddis) 11
Loro (Valls) 10
Oscar (Iberiana) 8
Ivan (Santfeliuenc) 7
Johnny (Vista Alegre) 7
Abel Rita (Torreforta) 7
Carlos Cano (Sants) 6
Edu (Tàrrega) 6
Alex Accensi (Tortosa) 6
David Romo (Júpiter) 6
Ivan (Ascó) 6
Palet (Igualada) 5
Peña (Almacelles) 5

Tercera divisió

Primera catalana

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

Sanchez (Flix) 15
Marc (Benifallet) 12
S. Font (Tivissa) 10
Segovia (Batea) 10
Héctor (Batea) 9
Cristian (Bot) 8
Ivan (Benissanet) 6
Oriol (Ascó) 6
Jaume (Tivissa) 5
Emilio (Ascó) 5
Ruben (Arnes) 5
Sergi (Rasquera) 5
Guillem (Ginestar) 4

Quarta Catalana grup 20

Primera Catalana Quarta Catalana grup 19

Tercera Catalana

Aubanell (Horta) 14
Magi (M. Nova) 11
Julio (Pinell) 10
Marc Prades (Camarles) 9
Quintana (Ametlla) 8
Abdul (Vilalba) 8
Manelet (Sant Jaume) 8
Amado (Ampolla) 8
Roberto (la Sénia) 7
Yalti (Vilalba) 7
Murri (Sant Jaume) 6
Reverté (Deltebre) 6
Bonilla (Deltebre) 6
Tudela (Perelló) 6
Carlos Asín (Catalònia) 6
Pau (Tivenys) 6
Otero (Horta) 5
Sergi R. (Pinell) 5
Ruben (Corbera) 5
Yassine (Ulldecona) 5
Ezequiel (Móra Nova) 5
Toni (Pinell) 5
Bernabé (Vilalba) 5
Amadeu (Pinell) 5
Marius (Godall) 5
Samuel (Ametlla) 4
Robert (Ampolla) 4
Fidel (S. Bàrbara) 4
Jesús (Camarles) 4
Jordan (Corbera) 4
Morillo (Ametlla) 4
Isaac (la Sénia) 4
Santi (Móra Nova) 4
Rullet (Ametlla) 4
Iker (Deltebre) 4
Ivan (Aldeana) 4
Fluixà (Camarles) 4
Gabi Regaña (Camarles) 3
Ismail (S. Jaume) 3
Jordi Julià (Corbera) 3
Avram (Ametlla) 3
David Pujol (Aldeana) 3
Mario (Pinell) 3
Ramon (Móra Nova) 3
Pablo Girona (la Sénia) 3
Marce (la Sénia) 3
Damià (Ulldecona) 3
Robert (Godall) 3
Robert (Tivenys) 3
J. Tolosa (la Sénia) 3
Paco (Ampolla) 3
Pau S (Camarles) 3
J. Ventura (Deltebre) 3
Cornejo (S. Bàrbara) 3
Tomàs (Catalònia) 3
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PRÒXIMA JORNADA  
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 
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 
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

Aquest cap de setmana torna l’activitat esportiva.
IRIS SOLÀ

Els
resultats

de la
jornada

Després del descans de
dues setmanes per les
festes nadalenques, la

maquinària futbolística es
torna a posar en marxa.

A tornar-hi!
PRÒXIMA JORNADA  

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, 12 h)

Tàrrega-Sants

Júpiter-Torreforta

Oli Can Fatjó-Viladecans

Ascó-Almacelles (diu, 12 h)

Igualada-Tortosa (diu, 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  
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 regidor de l'àrea
d'Esports de l'Ajuntament
de Tortosa, Pere Panisello,
ha presentat una nova acti-
vitat que ve a sumar-se a
les moltes que en l'àmbit
de l'esport es posen en
marxa al municipi tortosí.
Acompanyat per represen-
tants de l'organització,
Panisello ha valorat molt
positivament l'arribada d'a-
quest nou torneig, del que
ha destacat "la gran acolli-
da que ha tingut des del
primer moment". Així, el
proper dissabte 7 de gener

tindrà lloc la celebració del
1er Torneig d'Handbol dels
Tres Reis, una iniciativa sor-
gida del Centre d'Esports
Tortosa i de l'Escola
d'Handbol Cucafera que, en
paraules dels seus propis

organitzadors, ha superat
totes les expectatives amb
un total de 55 equips ins-
crits, davant dels 25/30
que es pressuposaven al
moment de donar-se a
conèixer la convocatòria.
L'habitual aturada en l'acti-
vitat esportiva que es pro-
dueix durant les dates
nadalenques ha permès
organitzar aquest torneig,
al qual s'espera la partici-
pació d'aproximadament
uns 700 esportistes d'a-

questa disciplina esportiva. 
A les proves hi poden
concòrrer totes les catego-
ries -masculines i femeni-
nes- i es realitzaran a l'àm-
bit del Pavelló Firal el
mateix dissabte 7 de
gener, en una jornada lúdic-
festiva que inclourà servei
de bar i un dinar i sopar
populars. A i x í
mateix, el torneig incorpo-
rarà altres activitats
paral·leles, com concursos
de penaltis o de guinyot.     

INICIATIVA DEL CENTRE D’ESPORTS TORTOSA I L’ESCOLA D’HANDBOL CUCAFERA

Tortosa celebra el primer torneig d’handbol dels Tres Reis

Els número d’equips ha

superat les previsions (55).

Més de 700 jugadors.

Més equips

55 equips hi prenen part. Serà dissabte, al Pavelló Firal 

Divendres passat es va cele-
brar el II Torneig de la
Solidaritat, a  l’Estadi
Municipal de Roquetes en les
categories Aleví 2000 i Aleví
2001. 16 equips van partici-
par en la jornada futbolística
com també en l'aportació
solidària de joguines, roba i
material esportiu per la ONG
Esport Solidari Internacional
(ESI).La classificació final va
ser la següent:
Aleví 2000:
1er CFJ Mollerussa
2on UE Rapitenca
3er Gimnàstic de Tarragona
4rt Ebre Escola Esportiva
Aleví 2001:
1er CFJ Molerussa
2on UEB Santes Creus
3er Gimnàstic de Tarragona
4rt CD Tortosa
El II TSI va estar organitzat
pel CD Roquetenc, amb la
col.laboració d'Esport
Solidari Internacional,
MICFootball Sports Events, el
Consell Esportiu del Baix
Ebre, l'Ajuntament de
Roquetes i Anyida. 
Bona organització i bona
feina dels responsables del
futbol base del Roquetenc.
(Fotos, David Poy).

FUTBOL BASE

II Torneig de la Solidaritat
A Roquetes, divendres passat
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

GERMÀ BEL. CATEDRÀTIC D’ECONOMIA APLICADA DE LA UB

No fa gaire, vaig tenir l'o-
portunitat de trobar-me
cara a cara, amb una
persona a la qui “li tenia
ganes”, no volia maltrac-
tar-la, no m'havia fet res!
Sinó que “li tenia ganes”,
d'asseure'l al sofà del
Dixa'm Vore, el magazín
de Canal TE i preguntar-li
moltes coses, escoltar-lo
atentament i després
explicar-ho a tothom.
Aquest catedràtic
d'Economia Aplicada de
la UB, veí de les Cases
d'Alcanar, acaba de pre-
sentar el seu últim llibre
“Espanya, capital París”,
un llibre de plena actuali-
tat enmig de les tensions
originades per la crisi
econòmica i pel debat
plurinacional de l'Estat.
La setmana vinent tin-
dreu l'oportunitat de
veure l'entrevista íntegra
al programa però no
podia quedar-me per a
mi, fins el dilluns 9 de
gener, tot el que em va
dir. Així, que incapàç de
controlar l'instint d'expli-
car fets i històries, aquí
us deixo quatre respos-
tes d'aquest gran
Senyor.
Diana Mar: Des de fa
molt temps les Terres de
l'Ebre hem tendit a ser
vistes com el territori del
“No”, una part de
Catalunya que sempre es
queixa. És cert?
Germà Bel: Durant molt
temps s'ha vist així.
Nosaltres mateixos hem
pensat que tot el territori
només era la indústria
del moble i les nuclears.
Ens deixàvem un magní-
fic sector de transforma-

ció d'aliments, em refe-
reixo a indústria no agri-
cultura. O indústria de
producció lleugera amb
molta capacitat d'expor-
tació, com els plàstics
per exemple. I jo el que
plantejo primer és que
abans d'opinar es miri
quina és la realitat i a
partir del que veiem des-
prés podrem opinar.
DM: Així Sr. Bel podríem
dir que les TE tenen mol-
tes possibilitats?
GB: Les TE han estat
una part de Catalunya
que ha rebut poc impuls
des de l'acció de
Govern. És un territori
acostumat a sortir-se'n
pel seu compte. Hi ha
estudis que demostren
l'evolució econòmica de
les Terres de l'Ebre. Hi
ha estudis centrats
només en les TE que
posen de manifest com
des de fa dècades
aquesta evolució respo-
nia a la iniciativa privada
i aquest fet l'hauríem de
valorar molt.
DM: Podem sortir de la
crisi, a nivell general,
però també com a terri-
tori?
GB: La sortida de la crisi
no es farà des de l'acció
del Govern, tot i que
aquest haurà d'aplanar el
camí, creant un marc de
certa estabilitat. Però el
que hem de fer és con-
fiar en les forces prò-
pies.
DM: Llavors quina funció
té la política en tota
aquesta situació actual?
GB: En ocasions, a la
política se li demanen
coses que no pot fer,

perquè, entre altres, les
fa malament. Però si que
s'ha d'encarregar de
sanejar el sector finan-
cer, que ho està fent,
però amb massa lenti-
tud, oferir una sèrie de
serveis per crear un
entorn estable. O sigui,
de la política hem d'es-
perar, el que hem d'espe-
rar... Què no és poc.
DM: Com hem pogut
arribar fins a una situació
de crisi com l'actual?
GB: Una de les màximes
responsabilitats dels polí-

tics seria la d'informar a
la societat, donar-nos a
conèixer que passa i en
quina situació ens tro-
bem. I aquí a Espanya, a
nivell de Govern espan-
yol, es va començar a
parlar de la crisi negant-

la. Així, les coses no
poden funcionar bé.

Més a Canal TE
I fins aquí quatre cosetes
de l'entrevista, hi ha
més, i això no és res
comparat amb el que es

va dir en aquella xerrada
en la que estàvem sols,
però que el proper 9 de
gener estarem envoltats
d'ebrencs i ebrenques
que volen saber com
està el món. Per mitjà de
qui? Del Dixa'm Vore...

Canal TE

L’entrevista es podrà seguir integrament, el dilluns dia 9 de gener,

a Canal TE, al programa Dixa’m Vore
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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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Amb més de mig segle d'experiència en el món de l'hostaleria i la restauració, el Restaurant Miami "Can Pons" ens ha
elaborat una arròs caldós amb llamàntol. Un regal per al paladar

Ingredients:

400gr. d'arròs
1kg de llamàntol trosse-
jat 
2 cebes trinxades 
2 tomàquets madurs 
1cullerada de pebre
vermell dolç 
1 copeta de vi blanc
1,5 litres de brou de
peix Oli, sal, 2 alls i juli-
vert

Es posa al foc una cas-
sola amb oli, i amb l'oli
calent es fa un sofregit
amb la ceba, el tomà-
quet, l'all i el julivert. 

Un cop el sofregit està a
punt, s'afegeix el pebre
vermell i  la copa de vi

blanc, que deixareu al
foc per a que es vagi re-
duint. Aboqueu-hi el brou

de peix i quan arrenqui el
bull t ireu-hi l 'arròs i el
llamàntol. D e i x e u -
ho al foc, bullint uns 12
minuts aproximadament,
apagueu el foc i que repo-
si i s'acabi de fer a l'olla. 

Miami "Can Pons" està
destacat entre els 200
restaurants de tota Es-
panya amb el distintiu Big
Gourmand, que premia
aquells restaurants amb

una bona relació qualitat-
preu. La seva fama queda
reflectida en el fet d'estar
recomanat en les millors

guies gastronòmiques del
país (Michelín, Gourme-
tour, Campsa, El País
Aguilar)

“Primentons i Tomates”. Avui: Arròs caldós

El Restaurant ofe-
reix als seus clients
una cuina tradicio-
nal mediterrània, es-
pecialitzada en el
millor peix i marisc
de la Badia dels Al-
facs

REDACCIO

El plat de la setmana
ME

Primentons i Tomates, amb Amado Cebolla,

s’emet cada dia per la tele de les Terres de

l’Ebre, a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE

GASTRONOMIA
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel     

Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí   

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

Ruiz Franquet, Agustí Damià  

Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914 

Pilar Delgado , Jordi Delgado       

Felip Pedrell, 1  (Alcanar) 977732291/680904459 

Salom Beltran, Artur

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Lluís Gisbert, Laura             

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a

través de la web http://www.coft.org/.

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
Cel serè o poc ennuvolat per l'arribada de núvols alts i prims. Hi haurà inter-
vals de núvols baixos al prelitoral sud, al sud de la costa Brava i al nord del
litoral central fins a mig matí.
A la tarda els núvols augmentaran al vessant nord del Pirineu i deixaran el
cel molt ennuvolat. 

Precipitacions 
A partir de mitja tarda s'esperen algunes precipitacions febles al vessant
nord del Pirineu. Cota de neu de 2000 metres. 

Temperatures 
Les mínimes seran semblants o una mica més baixes, mentre que les màxi-
mes pujaran lleugerament, i puntualment moderadament. Les temperatures
mínimes oscil·laran entre -6 i -1 ºC al Pirineu, entre -3 i 2 ºC al Prepirineu,
entre -1 i 4 ºC a la depressió Central i al prelitoral nord, entre 1 i 6 ºC a la
resta del prelitoral i entre 4 i 9 ºC al litoral. Les màximes es mouran entre 7
i 12 ºC al Pirineu, entre 10 i 15 ºC al Prepirineu i a la depressió Central i entre
14 i 19 ºC a la resta. 

Visibilitat 
Serà bona o excel·lent. Hi haurà algunes boires matinals a punts de la
depressió Central. Al llarg de la tarda la visibilitat empitjorarà al vessant nord
del Pirineu. 

Vent 
Bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat amb cops forts, si bé
a l'Empordà, al terç sud i al Pirineu bufarà amb cops molt forts, sobretot
durant la segona meitat del dia. A l'interior del quadrant nord-est, al nord del
litoral i prelitoral central i al sud de la costa Brava el vent bufarà fluix i de
direcció variable al centre del dia.

Estat de la mar 
Costa Daurada: 
bufarà mestral entre fluix i moderat amb cops forts en general, i amb cops
molt forts al sud del cap de Salou.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La família us respon de molt  bona manera
donant-vos suport i ajudant-vos  a tirar  en
davant  en tots els vostres  projectes. Aneu amb
compte en el tema econòmic. 

Taure
20/4 al 19/5

Es fàcil  que hagueu  de practicar  algun idioma
diferent al vostre , però  pot ser  molt  divertit,
practicant  se'n aprèn . Ho  teniu  molt bé  en el
tema de viatjar.

Bessons
20/5 al 21/6

Hi hauran  alguns aspectes  que us poden  fer sen-
tir molt  bé , i un d'ells és el tema de salut  , en el
que  les coses us aniran  de perles i us sentireu
molt bé i valents  per tot.

Cranc
22/6 al 21/7

El vostre atractiu augmenta. S'apropa una
data molt esperada  , però  eviteu  temes  de
conversa  que pugin  resultar polèmics  o fer
mal a algun amic.

Lleó
22/7 al 22/8

Heu  d'anar  amb compte  amb les refredats
que poden fer  acte de presència  i us poden
donar força  maldecaps , cosa que potser bas-
tant molesta i empipadora.

Verge
23/8 al 21/9

En el camp de la parella , les coses  us seran
satisfactòries i això us farà  estar  de molt
bon humor . Són dies  d'èxits a la feina  i als
estudis. 

Balança
22/9 al 22/10

Estareu molt al cas de tot  el que passa  al vostre
voltant  i això  us serà un bon aspecte  per evitar
problemes  i complicacions . Hi ha  molta calma al
vostre ambient.

Escorpí
22/10 al 21/11

Hauràs d'agafar-vos  les coses  amb més calma
i no deixar  que les converses puguin de to per
anar  bé. En el camp de la feina , la cosa us va
força  bé. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En el camp de la parella  sembla que  la cosa
està  força  bé, però  tindreu  moltes  tempta-
cions  i això  pot ser  un problema  per  a la vos-
tra  relació.

Capricorn
21/12 al 19/01

Per evitar  situacions  de conflicte, podeu  optar
per viatjar  ja que  en aquest  aspecte  la cosa  pinta
força  bé i us donarà l'oportunitat  de fer  noves
amistats.

Aquari
20/1 al 18/2

Haureu  d'anar  molt  en compte  en el camp
dels viatges  o desplaçaments , ja que  anireu
molt despistats  i es fàcil que us perdeu . Tracteu
de dormir bé. 

Peixos
19/2 al 20/3

Se us posaran  molt bé  totes  les coses relacio-
nades  amb la feina , o sigui  que si convé  aneu
a demanar-ne  o si cal  fer alguna  proposta  és
el moment  de fer-la.

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

19º 9°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

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

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

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

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

Deltebre. Casa de 2

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

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

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

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

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

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

MOTOR�

   

DIVERSOS�

  

TREBALL�

  

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

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

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

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

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

cun de benzina.
Preu de ganga

12 .000 Û
Interessats pre-

guntar per
Susana 

607 538 304.

La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
c ia l  amb
soterrani  i
altel l .  En l lo-
guer al mil lor
carrer de la
p o b l a c i ó .
610203144 

MOLT PROPERAMENT!!
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“El Documental del Mes”
és l'aparador dels
documentals més impor-
tants que es produeixen
cada any a Europa.
Cobreix tots els aspectes i
temàtiques, mostrant
altres realitats desconegu-
des o que han transcendit
poc. D'altra banda també

dóna petites pautes de
quines són les tendències
de la narrativa audiovisual
i del documental”, ha mani-
festat Santi Valldepérez,
realitzador de documen-
tals i membre de
Tarambana. Organitzat per
la productora Paral.lel 40,
la programació del cicle
es projecta mensualment
de forma simultània a una
seixantena de sales de
quatre països del món: a
banda de l'Estat espanyol,
també arriba a Xile,
l'Argentina i l'Uruguai. Els
films, de gran qualitat i
multipremiats en
festivals diversos, són
visionats en versió original
amb subtítols -en català o
castellà- L'Associació
Cultural Tarambana, que
compta amb el suport de
l'Ajuntament d'Amposta, la
Diputació de Tarragona i el
Departament de Cultura
de la Generalitat de
Catalunya ha programat
pel primer divendres de
cada mes, a les 21.30
hores un documental d'es-
trena al Casal d'Amposta
amb un preu d'entrada de
tres euros o un abonament
de 20 Û pels 9 documen-
tals. Els abonaments es
podran adquirir anticipada-
ment a Gavina Llibreria
d'Amposta o al mateix

Casal abans d'iniciar-se
les projeccions, les quals
es realitzaran entre els
mesos de gener i maig i
de setembre i desembre.
Santi Valldepérez ha valo-
rat molt positivament l'as-
sistència de públic durant
l'any 2011, amb una mitja-
na de 25 persones, i la
fidelització i varietat dels
assistents. 
“Sabem que aquests pro-
jectes s'adrecen a un
públic que no és majoritari

però que requereix temps i
constància per créixer dia
a dia ja que els films que
s'ofereixen són de gran
qualitat i molts d'ells de
temes de màxima actuali-
tat'. Ha
manifestat Valldepérez.
El títol de la primera pro-
jecció, el pròxim dia 13 de
gener, serà 'Tahrir 2011',
dels joves directors egip-
cis, Tamer Ezzat, Ayten
Amin, i Amr Salama, i que
va ser guardonat com a

millor documental dins del
Festival d'Oslo l'any pas-
sat. El film es situa en la
revolta egípcia que es va
iniciar a la Plaça Tahrir del
Caire el gener de
2011, i que va suposar,
després de Tunísia, el
segon capítol dins de l'a-
nomenada primavera
àrab. La programació con-
tinuarà amb altres propos-
tes com la producció
mexicana 'El cielo abierto',
d'Everardo González, que

tracta la història de
Monsenyor Óscar Arnulfo
Romero, la veu dels sense
veu a El Salvador, assassi-
nat l'any 1980; i
també 'Ithemba' d'Elinor
Burkett, que ens porta a
Zimbabwe a través de
Liyana, un conjunt musical
format per vuit joves dis-
capacitats que afronten la
política caòtica del seu
país, el col·lapse econò-
mic i els prejudicis amb
sentit de l'humor i valentia.

Torna «El Documental del Mes»

El proper 13 de gener
s'iniciarà amb el docu-
mental 'Tahrir 2011'
sobre la
revolta egípcia dins del
context de l'anomenada
primavera àrab. Per
segon any consecutiu, i
després de la bona
rebuda que va tenir la
iniciativa pionera de
portar el cicle 'El
Documental del Mes' a
Amposta, l'Associació
Sociocultural Tarambana
del municipi ha decidit
apostar per continuar
organitzant el cicle. I no
només això sinó que
s'ha passat dels vuit
documentals projectats
durant l'any 2011 als 9
previstos per aquest
any. 

Cobreix tots els aspectes i temàtiques, mostrant altres realitats desconegudes o que han trascendit

MOLT MÉS QUE DOCUMENTALS

El títol de la primera projecció, per al
13 de gener:  «Tahrir 2011», 
d’uns joves directors egipcis
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