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ERC presentarà esmenes
als pressupostos del
Govern per incloure
mesures de reactivació
econòmica a l'Ebre. Els
republicans critiquen la
"manca de rumb" de CiU
en el primer any de la
legislatura. 
També el PSC assegura
que els pressupostos del
Govern obliden la
reactivació econòmica a
l'Ebre. 
Els socialistes
consideren que els 75
MEUR d'inversió prevista
per aquest 2012 són un
"insult" al territori.

P3 

Pocs diners per a les Terres de l’Ebre

L'empresa, nascuda a les Terres de l'Ebre l'any 1.995, va rebre dimecres passat un reconeixement
per l'atenció sociosanitària i a les persones amb dependència, en el certament de premis més impor-
tant del sector de la sanitat a Catalunya. Es tracta dels Premis 2.012 a la qualitat en sanitat que repar-
teix la Fundació Avedis Donabedian, i que com cada any s'entreguen al Palau de la música catalana,
en un acte solemne acompanyat de música en directe. La directora general, Cinta Pascual, va rebre
el guardó en nom de tot l'equip de L'Onada que ja supera els 450 professionals. P5

L'Onada guanya un altre premi de qualitat

Terres de l’Ebre. El sindicat CCOO reclama
un pla per dinamitzar econòmicament el
territori.        P4

Esports. No hi ha més alternatives,
oficialment, a la candidatura de Jordi Pérez,
per a presidir el CF Amposta.              P10

Terres de l’Ebre. La cooperativa de
l'Aldea convoca una reunió d'afectats per
avui divendres.  P8
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.
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El diari ‘Més Ebre’no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant 

a la nostra web:

ww.mesebre.cat

Com aquell que diu ja estem
al 2012, en un entorn econò-
mic que segons el nostres
líders no té pinta de canviar.
I així  nos ho fan saber
Merkel, Sarkozy i Rajoy,
recordant-nos  que el 2012
serà pitjor que el 2011. La
pregunta que em faig és :
perquè volem líders per a dir-
mos allò que ja sabem? O és
potser que s'han llegit la pro-
fecia Maia on deia que al
2012 s'acabava el món i
senzillament ens diuen allò
que el Maies van dir fa molt
de temps. El curiós del cas o
l'asimetria de la crisi és que
la crisi del 1929 va establir
l'Estat del Benestar i la crisi
del 2007 el desmantellarà.
Tanmateix, amb Merkel o
sense la Merkel la vida conti-
nua, i ningú ha dit que la vida
fos fàcil . Ens agradi o no,
hem de continuar aixecant-
nos cada matí per anar a tre-
ballar.  En esforç i suor hem
de participar en el què
podem per  mantenir aquest
Estat de Benestar Social. Un
Estat que es troba en perill ja
que més d´un polític o ban-
quer va confondre que l'ús
del diner  era  inesgotable i
que podien finançar-ho tot
sense cap lògica racional. El
problema és que el diner és
un bé, i com a bé i no paper,
és escàs. I com a bé escàs
s´ha de fer un bon ús perquè
sinó desapareix i s'encareix.
Això ho dic perquè considero
que quan es prenen deci-
sions de despesa per part
dels gestors públics: ja sigui
un obra, una exposició o un
festival primer hauria de
valorar que hi ha un sèrie de
gent que paga amb esforç
els seus impostos. Per tant
abans de prendre una deci-
sió de despesa s'hauria de
ficar amb la pell d´aquelles
persones que paguen els
impostos amb molta dificul-
tat. 
Ara que estem a l´inici de
l´inici, segons la nova minis-
tra Soraya Saenz de
Santamaria, el nou govern
de l´Estat  ens han presentat
les noves mesures recap-
tatòries, pujades de L´IBI i
IRPF. Realment no se si ha
guanyat un partit social-
demòcrata o un partit con-
servador. Si les mesures per
sortir de la crisi es pujar
impostos apaga i anem-nos-
en. Si el problema és que

existeix un gran dèficit
públic, el què han de fer és
reduir despesa, però la que
sigui innecessària. En primer
lloc, per exemple, podrien
retirar l'exèrcit espanyol que
està a l'exterior, reduir el
ministeri de defensa.
Fusionar la Guardia Civil amb
la Policia Nacional, i així un
cúmul de despesa improduc-
tiva. Deixar-se de celebra-
cions ètniques i promocions
perquè Madrid sigui olímpi-
ca. Però és clar, això no pot-
ser, s´han de pujar els
impostos perquè és el més
fàcil d´aplicar. En definitiva
sinó hi han diners menys fes-
tes i més feina. 
Ja per acabar, l'altre dia en
Joan Grau, estudiant de
periodisme,em feia la
següent  pregunta:  és possi-
ble que la recuperació
econòmica sigui més difícil
perquè els mitjans de comu-
nicació magnificaven els
mals auguris econòmics cre-
ant una por general que fre-
nava la inversió dels agents
econòmics? La resposta
meua era d'afirmació, però li
vaig dir : que hauria de tenir
en compte que la majoria de
les grans fortunes s'havien
creat a partir de grans crisi
econòmiques. Visionaris
que havien aprofitat la situa-
ció de preus baixos i d'opor-
tunitats que sorgeixen en  les
èpoques de recessió econò-
mica. I es per això, que en
aquests moments d'incerte-
sa  on les Terres de L´Ebre
hauríem de demostrar la
nostra capacitat d'emprene-
doria, estima al risc i innova-
ció aprofitant el recursos
que ens envolten. Entre
altres coses, perquè com a
territori tenim un potencial
de creixement elevat.
Sectors com l'agrícola -cre-
ant valor afegit- o el  turisme,
tenen molt de marge de crei-
xement. Així , com una gene-
ració de joves preparats
com mai en  la història de les
Terres de l'Ebre hagi tingut
abans. 

Batista Forcadell
Regidor d’Hisenda de

l’Ajuntament de la Ràpita

Un món d’oportunitats

Opinió

Aquesta setmana, veus polítiques han coinci-
dit en fer una valoració "molt negativa" del
projecte de pressupostos presentat pel
Govern, que la setmana vinent es debatrà al
Parlament. Tant PSC com ERC a l'Ebre han
compartit el raonament que els 75 MEUR d'in-
versió prevista per les quatre comarques per
aquest 2012 són un "insult" al territori, tot i
que sumen 10 MEUR més que l'any passat.
Asseguren que els comptes no contemplen
les "necessitats" del territori ni la reactivació
de l'economia ni les polítiques d'ocupació.
Estem davant, segons l'oposició, al davant
d'un projecte de pressupostos que "no gene-
ren confiança" ni s'albira cap "horitzó de

futur".
Del tripartit se n´ha parlat molt aquests
darrers dies, republicans i socialistes assegu-
ren que les Terres de l'Ebre havien aconse-
guit inversions de 200 MEUR, fins i tot, l'any
2008 "amb un pla de sanejament vigent".
"Estan aprofitant la crisi per retallar inver-
sions i enlloc de fer més amb menys el que
ens està passant és que estem pagant més
per menys", ha estat una de les crítiques més
dures que s´han pogut escoltar a l´hora de
fer balanç del primer any dels convergents a
la Generalitat. Una altra de les sorpreses
passa per saber que no es contempli "ni un
euro" a pobles del territori.

Editorial

Un insult per al territori?

Durant el transcurs d'aquests últims dies
s'ha especulat moltíssim sobre els motius
que haurà tingut l'equip de Govern
d'Amposta a l'hora de canviar la tradicional
arribada dels Reis Mags. Aquesta singulari-
tat amb què comptava la ciutat d'Amposta
s'ha intentat preservar any rere any i em
temo que la crisi econòmica no ha estat el
factor determinant perquè l'escenari esco-
llit per començar la cavalcada fos un altre.
Desconec la despesa que representa llo-
gar una embarcació per fer més expectant
l'espera de poder veure'ls amb els propis
ulls des del port fluvial, però dubto que
sigui aquesta la causa. I és que la informa-
ció a la qual té accés un regidor de l'opo-
sició sol ser força escassa. Ells, els mem-
bres de l'equip de Govern, no pregunten
mai l'opinió. Ells llancen el carro pel pedre-
gar i després busquen la fórmula més
enginyosa per justificar les seves accions.
Però aquesta última decisió, lamentable-
ment, representa un gest maldestre i poc
respectuós amb la història d'un esdeveni-
ment que sempre ha aglutinat moltes
il·lusions. Quan els Reis Mags arribaven pel
riu, l'ambient de la gent es palpava, fins i
tot, abans d'arribar a la plaça de la Pau.
Era un moment màgic, un petit fragment
de vida que et carregava les piles i t'apar-
tava de les preocupacions quotidianes per
celebrar, en comunitat, la nit més especial
dels infants.   
Recuperar aquest ritual tan emblemàtic no
serà una tasca fàcil, malgrat que sóc de
l'opinió que caldria estudiar-ho detinguda-
ment. Al meu parer, el canvi del recorregut
té una explicació urbanística. Les dimen-
sions d'alguns carrers s'han estretit amb el
pas dels anys sota el paraigua d'una con-
cepció que els estrangula i limita els radis
de girada. Aquesta compressió de les vies,
quan s'acompanya dels canvis que hi ha
hagut en el Pla de circulació, especialment
en el punt de confluència del carrer Miquel
Granell amb l'avinguda de Santa Bàrbara i
la plaça Berenguer IV, provoca dificultats
enormes perquè les carrosses hi puguin
passar amb comoditat.  
Aquesta manera particular que té
l'Ajuntament d'Amposta d'ordenar la nostra
ciutat ha encotillat el marge de maniobra
de les desfilades que s'organitzen en el
marc de certs dies de festa local. És per
això, probablement, que els Reis Mags no

podien desembarcar. Fer-ho implicava
haver de passar pel carrer Corsini, el
carrer Sant Josep, la nova plaça del
Mercat - o el carrer Navarra- i baixar pel
carrer Miquel Granell. Però també es
podria haver optat per agafar el Jaume I o
el Carles I i el del Mestre Sunyer. Valorar
les diverses opcions, suposava un esforç i
calia dedicar-hi unes quantes hores per
pensar la millor solució a aquest atzucac,
els responsables del qual només són ells
mateixos. Total, que van preferir tirar pel
dret, escollir el principal carrer comercial
que tenim a la ciutat, encara que no sigui
l'únic, i invitar els patges i tota la comitiva
a arrancar des dels sequesos. 
En el proper Ple, el Grup Municipal
d'Esquerra aprofitarà el torn obert de
paraules per fer un prec a l'alcalde: estu-
diar la fórmula que ens garanteixi recupe-
rar l'arribada dels Reis Mags pel riu Ebre. I
ho farem com sempre, amb to constructiu
i d'una manera amable. Perquè entenem
que determinades decisions no poden
prendre's tan a la lleugera i sense donar
cap motiu convincent. Les majories absolu-
tes cal saber-les administrar amb humilitat
i fent partícips a tots els partits amb repre-
sentació. De vegades poden tenir idees
encertades i ajudar-los a superar els entre-
bancs que han forjat amb el seu propi
esforç. 

Jesús Auré
Regidor d'Esquerra a l'Ajuntament d'Amposta

L’urbanisme venç la cavalcada

Opinió
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El president de la Federació
de l'Ebre d'ERC, Gervasi
Aspa, acompanyat del
membre de l'executiva
regional, Adam Tomàs, ha
fet balanç del primer any de
Govern de CiU a les Terres
de l'Ebre. Aspa ha manifes-
tat que 'després d'un any
de Govern de CiU, a les
Terres de l'Ebre tenim més
atur, l'any 2011 ha cumulat
1.500 aturats més que
l'any anterior, més retalla-
des en serveis públics i
atenció social i més crisi
amb els impagaments a
proveïdors o empreses i a
ajuntaments per part de la
Generalitat'. Les Terres de
l'Ebre, segons Aspa, des-
prés d'aquest any, 'tenen
menys inversions en infra-
estructures i atenció social,
com demostra la proposta
de pressupostos, perquè
els representants de CiU al
territori han anteposat els
interessos del partit als de
les Terres de l'Ebre i han
sigut submissos a tot allò
que els han manat des del
partit a Barcelona. Només
han servit per justificar
totes les retallades socials'.
Per al republicà, les Terres

de l'Ebre, durant el darrer
any, han perdut el pes polí-
tic que teníem al conjunt de
Catalunya. Aspa ha senten-
ciat que 'el Govern de CiU
ha abandonat les Terres
del'Ebre'. Per tant, ERC ha
valorat de 'molt dolent i
negatiu per a les Terres de
l'Ebre' el primer any de
govern de CiU, com la pro-
posta de pressupostos per
a l'any 2012. Aspa ha com-

parat la inversió de 226
milions de l'any 2010
durant darrer govern d'es-
querres, amb els 79 milions
per a l'any 2012, fet que
suposa un 65% menys d'in-
versió i retrocedir 8 anys
als nivells de l'any 2.004,
l'últim de CiU al Govern.  
El PSC de l'Ebre també ha
criticat el projecte de pres-
supostos per al 2012 pre-
sentat pel govern de la

Generalitat perquè no “res-
ponen a les necessitats
reals i evidencien l'oblit al
qual sotmet de nou
Convergència i Unió les
Terres de l'Ebre”. “Són un
insult a les necessitats
reals dels veïns i veïnes de
les nostres terres i també
dels sectors socioeconò-
mics”, ha resumit la diputa-
da socialista, Núria Ventura,
tot assenyalant que s'ha

passat d'inversions per
valor vora de 200 milions
d'euros amb els governs
d'esquerres als 75 milions
d'aquest 2012. Segons
Ventura estem davant uns
pressupostos que denoten
la manca de rumb del
govern de CiU, que aposta
pel desmantellament dels
serveis públics, per la priva-
tització dels mateixos i per
un país centralista. “L'any

passat fèiem un símil futbo-
lístic i denunciàvem que el
govern dels millors pretenia
baixar de nou les Terres de
l'Ebre a segona divisió,
malauradament un any des-
prés no sabem ni si podrem
jugar en categoria regio-
nal”, ha lamentat, tot emfa-
sitzant que “som un territo-
ri amb necessitats comuns
amb la resta de Catalunya,
però també amb necessi-
tats especials que no es
contemplen en cap cas en
els pressupostos”. Més
enllà de l'absència dels
grans projectes reivindicats
al territori des de fa anys
com poden ser el nou hos-
pital o el desdoblament de
la C-12, “aquests pressu-
postos tampoc no inclouen
l'obra pública necessària
per a la reactivació econò-
mica de les Terres de l'Ebre
i la creació d'ocupació, i
aquest dèficit sí que ens
portarà a la ruïna com a
territori i com a país”. La
diputada socialista ha
assenyalat que “la dreta
confon austeritat amb asfí-
xia i està fent servir la crisi
com a excusa”.  Així, ha
enumerat les retallades en
educació, cohesió social,
benestar i salut que conso-
liden aquests pressupostos
i que tenen un impacte “per-
judicial en territoris com el
nostre, allunyats dels grans
centres de serveis i amb la
població molt dispersa”. 

L’oposició qualifica de «molt dolent» 
el primer any de CiU al Govern

Segons l’oposició, “Les
Terres de l’Ebre no
podem estar conformes
amb els Pressupostos per
aquest 2012”.

Afirma que les Terres de l’Ebre tenen menys inversions en infraestuctures i atenció social

«Hem perdut el pes polític que teníem a Catalunya els darrers anys»

TG

ACTUALITAT

L’oposició ha criticat la partida pressupostària destinada a l’Ebre per aquest 2012.
cedida
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CCOO ha recordat que
l'Ebre ha tancat el 2011
amb prop de 1.500 aturats
més que l'any 2010. En
total a 31 de desembre hi
havia a l'atur 14.359 perso-
nes. Això són 1.500 parats
més que en acabar el 2010
i 230 persones més que el
passat mes de novembre.

Aquestes dades represen-
ten un creixement de l'11%,
que és el creixement per-
centual més elevat de tot
Catalunya. 
A més a més, i segons
dades del Departament de
Treball de la Generalitat
fetes públiques pel sindicat,
les Terres de l'Ebre han patit
en aquest últim any un total
de 158 expedients de regu-
lació d'ocupació, 45 més
que l'any 2010, que han
comportat la pèrdua de
134 llocs de treball fixos al
territori a la vegada que han
afectat també a 1.054 per-
sones que, per suspensió,
han vist reduïdes les seves
condicions de treball. 
De fet en els últims cinc
anys, les Terres de l'Ebre
han patit 413 expedients
que han afectat a 5.094
persones. El nombre d'em-
preses amb un gruix de tre-
balladors importants es va
reduint i tot i així, el nombre
d'EROs creix any rere any
amb la conseqüent pèrdua
d'ocupació acumulada al

territori que perd nivell
adquisitiu, qualitat de vida i
possibilitats de creixement.
A aquesta situació, caldrà
sumar-hi també les retalla-
des anunciades pel govern
als empleats públics, la
congelació de les oposi-

cions i les propostes d'ajus-
tament fiscal anunciades
pel nou Govern espanyol
que agreujaran encara més
les perspectives econòmi-
ques de l'Ebre.
Per tot això, des de CCOO
reclamen al Govern de la

Generalitat que tingui en
compte aquesta situació
específica de les Terres de
l'Ebre i inclogui en els pro-
pers pressupostos per a
l'any 2012 un pla d'activa-
ció específic .

“La Unió Territorial de
CCOO a les Terres de
l'Ebre reclamem al
Govern de la
Generalitat que inclo-
gui en els pressupos-
tos de 2012 un pla
d'activació econòmica
específic per a les
Terres de l'Ebre fruit
de la delicada situació
ocupacional i econò-
mica que arrossega el
territori i que podria
esdevenir crònica si
no es reacciona
degudament”.

REDACCIÓ

Casadó parla de la situació econòmica delicada del territori.

CANAL TE

El Grup Ecologistes de
Tarragona i l'Ebre (GETE)-
Ecologistes en Acció con-
sidera que la instal·lació
d'un parc eòlic marí "situa
Catalunya i l'Ametlla en el
mapa mundial de les ener-
gies renovables". 
Segons els ecologistes,
que l'Ametlla de Mar (Baix

Ebre) aculli la plataforma
d'assajos significa "posar
el cap en un sector actual-
ment en pujada" i en
aquest sentit afirma que
"el nostre país té l'oportu-
nitat de seguir sent pioner
en renovables". 
Segons detalla, el projec-
te, que veu "necessari", és

un dels quatre que es
duen a terme a nivell mun-
dial en la recerca sobre la
tecnologia d'eòlica marina
per produir electricitat. 
Al tancament d’aquesta
edició es coneixia que avui
es faria públic el posicio-
nament del consistori cale-
ro.

La GETE veu una oportunitat per 
“ser pioners en energies renovables”

Parla sobre el possible parc eòlic marí a l’Ametlla de Mar

El passat dimecres 11
de gener es van iniciar
les obres d'ampliació de
la vorera de l'avinguda
Felip Pedrell en el tram
comprès entre el pont de
l'Estat i el carrer Costa
Capellans. Aquesta
actuació, que s'inscriu en
el projecte de renovació
de la barana del riu, s'a-
llargarà durant quatre
setmanes aproximada-
ment. Mentre durin les
obres es donarà pas
alternatiu a la circulació
de vehicles. La Policia
Local senyalitzarà degu-
dament la zona afectada.

Obres a
l’Avinguda

Felip Pedrell
de Tortosa

L'alcalde d'Ascó, el con-
vergent Rafel Vidal, ha
trencat aquest dimecres el
seu silenci després de l'e-
lecció de Villar de Cañas
(Cuenca) com a emplaça-
ment del Magatzem
Temporal Centralitzat
(MTC) de residus radioac-
tius amb un retret al
Govern per no haver donat
suport a la candidatura del
seu municipi a acollir-lo.
Vidal considera "molt pro-
bable" que d'haver comp-
tat amb el suport de l'exe-
cutiu la decisió del govern
espanyol podria haver
estat favorable a Ascó.
Més informació a la plana
18, en la secció ‘El crac
de la setmana’. 

Vidal parla sobre
el Magatzem

Temporal
Centralitzat

CCOO reclama un pla d’activació econòmica
Per a l’Ebre en els Pressupostos de 2012

ACTUALITAT

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

Vist l’expedient i documentació presentada per Albesa Gines CB en què sol·licita llicència d’o-
bres majors d’un projecte constructiu de 2 granges, per ampliar l’explotació ramadera de la gran-
ja Albesa Gines CB al Polígon 2 Parcel·la 158 al municipi de l’Aldea i atès que aquesta recau en
un sòl no urbanitzable ordinari, de conformitat amb el què disposa l’article 48.1 de la Llei
d’Urbanisme, es sotmet a informació pública per un termini d’UN MES, als efectes de que els
possibles interessats puguin presentar al·legacions (Exp.157/2011).

L’alcalde-president
Daniel Andreu i Falcó

L’Aldea, 10 de gener de 2012
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En aques ta  ed ic ió ,
una empresa de les
Terres de l 'Ebre, ha
es ta t  guardonada
amb el  premi a l 'ex -
cel · lència en la qual i -
tat  pel  que fa a l 'aten-
c ió sociosanitàr ia i  a
les  persones  amb
dependència. Es trac-
ta  de  l ' o rgan i t zac ió
L'Onada Serveis,  que
compta amb di ferents
centres d'atenció a la
gent gran i  a la infàn-
c ia repar t i ts pel  terr i -
tor i .  A l t res premiats
en aquesta edic ió de
premis ,  van  ser,
l ' I ns t i t u t  Ca ta là
d 'Onco log ia ,  l a
Soc iedad espanyo la
de medicina de urgen-
c ias y  emergenc ias,
l ' Inst i tut  català d'ava-
l uac ions  mèd iques ,
l 'Hospita l  San Juan de
Dios de Sevi l la,  o e l

Doctor  A lber t  Or io l
Bosch, entre d'a l tres.
La  pres iden ta  de l
grup L'Onada serveis,
C in ta  Pascua l ,  va
rebre  e l  guardó  en
nom de l 'equip direc-
t iu que van assist i r -h i
a  l ' ac te  o f i c ia l .
L 'Onada ,  engrande ix
encara  més e l  seu
pa lmarès  par t i cu la r,
amb al tres premis de
qua l i t a t  aconsegu i ts
anys anter iors, i  que
la conver te ixen amb
una de les organitza-
c ions del  sector dels
serve is  soc ia ls  més
guardonades  de
Catalunya.
El  consel ler de salut,
en el  seu discurs de
cloenda de l 'acte, va
assegurar que la sani -
tat  catalana ja havia
fe t  p rou  es forç  a l
l larg del  2.011, i  que

no es  preve ia  cap
retal lada més de cara
a l  any  que to t  j us t
acaba de començar.
En el  moment d'acce-
d i r  a  l 'escenar i  per
fer e l  seu discurs, a
la sala es va escoltar,
en t re  e ls  ap laud i -
ments, a lgun retret en
forma de x iu lets per
par t del  públ ic,  com a
denunc ia  de l 'actua -
c ió de la consel ler ia
amb el  sector de la
san i ta t ,  amp lament
representat a l  Palau.

El passat dimecres,
11 de gener, la
Fundació Avedis
Donabedian, va cele-
brar la 23èna edició
dels premis a la qua-
litat en sanitat, en un
acte solemne al
Palau de la musica
Catalana, presidit pel
conseller de sanitat
Boí Ruiz, i acompan-
yat pel seu secretari
general, l'ebrenc
Francesc Sancho.
Aquests premis per-
segueixen el reconei-
xement a l'excel·lèn-
cia en qualitat de
totes aquelles institu-
cions relacionades
de manera directa
amb el món sanitari.

REDACCIÓ

PREMIS

Aquest mes de febrer s’i-
nicia un nou projecte a
l’Ametlla de Mar. Una
societat formada per una
empresa d'enginyeria i
diversos inversors pri-
vats duran a terme el
cablejat de fibra òptica a
tot el nucli urbà de
l'Ametlla de Mar, amb la
corresponent llicència
municipal.
De manera paral·lela, un
equip comercial de la
mateixa empresa reco-
rrerà les llars del nucli
urbà per oferir els ser-
veis de la instal·lació de
la xarxa ultra ràpida, que
permet transmetre nous
serveis de telecomuni-
cacions tècnicament
inviables per les xarxes
actuals. La voluntat de
la societat és iniciar el
servei el mes de maig.
La intenció és proveïr al
municipi d’internet de
més velocitat, integra-

des en tarifes que englo-
ben també el servei de
trucades de fix a fix gra-
tuïtes  i  i inclús l’ accés
a més de 20 canals de
televisió. Tant la
instal·lació com el router
de fibra òptica seran gra-
tuïts i l'empresa no esta-
blirà cap clàusula de per-
manència. A l’Ametlla de
Mar hi viuen prop de
8.000 habitants i es
necessiten un mínim de
300 usuaris per poder
rendibilitzar la inversió.
Una xifra que no preocu-
pa al municipi, que veu 

com «perfectament
assumible». Segona una
enquesta ja realitzada a
la població, més del 90%
dels enquestats dispo-
sen de servei d’internet i
estarien disposats a
millorar la conexió . 
De moment, nomès un
municipi més del territori
disposa de fibra òptica,
Riba-roja d’Ebre, la qual
cosa podria suposar
molts advantatges per a
La Cala, també a nivell
professional i de cara a
perspectives empresa-
rials de futur.

L’Ametlla de Mar disposarà 
de xarxa de fibra òptica

Podria ser a partir del mes de maig

La intenció és proveïr al municipi de més
velocitat, integrades en tarifes que engloben

telèfon  i televisió

Avantatges

El premi d'excel.lència en qualitat 
de l'atenció sociosanitària recau a l'Ebre

L'Onada Serveis guanya el guardó atorgat per la Fundació Avedis Donabedian
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L'actuació que es realit-
zarà té com a objectiu
anar carrer per carrer i,
sobre el terreny, actualit-
zar els noms de carrers i
la numeració de les
cases. Actualment, amb
el creixement urbanístic
dels darrers anys, hi ha

moltes zones del munici-
pi on la Policia Local no
pot ni assignar número a
les noves construccions
o també hi ha casos de
números duplicats i de
carrers sense nom que
s'han d'actualitzar.
Aquest treball servirà
també per posar al dia el
padró i l'actualització de
tributs. 
La regidora de Promoció
Econòmica, Ocupació i
Indústria, Sònia
Bertomeu, ha explicat
que aquests plans d'ocu-
pació tindran una durada
de 6 mesos i que “el tre-
ball que es farà, a més
de ser una necessitat,
serà útil per als veïns de
Deltebre i per a molts
departaments de l'ajunta-
ment ”.  
A través dels plans d'ocu-
pació s'ha contractat un
coordinador del projecte i
tres agents censals. 
Les persones que s'ha

contractat són dones que
es trobaven en situació
d'atur i que ja havien
exhaurit la prestació per
desocupació o el subsidi
d'atur.

L'Ajuntament de
Deltebre durà a terme
l'actualització del nou
vialer municipal a tra-
vés de quatre plans
d'ocupació que els ha
concedit el Servei
d'Ocupació de
Catalunya en la convo-
catòria per al 2011 de
subvencions per a la
contractació de perso-
nes aturades. En total
es subvencionaran 4
plans d'ocupació amb
un import de
37.155,42ÛE.

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Deltebre durà a terme l’actualització del nou vialer municipal.

Cedida

El Consorci de Residus del
Baix Ebre (Rebé) està en
una situació financera
molt complicada, ja que
deu uns tres milions d'eu-
ros a l'empresa adjudi-
catària del servei de reco-
llida selectiva a la comar-
ca, Fomento de
Construcciones y

Contratas, segons han
indicat diverses fonts.
L'actual situació de crisi
generalitzada que afecta
de ple les finances munici-
pals ha provocat que
alguns ajuntaments, entre
els quals hi ha el de
Tortosa, tinguen un deute
important amb el Consorci

Rebé. De fet, en el ple del
pressupost celebrat fa una
setmana, els grups d'ICV i
el PSC, a l'oposició a
l'Ajuntament de Tortosa,
van denunciar que el con-
sistori devia al Rebé un
milió d'euros. 
Concretament, el portaveu
del PSC, Antoni Sabaté, va

denunciar que “el consis-
tori havia realitzat una ope-
ració de tresoreria per

pagar les factures de la
llum amb la partida desti-
nada al Rebé”.

“El ReBé deu uns 3MEUR a
Fomento de Construcciones”

“La situació és crítica”

El monument franquista
de Tortosa dedicat als
caiguts de la Guerra Civil
i situat al mig del riu Ebre
continua generant polè-
miques a la ciutat. Ara
són les Joventuts d'ERC,
les JERC, les que exigei-
xen a l'Ajuntament de
Tortosa que el retiri de
manera immediata, per-
què “és antidemocràtic i
intolerable que avui dia hi
hagi exhibicions de llo-
ança a règims dictato-
rials a la que se suposa
que ha de ser capital de
la vegueria de les Terres
de l'Ebre”, diuen en un
comunicat públic.

Polèmica, altre
cop, entorn el

monument
franquista

El jutge penal de Tortosa
ha absolt l'exalcalde
socialista d'Alcanar
Ricard Bort i dos regi-
dors més del seu govern,
Xavier Ulldemolins i Enric
Sancho, acusats d'un
delicte de prevaricació
per haver intentat arxivar
dotze multes de trànsit
imposades per la policia
local, una de les quals
era per alcoholèmia. La
fiscalia demanava per a
ells nou anys d'inhabilita-
ció. Finalment, de les
dotze multes només qua-
tre es van arxivar i la
resta van seguir el seu
curs. 

Absolt l’exalcalde
socialista
d’Alcanar,

Ricard Bort

Deltebre actualitzarà el vialer municipal
A través de quatre plans d’ocupació

ACTUALITAT

Les persones contractades són dones que es
trobaven en situació d’atur i que ja havien

exhaurit la prestació per desocupació

Ocupació
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L’illa de
Bous,

deserta

Cedida

L'acte, que tindrà lloc avui
mateix a les set de la
tarda al pavelló poliespor-
tiu del municipi de l’Aldea,
era una reivindicació insis-
tent dels titulars dels
1.200 comptes afectats

des que es va produir el
bloqueig total dels estal-
vis el passat 1 de desem-
bre.
La trobada arriba després
que el consistori enviés a
finalsd del mes de desem-
bre una carta a la
Conselleria d'Economia
del Govern de la
Generalitat, on es  dema-
nava s’executés el calen-
dari de pagaments pre-
vist. 
Els afectats pel bloqueig
de la secció de crèdit de
la cooperativa de L'Aldea
els dipòsits de la qual
eren inferiors o iguals a
1.000 euros ja han rebut
aquesta quantitat, i els
titulars dels dipòsits a la
vista amb imports supe-
riors a aquesta xifra han
pogut accedir a la meitat
de l'import. 
En concret, 793 persones
tenien un dipòsit inferior o
igual a 1.000 euros, men-
tre que altres 397 socis
tenen un dipòsit de quan-
tia superior a aquesta

xifra, que són els que
major preocupació gene-
ren.  
El calendari fixat contem-
pla que en el primer tri-
mestre de 2012 es retor-
ni el 50% dels dipòsits a
termini i la totalitat dels
dipòsits a la vista. 

Així mateix, al llarg del
proper any es preveu nor-
malitzar completament la
situació de tots els afec-
tats de la cooperativa.
Tenint en compte  que la
majoria dels afectats
tenien els estalvis de tota
la vida, és un tema que no

pot passar i ha de ser
resolt en la màxima rapi-
desa. De moment, el
Govern ha contestat a la
carta de l’alcalde del
municipi, Dani Andreu, i
restem a les noticies,
esperem que positives,
que  en puguen sortir.

Avui es porta a terme una reunió a l’Aldea per
exigir un calendari de pagament

La directora de l'Institut
Català del Crèdit Agrari
(ICCA), Divina Alsinet,
participarà en la reunió
que la junta rectora de
la Cooperativa Agrícola
de l'Aldea (Baix Ebre)
ha convocat per avui al
vespre per explicar als
afectats pel bloqueig de
comptes de la secció
de crèdit de l'entitat
com es desenvoluparà
el procés de recupera-
ció dels seus estalvis
així com el pla de viabi-
litat per garantir l'acti-
vitat de la societat. 

S’explicarà com està evolucionant el procès de recuperació dels estalvis

Com també el pla de viabilitat per garantir l’activitat de la societat

REDACCIÓ

Encara segueix la preocupació entorn el tema de la cooperativa de l’Aldea.

Cedida

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha estat
nomenat aquesta setma-
na vicepresident de l'as-
sociació europea del
Patrimoni Jueu (European
Association for the
Preservation and
Promotion of Jewish
Culture and Heritatge-
AEPJ), en un acte de l'en-
titat celebrat a l'Institut
Europeu d'Itineraris
Culturals de Luxemburg.
Bel presideix actualment
la Red de Juderías
d'Espanya, institució que
forma part de l'AEPJ. El
nomenament s'ha produït
en el marc de l'assemblea
general de l'associació,
en la qual també s'han
tractat altres qüestions
com la modificació d'es-
tatuts per propiciar l'en-

trada de nous socis, així
com una reunió amb els
responsables dels itinera-
ris culturals europeus. En
aquest sentit, l'alcalde ha
recordat que la Ruta
Europea del Patrimoni
Jueu, de la qual Tortosa
forma part, és una de les
més consolidades al con-
tinent. 
Els principals objectius
d'aquesta ruta, igual que
els de la Red de Juderías
o de l'associació europea
del Patrimoni Jueu és
"preservar, promoure i
mantenir viva l'herència
jueva per tal de poder
desenvolupar el turisme a
les ciutats amb patrimoni
jueu així com conscien-
ciar la ciutadania europea
d'aquesta riquesa cultu-
ral".

Ferran Bel, nomenat vicepresident de l’AEPJ
L’Associació Europea del Patrimoni Jueu

Les vaques i els braus
desapareixeran de l'illa
dels Bous després de
més de 70 anys. És la
decisió que ha pres la
Generalitat després de
conèixer la mort d'al-
menys cinc d'aquests
animals, alguns en
avançat estat de des-
composició. L'alerta la
van donar, amb una tru-
cada al 112, membres
del Club de Rem de
Tortosa -que entrenen
prop d'aquesta illa de
l'Ebre- i des d'una protec-
tora d'animals en detec-
tar la presència d'un dels
cadàvers a la vora del
riu. Els agents rurals, a
instàncies del
Departamentd'Agricultur
a, ja han visitat l'illa per
fer un informe sobre l'es-
tat dels animals, tant dels
vius com dels morts.
S'enterraran els bous
morts a la mateixa illa i
es retirarà tota la pobla-
ció a la primavera.

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya
(TSJC) ha emès una nova
sentència en contra del
parc eòlic Coll de la
Garganta, actualment en
construcció, a cavall
entre la Ribera d'Ebre i el
Priorat. El TSJC anul·la
l'autorització del parc pel
fet que es va aprovar a
través del pla especial a
fi d'agilitzar el procés,
segons ha exposat
aquest dijous l'entitat
ecologista GEPEC. És la
segona sentència que
emet el TSJC en relació a
aquest parc. El setembre
passat va emetre una pri-
mera sentència en la qual
considerava que el parc
envaïa una àrea de pro-
tecció d'ocells.
Satisfacció al GEPEC en
veure que el TSJC els ha
donat la raó als dos
recursos presentats. Ara
demana que es retirin els
molins construïts.

Nova sentència
contra el parc
eòlic del Coll

de la Garganta

ACTUALITAT
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El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, no va voler donar
massa importància a les
dues denúncies presenta-
des per part d'organitza-
cions animalistes contra
correbous celebrats
aquest estiu a Sant Carles
de la Ràpita (Montsià) i
l'Aldea (Baix Ebre) tot
assegurant que es tracta
del procediment habitual
que segueixen aquestes
entitats cada temporada.
Pallarès ha xifrat en vuit
les denúncies acumulades
contra actes taurins orga-

nitzats aquest passat
estiu. Tot i que els ani-
malistes argumenten que
basen les acusacions en
el nou reglament elaborat
pel Govern, el delegat ha
recordat que la proposta
es troba encara en fase
d'exposició pública i que
la seva aprovació definiti-
va podria arribar al març.
L'entitat AnimaNaturalis i
el partit animalista PACMA
van presentar la setmana
passada davant el
Departament d'Interior les
dues primeres denúncies,
de la dotzena que tenen

previst tramitar, en contra
de la celebració d'un bou
capllaçat a Sant Carles de
la Ràpita, el passat 23 de
juliol, i un embolat a
l'Aldea, el 12 d'agost.
Principalment, acusen tant
els ajuntaments com les
penyes taurines organitza-
dores de maltractaments
als animals, manca de

seguretat i participació de
menors de 14 anys.
Segons han avançat amb-
dues organitzacions,
durant les pròximes set-
manes es presentaran
deu noves denúncies per
motius similars contra
ajuntaments com els
d'Amposta i Camarles.

El passat més de desembre de 2011 es va constituir l’Assemblea Territorial de les TE de l’ANC

Tomeu Penya en concert

L'artista reusenc Jordi
Abelló exposa Mirall Negre
(Alè) i Nova Història de
l'Art, a l'Escola d'Art i
Disseny de la Diputació a
Tortosa. La mostra es
podrà visitar fins al proper
20 de gener. A l'acte d'i-
nauguració hi van partici-
par el diputat de la institu-
ció intercomarcal, Joan
Josep Malràs, i la directora
del centre, Carmen
Clemente, a més de diver-
sos membres de l'equip
directiu de l'escola i el
propi artista. L'exposició
consta de dos videoprojec-
cions. Amb aquesta
instal·lació, Jordi Abelló ret
el seu particular homenat-
ge a dos reusencs il·lus-

tres: Antoni Gaudí i Marià
Fortuny. Actualment, l'artis-
ta ja treballa en la nova
història de l'art contempo-
rani. Abelló divideix els
seus treballs en pictòrics i
teòrics. Aquests últims són
una reflexió pràctica al vol-
tant de la pintura i del món
de l'art, que “busquen expli-
car el que m'interessa i
m'atreu”. Segons l'artista,
gràcies al vídeo pot filmar
com es desprèn una imat-
ge de la pintura i, gràcies a
un mirall negre situat
davant de la pintura, detec-
tar com els raigs xoquen
entre ells i contra el mirall.
Aquesta exposició es van
estrenar a l'Arts Santa
Mònica de Barcelona.

Mirall negre, art en vena

El dissabte dia set de gener
a les set de la tarda, es va
celebrar a la sala Jordi Brull
a l'edifici de l'EMD de Jesús,
l'acte de lliurament dels pre-
mis literaris Ramon Ferrando
Adell de poesia i contes
curts, organitzat per la
Societat Cultural i Ecologista
Sant Josep, que enguany
arriben a la seva 14a edició.
L'acte va ser presidit per la
seva presidenta,inta Llasat, i
va comptar amb la presència
del director dels Serveis
Territorials del Departament
de Cultura de la Generalitat
de Catalunya a les Terres de
l'Ebre, Francesc Ferrer i
Celma, de l'Alcalde de

Tortosa, Ferran Bel, del pre-
sident de l'EMD de Jesús,
Pere Panisello, i de la regido-
ra de cultura de l'EMD de
Jesús, Dolors Queralt . Els
guanyadors van estar: 
CAT.  A: Nascuts o residents
a Jesús de 3r o 4r de
Primària: Laura Cabrera
Valls, Títol de l'obra: Quin
comte?. Premiat amb
Diploma i 60Û CAT B:
Nascuts o residents a Jesús
de 5è de Primària: Cinta
Escoda Vicente, premiat
amb Diploma i 60Û CAT C :
Nascuts o residents a Jesús
de 6è de Primària: Gemma
Colomé Serrano. Premiat
amb Diploma i 60Ûeuros.

Dissabte, dia de premis

Demà dissabte, 14 de gener,
a les 11 del matí, la sala de
l'Assens de Miravet acollirà
la constitució a l'assemblea
territorial de la Ribera d'Ebre
de l'Assemblea Nacional
Catalana. Fruit de tot els pro-
cés de consultes per la inde-
pendència que va començar
a Areny de Munt al 2009 i de
la Conferència Nacional per
l'Estat propi celebrada a
Barcelona el 30 d'abril de
2011, s'està constituint a
Catalunya l'Assemblea
Nacional Catalana (ANC).
L'ANC és un moviment de la
societat civil que persegueix
esdevenir un gran moviment
transversal que afavoreixi les
condicions i l'èxit de la cele-
bració del referèndum per la
independència o la declara-
ció unilateral d'independèn-
cia per part del Parlament de
Catalunya i celebri després
un referèndum rati-ficador.
En tot cas, s'ha obert un pro-
cés d'arrelament al territori
de l'ANC. El passat més de
desembre de 2011 es va

constituir l'Assemblea
Territorial de les Terres de
l'Ebre de l'Assemblea
Nacional Catalana. I ara,
constituirem la territorial
l'Assemblea Nacional
Catalana per a la Ribera
d'Ebre que rebrà el nom de
'Ribera d'Ebre per la
Independència'.
L'assemblea la constitueixen
persones a títol individual, i

per tant, es representen a
ells mateixos, així s'aconse-
guix un moviment social

transversal, sense color polí-
tic que treballi per la inde-
pendència.

Tornen els moviments 
independentistes

Miravet acollirà demà dis-
sabte la constitució de la
'Ribera d'Ebre per la
Independència' com a
assemblea territorial de
l'Assemblea Nacional
Catalana.

PACMA i AnimaNaturalis
presentaran noves denúncies en les

properes setmanes

Municipi de Miravet.

cedida

La delegació del govern rep 
denúncies per actes taurins

Xavier Pallarès titlla les denúncies realitzades per les entitats 

animalistes de «procediment habitual cada temporada» 

ACTUALITAT

REDACCIO

“Íntim Tomeu Penya” és el
concert més proper del
cantant de ses illes que
coincideix amb el trentè
aniversari de Tomeu Penya
als escenaris. Ràdio Ebre
és l'emissora oficial del
concert on, només amb

l'ajuda de la guitarra i la
veu, el roquer mallorquí,
acompanyat de Simó
Pocoví, dialogarà amb la
música i la paraula amb el
públic, el proper 14 de
gener, a l'Auditori Felip
Pedrell de Tortosa.

Aquest cap de setmana es podrà visitar una exposició de
mantons a la Casa O'Connor d'Alcanar, provinents de la
col·lecció de Nou Art Joies, d'Ulldecona. Tots els mantons
exposats són bordats a mà i la major part d'ells van ser
confeccionats cap a l'any 1920.

Actualitat

L’assemblea la constitueixen
persones a títol individual,

representant-se a ells mateixos
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El president també va parlar
de l’apartat econòmic. La Ra-
pitenca no és una excepció i
també es veu afectada per la
conjuntura econòmica, com
la resta d’entitats.

Ramon Muñoz aclaria que
“haurem de fer ua reducció
d’un 20 % per als jugadors i
també per als tècnics, inclo-
sos els del futbol base. No
es pot concretar encara però
si que és cert que des del
gener fins el maig no cobra-

ran el 100 % com ho han fet
fins ara. Llavors, si es confir-
ma que sigui un 20 % cal dir
que, del global, només s’apli-
caria una reducció del 10 %.
Per tant, creiem que és assu-
mible i que es pot entendre”.
El president agafava la res-
ponsabilitat de poder haver

confeccionat un pressupost
“un xic euforic” i atrevit. Però
també exposava que “nosal-
tres vam contemplar que la
subvenció municipal seria la
mateixa que els darrers
anys. Ha hagut un canvi a l’A-
juntament i, a més, ens diuen
que es redueixen els ingres-

sos procedents de l’Estat i
de la Generalitat i que, per
aquest motiu, hauran de ser
més austers i la subvenció
serà inferior. Així mateix, els
ingressos de socis no han
estat els que esperàvem. A
més, hi ha un compromís
amb una empresa que serà
la que farà l’Auditori. Aquesta
empresa, per uns vincles
personals, es va comprome-
tre a fer una aportació al club
que, fins ara, no s’ha produit.
I també confiàvem amb ella.
No es pot dir que no arri-
barà. Confiem en què pugui
fer-ho. I en la mesura que
arribi, les reduccions als ju-
gadors i als tècnics del club
seran inferiors fins i tot al
que podriem tenir previst”. 

Ramon Muñoz creu que els
jugadors ho acceptaran “hi
ha molt bon ambient i, a
més, han d’entendre la situa-
ció i el que ha passat” i afe-
gia que per al futur “s’ha de
consolidar un projecte amb

jugadors de la comarca i lo-
cals, tal com ja s’està co-
mençant a fer amb tots els
que tenim a la plantilla i amb
la bona feina del futbol ba-
se”.

Finalment, en l’aspecte es-
portiu, la Rapitenca va guan-
yar la Iberiana en un partit
que no es va fracturar fins
avançada la represa. Javi Ra-
mos va marcar l’1-0. La Ibe-
riana trencava amb la imbati-
bilitat de Raül (670 minuts) i
empatava. Callarisa va fer el
2-1 i, tot i el domini i les oca-
sions locals, el duel no va de-
cidir-se fins el 3-1, de Teixi-
dó, i l’expulsió visitant. Felipe
va aconseguir el 4-1. 

La Rapitenca, líder ferm de
la Primera catalana, visita
diumenge el Sants (12 h).

També hi haurà rebaixes

Ramon Muñoz va estar
dilluns a Canal TE i va co-
mentar l’actualitat de l’e-
quip, la victòria contra la
Iberiana (4-1) i el liderat-
ge a la classificació. Mu-
ñoz no va ocultar que
l’objectiu és recuperar la
Tercera divisió i que en
aquesta línia s’està tre-
ballant. Va valorar la fei-
na del tècnic i dels juga-
dors.  

UE RAPITENCA

El president de la Rapitenca, Ramon Muñoz, explica a Canal TE que “les nòmines es poden reduir en un 20 %”

El Tortosa rebrà l’Ascó

M.V.

Les possibles alternatives a 
Jordi Pérez no es confirmen

El derbi

Ramon Muñoz, president de la Rapitenca, va estar a Canal TE, dilluns.
CANALTE

Diumenge, quan sortia dels ves-
tidors del camp del CD la Cava,
vaig a veure a Raquel Navas, ju-
gadora de futbol,  que anava a
xiular el derbi de la Quarta cata-
lana entre els filials del Deltebre
i el del CD la Cava. Ja fa anys
que hi ha noies xiulant partits i al
comitè tècnic de Tarragona n’hi
ha unes quantes que, a la vega-
da, s’especifiquen com a assis-
tents. Així mateix, les lligues fe-
menines són força competitives
des de fa molt de temps i la pro-
liferació d’equips fa que es pugui
veure una Lliga de futbol-7 amb
una participació extraordinària.

De totes maneres, jo avui vol-
dria fer un altre reconeixement.
Es per a totes les senyores i nú-
vies de directius, tècnics i juga-
dors (també a les mares) que no
els agrada i que viuen el futbol
de forma passiva. Amb molta
paciència. I també amor. Per
acabar, agrair-vos la paciència
que també teniu els dilluns i el di-
marts per la nit. Sí, a més del
cap de setmana, llavors heu de
deixar als vostres marits o nuvis
(o fills) que puguin veure els pro-
grames de Michel a Canal
TE.....Per això, encara moltes
més Gràcies!.

La dona i 
el futbol

L’opinió de Michel

CF AMPOSTA. EMPAT A GAVÀ PRIMERA CATALANA

Jordi Pérez es manté com la
candidatura per a ser president
de l’Amposta. Era, a més, la
condició que ell va posar per a
la seua proposta i per a poder
fer la inversió que propiciava
que els jugadors cobressin el
mes de novembre, primer, i el
de desembre, en unes setma-
nes, quan ell sigui president. 

La setmana passada es va
conèixer que pòdia existir l’inte-
rés d’un directiu en fer la inver-
sió de Jordi Pérez i en presen-
tar-se a unes possibles
eleccions, un fet que canviaria
el plantejament inicial. No obs-
tant, ahir dijous, aquesta possi-
bilitat no està confirmada i
caldrà esperar. Fins a la meitat
del mes vinent no s’acaba el
termini.

I en els darrers dies també
ha sonat el rumor com si de
l’Associació del Futbol Base de
l’Amposta també pugués haver-

hi una candidatura. “Això no és
cert. De l’Associació podia ha-
ver-hi una persona que s’ha-
gués presentat al final de tem-
porada, quan la directiva
acabava el mandat, si hagués
hagut un buit de poder o si es
presentés algú que no aposta
pel futbol base. Jordi Pérez ens
va exposar la seua intenció i, a
més, va garantir la unitat i la
continuitat del funcionament ac-
tual del club. Nosaltres vam
agafar el compromís amb ell i
el mantenim de no presentar-
nos a cap elecció. Així mateix,
cal dir que ha estat la única per-
sona que s’ha dirigit a nosal-
tres”.

D’altra banda, en el planol es-
portiu, l’Amposta va empatar
(0-0) a Gavà en el darrer partit
de la primera volta. Un empat
positiu, sobre tot en l’aspecte
anímic, per poder tirar enda-
vant després de tots els esde-
veniments. L’Amposta, cuer, vi-
sita l’Europa. El club s’ha pogut
interessar per jugadors que ja
van estar al club com Ruival,
Jaime o Luis. Però cap d’a-
quests deixa l’equip en el que
estan jugant. 

Líder ferm

Dilluns, 22.30 h, Toni
Ruiz, vicepresident de

l’Amposta, estarà a
Canal TE.

Dilluns a Canal TE

El Torneig Tres Reis, organitzat pel CE Tortosa

Festa de l’handbol
ACTUALITAT

Dissabte, al Pavelló Firal de
Tortosa, va disputar-se el
primer Torneig Tres Reis,
organitzat pel Centre
d’Esports Tortosa i l’Escola
d’Handbol Cucafera. Va ser
una jornada maratoniana
amb partits des del matí fins
la nit, dels més petits fins
els veterans. Més de 50

equips i 700 jugadors. Un
èxit. La valoració era positi-
va. Així ho manifestava
Adelino Fontanet, president
de l’entitat (imatge de la
foto). “Vam parlar de fer uns
amistosos per no estar tant
de temps aturats pel Nadal
i, amb l’ajuda de tots, hem
fet un gran torneig”.

El Tortosa rebrà diumenge
l’Ascó (17 h), un derbi que es
jugarà per primer cop oficial-
ment. Carlos Blanch, tècnic del
Tortosa, comentava que “serà
un partit molt complicat per a
nosaltres i que afrontem amb
molt de respecte. Ho serà no
només per la qualitat dels juga-
dors que disposa l’Ascó sinó
també per l'experiència i el
currículum del cos tècnic. Però
ens hi juguem molt davant
d'una afició que es mereix algu-
na alegria enmig d'aquesta
temporada tant irregular que
estem fent. Lluitarem per inten-
tar-ho i amb la il.lusió de sumar
3 punts que ens permetin allun-
yar-nos de la zona baixa de la
classificació”. Són baixa per
lesió, gairebé segur Albert
Arnau, que és difícil que arribi a
temps, mentre que David
Subirats és dubte tot i que
sembla que sí que podria jugar.
Alfonso evoluciona bé però és

dubte. I Salva i Castell seguei-
xen lesionats.
Estan sancionats Marc Baiges i
Borrull (1 partit).
El Tortosa va perdre diumenge
a Igualada en un duel que va
començar molt malament: als
cinc minuts ja perdia 2-0. Va
refer-se amb el gol d’Aleix però
a la represa es va veure massa
obligat a jugar contrarellotge i
no va poder empatar.
L’Igualada sentenciaria, tot i
fallar un penal, en un contraa-
tac. El Tortosa va acabar
jugant amb nou. Dir, finalment,
que el Tortosa pot incorporar
en breu a Yassine (Ulldecona).
L’Ascó, per la seua part, va
empatar a casa, contra
l’Almacelles, en el primer partit
de l’any (0-0). Es la sisena jor-
nada, des que Miguel Rubio és
el tècnic, que l’equip de la
Ribera no perd (12 punts de
18). I només ha rebut un gol en
sis partits. No obstant, només
n’ha marcat un en els darrers
quatre. La lectura positiva és
que s’apuntalat com a equip.
La negativa és que els empats
no li permeten enlairar-se i que
li costat fer el gol. El derbi, per
tant, és de necessitats.

Els punts són vitals per
sortir de la zona de

descens i per allunyar-se
d’aquesta.

Urgències

En l’aspecte esportiu, la
Rapitenca va  golejar la
Iberiana i segueix líder.

Campionat circuit Head 
Club Tennis Tarragona

Tennis

A les instal·lacions del Club Tennis Tarragona,  el jugador del Club
Tennis Tortosa, Oscar Peiró Gregori, en categoria aleví masculí,
va guanyar el campionat del Circuit Head de Reis. La final va ser
un partit molt disputat, amb un resultat de 7-6, 2-6, 2-6, per Oscar
Peiró.
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L’Alcanar va guanyar el Bonavista (3-1), cuer del grup i, d’a-
questa forma, va evitar un partit que semblava trampa i més
quans els visitants van avançar-se en el marcador amb el 0-
1. Alfons Royo, tècnic local, va haver de fer un canvi i va po-
sar Edu Aguilar dins del camp. Ell, de penal, va empatar. A
la represa, l’Alcanar ja va tenir més profunditat i va obrir el
camp. Sense molta fluidesa, va imposar-se i va sentenciar
amb el 3-1. Toni, amb una volea, va trencar la confrontació i
ja en els darrers minuts, fou Raül, amb un tret sense gaire
angle, escorat i que va situar la pilota per l’escaire, qui feia
el 3-1.

En la jornada vinent, l’Alcanar rebrà El Catllar: “partit im-
portant per a tenir opcions de poder-nos enganxar als pri-
mers llocs de la taula”, deia Alfons Royo. 

L’Alcanar remunta i evita 
un partit trampa

SEGONA CATALANA

El Remolins-Bítem va obtenir una victòria de prestigi contra el
Catllar (4-0). Així, referma la tercera plaça de la taula. Sergio Ruiz,
molt aviat, feia l’1-0 i més tard, el segon gol. Javi Asín, segueix en
ratxa, establia el 3-0 i finalment, Moha, en temps afegit, aconse-
guia el 4-0 definitiu.  Segons Nacho Pérez: “l’equip va fer el millor
partit des que sóc entrenador del Remolins-Bítem. Es va posar
molt de cara aviat amb el gol de Sergio Ruiz i tot ens va sortir bé.
Fou una victòria molt important per la forma, pel rival amb el que
jugàvem i per iniciar l’any amb un resultat que ens ha de donar
confiança per seguir. Hem de continuar amb aquesta línia de tre-
ball. L’equip ha fet bé la feina durant les vacances i el més recon-
fortant es veure-ho reflectit amb un resultat positiu”. 

Nacho: “l’equip va fer el millor partit
des que entreno el R. Bítem”

SEGONA CATALANA

El Gandesa va guanyar a la Canonja (0-2) i continua sent letal en els
desplaçaments. Es un dels millors equips de la primera volta fora
de casa. Segons José Lorenzo Diego, president del club, “la prime-
ra part va ser extraordinària, en tots el sentits. I la bona feina es va
veure reflectida amb els gols de Roger i de Cristian. Al segon
temps vam haver de replegar-nos perquè la Canonja va pressionar
més amunt. No obstant, no vam passar angúnies i, a més, vam te-
nir ocasions clares per ampliar el marcador amb els contraatacs
que, amb més espais, vam poder fer”. Ara manca que el Gandesa
millori com a local. Cal destacar la recuperació del jove Dilla, impor-
tant en l’aspecte ofensiu. I que encara potencia més les possibili-
tats ofensives juntament amb Cristian, Roger i Frede.

El Gandesa segueix intractable 
fora de casa

SEGONA CATALANA

L’Olímpic va perdre al camp del Salou (2-0) en el primer partit de
la lliga. “No vam estar bé, en general. I si bé és cert que amb l’1-
0 vam fer un pal (Ivan), no vam fer molts mèrits en un partit en
què el Salou fou més agressiu i va jugar amb més intensitat que
nosaltres”, deia Narcis Laboria, tècnic de l’Olímpic. Els salouencs
van quedar-se amb deu al minut 45. Però van saber defensar-se
a la represa, ben replegats, i van sentenciar amb el 2-0, obra de
Nico Aguiar. El proper partit de l’Olímpic serà diumenge, a casa,
contra la Cava, en un derbi ebrenc. L’objectiu dels morencs, ne-
cessitats perquè estan en una zona compromesa a la taula, ha de
ser seguir ferms a casa on han guanyat els tres darreres partits,
contra el Gandesa, la Canonja i el Roquetenc.

L’Olímpic buscarà seguir ferm al seu
camp, contra la Cava

SEGONA CATALANA

El Roquetenc va empatar a un
gol contra el Jesús i Maria (1-1)
en la primera jornada de l’any. Un
resultat just en una confrontació
marcada pel mal estat del camp.
Va condicionar un partit que po-
dia ser vistós i que va ser-ho més
per l’emoció i la intensitat que no
pas pel bon futbol. Al Roquetenc,
a diferència d’altres jornades a
casa, li va costar davant d’un Je-
sús i Maria que va estar molt ben

posat i que va ser fidel al seu es-
til, amb implicació i bona actitud.
Es va adaptar millor al partit. I va
saber reaccionar al gol que va re-
bre (71’) arran d’una errada del
porter Enric que va aprofitar De
la Torre. Els roigiblancs es van re-
fer i van tenir una gran oportuni-
tat amb un penal de Borrull a Je-
frey que va aturar Lucero, el
porter juvenil debutant per la le-
sió de Pau. Lucero va aturar-li la

pena màxima a Ferreres. Malgrat
això, ja en temps afegit, en el da-
rrer cartuxt dels visitants, Jefrey
va penjar la pilota directament
dins de la porteria. Lucero, amb
un núvol de jugadors al davant,
no va calcular bé la sortida i la pi-
lota va acabar dins a porteria.
L’1-1 va fer justicia. Cal destacar,
en general, la bona actuació del
jove porter evitant diverses oca-
sions de Geira, en l’u contra u.

El Roquetenc, que encara no
ha pogut concretar el fitxatge
d’un porter, visita el Torredemba-
rra, el líder. L’equip de Papaseit
ha progressat després del pro-
jecte iniciat l’any passat. I no
afluixa. Cal esperar per veure
quin registre tindrà el Roque-
tenc, molt irregular en els des-
plaçaments. El Jesús i Maria, re-
fet, rebrà la revelació, el Salou
de Nico Aguiar. 

El Roquetenc visita el líder Torredembarra
Encara no ha pogut concretar el fitxatge d’un porter

SEGONA CATALANA

La Cava i Catalònia van oferir
un derbi intens i incert fins el
final (2-2). 
Als locals els va costar entrar
en situació en un primer
temps imprecís. Malgrat això,
van avançar-se gràcies a la
genialitat d’un mag: Ferran. Ell
va inventar l’acció de l’1-0,
obra d’un Jaime implicat i aliat
amb el gol. El Cata, però, em-
pataria a l’inici de la represa
amb un gol de Lluís, incisiu,

culminant una assistència del
juvenil Martí. Una gran passa-
da. No va ser la única. Amb
l’1-1, el partit va obrir-se i Ac-
ser Garcia, l’àrbitre, amb el
seu intent de que no se li es-
capés de les mans, va poder
perdre el control. La seua acti-
tud autoritària no va ajudar-lo.
La Cava va fer el 2-1 amb un
gran gol de Ferran, aprofitant
una centrada espectaular d’A-
aaron des de la dreta. El duel

va estar obert i el Cata va te-
nir dues opcions. També la Ca-
va per sentenciar, amb un con-
traatac imperdonable. Al minut
95 (tercer partit que a casa
se’n va en temps afegit), una
falta ben provocada per Cosi-
do va transformar-la el mestre
de cerimònia, Aleix. Gran gol.
com els altres. Aficionats lo-
cals, crispats per l’actitud de
l’arbitre, van protestar. L’arbi-
tre va trigar uns minuts a po-

der accedir als vestidors. 
Aparentment no va haver-hi
cap incidència remarcable i
cal esperar que no hi ha pro-
blemes considerant que el
proper partit a casa es el der-
bi amb el Jesús i Maria.

La Cava visitarà diumenge
l’Olímpic mentre que el Catalò-
nia rebrà demà el segon clas-
sificat, el Morell.

El càstig del temps afegit
A la Cava se li tornen a escapar punts en els minuts de descompte

SEGONA CATALANA

De la Torre va marcar l’1-0, dissabte passat.

CANAL TE

El Catalònia es recupera
amb un empat balsàmic

per a la seua dinàmica de
resultats

Cara i creu

El J. i Maria, que va
empatar a Roquetes,

rebrà diumenge el Salou

Rebrà el Salou
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El Tivenys va vèncer al camp del Vilalba (0-2) i segueix progressant.
Comença l’any tal com va acabar l’anterior: amb un triomf. En set
jornades, només dues derrotes i ara dues victòries seguides. Al pri-
mer temps el Vilalba va perdonar. A la represa, en canvi, el Tivenys,
molt treballador, fou més eficient i va sentenciar amb els gols del
pichichi Pau i de Carles. El Tivenys, en ratxa i esperonat per allun-
yar-se de la zona de descens, rebrà demà el Godall, un partit de sis
punts. Una final al mes de gener. D’altra banda, el Corbera va reca-
cionar després de cinc jornades sense guanyar. Va fer-ho contra
l’Ulldecona, rival directe a hores d’ara en la lluita per la permanèn-
cia. El Corbera, com el Tivenys, agafa oxigen. 

El proper partit és molt important, també amb doble valor. Al
camp del Santa Bàrbara. Tots dos equips s’hi juguen molt.

Tivenys i Corbera agafen oxigen amb les
victòries a Vilalba i contra l’Ulldecona

TERCERA CATALANA

Del grup 19, dir que el partit de la jornada, amb un gran am-
bient al camp del Batea, els locals van encarrilar el triomf fins
que va arribar la batussa. Era important la victòria pels de la Te-
rra Alta per mantenir opcions de poder entrar a la lligueta d’as-
cens. Llavors, “un jugador del Flix, Albert Sanchez, va agredir
un del Batea i es va originar la batussa amb invasió de camp
per uns aficionats”. El comitè decidirà i caldrà esperar per veu-
re les conseqüències que tenen les incidències pels dos
equips. D’altra banda, cal destacar la victòria del Bot, amb pos-
sibilitats d’entrar-hi a la lligueta, i la reacció del Benifallet a Gi-
nestar, remuntant un 2-0. El Tivissa també es manté en zona
de play-off. Al grup 20è, remarcar la victòria del Campredó que
amplia l’avantatge respecte un rival directe. Gran pas endavant.

Incidents al partit Batea-Flix, suspés
amb el 2-0 al minut 60

QUARTA CATALANA

L’Horta va empatar a camp del Catalònia en un partit obert en què
va poder passar de tot. Dani, amb gol olímpic, avançava el conjunt
jesusenc mentre que Isaac i Sisco remuntaven abans del descans.
A la represa, l’Horta va poder decidir però va ser Masip, amb un
gran gol, qui va empatar. En els darrers minuts, el partit va estar in-
cert acabant amb el 2-2. L’Horta és sisè. El porter To ha estat bai-
xa mentre que Aubanell segueix lesionat. El Sant Jaume, per la seua
part, amb baixes (només 13 jugadors) també va sumar un empat,
en aquest cas a Móra la Nova. Manelet feia el 0-1 i, després de l’em-
pat local, Abraham obtenia l’1-2. El Sant jaume es va quedar amb
deu per l’expulsió de Chupo i no va poder mantenir l’avantatge. Amb
el 2-2 i  amb inferioritat, els de Harri van reclamar un penal que no
fou xiulat. L’empat no va satisfer a cap dels dos equips. 

Horta i Sant Jaume empaten als camp del
Catalònia i del Móra la Nova

TERCERA CATALANA

El Pinell va guanyar al camp d’un Perelló que no pot canviar la dinàmi-
ca de resultats. Els pinellans van fer un segon temps molt complet i
fou llavors quan van poder encarrilar la victòria. El primer temps va
estar anivellat, amb alternatives. Els locals, amb gols de Cristian i de
Tudela, van marxar al vestidor amb avantatge. Cornejo, de falta, ha-
via fet el gol visitant. A la represa, els pinellans, liderats per Toni, van
saber decantar el duel al seu favor amb un gol del propi Toni i un al-
tre de Sergi Rodriguez. Amb el 2-4, el Perelló s’hi va abocar i va cre-
ar incertesa amb les faltes de Tudela. Però no van ser suficients. A
darrera hora, el partit va ajustar-se amb el 3-4, obra d’Eric, però el Pe-
relló no va poder empatar i, d’aquesta forma, no s’allunya de la zona
que potser compromesa de la taula. Oscar Camarero i el porter Alex
(l’any passat a l’Ampolla) han fitxat pel Pinell. 

La dinàmica d’El Perelló no 
canvia amb l’inici de l’any

EL PINELL MILLORA

L’Aldeana va guanyar el Santa Bàrabra (3-2) i va fer un altre pas enda-
vant en el seu objectiu d’allunyar-se de la part baixa de la taula. Són 10
punts de 12 els que ha sumat Ramon Barbosa com a tècnic de l’equip
des que va agafar l’Aldeana. Meca, de penal, va fer l’1-0. Aragon, amb
un gran xut des de fora de l’àrea, va marcar el segon gol. El Santa Bàr-
bara va reduir distàncies i, ja a la represa, va ser Aleix amb una juga-
da individual qui va marcar el 3-1. El Santa Bàrbara amb un penal que
va fer-se repetir, ja en temps afegit, va establir el 3-2. La victòria fou
molt important davant d’un rival directe que segueix sense reaccionar
com és el cas del Santa Bàrbara. Cal lamentar la greu leisó de Meca
que fou operat ahir dijous amb trencament del tabic nasal i les mandi-
bules, a més d’una possible fractura al paladar. Més Ebre desitja una
ràpida recuperació i dóna molts d’ànims al brau jugador i a tota la seua
familia. 

Anims Meca!!!!!!
TERCERA CATALANA

L’Ampolla, segon classificat, visitava el diumenge passat el
camp del segon, la Sénia. I va guanyar amb un gol de Jordi Ber-
tomeu (0-1). “Va ser un partit igualat de molta lluita i en el que
vam saber adaptar-nos conscients del que ens jugàvem”, deia
Miquel Cotaina, tècnic de l’Ampolla. Era un partit amb doble va-
lor perquè els ampolleros deixen un rival directe més enrera, a
cinc punts, i a més, després d’una jornada complicada, seguei-
xen a cinc punts del líder. L’Ampolla ha tingut les baixes de Rovi-
ra i d’Oscar Camarero. D’altra banda, el Camarles no s’atura i re-
ferma la quarta plaça, tenint opcions de poder pujar a la tercera
diumenge contra la Sénia. Marc Prades (2), Pau (p)  i Gabi van
marcar a Godall (2-5). Victòria merescuda i solvent. 

Un gol de l’ampollero Jordi Bertomeu 
val sis punts, a la Sénia

I EL CAMARLES ES LA REVELACIÓ

L’Ametlla va vèncer el
Deltebre (2-1) i va fer un pas
endavant per mantenir l’a-
vantatge de sis punts res-
pecte el segon classificat.
Els caleros, sobre tot al pri-
mer temps, van estar molt
espessos. I el Deltebre, molt
ben posat sobre el camp, va
controlar millor el partit i, a
més, va avançar-se en el
marcador amb un gol de
Marc, aprofitant un canvi de
joc de Bonilla. El Deltebre va
tenir una altra opció clara
mentre que l’Ametlla, molt

imprecís, en va disposar
d’una a través de Sam.
A la represa, tot va canviar
amb el gol matiner del líder.
Sam va fer-lo. Els visitants
van protestar una falta al
porter. El partit va obrir-se.
L’Ametlla va incrementar
amb els minuts el domini i en
el darrer quart va tancar al
Deltebre al seu camp.
Morillo, que tornava, va fer
un pal de falta i van haver-hi
dues possibilitats més, amb
un penal reclamat. Ja en
temps afegit quan l’empat,

que era el més just, sembla-
va definitiu, va arribar el 2-1,
arran d’un córner. Sam va
posar el cap i la pilota va
anar dins la xarxa (95’). Els
visitants van protestar molt
en temps que va afegir el
col.legiat. 
La fe i l’empenta del líder van
valdre el triomf en un dia què
no va jugar com és habitual
a casa. “Estic satisfet del
resultat però no del joc”,
deia Balfegó. El Deltebre va
oferir una bona imatge, com
equip associat i que creix.

La inèrcia del líder
L’Ametlla guanya el segon partit seguit al minut 95, contra el Deltebre

TERCERA CATALANA

Fa dos mesos els deia qui seria el campió de
2a Catalana, el Morell; i de 3a Catalana amb
moltes possibilitats l'Ametlla. Ara torno a fer
una nova aposta, la Rapitenca ascendirà cent
per cent i si no ascendeix, un servidor estarà
absent 52 setmanes per aquí 
(igual alguns fins es posen contents).
Deia, a principi de temporada, que l'Ascó o la
Rapitenca, un dels dos, ascendirien i de
moment, el pronòstic s'està complint. El
president, feliç, l'entrenador cada vegada
més establert en aquesta població, l'afició, a poc a poc, va tornant
amb més quantia al camp i l'equip, està que se surt. Com diu Teixidó
“a la pilota cal tractar-la com si fos un caramel, si es fa així ella et
retorna molts premis“. Si bé la passada temporada la sort no li
va acompanyar, en aquesta és tot el contrari. És casualitat que en
la 1a. Catalana, onze equips de la seva categoria siguin més goleja-
dors i sigui el líder la Rapitenca, no és molt normal, però menys ho
és que tingui un récord que cap equip d'aquesta categoria té, no té
un golejador nat però disposa de cinc homes puntes que han estat
els que han marcat els gols (Callarisa, Àlex Fores, Àlex Jiménez,
Javier Ramos i Raúl Teixidó) i saben quants gols han marcat els
defenses i els migcampistes: cap, és normal? doncs no. 
Aquesta Rapitenca és d'una altra galàxia, dels quinze partits dispu-
tats en deu, la seva porteria s'ha quedat a zero i és que aquesta
campanya tenen un porter de molts quirats d'or, Raúl. El joc d'equip,
fer que els deu jugadors
pressionin tot el partit, li està donant els seus resultats al seu mís-
ter,  a més de tenir un equip amb gran estat físic, fan cinc
entrenaments, fins els dissabtes, el senyor Teixidó no els deixa ni
respirar. Ha aconseguit el que dirigeix a aquest equip que malgrat
l'arribada de nous jugadors, ja en les jornades disputades que sigui
gairebé un rellotge automàtic, no és obra del porter el ser l'equip
menys golejat, solament cinc gols, ni de la defensa, és
de tot el seu conjunt. Si és capdavanter la Rapitenca naturalment és
per la tornada del seu president, per fer justícia al senyor Teixidó
que el cessament de fa dues campanyes va ser totalment injust i ho
ha demostrat en tan sols quinze jornades que aquest equip té fusta
de campió. El diumenge va guanyar 4-1, va ser la golejada més
engruixada de la temporada, però el míster no va quedar content.
“No vam jugar com sempre, no estic molt satisfet amb els juga-
dors”. Jo els garanteixo que la Rapitenca ascendirà i a més, si no
descendeix cap equip de segona divisió B, que de moment cap hi
està implicat, i ascendeix algun de tercera, li afavoreix a la
Rapitenca, en cas de jugar la promoció i poder perdre-la. Solament
té dos rivals, el Júpiter i el Tàrrega. El diumenge pot descartar al
Sants però és un rival difícil doncs està ferit de la derrota a Tàrrega
per 4-1, partit difícil de la Rapitenca.  
NO ÉS BO CANVIAR D'ENTRENADOR. Els directius
fan el més fàcil quan les coses no funcionen, canvien de míster,
però de vegades no funciona. El Perelló, tot i que fou per altres
motius (no esportius), estava imbatut, el cessen i
perd la imbatibilitat i en les últimes sis jornades només ha guanyat
un partit i n'ha perdut quatre. A Ascó va marxar Viñas va arribar
Rubio, van arribar bons resultats però en les últimes quatre jornades
solament s'ha marcat un gol i tres
empats consecutius i dos a casa, ni era tan dolent Viñas ni és un
gran miracle el nou míster.
CINC PENALS FALLATS. El Jesús i Maria aquest any no té sort,
els seus jugadors han fallat cinc penals, en què pensarien els seus
jugadors en llançar la pena màxima? En Shakira de portera...
ELS DE LA CAVA SÓN MOLT PASSIONALS. Partit La Cava - Jesús
Catalònia, l'àrbitre no es va atrevir a abandonar el rectangle perquè
un fan l'esperava per fer-li una abraçada afectuosa.., es va quedar
en el cercle durant uns minuts. Es que l'afició de la Cava és molt
passional i no va perdonar a l'àrbitre el gol del Catalònia en
els últims segons del partit, en temps afegit.
PART DE GUERRA. Partit Batea - Flix de 4a Catalana, mancant
30 minuts es va suspendre, va haver-hi agressió d'un jugador local
a un visitant o sigui, una abraçada una mica forta, després una inva-
sió d'uns pocs seguidors, cinc expulsions al final, 3 per als locals, 2
per als visitants. En aquesta categoria està que crema i la fase final
serà més del mateix, segur. 
TOP SECRET. El Tortosa ha arribat a un preacord per a fitxar a un
jugador de Tercera catalana. En el seu club actual, aquest jugador
és una peça bàsica a la davantera i aquest club el necessita en la
lluita per evitar el descens. Al Tortosa gairebé en tota seguretat no
serà titular. Amb els bons juvenils que té el Tortosa ha d’anar a bus-
car jugadors de Tercera catalana que, si marxen del seu equip, a
aquest li fan molt de mal. Un cop més, el Tortosa confia més en
jugadors de fora que de la seua pròpia cantera.
LA CRISI DEL GANDESA ÉS COSA DE DONES. No hi ha una altra
explicació, aquest equip a casa, dels set partits d'aquesta tempora-
da, només ha guanyat un. Quina explicació ha de tenir l'equip de la
Terra Alta que en el seu camp no funcioni? És qüestió de dones o es
posen nerviosos els jugadors en veure a les seves núvies? Si fossin
casats els nervis estarien més temperats, saben quants jugadors
estan solters en el Gandesa, tots!

Top secret: Ascendirà la Rapitenca

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91
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PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Tivenys-Godall (15 h)
Horta-Perelló (16 h)

L’Ametlla-Aldeana (16 h)
Diumenge

Deltebre-Sant Jaume (16 h)
Ampolla-Mora Nova (16 h)
Camarles-la Sénia (16 h)

Pinell-Vilalba (16 h)
Ulldecona-Catalònia (16 h)
S. Bàrbara-Corbera (16 h)

RESULTATS
15a jornada Tercera catalana

Catalònia-Horta 2-2

L’Ametlla-Deltebre 2-1

Móra Nova-Sant Jaume 2-2

Vilalba-Tivenys 0-2

Godall-Camarles 2-5

Perelló-Pinell 3-4

la Sénia-Ampolla 0-1

Corbera-Ulldecona 2-0

Aldeana-S. Bàrbara 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 15 36 9 40

2. Ampolla 15 28 10 34

3. la Sénia 15 26 15 29

4. Camarles 15 32 19 28

5. Pinell 15 39 24 26

6. Horta 15 32 28 26

7. Móra Nova 15 35 23 23

8. Sant Jaume 15 27 22 21

9. Vilalba 15 28 24 19

10. Deltebre 15 24 26 19

11. Perelló 15 22 18 19

12. Aldeana 15 25 30 18

13. Ulldecona 15 17 26 16

14. S. Bàrbara 15 17 25 13

15. Tivenys 15 16 35 13

16. Corbera 15 19 35 12

17. Catalònia 15 20 53 10

18. Godall 15 19 40 9

Tercera catalana

RESULTATS
13a jornada Quarta catalana. Grup 19
Arnes-Tivissa 1-2
Rasquera-Ascó 3-6
Bot-Benissanet 5-3
Batea-Flix (sus 60) 2-0
Ginestar-Benifallet 2-2

PROPERA JORNADA 
Diumenge

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

Benifallet-Rasquera (diu 16 h)
Ginestar-Bot (diu 16 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Flix 13 34 16 32
2. Benifallet 13 29 17 28
3. Tivissa 13 31 26 25
4. Bot 13 34 28 22
5. Batea 13 37 26 21
6. Ascó 13 23 25 17
7. Ginestar 13 19 21 15
8. Benissanet 13 20 26 14
9. Rasquera 13 15 35 9
10. Arnes 13 12 34 4

RESULTATS
13a jornada Quarta catalana. Grup 20
Jesús i Maria-Roquetenc 3-3
Campredó-R. Bítem 2-0
Xerta-Alcanar 1-1
la Galera-Atlas 0-0
Deltebre-la Cava 3-5

PROPERA JORNADA 
R. Bítem-Alcanar (diss 15.30 h)

Roquetenc-Deltebre (dissa 16.30 h)
la Cava-la Galera (diss 16.45 h)

Jesús i Maria-Xerta (diss 17.30 h)
Atlas-Campredó (diu 12 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

Jaime, pichichi, va fer l’1-0, diumenge en el derbi.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

La Cava i Catalònia van
oferir, en la primera
jornada de l’any, un

partit intens, amb quatre
gols espectaculars (2-2).

Bon derbi
PRÒXIMA JORNADA  

Pobla Mafumet-Vilanova
Gramanet-Cornellà

Espanyol-Castelldefels
Manlleu-Prat
Santboià-Vic
Gavà-Rubí

Europa-Amposta (diu 12 h)
Terrassa-Vilafranca

Balaguer-Muntanyesa
Olot-Masnou

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Terrassa 19 12 4 3 38 27 40
2. Prat 19 11 5 3 27 11 38
3. Espanyol 19 9 9 1 34 13 36
4. P. Mafumet 19 10 5 4 23 9 35
5. Vilafranca 19 11 1 7 23 21 34
6. Manlleu 19 10 3 6 40 31 33
7. Cornellà 19 7 8 4 23 18 29
8. Olot 19 7 5 7 27 25 26
9. Gavà 19 8 2 9 23 26 26
10. Balaguer 19 7 5 7 16 20 26
11. Rubí 19 7 4 8 28 26 25
12. Castelldefels 19 7 3 9 24 28 24
13. Europa 18 6 4 8 20 24 22
14. Santboià 19 5 6 8 18 23 21
15. Muntanyesa 19 4 8 7 16 27 20
16. Vic 19 4 7 8 17 22 19
17. Gramanet 19 5 4 10 20 29 19
18. Vilanova 19 3 7 9 17 27 16
19. Masnou 18 3 5 10 19 30 14
20. Amposta 19 3 5 11 22 38 14

Tercera divisió RESULTATS
19a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Igualada-Valls

Martinenc-Reddis

Olesa-Santfeliuenc

Iberiana-Vista Alegre

Sants-Rapitenca (diu 12 h)

Torreforta-Tàrrega

Viladecans-Júpiter

Almacelles-Olimpic Can Fatjó

Tortosa-Ascó (diu 17 h).

RESULTATS

15a jornada, Primera catalana

Reddis-Valls 2-1

Santfeliuenc-Martinenc 1-3

Vista Alegre-Olesa 3-2

Rapitenca-Iberiana 4-1

Tàrrega-Sants 4-1

Júpiter-Torreforta 6-1

Ol. Can Fatjó-Viladecans 1-1

Ascó-Almacelles 0-0

Igualada-Tortosa 3-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 15 20 5 34

2. Júpiter 15 37 15 30

3. Tàrrega 15 32 19 30

4. Reddis 15 25 16 26

5. Vista Alegre 15 27 22 26

6. Sants 15 23 16 25

7. Torreforta 15 28 26 23

8. Martinenc 15 24 25 23

9. Igualada 15 27 27 22

10. Ascó 15 20 13 21

11. Valls 15 21 29 19

12. Santfeliuenc 15 15 20 17

13. Almacelles 15 19 23 16

14. Iberiana 15 25 34 16

15. Viladecans 15 18 22 15

16. Ol. Can Fatjó 15 12 21 14

17. Tortosa 15 22 33 14

18. Olesa 15 13 42 7

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Bonavista-Canonja (17 h)
Catalònia-Morell (16.30 h)

Diumenge
Alcanar-Catllar (16.30 h)
Cambrils-R. Bítem (17 h)

Camp Clar-Calafell (16.30 h)
Olimpic-la Cava (17 h)

Jesús i Maria-Salou (16.30 h)
Torredembarra-Roquetenc (16.30 h)

Gandesa-Vilaseca (15.30 h)

RESULTATS

15a jornada, Segona catalana

Morell-Camp Clar 3-0

Roquetenc-Jesús i Maria 1-1

Calafell-Cambrils 2-0

Canonja-Gandesa 0-2

R. Bítem-Catllar 4-0

la Cava-Catalònia 2-2

Vilaseca-Torredembarra 2-4

Alcanar-Bonavista 3-1

Salou-Olimpic 2-0

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 15 34 13 36

2. Morell 15 37 16 35

3. R. Bítem 15 31 21 27

4. Salou 15 22 17 27

5. Catllar 15 26 22 25

6. Roquetenc 15 25 18 25

7. la Cava 15 30 26 24

8. Alcanar 15 24 25 24

9. Gandesa 15 26 24 22

10. Calafell 15 22 23 22

11. J. i Maria 15 26 28 20

12. Catalònia 15 24 24 18

13. Camp Clar 15 21 26 18

14. Olímpic 15 23 29 14

15. Cambrils 15 23 26 13

16. Vilaseca 15 17 31 12

17. Canonja 15 12 21 12

18. Bonavista 15 12 45 4
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA DE DIANA MAR

RAFEL VIDAL. ALCALDE D’ASCÓ (RIBERA D’EBRE)

MÉS EBRE: El Consell de
Ministres aprovava el pas-
sat  30 de desembre la
candidatura del municipi
de Villar de Cañas (Conca)
per a la construcció del
magatzem temporal de
residus nuclears. Quina va
ser la seva primera reac-
ció a l'assabentar-se’n?
RAFEL VIDAL: Decepció,
d'una banda, per no haver
estat designats tot i tenir
el millor emplaçament,
però satisfacció perquè la
construcció del Magatzem
Temporal Centralitzat
representarà una millora
en la seguretat respecte al
combustible gastat que
avui tenim a Ascó.
ME: Aquesta decisió
representava, segons
vostè i veïns de la zona,
una oportunitat econòmica
que hagués repercutit en
la creació de llocs de tre-
ball. En algun moment es
va pensar en un pla B? Es
donava per fet que la deci-
sió fallaria a favor d'Ascó?
RV: Des que vam accedir
al govern que hem empès
mesures de diversifiació
econòmica, com l'obertu-
ra de l'Oficina de Turisme,
la recuperació de diversos
elements del nostre patri-
moni cultural i polítiques
encaminades a reactivar
l'agricultura, ja que tenim
la majoria del terme muni-
cipal sense explotar.
Aquest és el nostre pla, ja
el vam començar a aplicar
abans d'aquesta aventura i
ho seguirem fent.
ME: Quan el 22 de maig
de 2011 els veïns d'Ascó li
van tornar a donar con-
fiança i junt amb el pacte
amb el PSC-FM, tornaren a

governar. Va parlar de
diversificar l'economia,
més enllà de les nuclears.
Aquesta decisió del
Govern accelerarà la diver-
sificació?
RV: Com li deia, ja ho
estem fent. L'únic que ens
ha de preocupar a partir
d'ara és l'objectiu de cons-
truir un Ascó que mantin-
gui el màxim de qualitat de
vida més enllà de l'activitat
de les centrals nuclears.
Tenim 10 anys garantits,
hem d'encertar en les
decisions que prenguem.
ME: Quan fa dos anys va
apostar per l'MTC a Ascó
va trobar-se en l'oposició
del Parlament català i fins i
tot va ser qüestionat pel
seu propi partit. A hores
d'ara considera que ha val-
gut la pena?
RV: He defensat els inte-
ressos del poble d'Ascó
amb tota la força que he
pogut, i ho tornaria a fer.
Un alcalde es deu a la seva
gent.

ME: Mentre l'ajuntament
d'Ascó declarava que la
decisió del Govern havia
estat política i  no tècnica,
l'Associació de Municipis
en Àrees de Centrals
Nuclears (AMAC) celebra-
va la decisió i considerava
que l'anunci era la respos-
ta al "treball realitzat" i el
"compromís" de l'entitat.
Què té a dir al respecte?
RV: Nosaltres també hem
celebrat la decisió, en el
sentit que millora la segu-
retat actual, i l'AMAC
també considera que és
una decisió desencertada.
L'Ajuntament dóna per tan-
cat aquest procés. Hem

defensat la nostra candida-
tura i hem fet tot el que
hem pogut, però no sem-
pre que es juga es guanya.
Ara, encarem el futur
sabent que tenim una
situació extraordinària
d'estabilitat econòmica.

ME: Per la seva part, la
Coordinadora Anticementiri
Nuclear de Catalunya
(CANC) ha celebrat l'anunci
del govern espanyol de no
instal·lar el Magatzem
Temporal Centralitzat

(MTC) de residus radioac-
tius a Ascó (Ribera d'Ebre)
i ha assegurat que la deci-
sió ha estat fruit del rebuig
majoritari de la societat i
les institucions del territori
al projecte. Està d'acord
amb aquestes manifesta-
cions?
RV: És una obvietat que
ens ha mancat el suport
polític que hem tingut des
de nombroses institu-
cions com el Consell
General de Cambres de
Comerç de Catalunya, en

especial la de Reus,
Foment del Treball,
PIMEC, patronals com la
CEPTA, la CECOT o
l'Associació d'Empresaris
de les Comarques de
l'Ebre, col.legis professio-
nals, sindicats com UGT o
diverses personalitats del
món universitari i econò-
mic, a banda de més de
4.000 signatures de
suport de gent de la
Ribera d'Ebre majoritària-
ment. Qui digui que no
hem tingut cap suport fal-

seja la realitat, però és
cert que no hem tingut
aquest suport polític. I
cadascú, que doni les
explicacions que vulgui
de perquè, amb la situa-
ció actual, ens hem que-
dat sense centenars de
llocs de treball directes i
d'altres indirectes, sense
un centre d'investigació
de referència i sense un
polígon industrial que si
l'hem de fer nosaltres ens
costarà uns 15 milions
d'euros.
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L’AMPOLLA

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

L’ALDEA

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

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

DELTEBRE

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

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far
ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Il·luminacióMontsià Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

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

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

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

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis 3a Edat

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

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

www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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Ingredients:

30 Plaques de cane-
lons

Oli d`oliva
100 gr. Bloc de foie
Panses
Pinyons
300 gr.  De saltejat de

bolets variats
6  Cuixes confitades

d`anec
Llavors de sèsam.

Pr imer,  demolerm les
cu ixes  conf i tades.

Després a una pael la
amb un  ra ig  d `o l i ,  po -
sem a coure les cu ixes
desmo l l ades ,  e l  b l oc
de  fo i e ,  l es  panses  ,
e l s  p i nyons ,  i  e l s  300
gr.   De sa l te jat  de bo -
lets.

Un  cop  sa l t e j a t  to t ,
es passa per la  p icado-
ra ,  pe r  f e r  l a  pas ta
dels canelons.

Coures  l es  p l aques
de l s  cane lons  segons
el  temps del  fabr icant  i
repa r t i r  l a  p repa rac ió

anter ior,  i  enrot l lar.

P repara r  una  becha -

me l  en rooss i n t  en  o l i
una ceba ta l lada pet i ta .
Afegir  la  far ina i  la  l le t .

D e s p r é s  u n t a r
a m b  m a n t e g a  l a  s a -
f a t a ,  p o s a r  e l  c a n e -
l o n s  d a m u n t  i  c o -
b r i r - l o s  d e
b e c h a m e l ,  a  s o b r e
e m p o l v o r a r  a m b  l l a -
v o r s   d e  s è s a m

E s c a l f a r  e l  f o r n  a
1 8 0  g r a u s  i   g r a t i -
n a r  2 5 -  3 0  m i n u t s .

“Primentons i Tomates”. Avui:
Canelons d’ànec

REDACCIO

El plat de la setmana
CEDIDA

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.

Albiol Palles, Francesc     

Bruch, 21  (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella   

A. Llambrich, 22  (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Verges Benet, Rosa M.  

Verges Pauli, 32 (Tortosa) 977440715 

Ulldemolins Reverter, Xavier       

Generalitat, 17  (Alcanar) 669794921 

Albella Beltran, Mª. del Carme

Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

Franquet Tudó, Elvira             

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
Domini de l'ambient assolellat, tot i que hi haurà alguns intervals de núvols
alts i prims, sobretot a la meitat sud del país. 
A més, a punts de la depressió Central hi haurà estrats baixos durant el matí
que localment persistiran tot el dia a Ponent. 

Precipitacions 
No se n'esperen. 

Temperatures 
Les temperatures es mantindran sense canvis o baixaran lleugerament. Hi
haurà inversió tèrmica matinal.
Les temperatures mínimes seran entre -2 ºC i -7 ºC al Pirineu i Prepirineu
localment més baixes a les valls amb fortes glaçades, entre -4 ºC i 1 ºC a la
depressió Central i Prelitoral nord, entre -1 ºC i 4ºC a la resta del Prelitoral i
entre 1 ºC i 6 ºC al litoral. 
Les màximes oscil·laran entre 9 i 14 ºC al Pirineu, al Prepirineu i a la depres-
sió Central, si bé a punts de Ponent i de la vall de l'Ebre quedaran entre 0 i
4 ºC, i entre 12 i 16 ºC al litoral i al Prelitoral. 

Visibilitat 
Bona o excel·lent a cotes elevades, i entre bona i regular a la resta. Tot i així,
hi haurà boires o boirines a punts de la depressió Central, puntualment
gebradores, que localment podran persistir tota la jornada a Ponent. 

Vent 
El vent serà fluix i de direcció variable, amb predomini del component nord
i oest sobretot als dos extrems del litoral.
Estat de la mar 

Costa Daurada: 
vent fluix i de direcció variable amb predomini de component oest. Mestral
al sud de Salou on hi haurà algun cop moderat.
Mar arrissada a marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Hauràs de fer un esforç per resoldre qües-
tions de treball que seran de molta importàn-
cia , però procura no actuar de manera
massa brusca.

Taure
20/4 al 19/5

És possible que hagis  de prendre decisions
ràpidament , fes-ho amb fase en el que cone-
guis i puguis, però de cap manera et quedis
paralitzat.  

Bessons
20/5 al 21/6

El dia serà mogut . Pel que fa al teu treball, és pos-
sible que es presentin canvis que també hauran
de veure amb la teva economia , però seran can-
vis bons.

Cranc
22/6 al 21/7

Hauràs d'enfrontar la teva relació sentimental
o d'associació amb realisme , i si és una
cosa que s'ha d'acabar , no continuïs propo-
sant-lo . Ara és el moment.   

Lleó
22/7 al 22/8

Aquest serà el millor dia per prendre una decisió
en qüestions  de feina , perquè és possible que
puguis fer el gran salt que necessites per pro-
gressar.

Verge
23/8 al 21/9

Les teves relacions sentimentals requeriran
de tota la teva atenció , i hauràs de resoldre
els problemes que hagin quedat bloquejats .
Deixa que tothom sigui lliure.

Balança
22/9 al 22/10

Aquest serà un dia que els grans mals hau-
ran de resoldre's amb gran solucions i per a
tu això es farà notar en les teves relacions
familiars i assumptes de feina.

Escorpí
22/10 al 21/11

El dia serà bo per parlar clarament amb els teus
fills , amb els teus amics i amb la teva parella en
relacions de festeig ,però no vegis solament els
errors dels altres.

Sagitari
21/11 al 21/12

Poden sorgir situacions especials relacionades
amb la llar , la família i qüestions de diners , que
tindran un bon resultat . Deixa que els teus sen-
timents positius et guiïn.

Capricorn
21/12 al 19/01

Tindràs força i voluntat per resoldre problemes o
per iniciar coses noves  , però no et passis  en les
teves paraules ni en els teus actes . Mostra
diplomàcia i bona voluntat.

Aquari
20/1 al 18/2

A partir d'avui podràs tenir mes clares les coses
i ara sí que sabràs com actuar . És possible que
rebis un suport econòmic , però no et confiïs per
això.

Peixos
19/2 al 20/3

Ara si que podràs prendre les decisions que has
estat analitzant des de fa temps , i obtindràs
més del que imagines . Comptaràs amb ajuda
d'amics.

MATÍ

SOL I NÚVOLS

TARDA

SOL I NÚVOLS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

11º 3°

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 

VENDA X A L E T
OBRA NOVA ALS
PILANS 500 M2;
GARATGE.  BARBA-
COA.  PARCEL.LA
810 M2 ACABATS
DE 1ª QUALITAT. 4
H., 2 SUITTES AMB
VESTIDOR. PISCINA
I JACUZZI

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

Edif icat l 'any 2005
120 m2 amb 4
hab., 1 bany 1 aseo
o P a r c e l . l a
val lada 4.400 m2.
Piscina. + 6 jornals
d'ol iveres

199.000€ Û  
977 44 38 79

VENDA XALET 
ALS REGUERS
Parcel. la 500 m2
Habi ta tge 90 m2
amb 4 hab., 1 b.
Piscina, Terrassa

220.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
AL CAMÍ DEL CÉLIO
Parcel. la de 1.000
m2. 2 hab., 1 bany.
Bassa gran.
Reformat

126.000€ Û
977 44 38 79

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 semi-
nova KNAUS
Sudwind KU-500
(oct-2004), equi-
pament de sèrie
+ extres (calefac-
ció, aigua calen-
ta, potes reforça-
des, estabilitza-
dor ALKO, clara-
boia panoràmica
HEKI II, tapa-
llança Knaus,
toldo viatge
Inaca Ibiza, roda
de recanvi i gat,
antena 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 cadascun
de benzina.

Preu de
ganga

12 .000 Û
Interessats
preguntar

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!!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Tot i que no s'ha d'oblidar
que les deu categories
restants ens demostren la
gran pedrera ebrenca que
tenim en diferents sectors,
des de la indústria, al turis-
me, passant per l'esport i
la cultura. Tot i iniciar-se
l'etapa de votacions, el
dinamisme i flexibilitat d'a-

quests premis, permet
que totes aquelles perso-
nes que ho desitgin,
puguin continuar propo-
sant candidats, garantint
la intriga fins pocs dies
abans de la cerimònia
d'entrega i propiciant un
intercanvi d'opinions entre
les diferents persones que
participen inscrivint-se o
inscrivint a altres en els
diferents apartats. Una tro-
bada, que cada any acull
un municipi ebrenc com-
promès amb la seva gent i
la seva terra. La primera
edició es va celebrar a
Tortosa, capital del Baix
Ebre i l'any passat a
Deltebre. Enguany li toca
el torn a Amposta. Totes
aquestes ciutats demos-
tren amb aquesta acció
d'acollida que és molt
important confiar en el
nostre potencial territorial
i des d'EbreLíders es tre-
balla perquè aquesta cade-
na cada cop sigui més llar-
ga i el convenciment més
profund.
S'ha de recordar que els
premis EbreLíders neixen
amb una clara vocació de
servir a la nostra societat,
acaronant i animant-la a
través d'un reconeixement
físic. Cada any els premis
han comptat amb un guar-
dó exclusiu, fet per un

artista del territori, ceràmi-
ca del roquetenc, Joaquim
Espuny, el primer any i
ferro forjat de Juan José
Oriol, veí de Deltebre, el
segon. En aquest dos
anys, EbreLíders ha pre-
miat les bones iniciatives,
però, tampoc s'ha quedat
curt, a l'hora de ser la veu
de totes aquelles vota-
cions que condemnaven
una mala acció cap a la
nostra terra i, el més
important, cap a la nostra
gent. Fugint de la demagò-
gia i apostant per una
democràcia el més real

possible, EbreLíders pro-
posa, que sigui la pròpia
societat qui voti les iniciati-
ves més positives, i con-
demni les més negatives.
De fet, no podia ser d'una
altra manera tenint en
compte qui hi ha al darre-
re. D'una banda, Canal TE,
a hores d'ara la televisió
local de les Terres de
l'Ebre, que compta amb la
major confianza per part
del públic ebrenc, amb un
share del 14,5% a la
demarcació. I el seu
“germà”, el setmanari gra-
tuït, Més Ebre, amb un

molt bon posicionament,
dintre del mercat de prem-
sa escrita a nivell territo-
rial. Tornant als premis,
EbreLíders ha nascut en
un moment de grans can-
vis globals i locals, on el
món digital cada cop està
més present a les nostres
vides. Conscient d'aquests
canvis, la seva plataforma,
d'entrada, ja ha estat
Internet. Fet que li ha
permès una ràpida conso-
lidació. 
Així,  als pocs dies de pre-
sentar-se en societat, la
pàgina web ja comptava

amb milers de visites i les
categories aviat es van
veure plenes de propos-
tes, persones i iniciatives,
que els usuaris volien que
fossin premiades o casti-
gades. En definitiva,
EbreLíders un any més es
presenta com el millor
aparador per demostrar-
nos i demostrar, que les
Terres de l'Ebre valen
molt. Si vols participar en
aquesta iniciativa de
donar-nos a conèixer al
món entra a www.ebreli-
ders.cat i participa. Entre
tots, segur que podem!

EbreLíders: «Hem vingut per a quedar-nos»

El proper 1 de febrer, la
tercera edició
d'EbreLíders obre la
fase de votacions als
candidats presentats en
cada una de les seves
onze categories, deu
fins la passada edició i
que enguany, l'organit-
zació (Canal TE i Més
Ebre) s'han decidit a
ampliar fins a 11, amb
la incorporació de la
categoria a "Títol
Pòstum". Una catego-
ria, que en aquests
anys de camí, s'ha tro-
bat a faltar perquè mol-
tes iniciatives positives
per al Territori i la seva
gent, han estat realitza-
des per persones que ja
no es troben entre
nosaltres. 

Frase d’una de les millors cançons d’Albert i la Banda dels 13, exemplifica a la perfecció la filosofia d’aquests Premis

EBRELIDERS ENS OFEREIX: GUANYAR A CASA

EbreLíders, un any més, es presenta com el
millor aparador de les nostres terres i de la

nostra gent.

PREMIS

DIANA MAR

                                       


