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FESTES DE SANT ANTONI, ASCÓ 2012

Festes d’hivern a l’Ebre
Ja ha començat la recollida de llenya per totes les cases del poble d'Ascó amb la que s'encendrà la tradicional foguera de Sant Antoni i que cremarà
durant tots els dies de la Festa Major. El repic de campanes i una enlairada de coets anuncien l'inici de Sant Antoni, festa declarada d'Interès Nacional.
Les festes, que s'allargaran fins el diumenge 22 de gener, comptaran amb les tradicionals corrides de cavalls i matxos, i també hi haurà lloc per a la
música, el ball, els jocs tradicionals i els sopars populars. A Ascó se li sumen altres municipis de l'Ebre que celebren aquesta festivitat.
P3

Rebuig de l’Ametlla de Mar
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar rebutja el projecte de centre d'experimentació i proves de tecnologia de generació eòlica. Un
acord consensuat de tots els partits polítics s'oposarà a la instal·lació, mitjançant l'aprovació en ple d'una moció i una consulta
popular. D'altra banda, l'IREC aposta perquè el parc eòlic marí experimental de l'Ametlla de Mar sigui també un focus d'atracció
turística. El director general de l'organisme, Antoni Martínez, assegura que, per les seves característiques, el projecte no es pot
desplaçar a cap altre punt de la costa.
P4

El dia 19 de febrer, eleccions per la presidència del CF Amposta

Avui és notícia

Toni Ruiz, vicepresident de l’Amposta, va anunciar de forma oficial el dilluns passat, a Canal TE, que presenta la seua
candidatura per a la presidència del club. Ruiz diu que iguala la proposta que va fer Jordi Pérez al seu dia, en l’aspecte
econòmic, “per garantir els mateixos compromisos amb els jugadors i el cos tècnic que es van acordar”. Així mateix, Jordi
Pérez ha confirmat que manté la seua candidatura. Per tant, ja hi ha un termini, per si en surten més i, posteriorment, els
P10
dos candidats faran la seua campanya per arribar al 19 de febrer, dia en què se celebraran les eleccions.

Terres de l’ebre. Sant Carles de la Ràpita Actualitat. Salut implanta al Baix Ebre el
garanteix que els seus proveïdors cobrin en un programa pilot de detecció precoç del
termini màxim de 40 dies.
P4
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càncer de còlon i recte.

Esports. Festa del futbol: el CD la Cava rebrà la
UD Jesús i Maria, demà (16.30 h). Els presidents
P11
van fer la prèvia a Canal TE.
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Opinió

Festes de Sant Antoni

NO hem de caure en els tòpics!

Les festes de Sant Antoni Abat són un
conjunt de celebracions festives que
tenen lloc al voltant del dia 17 de
gener, onomàstica d'aquest sant barbut, anomenat Sant Antoni del porquet
o dels rucs, perquè ha estat durant
segles el tradicional protector de tots
els animals útils per a les feines del
camp.
La invocació a Sant Antoni està encaminada a obtenir la fertilitat dels animals i dels aliments, i la purificació, i
és hereva de bona part d'antigues
advocacions precristianes amb idèn-

tics propòsits. La devoció popular al
sant es remunta al segle XII i ha generat, durant tots aquests anys un bon
nombre de manifestacions festives.
Com a patró del gremi dels traginers
o dels Tonis, el sant beneeix les cavalleries i presideix les cavalcades dels
Tres Tombs, també anomenades
Passades o Beneïdes. Són molts els
municipis de les Terres de l'Ebre,
Gandesa, Ascó, El Perelló, Alcanar…
que durant tot el cap de setmana organitzen tot un seguit d’activitats per
celebrar aquesta festivitat.

Opinió

Parlem dels Consells Comarcals

diari

Segons molts professionals de la psicologia i la sociologia, la dona té una capacitat
innata per a l'organització i per a l'estalvi, a
part d'una intel·ligència emocional increïble.
Segurament son habilitats que s'han anat
desenvolupant al llarg de la història, pel seu
paper que li ha tocat viure. Això no vol dir
però, que no hi hagi homes que també tinguin aquestes qualitats.
El món empresarial, tal i com el tenim concebut avui en dia, ha arribat a la seva fi. Ara
es parla de com hem de ser capaços de fer
més amb menys, de com ser més productius amb la mateixa dedicació, i sobretot
de la importància de recuperar tots aquells
valors que en els últims anys han quedat
aletargats, per no dir passats de moda.
Hem de tenir en compte que pels nostres
pares, estar tota la vida treballant a la
mateixa organització, era motiu d'orgull i
satisfacció. En canvi, per la societat d'ara,
això pot arribar a transmetre una manca d'iniciativa personal, tindre poca espenta o
fins i tot pot donar la imatge de ser poc
aventurer. Moltes paraules, aquestes, relacionades amb la joventut, acostumada a
fer pocs esforços per conservar el seu lloc
de treball, i ni molt menys per sempre més,
tot dient els tòpics que: res és per sempre!
Sincerament, sempre he considerat que
aquest posicionament era corresponsabilitat de molts. Per suposat, i en primer lloc,
dels pares. També de l'ensenyament, tal i
com està concebit al nostre país. De les
empreses que han d'invertir molts d'esforços tant personals com econòmics per
motivar als seus equips, i que no ho fan del
tot. I per últim, però no per això menys
important, del propi l'individuo, o és que
tothom té corresponsabilitat menys un
mateix? Maleïts tòpics!!!

coses, ja que com ha dones ens hem tingut
que esforçar el doble durant molts i molts
d'anys per arribar al mateix lloc que els
homes. Segurament hi haurà qui no estarà
d'acord amb aquesta afirmació, però son
moltes les histories de vida de tantes i tantes dones que ho acaben avalant amb el
seu sacrifici.
Ara és el moment. Ara és el moment de no
quedar-se a casa i iniciar una llarga trajectòria per anar canviant el món laboral,
tant pel que fa als valors, com en l'eficàcia
i l'eficiència.
Des d'Adede volem iniciar una xarxa al nostre territori on el trueque, el banc de temps,
la cooperació i la coordinació entre diferents organitzacions sigui possible.
Imagineu una organització que no té diners
per fer-se la seva pàgina web, i un altra
empresa li dissenya la pàgina a canvi d'un
altre servei que requereixi. O be una aliança
entre tres empreses del territori que és
complementen i son capaces d'unir
esforços per crear un nou servei o nous
productes conjuntament. Optimitzen recursos, creant valors afegits, i molt possiblement, a la llarga generaran llocs de treball.
Això, sens dubte, és economia productiva.
Des d'Adede pensem que ara és temps d'aliances, és temps de sumar i no de restar,
s'han acabat els recels. La solidaritat, la
cooperació i la innovació son valors que
s'han de recuperar i potenciar. En propers
articles explicarem en detall els projectes
que impulsarà ADEDE aquest any al nostre
territori, anomenats “ Els grans valors ens
trauran de la crisi” i també “Avui tot és possible”.

Ara tot està canviant, i per suposat aquest
nou escenari de crisi en qüestió de valors
farà la seva feina, però no serà suficient.
Hem d'unir esforços per canviar l'ordre dels
valors, que en gran mesura, no ens enganenyem, son els que veritablement acaben
donant la felicitat, ja que una feina gratificant i feta amb passió, motivació i entusiasme, ens ajuda en la nostra autoestima i ens
fa ser més feliços.

No podria acabar aquest article sense animar a totes les dones, emprenedores,
directives, empresaries, polítiques, funcionaries, GRANS TREBALLADORES en definitiva, a formar part del projecte Adede. El
nostre territori, la societat, els nostres fills
ens necessiten. Us puc garantitzar que
totes les que formem part d'adede estem
conveçudes que hi ha altres maneres de fer
les coses. Us convido a aportar la vostra
experiència personal per tal d'aconseguir
una societat millor per a les nostres filles i
fills.

Però com ho farem? Des d'Adede pensem
que les dones poden aportar molt en
aquesta manera de pensar i de fer les

Cinta Pascual
Presidenta d'Adede
www.adede.org
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A dia d'avui i en el context econòmic en què ens
trobem, cal afrontar, des de la reflexió i l'argumentació, un aprimament de l'administració
pública. Un aprimament que té com a objectiu
principal disminuir la despesa i incrementar l'eficiència. Aquest fet ha de comportar que les diferents administracions públiques hagin de mancomunar esforços per tal de simplificar l'entramat
institucional supramunicipal que, a dia d'avui, no
només ocupen Consells Comarcals i
Diputacions sinó també consorcis i altres figures
públiques de gestió o prestació de serveis que, en la major part dels
casos, encara són més desconegudes i, per aquest sentit, menys qüestionades. Segurament la millor manera de fer front a aquest debat, més
enllà de les pròpies idees de cadascú, és la pedagogia i la pròpia realitat.
Alguns lectors que a hores d'ara estan llegint aquest article poden desconèixer què són els consells comarcals i quines són les seves funcions.
I, probablement, la resposta d'aquestes dues qüestions són la base per
afrontar aquest debat amb garanties.Des del passat mes de juliol tinc l'honor, el repte i la il·lusió de presidir el Consell Comarcal del Baix Ebre. Una
administració que gestiona àrees que afecten, de forma directa, el dia a
dia de molts ciutadans i que tenen com a finalitat avançar en el progrés
econòmic i social de la comarca.
El ventall de tasques i serveis públics que gestiona, en aquest cas, el
Consell Comarcal del Baix Ebre és ampli i transversal. En l'àmbit social
podem destacar, per exemple, el servei d'assistència a domicili, el servei
d'atenció i gestió de diferents serveis socials a través de professionals
d'àmbit comarcal, l'atenció a la infància i a l'adolescència, la gestió d'acolliments i adopcions, els ajuts individuals de menjador o de desplaçament,
la gestió del transport de persones amb mobilitat reduïda o el transport i
menjador escolar, els ajuts per a beques de llibres i llars d'infants, entre
d'altres. També és important i notòria l'aposta que fa el Consell Comarcal
en l'àmbit de la dinamització econòmica i el foment de l'ocupació: cursos
per a gent aturada, inserció laboral per a discapacitats, borsa de treball o
també, entre d'altres temàtiques, l'assessorament a nous empresaris i la
gestió del Viver d'Empreses comarcal. A banda d'aquests àmbits, el
Consell Comarcal també desenvolupa funcions en el camp del medi
ambient, com és el cas de la gestió de les depuradores. O també en l'àmbit de la cultura, el turisme, l'habitatge, la joventut, el consum...
Molts ciutadans i ciutadanes de la nostra comarca resulten beneficiaris, a
dia d'avui, d'aquests i molts més serveis que ofereix el Consell Comarcal
del Baix Ebre. Uns serveis que, malgrat no siguin quotidians per a tothom,
no deixen de tenir un pes específic per a entendre el progrés que ha experimentat la nostra comarca en els darrers anys.
Si els consells comarcals no existissin, s'haurien d'inventar. I és que els
ens comarcals són nivells administratius òptims per dimensió territorial
per tal de cercar l'equilibri entre l'aprofitament d'economies d'escala per
reducció de costos en serveis públics conjunts entre diferents municipis i,
alhora, suficientment propers als ciutadans com a pas immediatament
posterior als propis ajuntaments. Ara bé, hem de ser realistes i també
hem de constatar que els consells comarcals necessiten una reforma
legal profunda a nivell competencial i també a nivell de finançament per
tendir a què puguin donar molt més de sí i puguem aprofitar, encara més,
les sinèrgies de mancomunació i coordinació de serveis com a base per
a reduir costos i guanyar en rigor en la gestió dels recursos públics. I, fins
i tot, en aquesta línea, els consells comarcals podrien suplir gran part de
consorcis i figures de gestió pública que, a hores d'ara, estan superposades en l'àmbit supramunicipal. Així doncs, cal afrontar el debat sobre l'aprimament de l'administració pública des del coneixement i hem de tindre
com a objectiu principal el progrés i el benestar de la ciutadania amb una
idea clara de guanyar en estalvi, simplificar funcions i millorar la qualitat
dels serveis públics. A partir d'aquí, podem començar a debatre, establir,
discutir i prioritzar les bases d'una administració pública més àgil i més eficient que repercuteixi positivament en el conjunt de la ciutadania. De ben
segur que, d'aquesta forma, ens aproparem més i millor a les necessitats
dels ciutadans.
Lluís Soler i Panisello
President del Consell Comarcal del Baix Ebre
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Les Terres de l’Ebre gaudeixen de la
festivitat de Sant Antoni
Diversos municipis del territori estan de festa aquest cap de setmana
La benedicció dels animals, un dels actes més destacats
ACTUALITAT
TG

Tot a punt per les festes
de Sant Antoni.
Arriba la primera festa de
l’any. No hi ha poble de les
Terres de l'Ebre que no
celebri la festivitat de Sant
Antoni Abat. Al voltant del
17 de gener tots els pobles
programen un seguit d'activitats que tenen molts anys
de tradició. I és que durant
segles, la pròpia religió
cristiana l'ha considerat
protector de tots els animals útils per a les feines
del camp, i per extensió,
de les bones collites i dels
aliments. A la majoria de
pobles té lloc una missa en
el seu honor i també la
benedicció dels animals. A
Ascó, la Festa de Sant
Antoni d'aquest municipi va
ser declarada festa d'interès comarcal. Comença
amb els tradicionals Tres
Tombs i continua després
de l'ofici solemne al sant,
amb les tradicionals corrides, unes espectaculars
curses de cavalls, matxos i
rucs, que es repeteixen el
dies que s'organitza la
festa. Un dels actes més
rellevants és l'encesa de la
foguera i la ballada de jotes
al voltant del foc durant
tota la nit. Al Perelló és el
patró del poble, i per tant,
durant aquests dies se

Tradició per les festes de Sant Antoni. Imatge de les festes d’Alcanar

celebren les Festes Majors
del Perelló. Un dels actes
més representatius són els
"Tres Tombs", en el qual hi
assisteixen
nombrosos
cavalls i carruatges d'arreu
de la província realitzant
tres tombs pels carrers del
poble i finalitzant amb la
benedicció de tots els animals. Un altre acte tradicional és la "Darrera", que té
lloc a la plaça de l'església
i consisteix en la subhasta

d'una coca, amenitzada
per la xaranga. Finalment,
com a acte popular, sempre té lloc la "Festa del
Calmant", beguda típica del
poble elaborada amb rom,
cafè i sucre. A Alcanar
també hi podem trobar
balls populars, misses,
benedicció dels animals,
trencada d’olles, obres de
teatre...
etc.
Aquest
dimarts, Móra d'Ebre va
celebrar un any més la fes-

tivitat de Sant Antoni. Des
de primera hora del matí,
l'Agrària Sant Antoni Abat
va posar a la venda les típiques coques beneïdes, i la
Comissió de Festes va preparar les 500 clotxes que
va poder degustar tots
aquells que es van acostar
a la plaça de Baix. Tot
seguit es va realitzar la
benedicció dels animals i la
volta dels tres tombs, on
van desfilar diversos rucs i

cavalls amb els seus
carros guarnits per l'ocasió. També l'Ajuntament de
Gandesa ha declarat la
festa de Sant Antoni com a
festa
d'interès
local.
Aquesta és una antiga reivindicació de la Comissió
de Sant Antoni, que agrupa
els veïns que impulsen les
celebracions que tindran
lloc aquest cap de setmana
a la ciutat. L'alcalde, Carles
Luz, ha explicat que aques-

ta declaració és un primer
pas per a la protecció i
potenciació
d'aquesta
festa tradicional gandesana. El desig de l'alcalde i
dels mantenidors de la
festa seria aconseguir la
declaració de festa d'interès comarcal en un futur.
Els actes d'enguany tindran
lloc dissabte i diumenge
vinents. Destaquen les activitats de diumenge al matí,
les més tradicionals i pròpies de la ciutat, com ara la
plega de llenya, la benedicció d'animals, l'encesa de
la foguera amb el ball del
baconet de Sant Antoni, les
ofrenes al sant, els ditxos,
la rifa o la dansada. Tot plegat finalitzarà amb un dinar
popular a base d'olla de
Sant Antoni. La tradició de
la festa arrenca de l'edat
mitjana i a Gandesa està
documentada per escrit
des de 1801 en el llibre de
comptes de la Confraria de
Sant
Antoni.
Els principals actes d'aquesta festa són la recollida de la llenya pels diferents carrers de Gandesa
per part dels majorals i
majorales, acompanyats
pel “Baconet” de Sant
Antoni, les pubilles, pubilleta i hereu que fan la plega,
els gralles i gegants de
Gandesa i dos ruquets que
amb carro porten la imatge
de Sant Antoni.

diarimés
ebre
4

L’IREC aposta
pels
aerogeneradors
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L’Ametlla de Mar rebutja el projecte Zèfir
Un acord consensuat entre tots els partits polítics s’oposa a la instal.lació
ACTUALITAT

L'Institut de Recerca en
Energia de Catalunya (IREC)
aposta perquè la central
eòlica marina experimental
que projecta a tres quilòmetres de la costa de l'Ametlla
de Mar es pugui convertir
també en un "atractiu turístic", a l'estil dels aerogeneradors instal·lats al mar prop
de
Copenhaguen,
a
Dinamarca. Així ho ha manifestat en declaracions a
l'ACN el director general de
l'organisme,
Antoni
Martínez, qui confia en la
voluntat del Govern de
materialitzar aquest projecte superant les recances
dels veïns i l'Ajuntament.

La Generalitat
estudiarà la
petició de rebuig
La Generalitat estudiarà
en detall la petició de
rebuig de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar al projecte Zèfir. El delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, ha
explicat que parlarà amb
les conselleries implicades en el projecte per
saber si es poden atendre les demandes del
consistori que no accepta la ubicació de quatre
aerogeneradors de 180
metres d'alçada a tres
quilòmetres i mig de la
costa.

REDACCIÓ

L'Ajuntament
de
l'Ametlla de Mar ha
anunciat que en una
decisió de consens de
tots els partits polítics
en
representació
municipal, rebutja el
projecte Zéfir, que preten instal·lar davant de
la costa de l'Ametlla
de Mar un centre d'experimentació i proves
de tecnologia de generació eòlica.

Un cop escoltada la postura
de l'IREC (Institut de
Recerca en Energia de
Catalunya) i acumulada tota
la informació, tots els partits (CiU, PP, ERC i PSC) han
començat a elaborar conjuntament una proposta
d'al·legacions per presentar
dins el primer termini legal
que va concloure el passat
dimecres 18 de gener. És la

voluntat de tot el consistori
fer-ho amb total consens i
pensant únicament en el bé
del poble.
Andreu Martí, alcalde de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar, “després d'analitzar la
informació del projecte amb
detall i seguint el guio consensuat per tots els partits
polítics i per unanimitat,
decidim rebutjar el projecte
i la seva ubicació i encetar
gestions amb la Generalitat
per demanar-li que retiri el
projecte Zéfir del davant de
la nostra costa”.
Segons Andreu Martí,
“estem bàsicament en contra d'aquest projecte perquè creiem que la
instal·lació d'aquests generadors tant a prop de la
costa té un gran impacte
visual i paisatgístic, fet que
va totalment en contra del
model turístic i urbanístic i
sostenible que venim planejant durant més de 30 anys.
Tampoc tenim dades de
quina afectació pot tenir l'e-

Cedida

Els grups polítics de l’Ametlla de Mar s’oposen conjuntament.
missió d'ones electromagnètiques en l'ecosistema marí i ni com pot afectar
en la avifauna i la repercussió que tot això pot tenir en
la pesca”.
El passat dilluns dia 16 a les
14 h es va convocar una

L’Ajuntament de la Ràpita
regula la morositat
Garantirà que els seus proveïdors “cobrin en un termini de 40 dies”
L'ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ha decidit acabar amb la tendència de les administracions
a demorar el pagament de
les factures als seus proveïdors amb l'aprovació del
Reglament regulador del
procediment i control de

les factures, que properament entrarà en funcionament. El reglament va ser
aprovat inicialment el passat 24 de novembre pel ple
de la corporació local i, un
cop transcorregut un mes
des de la publicació de la
seva aprovació inicial als

Butlletins Oficials, el text
íntegre d'aquesta norma
serà publicat al BOPT per a
la seva entrada en vigor.
El nou reglament no sols
pretén donar compliment a
allò establert en la tant
debatuda norma estatal
sobre morositat, sinó que

sessió plenària extraordinària per aprovar una moció
de rebuig a aquest projecte
i demanar a la Generalitat
de Catalunya la seva retirada, i les al·legacions que es
presentaran a la primera
publicació relativa al projec-

te.
Paral·lelament, s'han dut a
terme diverses gestions
amb alts càrrecs de la
Generalitat per estudiar la
possibilitat de paralitzar
aquest projecte i no dur-lo a
terme.

la seva principal finalitat és
garantir a tots els proveïdors de l'ajuntament de la
Ràpita que el pagament de
les seves factures es farà
efectiu dintre d'un termini
màxim de 40 dies, a partir
de la data de registre de
les factures.
Segons l'alcalde de la
Ràpita,
Joan
Martín
Masdéu, “aquest reglament és un reflex de les
prioritats del govern municipal de garantir l'eficient
aplicació dels recursos
municipals i la liquidés dels
proveïdors”.

A hores d'ara l'administració triga de mitjana 162
dies a pagar els seus proveïdors, segons va denunciar ahir la Plataforma
Multisectorial Contra al
Morositat (PMCM), però
“des de l'ajuntament de la
Ràpita intentarem que els
proveïdors cobrin en un
màxim de 40 dies i això
comporta assumir responsabilitats per part dels regidors i l'alcalde en quan al
compliment dels terminis
establerts per la legislació”, afegia Joan Martín
Masdéu.
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La Generalitat
no pagarà les
ajudes de la llei
de barris
L'Associació Catalana de
Municipis (ACM) ha
sol·licitat reunir-se amb
el
Departament
de
Territori i Sostenibilitat
per tal d'"intermediar
amb els ajuntaments
afectats" pel retard que
el Govern ha anunciat en
les ajudes per als projectes de la llei de barris.
L'ACM respon així a l'anunci del portaveu del
govern, Francesc Homs:
l'executiu no podrà
pagar "puntualment" per
culpa de l'estat de la tresoreria de la Generalitat.
Els 117 ajuntaments
afectats han rebut una
carta amb "caràcter preventiu" on s'explica que
"aquest any vinent serà
realment difícil de fer els
pagaments" als projectes que estan pendents
de rebre els recursos del
Govern, ha explicat el
secretari d'Habitatge,
Carles Sala.
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Important davallada en el sector de l’oliva
La campanya es tancarà amb una producció de 13.249 tones menys que la mitjana del 2008 i 2010
ACTUALITAT
REDACCIÓ

Unió
de
Pagesos
adverteix que, amb la
collita d'olives pràcticament acabada, la
campanya 2011-2012
es tancarà amb una
producció de 13.249
tones, un 63% menys
que la mitjana de la
producció de les campanyes que van entre
el 2008 i el 2010, i
que va ser de 35.823
tones.

Aquesta important davallada de la producció, bàsicament causada per la forta
sequera patida enguany,
juntament amb l'abaixada
de preus en origen, suposarà unes pèrdues de quasi
51 milions d'euros per al
sector durant la campanya
de comercialització 20112012. El sindicat recorda,
però, que el principal pro-

blema que pateix el sector
és l'agreujament de la crisi
de preus, campanya rere
campanya, que en el cas de
l'olivera es va iniciar en la
campanya 2007-2008, i
que ja ha comportat una
pèrdua d'ingressos de més
del 40% per als productors
catalans, que han vist com
els preus s'han enfonsat
des dels 0,60 euros el quilo
l'any 2005 fins als 0,30
euros el quilo del 2010 i el
2011. Unió de Pagesos ja
va alertar al maig del 2008
que la crisi de preus no responia a raons de mercat
sinó a la pressió exercida
per la gran distribució i a la
submissió d'envasadors i
industrials a aquesta pressió perquè els preus anessin a la baixa. En aquest
sentit, el sindicat ha interposat denúncies, aquests
últims anys, davant l'organisme competent de l'administració en detectar olis
d'oliva de qualitat inferior a
la que indicava l'etiqueta,

La cooperativa de l’Aldea presentarà
un pla de viabilitat
Per garantir la continuitat de la seva activitat

La cooperativa de l'Aldea
presentarà abans del 31
de març un pla de viabilitat per garantir la continuïtat de la seva activitat i
possibilitar, així, el retorn
dels diners que encara
continuen bloquejats per
la secció de crèdit de
l'entitat. Aquest és el full
de ruta que la directora
de l'Institut Català del
Crèdit Agrari (ICCA),
Divina
Alsinet,
ha
transmès als afectats
diluint l'anunci inicial de
poder disposar de tots
els dipòsits en pocs
mesos.
E
l
Govern continua considerant que la cooperativa és
viable però adverteix que
la recuperació dels estalvis bloquejats dependrà
de la continuïtat de l'activitat i ha tornat a demanar paciència als impositors. Alsinet es va reunir
amb la junta rectora de

diarimés
ebre

l'entitat abans de participar en la reunió que la
mateixa directiva va convocar, divendres passat,
per informar els afectats
sobre l'origen del bloqueig de comptes i les
possibles vies de solució.
A la trobada hi van assistir més de 200 persones
així com els tècnics contractats per la cooperativa recomanats per la

mateixa Generalitat.
El Govern considera que
la cooperativa i els seus
socis són els responsables de recórrer el camí
de sortida al problema
del bloqueig de comptes
aprovant el pla de viabilitat que els tècnics han
d'elaborar durant les pròximes setmanes i presentant abans del 31 de
març.

Conclusions

El Govern continua considerant que la
cooperativa és viable però adverteix que la
recuperació dels estalvis bloquejats
dependrà de la continuïtat de l’activitat
El pla de viabilitat es presentarà
abans del 31 de març

Cedida

La situació del sector és crítica.

olis d'oliva mal etiquetats i
indicis de pràctiques com
presumpta venda a pèrdues
o abús de la posició de
domini. Entre les propostes
que ha reiterat el sindicat
per tal de pal·liar la situació

de crisi hi ha investigar les
presumptes
pràctiques
il·legals de la gran distribució, incrementar els controls en l'etiquetatge, adequar la fiscalitat dels productors a la pèrdua d'in-

gressos, fomentar l'ús de
l'oli d'oliva dins les institucions catalanes o substituir
l'actual mecanisme d'emmagatzematge privat per
un de retirada de producte
del mercat.
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Votacions per
la presidència
d’ERC a l’Ebre
L'actual president de la
Federació d'ERC a
l'Ebre, Gervasi Aspa,
torna a encapçalar la
única candidatura que
s'ha presentat per assumir la nova executiva
regional del partit al
territori. Després de la
renovació de la presidència i la secretaria
general, a nivell nacional,
els
militants
d'Esquerra a les Terres
de l'Ebre celebraran
aquest dissabte a la
tarda, al Centre Cívic de
Deltebre (Baix Ebre), el
Congrés Regional ordinari per renovar l'executiva.

Millores a la via
verda de la Terra
Alta
El Consell Comarcal de la
Terra Alta ha executat el
projecte de millora del
traçat del paviment dels
túnels de la Via Verda al
seu pas per la comarca,
una actuació que s'ha executat amb conveni amb el
Patronat de Turisme de la
diputació de Tarragona i
que ha suposat una inversió de més de 60.000
euros. L'actuació ha
permès suprimir la perillositat de les cunetes dels
túnels i alhora aconseguir
una senyalització que faciliti el trànsit de persones en
bicicletes i a peu pels
túnels.
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Detecció precoç de Càncer Colorectal
Amb una inversió de 130.000 euros.
ACTUALITAT
REDACCIÓ

El director territorial de
Salut, Albert Gómez, ha
presentat el Programa
pilot de Detecció precoç
de
Càncer
Colorectal que posa en
marxa
la
Regió
Sanitària de les Terres
de l'Ebre a la comarca
del Baix Ebre per a uns
17.000 ciutadans d'entre 50 i 69 anys d'edat.

El Departament de Salut
convidarà a participar-hi
tots els ciutadans de la
comarca del Baix Ebre
d¿aquesta franja d'edat, els
quals rebran una carta individualitzada en què se'ls
indicarà que han d'adreçarse al seu CAP o consultori
local per obtenir l'equip de
la prova de detecció de
sang oculta en femta. El
personal d'atenció primària

els oferirà les indicacions
oportunes per recollir la
mostra. Un cop analitzades
les mostres al laboratori de
l'Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa, el Departament
informarà per carta els
usuaris amb resultat negatiu
i els tornaran a convocar
per fer-se les proves al cap
de dos anys. En canvi, els
usuaris amb resultat positiu
seran citats per telèfon 48
hores abans d'anar a la consulta de la Unitat de
Cribratge corresponent, on
se'ls farà la visita prèvia a
la colonoscòpia i on
rebran les indicacions
oportunes per realitzar-la.
En el 95% dels casos, les
colonoscòpies
són
terapèutiques, és a dir, en
la mateixa prova es retiren
els pòlips o altres patologies que hi pugui haver.
Amb una taxa de participació del 45%, segons ha
explicat el director territorial de Salut, s'espera realitzar 3.400 tests de sang

Cedida

Presentació del programa aquest passat dimarts.

oculta a femta, essent la
taxa esperada de positivitat d'un 5,5-6%, el que
representen de 187 a 204
colonoscòpies a realitzar
anualment.
Els tests de sang a femta,

es realitzaran als diferents
CAP i consultoris rurals
dels equips d'atenció
primària de la comarca del
Baix Ebre (Tortosa Est,
Tortosa Oest, Deltebre,
Aldea-Camarles-Ampolla i

Ametlla-Perelló), i les colonoscòpies a l'Hospital de
Tortosa Verge de la Cinta.
El test es farà cada 2
anys, o sigui dels 50 als
69 anys: 10 cops per
cada ciutadà testat.

cada 10 denúncies que es
posen a Tortosa es fan a la
Policia Local, malgrat que
aquest cos només és

col·laborador en aquesta
matèria amb els Mossos
d'Esquadra.

La Policia Local incrementa un
86% la seva activitat
En un temps de 4 anys
La Policia Local de Tortosa
ha incrementat un 20 per
cent el nombre de les seves
actuacions durant l'any
2011, un percentatge que
creix fins al 86% si ho comparem amb les dades de fa
quatre anys. Aquests increments, que es produeixen
malgrat el manteniment de

la plantilla en 61 efectius,
són fruit de l'aposta per una
reorganització interna del
cos policial iniciada l'any
2008, amb una priorització
de la policia de proximitat,
que s'ha traduït amb una
major presència d'agents
patrullant al carrer.
En la presentació de la

memòria de la Policia Local
2011 s'ha posat de manifest també un increment del
nombre d'actes instruïdes
per infringir l'ordenança de
civisme (16,6%), així com
l'augment sostingut de la
quantitat d'actuacions en
matèria de policia de seguretat, fins al punt que 3 de

DIVENDRES 20
DE GENER
DE 2012

www.mesebre.cat

publicitat

diarimés
ebre
7

diarimés
ebre

TERRES DE L’EBRE

8

www.mesebre.cat

Els socialistes denuncien
«la deixadesa de l’estadi de Tortosa»
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Acord a
Mora
d’Ebre

«La piscina de Bel fa aigües»
Afirmen que respon «a l’electoralisme»
ACTUALITAT
REDACCIÓ

El grup municipal del
PSC a l'Ajuntament de
Tortosa ha criticat que
“els excessos electoralistes del govern de Bel,
que va tirar a terra l'entrada a l'estadi durant
la precampanya, i els
reiterats incompliments
amb el projecte del
complex d'aigües, que
van dir que seria una
realitat el 2009, han
portat lamentablement
a una deixadesa de l'estadi municipal que
reverteix negativament
en la imatge del centre
neuràlgic de Ferreries”.

“Estem davant d'un incompliment en tota regla de
totes les previsions del
govern de la ciutat respecte
al projecte de complex d'aigües, edifici administratiu,
remodelació de la plaça
Joaquín Bau i aparcament

que es recollia en el Pla
d'Actuació Municipal de l'anterior mandat”, ha denunciat el portaveu, Antoni
Sabaté, que ha estat contundent en afirmar que
“podem constatar avui que
el seu gran projecte estrella
ha fracassat, un fracàs que
evidencia l'electoralisme
que CiU ha fet, tant a l'oposició com al govern, d'aquest projecte”. Per aquest
motiu, considera que, per
dignitat, el govern hauria de
treure el cartell anunciador
de les obres, sobretot perquè s'ha vist obligat a modificar
el
projecte.
“Estem davant una situació
molt greu”, ha advertit.
Sabaté ha mostrat la seva
preocupació perquè el projecte no es retardi encara
més, si aquest es modifiqués substancialment i
maluradament s'hagués de
reiniciar el procés administratiu per a una nova concessió. Segons el portaveu,
estem davant un relat anunciat ja pels socialistes pel
cost desmesurat del projec-

Cedida

Davant l’estadi de Tortosa, ahir dijous.

te inicial i per la fórmula
d'explotació que havia escollit el govern de CiU per tirarlo endavant. “S'ha constatat
que era erràtic, ja que hauria estat més fàcil que la
concessió fos per construcció i explotació com havia
previst el govern de Joan
Sabaté. Aquest relat anun-

ciat evidencia avui que teníem raó amb les nostres
argumentacions”.
Finalment ha dit que “no es
pot posar com excusa la
crisi perquè aquesta ja era
una realitat quan van decidir
tirar endavant el projecte,
tot i els recels que havia
causat.” El pitjor de tot és la

situació actual perquè “una
ciutat com Tortosa, capital
del territori, no disposa de
piscina d'estiu des del 2008
i té avui unes instal·lacions
esportives que denoten una
imatge d'abandó que la
capital del territori no es
pot permetre de cap de
les maneres”.

Ple Extraordinari a l’Ajuntament de Deltebre
Demana que inclogui al projecte de pressupostos per al 2012 el finançament del Centre de Tecnificació de la Piragua
El Ple de l'Ajuntament de
Deltebre ha aprovat
aquest dijous, en sessió
extraordinària i urgent,
demanar al Departament
de
Presidència,
Secretaria General de
l'Esport, que inclogui al
projecte de pressupostos de la Generalitat pel
2012 el finançament de
les obres del Centre de
Tecnificació
de
la
Piragua. La proposta
s'ha aprovat per la unanimitat de tots els partits
polítics (ERC, CiU, PSC i
PPC) que s'han compromès a intercedir
davant els corresponents grups parlamentaris, per poder incloure
una esmena als pressupostos. Les obres de la
base de piragüisme

estan ja executades,
només falten petits
detalls per finalitzar,
amb
un
cost
de
660.978,55
i dels
quals 300.000
els
havia
d'aportar
la
Generalitat. La subvenció, però, no figura al
projecte de pressupostos del 2012, que es
troba ja en tràmit parlamentari.
Segons ha explicat
l'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, en data 4
de març de 2010, el
general
Subdirector
d'Activitats Esportives i
del
Infraestructures
Consell
Català
de
l'Esport va enviar un
escrit a l'Ajuntament on
va autoritzar una subvenció de 300.000 per a

l'actuació del Centre de
de
la
Tecnificació
Piragua. Però, en data
30 de juny de 2011, el
Cap
de
Servei
d'Equipaments Esportius
de
la
mateixa
Subdirecció General va
comunicar
a
l'Ajuntament que desistia
de la subvenció, malgrat
l'Ajuntament havia complert els requeriments
tècnics que se li havien
demanat. A partir d'aquell
moment,
l'Ajuntament es reuneix
amb el secretari general
de l'Esport, Ivan Tibau,
que es va comprometre
a incloure l'obra en l'exercici pressupostari del
2012, donat el seu
avançat estat d'execució.

Paral·lelament, l’Ajuntament
de Deltebre va interposar
recurs contenciós administratiu contra la resolució de la Presidenta del
Consell
Català
de
l'Esport.
Malgrat el projecte de
pressupostos del 2012
es troba ja en un estat
avançat de tramitació,
l'Alcalde confia que l'acord del Ple i la implicació de tots els grups
polítics tinguin un efecte
positiu i que la subvenció
per
al
Centre
de
de
la
Tecnificació
Piragua sigui inclosa
finalment als pressupostos. Segons Aspa “no
volem tornar als vells
temps en què el govern
de la Generalitat tenia
molt poca sensibilitat

per Deltebre”. Per la
seva banda, el portaveu
de CiU Lluís Soler, s'ha
compromès a intercedir
davant el seu grup parlamentari per poder incloure aquesta obra als pressupostos, malgrat ha criticat que l'Ajuntament
hagi actuat tard, a
menys de 24 hores de
tancar el període de presentació d'esmenes, i
creu que tot plegat és
una “cortina de fum” ja
que l'acord d'avui no
“serveix pràcticament de
res”. Per últim el portaJuan
veu
popular,
Bertomeu, s'ha mostrat
disposat a col·laborar
amb el govern de
Deltebre, però creu que
en tot aquets procés “hi
deu d'haver algun error”.

Els professionals i la
direcció de l'Hospital
Comarcal de Móra d'Ebre
signen un acord laboral
que garanteix tots els
llocs de treball. Els representants dels treballadors
de
l'Hospital
Comarcal de Móra d'Ebre
i la direcció del centre
han signat un acord laboral per als anys 2011 i
2012. Aquest acord
garanteix la continuïtat
de tots els llocs de treball i dóna resposta a la
disminució d'ingressos
del centre derivats de l'aplicació del Pla de
Cedida
Sostenibilitat del Model
Sanitari Català establert
pel departament de
Salut.
Concretament,
l'Hospital té una reducció
d'assignació
pressupostària per al 2011
d'1.569.000 euros i
d'1.518.000 euros per al
2012.

Primeres neus
a l’Ebre,
aquesta
setmana
La neu ha arribat aquest
2012 al cim de Caro, al
massís
dels
Ports.
Aquest mateix dilluns, la
pluja que estava caient a
la ciutat de Tortosa i
Roquetes va esdevenir la
primera nevada de l’any
al punt més alt de les
Terres de l'Ebre i de tota
la
demarcació
de
Tarragona. Molts afeccionats a la meteorologia i a
la fotografia van pujar als
Ports i van poder fer
fotografies del blanquinòs paisatge. De fet,
l'estació automàtica del
Parc Natural dels Ports
aquest
ha
marcat
dimarts registres que
rondaven els zero graus
centígrads i una humitat
relativa de més del 97%.
A finals de setmana, les
restes de neu encara
eren visibles.
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Actualitat

L'exposició 40 Anys d'Acció Humanitària Independent, que
repassa els quaranta anys de vida de Metges Sense
Fronteres (MSF), arriba a les TE. Ho fa presentada per
l'Antena Cultural Tortosa de la URV, al vestíbul el campus
Terres de l'Ebre i es podrà visitar fins el proper 3 de febrer.

Albert i la Banda dels 13 ho guanyen tot a
l’Ebre Musik-Ciutat de Tortosa d’enguany
Han estat els primers classificats i, també, s’han emportat el premi «Pua».

Posen la «cara roja» a la Cooperativa

ACTUALITAT

Les parets i els vidres de
la secció de crèdit de la
cooperativa de l'Aldea
han aparegut avui pintats
amb pintura vermella. Es
creu que els actes vandàlics s'haurien pogut dur a
terme L'acció "vandàlica"
va tenir lloc el passat
dilluns a la nit cap a les
21 hores, ja que es va
celebrar una reunió de la
qual es va sortir, a les
21.15 hores, i havia
començat a les 20.15
hores. Les pintades als
vidres ja han estat eliminades, però en les parets
serà necessari "repintar
de nou" apuntava el president de l'entitat, Fernando
Falcó. Moltes són les

REDACCIO

L'edició 2011 del certamen musical Ebre MusikCiutat de Tortosa ja té
guanyadors. En aquesta
ocasió, els triomfadors
d'aquest
concurs,
referència pel que fa a la
música pop-rock-metall
al territori, han estat els
rapitencs Albert i la
Banda dels 13.
Aquest grup de la Ràpita
ha estat premiat amb una
dotació econòmica de
2.000 euros. En segon i
tercer lloc, respectivament, dos grups del
Vendrell, Kill Me Later i Mr.
Pez, amb 900 i 600 euros
de dotació. Així mateix, el
Premi Pua Ebre Musik
2011 al millor grup de les
Terres de l'Ebre ha estat
també per a Albert i la
Banda dels 13, premi
dotat amb cinc actuacions
remunerades amb 300
euros cadascuna a celebrar durant l'any 2012 als
municipis
de
Xerta,
L'Aldea, Tivissa, Sant
Carles de la Ràpita i
Roquetes. El concurs Ebre
Musik celebrat a la ciutat
de Tortosa i que es va realitzar del 30 de setembre
al 2 de desembre de
2011, durant tots els
divendres nit i algun dis-

Nou «incident» a Ascó II
cedida

Albert i la Banda dels 13.

sabte nit, i que fou organitzat per la Unitat de
Joventut de l'Ajuntament
de Tortosa, ja té guanyadors. El primer classificat
ha estat el grup Albert i la
Banda dels 13 emportantse 2000 euros. A l'any
2005 Kike Pellicer i Albert
Reverter decideixen intentar tirar endavant la idea
de tornar a tocar junts,

però el dilema és ben clar:
després de 13 anys.
Durant tots aquests anys
però, l'Albert ha anat composant temes propis signant música i lletra i ha
gravat en el petit estudi de
casa 2 cd's amb alguns
d'aquests temes... i són
justament aquests dos treballs els que donen peu al
repertori actual “d'Albert i

la banda dels 13". Pel que
fa al segon i tercer classificat, tots dos són formacions del Vendrell, Hill me
later, segon classificat que
ha rebut el premi de 900
euros. I Mr. Pez que han
guanyat un premi de 600
euros, al obtenir la tercera
posició. En definitiva, rock
de qualitat i molta actitud
en cada actuació.

El programa de TV3 «Sota Terra» dedica un
capítol al vaixell trobat a Deltebre
La nau es troba en «un magnífic estat de conservació»
El programa d'arqueologia
'Sota Terra' de TV3
(www.tv3.cat/sotaterra)
dedicarà el capítol d'aquest diumenge al vaixell
enfonsat enfront la costa
de Deltebre. El programa
s'emetrà a les 22.30
hores. Les excavacions
fetes fins ara pel Centre
d'Arqueologia Subaquàtica
de Catalunya han permès
saber que es tracta d'un vaixell de transport de material militar enfonsat durant
la Guerra del Francès,
concretament el 19 de
juny de 1813 i es tractaria
d'una nau que els aliats
contra Napoleó van perdre quan es retiraven a
Alacant després d'haver

veus que apunten que
aquest actes han estat
conseqüència, directa, de
tot el que està passant,
relacionat amb el bloqueig de la secció de crèdit de la cooperativa.
Però aquestes pintades
no han estat les úniques,
només un dia després
apareixia una pintada amb
pintura vermella la façana
del domicili dels sogres
del gerent de la cooperativa, Daniel Ferré. Des de
la Plataforma d'afectats
pel bloqueig de la secció
de crèdit, ja s'ha manifestat que aquest tipus d'actuacions no són la manera
de trobar la solució a la
problemàtica actual.

intentat atacar Tarragona,
que estava en mans dels
francesos. El vaixell es
troba en un magnífic estat
de conservació i entre el
material recuperat hi ha
tones de material militar:
munició de mosquetó,
munició de canó i barrils
de pólvora. Altres troballes que cal destacar són
un canó de bronze amb un
escut del rei Jordi III
d'Anglaterra, un botó militar amb el mateix escut i
una moneda de la mateixa
època.
També s'ha trobat monedes russes, de l'època de
Catalina la Gran de
Rússia, i monedes encunyades a Catalunya el

1811 i amb la inscripció
del rei Ferran VIIè, un tin-

ter, ampolles, un morter,
entre d'altres.

La central nuclear d'Ascó II
ha fet aquest dimecres una
parada no programada després de la detecció d'un
descens en el nivell d'un
dels generadors de vapor.
La central ha informat que,
seguint els procediments
establerts, ha comunicat al
Consell de Seguretat
Nacional que a les 13.10
hores s'ha produït la parada automàtica de la unitat II
en registrar-se un senyal de
baix nivell a la vàlvula d'aïllament dels sistema d'aigua
de l'alimentació del generador.
El Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) assegura

que la planta està "estable"
i que s'analitzen les causes
del fet, que no ha suposat
cap risc per als treballadors, ni per a la població i
el medi ambient. Per la
seva banda, la central insisteix que tots els sistemes
de seguretat de la
instal·lació han funcionat
com cal. Una vegada acabats aquests treballs i comprovat el correcte funcionament del sistema, la central
es tornarà a connectar a la
xarxa elèctrica. L'incident
ha estat qualificat de nivell
en
l'Escala
zero
Internacional de Successos
Nuclears (INES).

PDE vs Cañete
La Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) ha dit que
està "preocupada" per "els
antecedents transvasistes"
del
nou
ministre
d'Agricultura, Alimentació i
Medi Ambient, Miguel Arias
Cañete. En aquest sentit, el
portaveu de la PDE, Manolo
Tomàs, ha dit que estan
vivint "una tensa espera", ja
que només la publicació de
la Directiva Marc d'Aigües
europea, que fixi un cabal
mínim ecològic, "podria
evitar legalment aquest
transvasament". "Cañete és
una persona que té molt
clar com gestionar l'aigua,
així ho va demostrar el
2002", ha dit Tomàs en
referència a l'actitud del
ministre a favor del Pla
Hidrològic Nacional-que
pretenia el transvasament

d'aigua de l'Ebre a la
Comunitat Valenciana i
Múrcia-quan ell mateix va
estar al capdavant d'aquest
ministeri-concretament, del
2002 al 2004 - al Govern
de José María Aznar. La
PDE també sospita que el
fet que el Ministeri de Medi
Ambient s'hagi convertit,
en el recentment format
Govern del PP, en una
secretaria general del
Ministeri
d'Agricultura
suposarà que Arias Cañete
tindrà
"competència
els
sobre
directa"
assumptes relatius a la
gestió de l'aigua, explicava
el portaveu de la PDE. La
Plataforma està a l'espera
que el mateix ministre
aclareixi qui es farà càrrec
de les competències
d'aigua.
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CF AMPOSTA. EL 19 DE FEBRER

Els valors i
Mourinho

Hi haurà eleccions
Toni Ruiz anuncia dilluns a Canal TE que presenta la seua candidatura. S’afegeix a la de Jordi Pérez
M.V.

Toni Ruiz va estar el dilluns a Canal TE. Allí va fer
oficial que presentarà la
seua candidatura per a la
presidència. Jordi Pérez,
tresorer, ha manifestat
que manté la seua. Per
tant, el dia 19 de febrer hi
haurà eleccions per a la
presidència de l’Amposta.

Sobre el motiu del perquè es
presentava ara i no al seu
moment, quan Jordi Pérez va
fer la seua proposta per evitar que jugadors de l’Amposta marxessin (amb la condició de ser president) Toni
Ruiz va dir que “jo no em pensava que Tarrazona acabaria
dimitint. Ho havia anunciat en
altres ocasions i creia que la
situació es podria resoldre
d’una altra forma. Però, passats els dies, ho he estat pensant i crec que també per orgull he de presentar-me tenint
en compte també els anys

CANALTE

Toni Ruiz, vicepresident de l’Amposta, a Canal TE dilluns.

que fa que hi estic, que
m’il.lusionaria i que també
sóc un dels que signo la pòlissa que hi ha vigent. A més, en
veure que, amb el canvi dels
estatuts, el mandat serà de
sis anys, vaig fer les consultes pertinents i un cop tinc el
suport que necessito, he de-

UE RAPITENCA

Final primera volta

Per aquest motiu la
Rapitenca jugarà dos
partits seguits a casa

L’Amposta rebrà demà
dissabte (19 h) el líder,
el Terrassa
D’altra banda, dimarts vinent, a Canal TE (22.50 h,
després de l’info), hi serà
Juanjo Navarro, president de
l’Associació del Futbol Base
d’Amposta.
En l’aspecte esportiu, comentar que l’Amposta va perdre diumenge al camp de
l’Europa (1-0). El conjunt escapulat va tenir més ocasions
però l’Amposta també va
gaudir de les seues, sobre
tot dues al final. L’assistent,
un xic crispat amb el conjunt
ebrenc, va invalidar dues jugades legals de Becerra.
L’Amposta, cuer, rebrà demà
el líder Terrassa (19 h). Amb
les imatges d’Edu Català,
membre del cos tècnic, estava previst fer un recurs a les
targetes de Folch i de Víctor.

PRIMERA CATALANA

El campió d’hivern rebrà el
Torreforta, diumenge 12 h.
No va ser una setmana fàcil, la
passada, per a la UE Rapitenca. Les reestriccions anunciades van poder ser-ne el motiu.
No obstant, l’equip va tornar a
mostrar compromís i unió i va
guanyar sobradament al camp
del Sants, gràcies a la seua implicació defensiva (pràcticament no va donar opció) i al
seu encert ofensiu.
La Rapitenca va adaptar-se
al camp i va oferir la seua solidesa. Per això és el líder. Alexis
i Javi Ramos, al primer temps, i
el pichichi Callarisa, al segon,

cidit fer-ho. Crec que José
Luis Tarrazona no mereixia
una sortida com la que ha tingut”. Toni Ruiz va avançar
que Josep Lluís Bartolí estarà
a la seua candidatura.
Ruiz va aclarir que el futbol
base “està funcionant bé i,
per tant, no ha d’haver-hi cap

Aspecte deportiu

modificació. Ha de seguir
igual”. Sobre la qüestió
econòmica, amb l’estat actual del club, Ruiz assumia la
part de responsabilitat que li
pertocava tot i que declarava
que no sabia del tot com es
podia haver arribat fins
aquesta situació que està vivint l’entitat.
El vicepresident, tot i les
eleccions, considera que no
ha d’haver-hi divisió i que
aquestes no han de suposarla. No obstant, des de fora,
és el que es podria arribar a
detectar. La realitat és aquesta. Si volen seguir l’entrevista
integrament poden fer-ho al
següent enllaç:
vimeo.com/channels/mesesports (dilluns 16 de gener).
En uns deu dies es tancarà
el termini per presentar candidatures. Hi rumorologia al
respecte i se sent parlar d’altres possibilitats. Però, de
moment, cap d’elles és fonamentada. O sigui, és oficial.

van decidir. La Rapitenca, tot i
el 0-3, no va perdre la cara al
partit i va seguir amb la mateixa intensitat. El Sants va marcar a darrera hora arran d’un
lliure indirecte.
La nota negativa fou la lesió
d’Ortega, als 20 minuts.
Amb el triomf, la Rapitenca
és campió d’hivern. En la darrera jornada de la primera volta,
diumenge 12 h, rebrà el Torreforta. Es el primer dels dos partits que s’han de jugar a casa
seguits. Finalment, informar
que, dins de les mesures d’estavi, o de les reduccions de
despesa, el servei de premsa
no seguirà operatiu. Potser per
aquest motiu durant dos dies
no va funcionar el portal web
del club. Fins dimarts.

FC Ascó

Suport a Carlos Sanz, diumenge abans del
partit Ascó-Igualada (16 h)
Carlos Sanz fou tècnic de l’Ascó en diverses temporades, històriques per a l’equip de la Ribera. Carlos està lluitant des de fa temps
contra una malaltia i segueix immers en aquesta lluita. Diumenge,
abans del partit, els jugadors de l’Ascó lluiran un missatge en una
samarreta feta per l’ocasió. Des d’aquí també suport a Carlos Sanz.

El Tortosa s’impulsa en el derbi
Va vèncer l’Ascó i diumenge visita l’Olímpic Can Fatjó, un partit clau
El Tortos va vèncer l’Ascó (2-0)
i va obtenir una victòria
necessària i molt important.
Segueix en zona de descens
però més impulsat. L’Ascó és
ara qui queda compromès,
prop d’aquesta zona de descens. El partit es va resoldre al
segon temps amb els gols de
Cristian Ventura i d’Aleix. Tot i
jugar els darrers 20 minuts
amb deu, el Tortosa va saber
sofrir. Carlos Blanch, tècnic del
Tortosa, declarava que “fou un
partit atractiu, intens i amb
alternatives per als dos equips.
El nostre encert va ser el fet de
poder marcar primer i l'actitud
amb mentalitat guanyadora
durant els 90', defensant molt
bé en tots els aspectes”. Del
proper partit, darrer de la primera volta, al camp d’un rival
directe: “és molt important, de
moment amb doble valor, però
vist com va la temporada
penso que aquesta segona
volta hi hauran sorpreses”.
Joan, per sanció, i Marc Baiges
per lesió, juntament amb els ja
coneguts Salva i Castell, són
baixa. Albert Arnau difícilment
arribi al 100% i és dubte,
Joseph i Borrull tenen molès-

IRIS SOLA

Una acció del derbi entre el Tortosa i l’Ascó.

ties i Sergi evoluciona bé. En
principi arribaran els tres.
Pau, Moha i Abel (juvenils) i
Yassine (Ulldecona) s’incorporen. Blanch acabava dient que
“el CD Tortosa aposta fermament per la cantera i els jugadors amb projecció del territori. Aquestes 4 incorporacions
responen a una necessitat
(nombre d'efectius limitat per
les lesions) i a la confiança en
la consolidació de l'equip en
aquesta categoria tan competitiva treballant amb jugadors
que tenen qualitat, actitud i
il.lusió per créixer i anar a més
defensant els nostres colors.

Des d'aquí aprofito en nom del
club per felicitar als nostres
tècnics de base pel gran treball
que fan i a l'Ulldecona per la
seva predisposició, facilitant la
marxa de Yassine”. Miguel
Rubio va perdre el primer partit
al capdavant de l’Ascó: “ens va
mancar encert cara porteria.
Vam tenir les nostres opcions,
no les vam aprofitar i el Tortosa
va avançar-se i llavors no vam
saber llegir bé el partit”.
L’Ascó, compromès, rebrà diumenge (16 h) a l’Igualada.
Finalment, informar que la junta
del Valls dimitirà en les properes setmanes.

Ja sabeu que no sóc del Barça.
Tampoc del Madrid. També sabeu que sóc del Saragossa i que
ja pateixo prou els darrers anys.
Així mateix, sabeu que aquesta
columna acostuma a parlar de temes nostres. Però avui em permetré la llicència, sempre sota la
modèstia, d'anar més enllà.
Florentino Pérez va fitxar a Mourinho en un intent desesperat de
que fos l'antídot per frenar el
Barça. I perquè el Madrid es recuperés. D'entrada, va aconseguir
preocupar al barcelonisme a qui
no agradava que Mou estès a la
banqueta de l’etern rival. Per
això, tot i els triomfs continuats
del Barça (històrics i que mai veurem aconseguir a ningú al món),
el barcelonisme seguia inquiet
pels moviments de Mou. I gairebé diria que, malgrat guanyar al
camp, per moments, queia a les
trampes que el tècnic portuguès
anava posant. D'aquí les batalles
campals de la temporada passada. Però després del partit de dimecres, per a mi, tot és diferent.
El Barça ha après la lliçó. I ben
bé. I ha deixat del tot en evidència a Mourinho i al Madrid, no només guanyant-lo al camp, com
sempre, si no que també sense
respondre al seu joc brut.
Indiferència. I, per això, el madridisme no té arguments aquesta
setmana on recórrer.
I per tot plegat, els jugadors del
Madrid, dimecres, encara estaven més desesperats que de
costum. Obsessionats. I van quedar més retratats. I més perquè
el rival no va entrar a la guerra.
No és fàcil no fer-ho, però el
Barça ho va aconseguir i se'n va
adonar que la millor resposta, esportivament parlant, és guanyant
sobre el camp i, una vegada ho
fas, celebrar-ho i marxar cap a
casa. La resta sobra.
Ja no entro a analitzar els plantejaments de Mou quan juga contra
el Barça. Només diré que veure a
Pepe pel centre del camp conduint la creació d'un contraatac
fa mal a la vista i al futbol. I el Madrid no pot jugar així, mai. Per
acabar, dues conclusions. Una:
Mourinho havia de ser l'antídot
contra el Barça. Poc a poc el que
està sent és el seu impuls. I cada
cop té menys arguments. I la segona: no es pot admetre veure
en un partit agressions com les
del dimecres. Si passa en un partit de regional ho lamento i ho
censuro. Quins valors poden agafar els xiquets que van veure el
partit?. Pocs. Em quedo amb el
joc i el triomf. Però sobre tot amb
l'astúcia, l'actitud i la forma dels
que van aconseguir-lo. Aquest és
el camí.
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CD LA CAVA-JESÚS I MARIA. DEMÀ DISSABTE A LES 16.30 H.

El derbi
Tornarà a ser una festa del futbol ebrenc
Una nova festa del futbol
ebrenc arriba, coincidint amb el
final de la primera volta del
campionat. El CD la Cava rebrà
al Jesús i Maria, demà dissabte
a les 16.30 h. Abans hi haurà
un dinar entre les directives
dels dos clubs.
En les prèvies efectuades durant la setmana, per a Canal
TE, amb l’Alcalde, Gervasi Aspa,el 1r. Tinent d’Alcalde, J.

Emilio Bertomeu, i els tècnics,
Sergio i David, es va poder
comprovar el bon ambient que
presidirà un derbi que tornarà a
ser un gran partit, amb molts
al.licients però amb la idea clara de que serà una festa. El mateix dilluns, també a Canal TE,
els dos presidents, Salvador Alcalà i Oscar Ròdenes, van encapcel.lar una prèvia d’un derbi
que, per la forma i la dimensió

mediàtica, té similituds als de
primer nivell del futbol estatal,
quan Guardiola i Pochetino es
fan les fotos el dia abans per
als mitjans catalans.
A Ràdio Delta, al programa
Mou-te, amb Amado, Manolo i
Sergi, els dos tècnics també
van fer la prèvia coincidint en
què és un partit que a tothom
motiva i en els que s’enfronten
els dos clubs històrics de la po-

El partit coincideix amb
el final de la primera
volta del campionat
blació.
Salvador Alcalà, president
del CD la Cava, li va posar ‘salsa’ a la prèvia però sempre des
d’una ironia sana i amb carinyo.
Alcalà va subratllar que “som
els dos clubs referents de la localitat, amb molta història tots
dos, i dissabte serem rivals al
camp però, abans i després,
hem de ser amics perquè ens
interessa a tots dos”.

Dos gols del veterà davanter, un espectacular, van valdre el triomf (2-1)

SEGONA CATALANA

CANAL TE

Canal TE va fer la prèvia del derbi, a l’Ajuntament.
SEGONA CATALANA

Camarero

Rosado lidera el líder
sado, amb una xilena des de
gairebé fora de l’àrea, va significar l’1-0. Eugeni va tenir l’empat però fou el Torredembarra
qui, sent més efectiu, va marcar el 2-0 arran d’un contraatac, ja la represa. El mateix
Rosado faria el gol. El tècnic
del Roquetenc deia que “amb
el 2-0, no vam perdre la cara
al partit. Eugeni, rematant una
falta lateral, va marcar el 2-1.
Vam insistir i vam tenir la da-
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Final primera volta

TORREDEMBARRA-ROQUETENC (2-1)

El Roquetenc va perdre en la
seua visita al camp del líder, el
Torredembarra (2-1). Segons
Guillermo Camarero, tècnic
del Roquetenc, “ha estat el millor partit fora de casa, i contra el millor rival”. Camarero
afegia que “a la primera meitat van haver-hi poques opcions. Nosaltres vam estar
ben posats i vam tenir més
possessió de la pilota”. Malgrat això, una genialitat de Ro-

diarimés
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rrera ocasió, quan un defensa
local va traure la pilota sota
els pals i van haver-hi diversos
rebutjos”. Camarero acabava
dient que “és una derrota que
sap a victòria per l’actitud de
l’equip. Crec que en sortim reforçats”.
El Roquetenc ha sumat un
punt dels darrers nou en joc.
Demà rebrà un Gandesa en
forma amb l’intent de no despenjar-se de les primeres pla-

“Vam fer el partit més
complet fora de casa del
que portem de lliga.
Mereixiem haver
puntuat”
ces. Abans d’aquest partit,
contra el Gandesa, la plantilla
té previst fer un acte per donar suport als dos porters lesionats pel que resta de temporada: Josué i Pau. A aquest
darrer se li ha confirmat la lesió al genoll que li ha fet dir
adéu a la lliga. El Roquetenc
segueix buscant un porter.

TOT I PERDRE

L’Alcanar puja a la quarta plaça
amb el segon triomf seguit
L’Alcanar va guanyar el Catllar (1-0). Segons el tècnic Alfons Royo, “va ser un molt bon partit per part dels dos equips. Es va jugar amb un ritme molt alt i amb molta intensitat”. El Catllar va començar amb força i va tenir la primera opció amb un penal que
va aturar Rodri. A partir d’aquí, recordava Alfons, “l'Alcanar va
despertar i es va fer en la posessió de pilota i va començar a
gaudir d’ocasions, la més clara un tret de Carlos al pal desprès
d'una gran volea”. Fruit de la insistència local, va venir el gol (26’)
desprès d'un contraatac en què la gran pasada de Rodri va originar una jugada de Toni que va culminar Carlos al segon pal. A
la represa, Paulo i Dialo van donar més equilibri a l’equip que, en
general, va estar força bé defensivament, contrarrestant els intents del Catllar. L’Alcanar va tenir opcions per sentenciar. “Victòria treballada. L’equip creix i progressa”, deia Alfons.

5-0 CONTRA EL SALOU

L’altra cara del Remolins-Bítem, a
Cambrils diumenge (4-1)

El Catalònia fa “el millor partit
davant del millor rival”

El Jesús i Maria es destapa en un
primer temps per emmarcar

El R-Bítem va oferir una altra imatge, diumenge a Cambrils (41). Segons el seu tècnic, Nacho Pérez, “vam oferir l'altra cara
del futbol, un equip desconegut, amb falta de responsabilitat. Es
va iniciar el partit amb un control absolut de possessió de pilota
nostra, però ells ens van agafar una contra en què estàvem mal
posicionats i ens van fer el primer gol. Després vam empatar i en
la jugada posterior arriba la jugada clau, penal i expulsió del porter Marc, a partir d'aquesta jugada l'equip va desaparèixer, fins
arribar al descans. A la segona part, tot i rebre el tercer gol, l'actitud de l'equip va ser una altra; amb deu vam disposar de moltes
ocasions per retallar distàncies, però al final ens fan el 4-0”. Asin
faria el gol de l’honor. El R. Bítem segueix quart. Només havia perdut un partit en onze jornades. Diumenge rebrà el Camp Clar.

El Catalònia va perdre 3-4 contra el Morell. Ximo Talarn, tècnic del Cata, deia que “fou un partit jugat amb molta intensitat per ambdós conjunts, en el que nosaltres ens vam avançar 2-0 en dos contraatacs,
quan el domini era del morell, practicant un futbol de molta qualitat. I
gràcies al seu bon futbol i alguna ajuda arbitral va remuntar fins col.locar-se 2 a 4, a la represa”. Lluís havia marcat els dos primers gols.
Amb el duel obert, Subi va establir el 3-4 que va donar emoció. Ximo
afegia que “malgrat les adversitats, vam saber sobreposar-nos i en els
últims 10 minuts els vam tancar, podent empatar el partit, ja que vam
fallar un penal al 92, que hagués suposat l'empat. En general, molt bon
treball i actitud de l'equip”. Aficionats del Cata van considerar que fou
el millor partit de l’equip fins ara, davant el millor rival que ha visitat la
Santa Creu. El porter del Morell va aturar-li el penal a Lluís.

El Jesús i Maria arriba al derbi de demà dissabte en un bon moment. Va
golejar el Salou després d’un primer temps extraordinari. Després dels
primers avisos visitants, que va evitar-los Enric, el Jesús i Maria va imposar-se i va reflectir el seu joc amb el gol de Jefrey. Un penal sobre Jefrey, que va comportar expulsió, fou el 2-0, obra de Geira. Llavors va
aparèixer un Pier protagonista que va inventar-se una jugada de geni
que va significar el 3-0. Jesús, incisiu, va crear per banda dreta l’acció
que va generar el quart gol, obra de Pier. El Salou, un xic excitat i fora
de situació per les protestes, es va quedar amb nou. A la represa, no
va haver partit. El Jesús i Maria va seguir atent i ordenat, i no va donar
opció davant d’un Salou que ja no va poder entrar en el partit. Torres, a
més, va reservar jugadors ja pensant en el derbi. Ferreres, a l’estil Panenka, va transformar un penal que fou el 5-0, amb el Salou amb vuit.

SEGONA CATALANA

SEGONA CATALANA

Baixes

Tres punts d’or per a l’Olímpic
Un gol de Narcís va suposar la victòria per al conjunt de la Ribera d’Ebre
L’Olímpic va guanyar a la Cava
(1-0) sumant tres punts molt valuosos en la lluita per la permanència. Es la quarta victòria
seguida com a local.
La Cava, amb nombroses
baixes, va començar millor el
partit, gaudint d’una ocasió, a
través de Joel. Però l’Olímpic es
va refer i va acabar el primer
temps pressionant més amunt i

tancant a la Cava al seu camp.
Fruit de l’empenta local va arribar el gran gol del perellonenc
Narcís, amb un tret des de la
frontal de l’àrea que va significar l’1-0. Es el seu sisè gol, i és
el màxim golejador de l’Olímpic.
La represa fou un atac i gol
de la Cava. El conjunt morenc
va haver de defensar-se molt
enrera pel domini dels visitants

que va, assetjar la porteria defensada per Jordi. No obstant,
la Cava no va transformar cap
de les situacions de perill que
va disposar. En van ser unes
quantes, amb un pal inclòs. La
Cava no va trobar premi quan el
va merèixer, principalment pel
joc i les ocasions del segon
temps. L’Olímpic, amb molta
actitud, es va defensar força

La Cava tenia nombroses
baixes. Ha incorporat al
porter Xavi Barreda
(Rosell)
bé. I va emportar-se una victòria molt valuosa, més considerant els partits que ha d’afrontar ara: Morell i Calafell, seguits
fora. I R. Bítem, a casa. La Cava ha fitxat al porter Xavi (Rosell). El pichichi Jaime fou baixa
en prevenció perquè tenia quatre targetes.

El Gandesa creix amb
la segona victòria a casa
El Gandesa va guanyar el Vilaseca (2-0), obtenint el segon triomf
com a local. L’equip d’Enrique Aleixendri progressa i està reforçat.
Va ser pràctic i, en la línia de la jornada anterior a la Canonja, va poder decidir al primer temps. No obstant això, al primer temps només va pujar al marcador el gol de Soriano, quan van haver-hi altres
oportunitats. A la represa, Cristian va establir el 2-0 molt aviat. El Vilaseca va intentar-ho però no va poder entrar en el partit, tot i tenir
una oportunitat. Bona sensació d’un Gandesa que s’enlaira i que ja
guanya a casa. Segona victòria seguida en dos partits en què ha
marcat quatre gols i no n’ha rebut cap. Això certifica el seu moment.
Dilla ja s’ha recuperat i ja té minuts. Una bona notícia. Demà, amb
moral, el Gandesa visita el Roquetenc. Dos companys es veuran a
les banquetes, com a rivals. El Gandesa és setè amb 25 punts.

12

diarimés
ebre

PUBLICITAT

www.mesebre.cat

DIVENDRES 20 DE GENER DE 2012

DIVENDRES 20 DE GENER DE 2012

www.mesebre.cat

PUBLICITAT

diarimés 13
ebre

diarimés
ebre

ESPORTS

14

www.mesebre.cat

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91
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L’Aldeana segueix creixent
Va guanyar al camp del líder en un partit que fou excessivament travat
L’Aldeana segueix creixent.
Ha agafat impuls i ja fa sis
jornades que no perd (quatre victòries). Dissabte va
deixar emprenta de la seua
millora al camp del líder.
Intensitat defensiva, compromís i identificació van
ser les armes del jove equip
aldeà.
El partit, en general, fou
molt travat. L’Ametlla va
intentar dur la iniciativa,
fidel al seu estil. No obstant, no va poder tenir pro-
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funditat perquè l’Aldeana
estava molt ben situada,
amb molta gent per darrera
de la pilota, amb les línies
ben juntes i amb molta aplicació i treball.
El partit, a més, es va anar
esclafant. El jove col.legiat,
amb marge per a millorar i
reialment ho ha de fer, no
va mostrar l’autoritat suficient i el duel se li’n va anar
de les mans. No va saber
controlar-lo.
Abans del descans, en posi-

TERCERA CATALANA

L’Ampolla redueix distàncies al líder
L’Ampolla va guanyar el Móra la Nova (3-1) i, d’aquesta forma, redueix en dos punts l’avantatge que respecte el líder. Va ser una
victòria treballada i és que el Móra la Nova, per mitjà del seu referent, Magí, va avançar-se en el marcador, als primers minuts. L’Ampolla, però, va respondre amb actitud i caràcter, “l’equip va estar
ben posat, amb confiança, com en el partit anterior a la Sénia”, deia
Paco Gilabert. Així va remuntar, amb efectivitat, abans del descans
amb els gols d’Alex, de penal, i d’Albert Gordo.
A la represa, amb el 2-1, “vam jugar millor i un cop vam fer el 3-1,
amb el gol de Jesús, vam encarrilar la victòria i ja vam poder jugar
amb més tranquil.litat, mantenint, això sí, la mateixa serietat defensiva”, deia Gilabert. El Móra la Nova va acabar amb nou. L’Ampolla,
ara a tres punts del líder, visita el Sant Jaume.

ció de fora de joc segons
els locals, Ivan Fumadó va
tarnsformar la seua ocasió i
va marcar el 0-1. Bona
incorporació amb el jugador
de Sant Jaume.
A la represa, no va haver
partit. La falta de caràcter
arbitral va generar constants faltes. Continuades
interrupcions. I decisions
confoses com l’expulsió del
visitant Ivan.
L’Ametlla s’hi va abocar i va
tancar el seu rival. Fou,

però,
contrarellotge.
L’Aldeana, amb Andreu, el
porter, molt segur, va saber
mantenir el resultat amb
ofici. Fou la segona derrota
de l’Ametlla, primera a
casa. L’Aldeana ja fa sis jornades que no perd i s’allunya de la zona de descens
(14 punts de 18). Acaba la
primera volta contra el
Deltebre, en un duel amb
doble valor. Albert Meca,
una de les baixes, es recupera de l’operació.

TERCERA CATALANA

La Sénia conserva la tercera plaça en
guanyar a Camarles
Camarles i la Sénia s’enfrontaven en un partit en què estava la
tercera plaça en joc. La Sénia es va imposar, amb el gol d’Isaac,
i manté aquesta plaça a la taula.
Va ser un bon partit de tots dos equips, demostrant la posició
que ocupen a la classificació. Després d’una primera opció de
Marc Prades, els seniencs s’avançarien amb el gol d’Isaac. El
partit va estar obert. Al segon temps, va ser el Camarles qui va
pressionar amb més insistència i qui va tenir dues opcions. Al
contraatac, la Sénia també va gaudir de les seues per sentenciar, ja en els darrers minuts. El Camarles, tot i la derrota, continua sent la revelació: “estic orgullós de l’equip, pel partit i per la
temporada que està fent”, deia el tècnic Bartolo Meca.

TERCERA CATALANA

TERCERA CATALANA

L’Horta, que té la baixa del pichichi
Aubanell, segueix fer: és quart

El Vilalba reacciona a El Pinell i el Sant
Jaume empata a Deltebre

L’Horta va guanyar el Perelló (3-2). Segons Robert Cantó, tècnic de l’Horta, “el Perelló va estar millor al primer temps. A nosaltres ens va
costar entrar en el partit”. Cristian va fer el 0-1, Isaac va empatar i
Raül Tudela va aconseguir l’1-2. A la represa, segons Cantó, “vam
pressionar més al centre del camp, tenint més el control i gaudint de
més arribada i profunditat que al primer temps”. Isaac va empatar i,
poc després, Joel Badia va fer el 3-2 que dona tres punts a un Horta
que, malgrat les baixes del pichichi Aubanell i d’Enric, segueix ferm
tancant una primera volta molt bona. I més tenint en compte la incertesa de la pretemporada. El Perelló, per la seua part, no acaba de reaccionar amb un bon resultat (3 punts de 18). Dimecres en el partit
de festes, es va enfrontar al Lleida de la Segona B (0-11).

El Vilalba havia perdut força a casa on ha cedit dues derrotes, contra
el Godall i la darrera, contra el Tivenys. Per això necessitava recuperar-se fora. I va aconseguir-lo a el Pinell (1-2), en el derbi. Els pinellans,
que venien de fer un gran partit a El Perelló, van oferir una imatge molt
diferent. “Va ser un desastre”, explicaven des del Pinell. “En la línia del
dia del Catalònia, també a casa, on no sabem que passa però no estem a l’alçada”. Abdul, amb dos gols, va remuntar i el Vilalba, aplicat,
va aconseguir una victòria que l’estabilitza. D’altra banda, en el derbi,
Deltebre i Sant Jaume van empatar (0-0). Segons Tomàs, tècnic local,
“va haver una part per cada equip i el resultat fou just”. Robert, segon
tècnic del S. Jaume, considerava que “vam dominar en moltes fases.
A més no ens van xiular dos penals molts clars a favor nostre”.

TERCERA CATALANA
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El Santa Bàrbara torna a respirar
després de guanyar el Corbera

El Tivenys i el Catalònia reivindiquen la
seua lluita per la permanència

Santa Bàrbara i Corbera jugaven un partit amb doble valor de
punts en la lluita per la permanència (3-2). I el Santa, després
de sis jornades, va tornar a guanyar. Li feia falta per allunyar-se
de la zona compromesa en la qual, malgrat tot, encara es troba. El Corbera va marcar aviat el 0-1. El Santa, però, va reaccionar
amb el gol de Fidel, i el de Pio, ja poc abans del descans, de falta
directa. Un penal ‘rigorós’, transformat per Jonatan, va significar el
3-1. El partit semblava encarrilat però el Corbera va marcar el 3-2
i l’ansietat es va apoderar d’un Santa Bàrbara que està afectat per
la seua situació. Malgrat això, va poder mantenir una victòria que li
fa molta falta, buscant el punt d’inflexió. El proper partit, en la lluita
actual del Santa, torna a ser clau, al camp del filial del Catalònia.

El Tivenys va golejar el Godall en un duel que també era de doble
valor (6-0). D’aquesta forma, amb la tercera victòria seguida, els
d’Arnau refermen les seues opcions de permanència i agafen confiança amb l’arribada de les victòries en partits en els que no han
rebut cap gol i n’han fet deu. Dissabte van encarrilar-lo aviat. Pau
(3), Carles (2) i Robert van fer els gols. D’altra banda, el Catalònia
també creix i vol lluitar per la permanència. Segons Albert de la
Vega, “ha hagut un canvi d’actitud i es nota. A Ulldecona vam
merèixer més que l’empat, pel control del joc i per les opcions,
amb un fora de joc inexistent que ens van xiular a darrera hora i
que ens va privar d’una bona oportunitat”. Toni va fer el 0-1 i l’Ulldecona va empatar posteriorment.

Els miracles del Tortosa
Divendres passat vaig escriure que el millor
que
podria
fer
el
Tortosa
era
pujar diversos juvenils, la sorpresa és que
aquesta
mateixa
setmana
aquest
club ha decidit que Valmaña, Moha i Abel s'incorporin
al
primer
equip, a més del fitxatge de Yassin del
Ulldecona. O sóc un visionari o un bruixot? Els
secretaris tècnics en llegir la notícia se'ls va
encendre la llum, igual Joaquín Celma té raó? jo busco el sentit comú
des de fa més de tres anys que vaig dir la solució del Tortosa era
"Pedrera, Pedrera i una altra pedrera cent per cent" i que deixin aquesta ansietat de voler recuperar la tercera divisió o mantenir-se en 1a.
Catalana, l'únic futur és futbol de jugadors de la casa, consolidant el
que s’ha començat i refermant’ho encara més. Van començar la temporada amb un equip massa just per mantenir la categoria és per això
que estan en posicions delicades i ja és normal en els últims anys que
l'afició del Tortosa pateixi per poder mantenir-se, cada any un miracle,
cada vegada que hi ha nou president o nou entrenador hi ha un nou
projecte, crec que el projecte que no s'ha vist a Tortosa és
jugadors cent per cent de la casa i sense importar si s'ha de
jugar amb el Roquetenc, Jesús Catalònia o Remolins-Bítem, fa dos
anys van fitxar per poder mantenir-se en la segona volta, i la passada
també. Aquesta campanya, el Tortosa haurà de demanar, un any
més, un miracle a la Verge de la Cinta per salvar-se, però no es pot
demanar cada any, els miracles també cal construir-los i per
consolidar projectes d'envergadura cal començar de zero i aquest
passa només per tres vessants: primer, jugadors només de la casa,
segon, una vegada acabi l’etapa de Carlos Blanch, pel futur, que fitxin
a un entrenador tipus Guardiola que hi ha molts en
aquesta comarca, Guillermo Camarero, Nacho del Remolins-Bítem,
Enric del Gandesa, Narcís de l’Olímpic, Ximo Talarn del Jesús i tercer,
un
filial
en
condicions.
Si
el
Tortosa
vol
començar de zero i començar un projecte consolidat ha d'abandonar
la 1a. Catalana i començar una nova etapa, amb superàvit econòmic
i el més important, que tots els jugadors del planter tinguin cabuda i
no altres jugadors d'altres llocs. Si el Tortosa
quan va baixar de tercera divisió hagués apostat només amb els
millors jugadors del seu planter i juvenils d'aquestes comarques o
alguns de la zona de Tarragona, avui el seria un club punter
en tercera divisió.
SEGUEIX EL CULEBRÓ A AMPOSTA. Surrealisme a Amposta, dos
directius es presentaran a presidents i el senyor que més mereix
estar a la cúpula se n'ha d'anar a casa, el senyor Tarazona. Diuen els
directius, Jordi Perez i Toni Ruiz que volen el millor per al club
però només un d'ells té el suport moral de que si surt president
donarà un lloc a la nova directiva que es mereix al senyor Tarazona,
artífex d'aquest club en l'última dècada. Em recorda aquest Amposta
a aquesta lluita de poder del senyor Laporta al Barça que va arraconar el senyor i gran president Núñez i que mai més es van donar la
mà, després va seguir la lluita de poder amb Laporta, Rosell i tampoc
es donen la mà. No seria millor que el senyor Toni Ruiz, Tarazona i
Jordi Perez fessin una fumata blanca i anul·lessin les eleccions,
deixessin acabar el mandat a Tarazona i la següent campanya Jordi
Perez fos president i vicepresident Toni Ruiz o
viceversa. Jo proposo pau i bons aliments perquè les aigües de l’Ebre
es calmin. Només així, aquest club tindrà un projecte sòlid.
SURREALISME A LA RAPITENCA. El diumenge a la nit va deixar de
funcionar la web d'aquest club, ni el president d'aquesta entitat ho
sabia. Qui va tallar la web? El departament de premsa d'aquest club?
Surrealisme total i perquè ho van fer, mereix que la millor afició
d'aquesta comarca, en pocs segons es quedin sense web? Però el
dimarts, ja el club va solucionar que la web fora operativa.
LA CAVA-JESÚS i MARIA, MÉS QUE UN DERBI. La Cava només
ha guanyat dos partits aquesta temporada al seu camp, el Jesús i
Maria
aquesta
temporada
sempre
ha
marcat en camp contrari excepte a Calafell. La Cava només ha
guanyat dos partits en les últimes vuit jornades, el Jesús i Maria
només ha perdut un partit en els últims cinc partits, el dissabte
juguen els equips en un derbi que promet, Pier, el diumenge va marcar dos gols i ha promès al seu míster que marcarà dos més al seu
ex-equip, si és així segur que en el club dels seus amors, La Cava pot
sortir “a hombros” per la seva afició. Només una cosa segura, en
aquest partit hauran més de dos gols. En la prèvia del partit les directives realitzen un dinar de germanor.
ASCÓ UN GOL EN CINC PARTITS. Amb l'ex míster Viñas la mitjana golejadora era 1,33 per partit, amb el nou míster 1, 28 per
trobada, és a dir, igual, l'Ascó està a tres punts del descens, va ser
la solució cessar Viñas? L'ascens cada vegada més lluny, des d'aquí
defensar que el cessament de Vinyes no era encertat i més quan es
va trobar gairebé un equip nou. A Amposta i Tortosa són pacients
estan en posicions de descens i no prescindeixen dels seus tècnics.
LES PATADES DEL MADRID. Vaig veure el partit en un bar on érem
més de cent persones, madridistes i barcelonistes. Al veure les males
formes de Pepe i companyia, penso que la culpa la tenen els àrbitres,
si traguessin alguna targeta roja, hauria futbol net i no hauria jugadors
com Pepe.
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Els
resultats
de la
jornada

Tercera divisió

CANALTE

L’Olímpic va sumar una victòria molt valuosa, amb gol de Narcís (1-0).

Equip
1. Terrassa
2. Prat
3. Espanyol
4. P. Mafumet
5. Manlleu
6. Vilafranca
7. Cornellà
8. Gavà
9. Europa
10. Olot
11. Castelldefels
12. Balaguer
13. Rubí
14. Muntanyesa
15. Vic
16. Santboià
17. Gramanet
18. Vilanova
19. Masnou
20. Amposta

Primera catalana

CLASSIFICACIÓ
G
E
12
5
11
5
9
9
10
6
11
3
11
2
7
9
9
2
8
4
7
6
8
3
7
5
7
4
5
8
5
7
5
6
5
5
3
8
3
6
3
5

J
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

GF

GC

1. Rapitenca

16

23

6

37

Torreforta-Tàrrega

1-2

2. Tàrrega

16

34

20

33

Igualada-Valls

30

Martinenc-Reddis

27

Iberiana-Vista Alegre

1-0

4. Alcanar

16

25

Sants-Rapitenca

1-3

5. Salou

16

Viladecans-Júpiter

2-0

6. Roquetenc

Almacelles-Ol. Can Fatjó

3-0

Olesa-Santfeliuenc

0-2

Tortosa-Ascó

2-0

4. Reddis

16
16

37
25

GF
39
27
34
25
42
24
24
26
22
28
25
17
30
19
19
18
21
19
20
22

17
16

P

16a jornada, Primera catalana

Equip

GF

GC

P

1. Torredembarra

16

36

14

39

Catalònia-Morell

3-4

1-1

2. Morell

16

41

19

38

Bonavista-Canonja

0-0

0-0

3. R. Bítem

16

32

25

27

Gandesa-Vilaseca

2-0

25

27

Alcanar-Catllar

1-0

22

22

27

Camp Clar-Calafell

3-0

16

26

20

25

Jesús i Maria-Salou

5-0

7. Gandesa

16

28

24

25

Torredembarra-Roquetenc

2-1

8. Catllar

16

26

23

25

Cambrils-R. Bítem

4-1

Olimpic-la Cava

1-0

9. la Cava

16

30

27

24

10. Jesús i Maria

16

31

28

23

11. Calafell

16

22

26

22

27

23

26

6. Sants

16

24

19

25

7. Martinenc

16

24

25

24

8. Torreforta

16

29

28

23

9. Igualada

16

28

28

23

10. Ascó

16

20

15

21

11. Santfeliuenc

16

17

20

20

12. Valls

16

22

30

20

Reddis-Olesa

12. Camp Clar

16

24

26

21

19

Santfeliuenc-Iberiana

13. Catalònia

16

27

28

18

19

Vista Alegre-Sants

14. Olimpic

16

24

29

17

15. Cambrils

16

27

27

16

16. Canonja

16

12

21

13

Ol. Can Fatjó-Tortosa (diu 12 h)

17. Vilaseca

16

17

33

12

Ascó-Igualada (diu 16 h)

18. Bonavista

16

12

45

5

14. Iberiana
15. Viladecans

16
16

22
26
20

23
34
22

18

PRÒXIMA JORNADA
Valls-Martinenc

Rapitenca-Torreforta (diu 12 h.)

16a jornada, Segona catalana

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte
Calafell-Catalònia (17 h)
Morell-Olimpic (16 h)
la Cava-Jesús i Maria (16.30 h)
Roquetenc-Gandesa (16.30 h)
Diumenge
Catllar-Cambrils (diu 12 h)
R. Bítem-Camp Clar (16 h)
Salou-Torredembarra (16.30 h)
Vilaseca-Bonavista (16 h)
Canonja-Alcanar (11.45 h)

Tàrrega-Viladecans

16. Tortosa

16

24

33

17
Júpiter-Almacelles

17. Ol. Can Fatjó

16

12

24

14

18. Olesa

16

13

44

7

Tercera catalana

Quarta catalana

CLASSIFICACIÓ
Equip

RESULTATS

J

GF

GC

1. l’Ametlla

16

36

10

2. Ampolla

16

31

11

3. la Sénia

16

27

15

4. Horta

16

35

30

5. Camarles

16

32

20

P 16a jornada Tercera catalana
40 Tivenys-Godall
37 Horta-Perelló

6-0

0-1

9. Sant Jaume

16

27

22

32 L’Ametlla-Aldeana
Deltebre-S. Jaume
29
Ampolla-Móra la Nova
28
Camarles-la Sénia
26
Pinell-Vilalba
23
Ulldecona-Catalònia
22
S. Bàrbara-Corbera
22

10. Aldeana

16

26

30

21

11. Deltebre

16

24

26

20

12. Perelló

16

24

21

19

13. Ulldecona

16

18

27

17

14. S. Bàrbara

16

20

27

16

15. Tivenys

16

22

35

16

16. Corbera

16

21

38

12

17. Catalònia

16

21

54

11

18. Godall

16

19

46

9

6. Pinell

16

40

1-1
2-2
0-1
0-2
3-2
1-0
1-3
2-0
1-1
1-1

PRÒXIMA JORNADA
Masnou-P. Mafumet
Vilanova-Gramanet
Cornellà-Espanyol
Castelldefels-Manlleu
Prat-Santboià
Vic-Gavà
Rubí-Europa
Amposta-Terrassa (dissabte 19 h)
Vilafranca-Balaguer
Muntanyesa-Olot

J

16

16

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

P
41
38
36
36
36
35
30
29
28
27
27
26
25
23
22
21
20
17
15
14

RESULTATS

5. Vista Alegre

13. Almacelles

GC
28
13
14
11
31
22
19
28
24
26
28
23
29
22
22
25
30
29
32
39

CLASSIFICACIÓ

RESULTATS

J

3. Júpiter

P
3
4
2
4
6
7
4
9
8
7
9
8
9
7
8
9
10
9
11
12

Segona catalana

CLASSIFICACIÓ
Equip

RESULTATS
20a jornada, Tercera divisió

Final 1a. volta

A la Segona i Tercera
Catalana, en els grups
amb equips ebrencs, la
primera volta del
campionat arriba al final.
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26

7. Móra la Nova

16

36

26

8. Vilalba

16

30

25

3-2

0-0

RESULTATS
14a jornada Quarta catalana. Grup 19
Flix-Benissanet
Tivissa-Batea
Ascó-Arnes
Benifallet-Rasquera
Ginestar-Bot

3-1

5-1
4-2
2-1
1-1
2-3

PROPERA JORNADA
Diumenge
Bot-Flix (16 h)
Benissanet-Tivissa (16 h)
Batea-Ascó (15.15 h)
Arnes-Benifallet (15.30 h)
Rasquera-Ginestar (15.15 h)

0-1
1-2
1-1
3-2

PRÒXIMA JORNADA
Dissabte
Móra Nova-Camarles (16.30 h)
Catalònia-S. Bàrbara (16.30 h9
Diumenge
Sant Jaume-Ampolla (15.30 h)
la Sénia-Tivenys (16 h)
Godall-Pinell (15.15 h)
Vilalba-Horta (16 h)
Perelló-Ulldecona (16 h)
Corbera-l’Ametlla (16 h)
Aldeana-Deltebre (16 h)

RESULTATS
14a jornada Quarta catalana. Grup 20
Atlas-Campredó
0-1
R. Bítem-Alcanar
1-0
Roquetenc-Deltebre
3-1
1-2
la Cava-la Galera
6-0
Jesús i Maria-Xerta
PROPERA JORNADA

Equip
1. Flix
2. Benifallet
3. Tivissa
4. Bot
5. Batea
6. Ascó
7. Ginestar
8. Benissanet
9. Rasquera
10. Arnes

CLASSIFICACIÓ
J
GF
14
39
14
30
14
35
37
14
14
39
25
14
14
21
21
14
16
14
14
13

GC
17
18
28
30
30
26
24
31
36
36

Xerta-R. Bítem (diu 15.15 h)
Alcanar-Atlas (dissa 16 h)
Campredó-la Cava (diss 17 h)
la Galera-Roquetenc (diu 15.30 h)
Deltebre-Jesús i Maria (diu 15.15 h)
P
35
29
28
25
21
20
15
14
10
4

Equip
1. Campredó
2. Roquetenc
3. R. Bítem
4. Atlas
5. Jesús i Maria
6. La Cava
7. Alcanar
8. la Galera
9. Xerta
10. Deltebre

CLASSIFICACIÓ
GF
J
14
37
14
36
38
14
14
35
33
14
32
14
14
23
14
20
14
9
10
14

GC
12
16
15
16
24
27
22
34
43
64

P
32
29
27
27
22
22
20
12
5
0
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HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

Regata de llarga distància a Amposta

El Vicar Goya s’imposa
L’equip ampostí va perdre per 26-35
L’Handbol Amposta va
caure contra el Vicar-Goya i
veu ara com aquest equip
se li aproximar per darrera
a la taula. No fou un bon
partit de l’equip de Marc
Fornós que, des del

El proper partit
El proper partit serà a la
pista del Castelló

primer minut, no va entrar
en el mateix i, posteriorment, va anar contrarrallotge.
El conjunt visitant va tenir
poques fisures i, tot i que el
partit es va anar trencant,
va saber mantenir un elevat
index d’efectivitat ofensiva
que li va representar conservar l’avantatge i emportar-se una victòria amb

doble valor davant d’un
Amposta que no comença
bé l’any i que haurà de buscar refer-se a la pista del
Castelló.
Amposta
Lagrama
Manjavacas, Rios (4),
Domingo (9), Sara Alonso
(4), Uliaque (1), Frnova (3),
Sara
Garcia.
Galvez,
Ungureanu (2), Solà (2) i
Tortajada (1).

PRIMERA JORNADA
Es va celebrar aquest cap de
setmana a Amposta la regata de llarga distancia en rem
olímpic. La regata fou organitzada pel Club Nautic Amposta conjuntament amb la
Federació Catalana de rem i
serveix de preparació per al
Campionat d'Espanya de
Fons per Clubs que es realitzarà a l'embassament de
Buitrago (Madrid).
Un temps magnífic i una bona participació de clubs de
tota Catalunya van fer que
els remers i espectadors
gaudeixin d'un bon dia de
competició.
En categoria sènior masculina els guanyadors del 8+
han estat els remers del Club
de rem Tortosa, el 4- ha estat per al Barcelona Club de
Rem i en 4x s'ha imposat el
Club Nautic Amposta. En categoria femenina la victòria
ha estat per al 4x del Club
Nautic Amposta. En categoria juvenil el 8+ del Club Nautic Amposta ha estat vencedor i la regata de 4x l'han

Cros comarcal al Perelló

guanyada els remers del
Reial Club Marítim de Barcelona.
Finalment en categoria cadet
masculí el Club Nautic de Tarragona s'ha emportat la
victòria en 4x i el Club Nautic
San Carles en 4-. En categoria cadet femenina la victòria
ha estat per al 4x del Club de
Rem Tortosa.
La propera cita del rem es el

QUARTA CATALANA

28 i 29 de Gener a Madrid
on es celebrarà el Campionat d'Espanya de remergòmetre i el Campionat d'Espanya de Fons per Clubs.
Així mateix, cal dir que el
Rem Tortosa ha preparat
també els remers Alevins Infantils i Cadets nous per a la
propera Regata Promoció a
Castelldefels, per demà dissabte.

FUTBOL FEMENÍ

Pas ferm del Campredó

Els quatre primers s’enfrontaran
en la propera jornada

Al grup 19, el Flix s’acosta al play-off, gairebé de forma matemàtica, amb el triomf
sobre el Benissanet (li manquen tres
punts). El Tivissa va refermar la seua candidatura amb el triomf sobre el Batea,
amb doble valor. El Batea es queda ara un
xic més distant quan manquen quatre jornades. El Benifallet, per la seua part, va
deixar escapar una bona oportunitat amb
l’empat contra el Rasquera, equip que
tenia moltes baixes. Hi ha dues places
obertes, per tres equips, amb el Batea
encara amb opcions però ja no amb autodependència. Al grup 20, el Campredó va
fer un pas de gegant amb el triomf al
camp de l’Atlas, amb gol de Diego. La
situació està més ajustada, amb quatre
equips separats de pocs punts. Les dos
properes jornades són finals.
Però la resolució, en bona part, no es
decidirà fins el darrer instant.

Masdenverge-Falset, 1-3
La Cava-Arnes, 5-2
Tortosa Ebre-Ginestar, 5-0
R. Bítem-Benifallet, 2-3
Gandesa-Rapitenca, 0-12
Jesús i Maria-S. Bàrbara, 0-2
Ulldecona-Aldeana, 12-0
Alcanar-Olímpic, 0-2
Classificació: Ulldecona, 38; la Cava, 37;
Rapitenca, 31; Falset, 30; Arnes, 30;
Santa Bàrbara, 27; Aldeana, 27; Tortosa
Ebre, 24: R. Bítem, 18; Benifallet, 13;
Gandesa,
12;
Ginestar,
11;
Masdenverge, 9; Jesús i Maria, 8;
Olímpic, 4 i Alcanar, 2.
Propera jornada: Falset-Ulldecona;
Olimpic-Tortosa Ebre; BenifalletGandesa; Aldeana-R. Bítem: S.
Bàrbara-Masdenverge; Alcanar-Arnes;
Ginestar-Jesús i Maria i Rapitenca-la
Cava.

Uns dos-cents esportistes
van prendre part diumenge a
la primera jornada de cros
del Campionat Comarcal del
Baix Ebre dels Jocs Esportius
Escolars organitzada per l'Ajuntament del Perelló i el Consell Esportiu del Baix Ebre.
Un total de tretze entitats van
estar representades a les diferents curses realitzades en
un circuit situat al voltant de
les instal.lacions esportives
del Perelló (Col.legi Consolació de Tortosa, Club Atletisme Terres de l'Ebre, Col.legi
Teresià de Tortosa, Escola
Mediterrani de l'Ampolla, Zer
Riu Avall de Tivenys, Escola
Ferreries de Tortosa, Escola
Sant Jordi de l'Ametlla de
Mar, Escola Daniel Mangrané
de Jesús, Ajuntamet del Perelló, Escola Sant Àngel de Camarles, Escola del Temple de

Tortosa, Escola Sant Miquel
de Deltebre i l'Escola 21 d'Abril de l'Aldea). Després de
cada cursa es van establir les
respectives classificacions individuals i per equips, en

aquest cas tenint com a referència els tres millors atletes. El proper diumenge 22
de gener tindrà lloc a l'EMD
de Campredó la segona jornada comarcal de cros.

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Derrota davant el Molins
H. Tortosa Hidrocanal
Club H. Molins de Rei

21
25

L'Handbol Tortosa començava l'any i la segona volta del
campionat contra un dels
equips més forts de la categoria i va haver d'afrontar un encontre molt tàctic per part
dels dos equips, amb defenses força contundents.
En diverses fases del partit,
l'experiència en el posicionament a la pista del Molins de
Rei va provocar el desencert
en els atacs de l'equip tortosí,
amb pèrdues de pilota i mals
llançaments, però l'equip local
no va deixar de buscar la
victòria i s'ha de destacar la
lluita fins al final que va deixar
el marcador a 4 goles de diferència, més que satisfactori

tenint en compte el rival
L'equip tortosí té bon nivell i
demostra una temporada
més que és molt prop dels millors equips de la competició.
Alineació: Estefi Ocaña i Paula

Estorach, a la porteria; Paula
Alcaide, Gisele Angel, Jèssica
Bertomeu, Jénifer Cornejo,
Cinta Gisbert, Aida Rieres, Judith Toro, Noel Uriarte, Maria
Valldepérez.

diarimés
ebre
18

OPINIÓ

www.mesebre.cat

L’ENTREVISTA.

DIVENDRES 20
DE GENER
DE 2012

MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
VICTOR CURTO, L’EBRENC QUE VA ELIMINAR L’AT. DE MADRID DE LA COPA, AL CALDERÓN
Victor Curto té 29 anys. Va
nèixer a Tortosa i actualment
juga amb l’Albacete. Va
debutar a la Tercera divisió,
amb Jordi Fabregat, amb el
CD Tortosa, quan tenia 16
anys. Va començar llavors
una trajectòria com a professional que l’ha conduït a un
bon nombre de clubs. Ha
jugat amb el Barça C, al
València B, a l’Osca, al Sant
Andreu, al Reus, al Gavà, al
Terrassa, a l’Alcoià i al
Girona.
Amb l’Alcoià ja va ser notícia
pel gran gol que va marcar a
Mestalla quan va estar prop
d’eliminar
al
València de la Copa.
Aquell va ser un gol important en la seua carrera. Però
més va ser-ho el que va marcar fa unes setmanes al
Vicente Calderon. Fou el 0-1.
Un resultat que va eliminar a
l’At. de Madrid de la Copa. Al
dia següent fou destituït
Manzano. L’Albacete va
caure en l’eliminatòria posterior, amb l’Ath. de Bilbao.
MÉS EBRE: El gol del
Calderon, el més important?
VICTOR CURTO: La veritat
és que marcar en un estadi
com el Calderon és molt
gran. El gol, a més, va tenir
molta repercussió mediàtica. La nostra victòria va
suposar l’eliminació de l’At.
de Madrid i la destitució, al
dia següent, de Manzano.
Per això potser sí que ha
estat el més important. Tot i
que també recordo el que
vaig fer a València. I al final
vam estar a punt de passar
l’eliminatòria. Està clar que
són gols que sempre recordaré.
ME: Moltes entrevistes els
dies posteriors?.

ALBADEPORTE.COM

VC: Si, en van haver-hi unes
quantes. En general, tot l’equip vam viure uns dies
molts bonics, pel que significava el que havíem acoseguit.
ME: Contra el Bilbao?.
VC: El dia 30 de desembre
em vaig lesionar, amb una
punxada a l’isquio. No vaig
poder jugar el partit d’anada, en el que vam empatar
0-0. I vaig voler fer-ho a la
tornada, a San Mamés, i
només vaig poder jugar
deu minuts. A més, vaig
resentir-me de tal forma
que encara estic de baixa i
ho estaré en els propers
partits. En qualsevol cas, no
vam poder fer el mateix i
vam caure eliminats.
ME: L’Albacete és un histò-

ric, amb un passat recent a
Primera i a Segona divisió.
Era conegut com el ‘Queso
mecánico’....Què tal?.
VC: Es un club de Primera
divisió però que ara es
troba a la Segona B, com
passa en altres casos. La
seua infraestructura és
espectacular amb una
Ciutat Deportiva immensa
amb tots els serveis i

assistències pròpies d’un
club de la màxima categoria.
ME: Es el club amb més
prestigi que has estat?.
VC: Excepte els filials, es
pot dir que sí. Té gairebé
6000 socis, un camp que
és de Primera i tot el que
l’envolta és d’un club de
categoria superior a la que
està actualment. El cert és

Gol mediàtic

L’Albacete va eliminar l’At. de
Madrid de la Copa. Víctor va fer
el gol al Calderón (0-1). Al dia
següent fou destituït Manzano

que quan vaig rebre la proposta de fitxar, després
d’estar al Girona, era fer un
pas enrera en l’aspecte
esportiu. Però en altres es
pot destacar que no ha
estat així i que n’he pujat un,
per tot el que he trobat en
aquesta entitat.
ME: En els anys de professió, moltes anècdotes i
molts records. I molts tècnics. De tots, de quin te’n
recordes més?.
VC: A Jordi Fabregat sempre li estaré agrait. Tot va
començar allí, quan me va
fer debutar amb 16 anys i
va confiar amb mi. Després
m’ho he anat guanyant jo
sobre el camp, però no oblidaré els seus consells i la
confiança que em va donar.
De la resta he de dir que de
tots he après molt. A qui
destacaria també seria a
Joan Vilà, al Barça C. Tinc
molts bons records. Crec
que és un tècnic ideal per a
la gent jove per la forma en
què ensenya. I de l’Alcoià,
Paco López. Va dipositar
molta confiança i això per a
un jugador és molt important.
ME: Què és el que succeeix
perquè un jugador, en aquestes categories, no pugui
tenir continuitat en un club?.
VC: En aquestes categories
és complicat que et facin
contractes de més de dos
anys. I després, hi ha ocasions en què no has estat a
l’alçada que s’esperava i no
et renoven. Busquen altres
opcions. O, a la inversa, pot
passar que et surtin bé les
coses i que siguin altres
clubs els que aviat et vinguin
a fitxar. Per això els canvis
tan constants de clubs.

ME: Vam veure el gol al
camp
de
la
Roda.
Espectacular. Com va la
temporada?
VC: Estic força ben
adaptat. I jugar amb
l’Albacete motiva. No
obstant, com ja he dit,
em vaig lesionar i ara
estic recuperant-me de
la rotura fiblilar. Una llàstima perquè s’aveïnen
partits importants contra
el Madrid Castilla i a
Tenerife i en els que no
podré estar. Pel demés,
em va costar agafar la
forma perquè venia de
tenir una lesió al genoll.
No obstant, poc a poc ho
he anat fent i estava sent
titular, amb molta confiança, fins que va produir-se aquesta lesió
esmentada.
ME: L’objectiu de l’”Alba”
és pujar a la Segona A?
VC: Es va iniciar un projecte que està establert
per a tres anys. Malgrat
això, si es pot aconseguir
abans, molt millor. Però
no serà fàcil acabar entre
els quatre primers i, després, guanyar les promocions. Al nostre grup hi ha
clubs històrics que han
estat a Primera i que
volen pujar d’immediat.
ME: Penjaràs les botes a
Tortosa?.
VC: A hores d’ara no
penso en penjar les
botes. Treballaré per a
poder jugar tots els anys
que pugui com a professional. Ara, he d’admetre
que acabar jugant on vaig
començar m’il.lusionaria,
fent-ho prop de la familia i
de la meua gent. Estaria
bé.
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L’AMPOLLA
Ajuntament
Forn de Pa Artesà Cabrera
Forn de llenya Brú
Hotel La Roca Plana
Rest.Club Nautic-Casa MonteroBar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana

Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Avda. Barceloneta, 4
C/ Sol, 9
Avda. Ramon Pous, 32
Avda. Ramon Pous, s/n

OFICINES TURISME

L’ALDEA
Ajuntament
Bar Abril
Cafeteria Germans Marín
Pizzeria Cinta
Bar Societat
ASCÓ
Ajuntament
Bar Restaurant El Caliu
Pastisseria GRA-BO
Bar Nucleo
Restaurant Ca L`Escolà

Av. Catalunya, s/n
Av. Catalunya, 325
Ctra. Tortosa-l’Aldea
Av. Ràpita
Av. Catalunya, 131

C/ Hospital, 2
C/ Riu, 45
C/ Joan XXIII, 2
Crta. Camposines, 43
Crta. Camposines, 57

DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube
Bar Criscar
Bar Lo Sindicat
Escola Bressol L’Hortet

Festiu
Plaça 20 de maig, 11
Av. Goles de L’Ebre, 208
Av. la pau s/n

LA RAPITA
Ajuntament
C.A.P.
Caprabo
Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet
Bar La bodega
Cabeteria El coc
Bar El Celler
Llotja de Peix
Unipost
Forn Carlos Ripolles
Bar Catalunya
Casa Chim
SUPWAY
ALCANAR
Ajuntament
Oficina Municipal de Turisme
C.A.P.
Cafeteria Moreno

Plaça Carles III, 13
Av. Jacint Verdaguer
Plaça del Mercat
C/ Sant Isidre
Plaça del Coc
C/ Sant Isidre
Port
C/ Comptedefloridablanca, 63
Plaça Vella
C/ Sant Isidre
Plaça Carles III,42
Parc Vila del Far

C/ Generalitat, 10
Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C/ Calig / Ronda del remei
Plaça Major

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

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

AMPOSTA
Ajuntament
Dolche vita
Restaurant Naidi
Immobiliaria Mar i Vent
Mercat
Immobiliaria Romeu
Benestar Social i Familia
Bar La Lira Ampostina
Bar Estalvio
Hospital Comarcal d’Amposta
Bart’s Cafè (Delta Spa)
C.A.P.
Il·luminacióMontsià
Cafeteria La Tratoria
Cosell Comarcal Montsià
Forn Cafeteria Cavalles
Mossos d’esquadra
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.

Pl. Espanya, 3-4
C/ Joseph Tarradelles, 108
Av. Ràpita
Av. La Ràpita, 38
Pl. Ramon Berenguer IV, 68
C/ Ruiz d’Alda,33
Av. Santa Bàrbara
C/ Montéis, s/n
C/ Jacint Verdaguer
C/ Ibiza, 14
Av. Catalunya
Av. La Ràpita
Av. La Ràpita
Av. La Ràpita
Av. La Ràpita
Av. La Ràpita

C/

C/ Cervantes, 58
Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA
Ajuntament de Mora La Nova
Fonda Barcelona

C/ Major, 88
c/ Hostal, 3

RIBA-ROJA
Ajuntament
ROQUETES
Ajuntament
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s
Bar La tasqueta
Jutgat de pau
Mugli
Da Vinci
TIVISSA
Ajuntament
TORTOSA
Ajuntament
Motos Cantó
Restaurant Sabogabar
Mercat Municipal
Hospital Verge de la Cinta
Cafeteria New Orleans
Bar La Tertulia
Bar Esport
Bar Mundial
Pica pica
Lo Cistell
Banys
C.A.P.
C.A.P. del Temple
Biblioteca
Consell Comarcal
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança
Delegació del Govern
Esports Fevi
Bar Castells
U.R.V. Escola d’Infermeria
Serveis Territorials d’Ensenyament
Hotel Corona
Hotel Virginia
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús
Centre de Radioteràpia
Cambra comerç
Lizarran
Germans Marín Ferreries
Estudiantil Bar
Bar Trifassic
Jijonenca
Paco's bar
Diputació
Bar Ribera
Ebrequalitat
Bar Nou
Forn Carlos Ripollés - Jesús

Placa de la Vila, 1

C/ Masia, s/n

Severo Ochoa, 4
C/ Major

C/ Castell, 2

Plaça España
Av. Generalitat, 165
Pl. Alfonso XII, 2
Av. Generalitat
Ctra. La Simpàtica
Av. Generalitat, 21
Plaça España, 11
C/ Teodor González
C/ Teodor González, 35
C/ sebina, 5
C/ Ciutadella
Plaça dels banys, 1
Ferreries
Plaça Carrilet
C/ Del Vall
C/ Barcelona
C/ Alcanyis
C/ Montcada
Plaça de l’Estadi
Av. Ports de caro
Ctra. La Simpàtica
C/ Providència, 5-9
Av. Generalitat

Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
C/ Cervantes, 7
C/ Teodor González, 26
Plaça Joaquim Bau, 4
Plaça Joaquim Bau, 1
Plaça Joaquim Bau, 3
Av. de l'estadi, 1
C/ Montcada
Av. Generalitat
Av. Generalitat

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

L’ONADA
Serveis 3a Edat
Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en
tota mena de serveis adecuats 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

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

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)
Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA
RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

XL Produccions
Il.luminació i imatge, organització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5
AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Plat a Taula
Catering & Delicatessen
c/ Platja, 14
L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96
SANT CARLES DE LA
RÀPITA
Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73
www.phileas.grupoeuropa.com
phileas@grupoeuropa.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

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3
AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06
Fax 977 70 33 41
www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Mel Muria
Av. Catalunya, 23
EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94
www.melmuria.com
melmuria@melmuria.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

Restaurant L`Esquella
d`en Gaudí
Cafés, montaditos,
tapes i vins
c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR
Tel. 977 73 03 96

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13
AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet
LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1
SANT CARLES DE LA
RÀPITA
Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventallfreddy
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

DIVENDRES 20
DE GENER
DE 2012

gastronomia

www.mesebre.cat

diarimés
ebre
21

GASTRONOMIA

“Primentons i Tomates”. Avui: Milfulls d’anguila
Combinació de dolç i salat, àcid i greix. Una explosió se sabors a la boca que ens provocarà un maridatge per contrast.
Un plat factoría de la casa del Restaurant Mas Prades de Deltebre
REDACCIO

Aquesta setmana en
Marc Curto ens ha
presentat una creació de la casa, el
milfulls d’anguila i
massana. Una delícia que no es pot
deixar de tastal al
Mas Prades de Deltebre.

Lloms d’anguila fumada, una massana Granny
Smith, mésclum d’enciams, sal, sucre i julivert per a decorar.
El primer que hem de
fer serà laminar els
lloms d’anguila, és a dir,
tallar-los
transversalment per disminuïr el
seu gruix i es quedi ben
fina, com que l’anguila
ens ve fumada no caldrà
cuinar-la. es pot menjar
tal com està
Per altra banda neces-

sitarem una massana
Granny Smith, aquelles
tan verdes i àcides, i la
tallarem també a làmines

la part superior de la primera làmina del milfulls
fins que ens quedi com
ens ha quedat el de la

El Restaurant

Al Mas Prades aposten per la renovació de
les receptes autòctones donant-li valor
afegit als productes de la zona.
fines tal i com ens ha
quedat a la fotografia.
Un cop fetes les làmines
podrem procedir a muntar el milfulla, per començar posarem una làmina de massana, a
sobrel’anguina i així fins
posar cinc capes de
massana i quatre de l’anguila fumada que hem laminat anteriorment. Un
cop muntat el milfulls
procedirem a caramelitzar amb un toc de sucre

fotografia del costat.
La Granny Smith, perquè aquesta massana i
no una altra? doncs perque aquesta varietat artificial de massana és
molt àcida, aquest àcid
combinat amb el greix
de l’anguila fumada provocarà que l’acidesa
contrarresti l’alt sabor i
el greix de l’anguila fumada. Al final aquesta
mescla fa que es faci un
maridatge per contrast.

A Canal TE

«Primentons i Tomates», amb Amado
Cebolla, s’emet cada dia per la tele de les
Terres de l’Ebre, a les 15,30 i a les 20 h.

ME

Imatge del plat.
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Telèfons d’interès

L’horòscop
Àries

Balança

20/3 al 19/4

22/9 al 22/10

La teva parella t'ofereix un abric de contenció
que, lluny d'aclaparar-te , proposa moments
de relax i enteniment. Busca equilibri entre
obligacions familiars i de parella.

Quan el fastigueig s'apropia d'una relació
amorosa, hi ha dues possibilitats: tractes
d'arribar a una trobada , o t'allunyes abans
que arribin les llàgrimes.

Taure

Escorpí

20/4 al 19/5

22/10 al 21/11

Les relacions desborden expressions d'amor, enteniment i esperança: l'empatia pren
la davantera i proposa una relaxada connexió en la parella.

Predomina un escenari de baralles: no oblidis
que la susceptibilitat exigeix molta energia,
mentre que el riure i l'humor deixin enrere els
conflictes.

Bessons

Sagitari

20/5 al 21/6

21/11 al 21/12

Lliura't sense reserves a una relació amorosa que
pot dur-te a descobrir coses sobre l'amor que
vas pensar que no tornaries a experimentar mai
més.

Gaudeixes d'una jornada vivificant i moments
d'alegria en l'amor , la parella reprèn una
cursa sana d'aprenentatge i maduresa. Cuida
la teva pell.

Capricorn

22/6 al 21/7

21/12 al 19/01

No jutgis si no desitges ser jutjat : duu les
coses a un plànol de major tranquil·litat.
Apareixerà una despesa que no esperaves i
que podria fer-te canviar de plans.

Gran energia emocional: sents que gens importa
més que aclarir la teva situació sentimental, deixa
que el corrent flueixi , no et precipitis a prendre
decisions.

El temps. Previsió

Emergències

112

Mossos d’Esquadra

088

Bombers

085

Urgenciès (Ambulàncias)

061

TERRES DE L’EBRE

l'Ebre,

Aquari

22/7 al 22/8

20/1 al 18/2

El teu firmament sentimental revela situacions
d'evident maduresa emocional: oblida't de les
restriccions i aposta tot a la parella . No parlis de diners a la feina.

Moment de calidessa envaïxen la teva vida
amorosa i molts plànols arriben a l'equilibri
. La teva vida social es beneficia de la te
afectuosa actitud.

Verge

Peixos

23/8 al 21/9

19/2 al 20/3

No permetis que les teves emocions entrin
en conflicte amb la mirada assenyada que
tens sobre la teva vida, pren-te un moment
per a buidar-te.

Els romanços que s'iniciïn sota les presents
confluències astrals tindran una elevada dosi
de sensualitat i càrrega passional . La teva
esquena està patint massa.

Mínima

15º

5°

SOL I NÚVOLS

TARDA

272

(Deltebre)

977480070
SOL I NÚVOLS

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

Jaume

I,

8

(Tortosa)

977443304

Pilar Delgado , Jordi Delgado
Felip Pedrell, 1

(Alcanar) 977732291/680904459

Xavier Ferre - Lluis Ferre
Passeig

Canal,

7

(Amposta)

977706247

Mercè Bel - Carles Mur

Lleó

Màxima

MATÍ

Queralt Álvarez, Matilde
de

CATALUNYA

TEMPERATURES

Farmàcies de guàrdia.

Goles

Cranc
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Sant Isidre, 87

(St. Carles de la Ràpita)

977741460

Aguiló Ruiz, Neus
Barcelona,

65

bis

(Masdenverge)

977718702

Peset Bosch, Tomàs
Sant

Llorenç,

47

(La

Galera)

977718419

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer
les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a
través de la web http://www.coft.org/.

Estat del cel
Cel entre poc i mig ennuvolat per núvols alts. A més, també hi haurà algun
núvol baix a l'extrem sud del país al llarg del dia, preferntment a punts de
muntanya, així com al litoral nord i central a partir del vespre.
Al vessant nord del Pirineu estarà cobert o molt ennuvolat durant tot el dia.
Precipitacions
Se n'esperen de febles i intermitents al vessant nord del Pirineu, sobretot a
partir de mig matí i fins el vespre, amb una cota de neu que baixarà de 1800
a 1400 metres.
Temperatures
Mínimes lleugerament més altes, tot i que pujaran moderadament als dos
extrems del litoral. Estaran entre -5 i 0 ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre -3
i 2 ºC a la depressió Central i al Prelitoral nord, entre -1 i 4 ºC a la resta del
Prelitoral, entre 3 i 8 ºC al litoral.
Màximes semblants o una mica més altes, tot i que al vessant nord del
Pirineu baixaran. Oscil·laran entre 8 i 13 ºC al Pirineu, al Prepirineu i a la
depressió Central, i entre 13 i 18 ºC al litoral i al Prelitoral.
Visibilitat
Bona en general, tot i que amb alguns bancs de boira matinals al nord de la
depressió Central i a les valls del Prepirineu.
Vent
Bufarà de component nord i oest, entre fluix i moderat en general. Serà més
reforçat als dos extrems del litoral, on bufarà el mestral i la tramuntana i hi
haurà cops forts. A més, a partir de la tarda el component nord bufarà entre
moderat i fort a cotes mitjanes i elevades d'arreu del país, sobretot del
Pirineu.
Estat de la mar
Costa Daurada:
bufarà de component nord i oest, entre fluix i moderat, amb cops forts al sud
del cap de Salou, sobretot al principi i al final del dia. Al nord del cap de
Salou bufarà fluix i de direcció variable al centre de la jornada.
Marejol.

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

El dolor de coll i esquena és un senyal que alguna cosa està malament

La Doctora en Quiropràctica Rebecca Jackson,
especialitzada en la salut de la columna vertebral i del sistema nerviós ha arribat a Tortosa.
Per fi hi ha una solució dels nostres dolors, gràcies 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, maldecaps 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 subluxacions (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 subluxacions 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'emocional. 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 subluxacions vertebrals i els corregeix. Retorna la vèrtebra 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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IMMOBILIARIA
Amposta. Passatge
Guadalajara, zona
camp de futbol.
Pisos de lloguer a
estrenar de 2 habit a c i o n s , m e n j a d o r,
cuina, bany complet
i balconada. Alta
qualitat. Al costat
de col·legis, superm e rc a t s
i
zona
Te l :
c o m e rc i a l .
607538304
C a r re r
Tr a f a l g a r.
Local comercial en
l'avinguda principal
de
Les
Cases
d ' A l c a n a r. F a ç a n a
a c r i s t a l a d a .
Totalment condicionat. Ideal com oficina o per a desenvolupar activitat de
cara al públic. Tel:
610203144

plantes reformada,
3 habitacions, menjador d'estil rústic
amb
xemeneia,
cuina office, bany,
àmplia terrassa i
m a g a t z e m .
D e l t e b re . Z o n a L a
Cava.
145.000 .
Tel: 607538304
Castelló. Avgda.
Sant
Pere
31.
Local
comercial
de 70 m_ aprox.
molt bé situat en
Grau de Castelló.
Dividit en àmplia
sala d'atenció al
públic, despatx i
lavabo, parquet.
Aparador
a
2
carrers. Preu de
lloguer
900 .
Preu de venda:
186.000
Te l :
977252727

La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial
amb
soterrani
i
altell. En lloguer al millor
carrer de la
població.

610203144
MOLT PROPERAMENT!!

CLASSIFICATS

www.mesebre.cat
nat per a qualsevol
tipus de negoci.
Ubicacion immillorable. Possibilitat
de venda o lloguer.
Tel: 977249700
Miami Platja. 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.
Piscina
comunitària per a 4
veïns.
P à rq u i n g .
Barbacoa. Jardí de
180m_. A 5 min. de
la platja. Preu immillorable. 215.000
Tel: 977249700
VENDA X A L E T
O B R A N O VA A L S
PILANS 500 M2;
G A R AT G E . B A R B A COA.
PA R C E L . L A
8 1 0 M 2 A C A B AT S
DE 1ª QUALITAT. 4
H., 2 SUITTES AMB
VESTIDOR. PISCINA
I JACUZZI
347.000€
977 44 38 79

MOTOR
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
Interessats
preguntar per
Susana
607 538 304

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

diarimés 23
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai
privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

654 375 373

DIVERSOS
Es ven Cotxet Quinny,
Maxicossi, Maqueta, Trona i
Parque Cuna pràcticament
nous.Els interessats podeu
trucar al 669 67 02 08

VENDA XALET
(EMD JESÚS)
CTRA. XERTA
Edificat l'any 2005
120 m2 amb 4
hab., 1 bany 1 aseo
o
Parcel.la
vallada 4.400 m2.
Piscina. + 6 jornals
d'oliveres
199.000€
977 44 38 79

Preu per paraula: 0,15 +18% IVA

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

La Senia. Plaça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal parelles,
consta de menjador
amb sor tida balconada, cuina independent equipada,
lavabo amb dutxa
re f o r m a t ,
hab.
doble i hab ind. En
el centre La Senia.
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

Ulldecona. Local en
lloguer o venda de
35m_,
re f o r m a t ,
amb aparador al
carrer, sòl de parquet i bany, totalment equipat, Ideal
per oficina o botiga. Situat en el
c a r re r
Major
d'Ulldecona.
Te l :
977743399
Deltebre. Casa de 2

D e l t e b re . Z o n a L a
Cava, avgda. Goles
d e l ' E b re . A m p l i
local
c o m e rc i a l ,
ideal per oficines.
Es cantoner i totalment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i condiconat.
Lloguer
o
venda.
Consulti
preu. 610203144
- La Senia. Ocasió!
Es ven edifici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
habitacions i amb
cuina
equipada.
P re p a r a t s p e r a
v e n d re o l l o g a r.
98.000 .
Te l :
607538304
( p re guntar por Eva)
Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
plantes, condicio-

VENDA XALET
ALS REGUERS
Parcel.la 500 m2
Habitatge 90 m2
amb 4 hab., 1 b.
Piscina, Terrassa
220.000€
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€
977 44 38 79

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu
espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87
TREBALL

977 20 33 55

Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i prevenció per professionals, amb més de 15 anys en el sector, selecciona 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).

Preu per módul: 15 +18% IVA
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«SI LA MUNTANYA NO VA A MAHOMA, LES TERRES DE L’EBRE VAN A FITUR»

Les Terres de l’Ebre a FITUR
Deltebre, l’Ametlla, la Ràpita, Tortosa, les Cases i Ascó són alguns dels municipis que ens representen
ACTUALITAT
REDACCIO

Fitur, Fira Internacional
del turisme, celebra la
32ena. edició del 18 al
22 de gener. Pel que fa
a les Terres de l'Ebre,
participen les Oficines
o Patronats de Turisme
de
Deltebre,
de
l'Ametlla de Mar, de
l'Ampolla, de Sant
Carles de la Ràpita, de
Tortosa, de les Cases
d'Alcanar, d'Ascó, i
l'Oficina Comarcal de
Turisme de la Terra
Alta.
La participació a Fitur permet a tots aquests organismes definir línies de
treball, estratègies i aliances empresarials per tal
de dinamitzar i reforçar
l'activitat turística, innovant per atendre les
demandes del mercat.
Fitur és una de les principals fires turístiques del
món. Enguany compta
amb 9.500 expositors de
167 països i territoris,
que ocupen deu pavellons
del recinte firal madrileny.
En la passada edició, el
certamen va aplegar més
de 209.000 visitants,
entre professionals i
públic en general. Per fer-

nos ressò d'algunes de
les propostes que es presenten enguany per part
de les Terres de l'Ebre
podem destacar les de
l'Ametlla de Mar que aprofita aquest gran aparador
turístic per presentar la
incorporació del Mar a
l'Estació Nàutica Costa
Daurada, de la que ja formen part Salou, Cambrils,
Montroig/Miami Platja i
Vandellòs/ l'Hospitalet de
l'Infant. I per una altra
banda, Tuna Tour, el nou
turístic
de
producte
l'Ametlla.
La Ràpita s'ha emportat a
Madrid els 8 paquets gastronòmics que pretenen
oferir al públic, experiències
per conèixer el
millor de la seva cuina i
viure-la en un “entorn
únic”.
Pel que fa a la representació del Consell Comarcal
de la Terra Alta, a l'estand
de la marca turística
Terres de l'Ebre, s'hi difonen els principals actius
turístics de la Terra Alta,
tals com la Via Verda, els
itineraris ciclistes, les
rutes del Vi i l'Oli, entre
d'altres. Tortosa participa
un any més, difonen els
principals actius turístics
del municipi.
Però enguany la participació de Tortosa a FITUR és
doble, perquè també és
present en l'estand que

En la passada edició, el certamen va
aplegar més de 209.000 visitants, entre
professionals i públic en general

promociona la Setmana
Santa d'un important
nombre de ciutats de
l'Estat.
En
aquest
sentit,
l'Ajuntament promocionarà el calendari d'activitats de la Setmana Santa
tortosina, però molt especialment
el
Centre

d'Interpretació de la
Setmana Santa, també el
seu call jueu, de manera
conjunta amb la resta de
calls jueus de Catalunya i
de l'Estat, que conformen
la Red de Juderías de
España-Caminos
de
Sefarad, que presideix
l'alcalde, Ferran Bel.

Nomenat recentment vicepresident de l'associació
europea del patrimoni
jueu. Paga la pena dir que
tant les iniciatives esmentades com les que presenten els municipis de
Deltebre, l'Ampolla o les
Cases d'Alcanar estan
permetent que les Terres

de l'Ebre compti amb una
bona representació territorial a una fira de les carcaterístiques de FITUR
que pot representar una
promoció i captació de
visitants que faci crèixer
el sector turístic del nostre territori i, per tant, l'economia.

