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Terres de l’ebre. La plataforma d’Afectats per
la Secció de crèdit de la Cooperativa de l’Aldea
anuncia que “els diners arribaran avançat el
mes de març”.                                      P4

Esports. El Club de Rem Tortosa, considerat
com el ‘Millor club de l’any’, per la Federació
Espanyol de Rem.   

P17

Actualitat. Els Ajuntaments de l’Ebre
“reajusten” les xifres dels pressupostos per
al 2012.

P8

El conegut cuiner, Sergi Arola, ha estat l’encarregat de donar el tret de sortida, amb el pregó, a la Festa Major de la Candelera. Des
del dimecres i fins el diumenge, tindrà lloc la Festa Major, sent l’epicentre el dia d’ahir, el dia de la Patrona, amb la Processó en honor
a la Mare de Déu de la Candelera, el moment més àlgid de la festa i de la seva aportació comunitària al sentiment d'un poble.
Per als Caleros i Caleres són els dies més importants de l'any. “Tenim el sentiment de poble molt arrelat i ens estimem molt les nos-
tres tradicions i la nostra cultura. Aquests són uns dies de joia i emoció, per gaudir amb els amics i la família i per retrobar-nos amb
molts caleros que per diversos motius van haver de marxar fora, però que com cada any tornen a casa puntuals per aquesta cita”.
Les Festa de la Cala es pot seguir a Canal TE, a les 20 hores, i al dia següent a les 13.30 hores.                                P9

La Candelera, La Festa Gran de l’Ametlla de Mar
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La tercera edició dels Premis Ebre Líders ja veu el tret de sortida. Il.lusió envers uns Premis Populars que són una referència per la seua
peculiar forma de valorar i reconèixer la trajectòria d’ebrenques i ebrencs, d’associacions i col.lectius que treballen per engrandir aquest
territori i que, d’aquesta manera, disposen d’una plataforma per a poder ser distingits a travès d’un jurat exclusivament popular. Amb les noves
tecnologies, els Ebre Líders amplien la seua dimensió i poden superar les expectatives. Un repte per tots plegats, fer d’aquests Premis un eix
vertebrador d’un territori que necessita impulsos com aquest perquè la seua gent pugui reivindicar-se i fer-se sentir. Han començat les
votacions. Ja hi ha candidats a les respectives categories. Es el moment. El teu ordinador decideix. Pots votar i oferir il.lusió i emoció a
persones que ho mereixen. Es l’hora de la veritat.             P3
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

Que els convenis i acords es
formalitzen per donar-los-hi
compliment, és obvi.
Que el conveni signat entre
l'EMD de Jesús i l'Ajuntament
de Tortosa no s'acompleix
pel que fa al mínim garantit
de 300.000 euros anuals,
mitjançant transferències de
capital -per a inversions-, és
cert i reconegut per tothom.
En la sessió plenària extraor-
dinària de l'Ajuntament de
Tortosa, celebrada el passat
29 de desembre, es va apro-
var el pressupost de la ciutat
per un import de
28.998.520 euros en els
capítols de despeses i de
29.652.443 euros en els
capítols d'ingressos.
El vot del grup municipal del
PSC va ser contrari a aques-
ta previsió pressupostària i
un dels tres motius que
vàrem argumentar va ser
precisament l'incompliment
dels convenis amb les EMD
de Jesús, Bítem i Campredó.
A més del nostre grup muni-
cipal, també es van referir a
aquest incompliment els
grups municipals d'Iniciativa
per Catalunya i del Partit
Popular.
En exercici de l'oposició res-
ponsable que ens toca exer-
cir, és la nostra obligació
controlar l'acció de govern i
denunciar allò que no està
bé. Per tant, això no és la
cançó de l'enfadós com,
col·loquialment, va qualificar
el president, Pere Panisello,
en una Junta Veïnal. Això és
la constatació d'un flagrant
incompliment. Tortosa deu a
Jesús 150.000 euros
corresponents a l'any 2011 i
300.000 euros del 2012.

Ara bé, si aquest deute no es
reconeix, ja no el cobrarem
mai. I si els convenis no es
poden complir, que es modi-
fiquin. Estarem atents i
actius.
Per cert, en aquesta mateixa
sessió plenària, el portaveu
d'Iniciativa per Catalunya es
va referir al deute que
l'Ajuntament de Tortosa té
contret amb el consorci
comarcal que s'encarrega
de la recollida de la brossa.
Més d'un milió d'euros.
O sigui, que mentre els torto-
sins i tortosines, jesusencs i
jesusenques paguen puntual-
ment els rebuts de la brossa,
l'Ajuntament de Tortosa no
paga al Consorci que té con-
tractada l'empresa que ens
buida i neteja els conteni-
dors.
Home, això il·legal segur que
no ho és, però com a mínim
és poc ètic i estètic, no els
sembla?

Antoni Sabaté Ibarz
Membre de la Junta Veïnal en

representació del PSC

Zero euros per a inversions a Jesús

en els pressupostos de Tortosa

Opinió

Una nova edició dels Premis Populars Ebrencs
ja està aquí. Es la tercera. Una bona notícia. Si.
Ho és per la progressió que han tingut en les
dues anteriors i la que es preveu en aquesta que
acaba de començar. Ha de ser d’aquesta forma
amb noves tecnologies aplicades a un projecte
que amplia la seua dimensió amb la possibilitat
d’arribar més lluny i crèixer.
Un fet de gran valor en l’època actual. I que
reflecteix que es va entendre la idea d’aquests
Premis des del primer minut. Emoció i també
il.lusió. Això, avui per avui, no té preu. Els Ebre
Líders ho contemplen.
Són els Premis Populars. Un ordinador i a votar.

Unes categories i uns candidats que poden tenir
l’oportunitat de rebre un reconeixement que,
fins ara, i potser en alguns casos, no havien tin-
gut mai. Seran els ebrencs qui ho decidiran.
Un al.licient. Un al.licient per persones, per
associacions, per col.lectius que estan treba-
llant amb molta dedicació per donar vida a
aquest territori i que disposen d’un mirall en el
que el seu esforç es veurà amb una valoració
diària que tindrà el seu punt i final en una Gala
multitudinària. 
En aquesta arriba la cloenda i l’emoció del lliura-
ment dels reconeixements. Més Ebre els ho
explicarà cada setmana.  

Editorial

Ebre Líders, els Premis Populars ebrencs

Els caleros estem immersos en la
Candelera, la nostra Festa Major, la sego-
na festa de l'any al territori per darrera de
les d'Ascó o el Perelló que veneren Sant
Antoni Abad. Això fa que sigui una festa
matinera i per tant, apuntalada en un més
de febrer que sol ser fred i aspre, tot i
que el pas dels anys, ha fet que ens hi
acostumem.
No són festes de bous ni d'aigua, no s'as-
semblen gaire a les de la major part de
les Terres de l'Ebre, que aprofiten la bon-
dat climatològica de l'estiu per lliurar-se a
les seves tradicions.
Les nostres tradicions, les de sempre,
també ens fan viure al carrer, encara que
ens haguem de fregar les mans per fer-
nos passar el fred o ens haguem de
calentar amb alguna de les begudes que
en altres èpoques en deien “espirituals”.
Faci fred o no, el temps es el de menys,
si com ens passa als caleros, tenim clar
el que signifiquen aquests dies.
Retrobament, joia, germanor, descans i
devoció cap a una creença que va més
enllà de la religió catòlica.
Tradició ancestral que passa de pares a
fills i que veuen en la Processó en honor
a la Mare de Deu de la Candelera, el
moment més àlgid de la festa i de la seva
aportació comunitària al sentiment d'un
poble.
Abans, es treia la Patrona a la punta del
port en dies de temporal perquè guies la
tornada de les barques. Ara ja fa anys que
això no es fa, però segur que la seva
presència, més enllà de ser un argument
religiós, es de gran ajuda entre tots els
que passen dificultats i necessitats, tant a
la mar com a terra.
Una tempesta que es va produir entre el
31 de gener i el 3 de febrer de 1911, va
produir un balanç de més de 85 morts a
Catalunya, cinc d'ells de l'Ametlla de Mar
que pescaven en barques d'altres pobles
de la costa, i més de 56 al País Valencià.
A l'Ametlla de Mar no va fer més estralls
perquè les barques estaven aturades per

la coincidència amb la Festa Major de la
Candelera, Com a conseqüència del tem-
poral es van cancel·lar tots els actes de
la Festa de la Candelària -només es realit-
zaren els oficis religiosos- i els diners des-
tinats a la Festa es varen destinar a aju-
dar a les famílies de les víctimes.

Aquests, per molt de temps que passi,
són fets de la nostra història, coincidèn-
cies o no, que marquen un sentiment i una
gent, que a més d'honrar a la Patrona
amb la seva multitudinària presència a la
processó, es desviu participant de la
festa, amb una gran capacitat per xalar i
compartir amb els visitants, tots aquells
aspectes més atractius.
Forjada en la mar i el mal temps, valenta
de cara al vent com diu el nostre himne,
la gent de La Cala us convidem a tot el
territori a compartir amb nosaltres
aquests dies tant nostres. Tenim ganes
que us sentiu com a casa vostra. 

Albert Medrano
Regidor de Festes de l'Ajuntament de

l'Ametlla de Mar

La Candelera, més sentiment que festa

Opinió

La neu visita la nostra demarcació 

ACTUALITAT

El fred siberià ha comportat l’estat d’alerta en nombroses provin-
cies de l’Estat. A la nostra demarcació, la neu va fer acte de
presència ahir en alguns indrets (imatge de la foto) de les zones
més elevades. El comitè esportiu del Baix Ebre ha ajornat l’acti-
vitat del cap de setmana per als més joves. Hi ha partits de fut-
bol que estan pendents de confirmar-se si es juguen o no. Un
cap de setmana per tapar-se. Sense dubte.

DÍDAC FIGUEROLA
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Així sorgia i es desenvolu-
pava una metodologia de
votació a travès de la web,
que continua fins ara, i que
és la clau també d'aquesta
tercera edició. Perquè si
una iniciativa resulta exito-
sa, doncs no cal cambiar-
la. Voleu participar? Voleu
formar part de la història
d’aquest premi? Penseu
que algú del vostre entorn
mereix estar nominat? O
vostè mateix? És ben sen-
zill. Nomès us heu de regis-
trar a la pàgina, www.ebre-
liders.cat, presentar la can-
didatura en la categoria
corresponent, i a partir d'a-
quí… comencen les vota-
cions del vostre entorn per
conseguir ser un ebrelíder

2011. Unes votacions que
ja han començat. Aquesta
és part de la notícia, avui
mateix, 3 de febrer, ja es
pot entrar a internet, donar
un cop d’ull als diferents
nominats que hi trobareu....
i votar! Us necessitem per
seguir utilitzant la paraula
èxit edició rera edició.
L'any passat vam poder
parlar d' unes xifres molt
destacades, més de 6.000

usuaris registrats, més de
3.300 comentaris a les
diferents candidatures, i un
total de 187.688 vots. Ja
van dos edicions, com hem
dit, que EBRE LÍDERS lliura
els guardons als guanya-
dors i als finalistes d'una
iniciativa original que va
surgir per ser popular i que
al final s’ha convertit en un
fenòmen social. Uns
Premis, que, no ens cansa-

rem mai de repetir-ho,
reconeixeran, un any més,
la feina ben feta a la gent i
les institucions de les nos-
tres terres, les Terres de
l’Ebre. I aquest és precisa-
ment, també ho volem
recordar, el fet diferencia-
dor d'altres convocatòries
de premis similars d'altres
territoris. No hi haurà cap
altre jurat que tots aquells
que desitgin manifestar la
seva confiança en una can-
didatura concreta i d'una
manera anònima. Iniciada
la convocatòria dels premis
ara és important la feina de
les diferents persones que
votaran per tal que el seu
favorit sorti vencedor. La
filosofia d'EBRE  LÍDERS:
contrarestar el pessimisme
generalitzat, i premiar la
feina ben feta de les perso-
nes. Tot està en marxa, el
portal www.ebreliders.cat
està llest per poder inscriu-
re i votar a qui cregui que
mereixi un reconeixement
per la feina efectuada.
L’equip de Canal TE i
MésEbre vol seguir recol-
zant el projecte i per
aquest motiu, necessitem
la vostra participació i
implicació. 
En aquests moments de
crisi econòmica, on cada
cop són més les noticies
negatives que ens arriben,
Ebre Líders pot ser el con-
trapunt a aquesta actuali-
tat.

Els premis Ebre Líders enceten el 
període de votació popular

Ja està aquí la tercera.
L'any passat vam poder
assistir al lliurament de
premis d'Ebre Líders
2010. Una gala plena d’e-
mocions i reconeixe-
ments públics. Era la
segona edició, desprès
d'una primera exitosa, i la
participació tampoc es va
quedar curta novament
en aquest cas. Recordem
que Ebre Líders són uns
premis que sorgien l’any
2010 amb la base i fona-
ment que els premiats
només podien ser-ho si
els altres l'hi reconeixien.

Ja es pot entrar a la pàgina web, www.ebreliders.cat, i votar en les diferents categories

Aquest 2012 es celebra ja la tercera edició

REDACCIÓ

Ebre Líders arriba ja a la seva tercera edició.
GRAPHOS

ACTUALITAT

El reconeixement a la feina
anònima ben feta al territori

pot ser el contrapunt de
l’actualitat, marcada per la crisi

econòmica

“Volem ser positius i necessitem el

vostre suport i vots”
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Després que l'anterior
reunió organitzada per la
cooperativa i el mateix
Govern acabés difumi-
nant el calendari de
retorn anunciat, l'entitat,
que a diferència de
l'Associació d'afectats
continua donant un vot
de confiança als actuals
gestors, ha avançat que

la negociació amb enti-
tats bancàries perquè
adquireixin els crèdits de
la secció resulta clau per
la viabilitat futura de la
cooperativa. D’altra
banda, la Junta Rectora
de la cooperativa de
l'Aldea ha destituït el
gerent de la secció de
crèdit, Daniel Ferré, per
presumpta "mala gestió"
dels recursos dels impo-
sitors de la cooperativa
que van portar la secció
de crèdit al col·lapse l'1
de desembre passat.
Segons que ha explicat
el president de la coope-
rativa, Fernando Falcó,
aquesta decisió s'ha
pres una vegada Ferré ha
recopilat tota la informa-
ció necessària sobre l'es-
tat de comptes de la coo-
perativa, unes dades
també necessàries per a
l'elaboració del pla de
viabilitat que en aquests
moments està portant a
terme un economista de

Lleida pagat per la prò-
pia cooperativa. Així,
Falcó ha explicat que l'a-
comiadament no s'havia
produït abans perquè es
necessitava un temps
per aclarir els comptes

després del bloqueig
dels ingressos de 1.200
socis. El president de la
cooperativa ha justificat
l'acomiadament al·ludint
a la voluntat dels socis
de la cooperativa, que

des que ocorregués el
col·lapse financer havien
situat Ferré com a res-
ponsable del succés i
s'havien pronunciat a
favor de la seva destitu-
ció.

La Plataforma d'afec-
tats per la secció de
crèdit de la
Cooperativa de l'Aldea
ha anunciat aquest
dimarts al vespre que
el Departament
d'Economia i la socie-
tat treballen amb la
previsió de retornar
els fons de tots els
comptes a la vista blo-
quejats i part dels
comptes durant la
segona quinzena de
març.

REDACCIÓ

Els afectats podrien recuperar els seus diners properament.

Cedida

Després de dos mesos de
negociació finalment dilluns
Arrossaires del Delta de
l'Ebre i l'empresa Ebre
Foods arribaven a un acord
per l'adquisició de la marca
'Nomen'. Un acord que està
pendent de ratificar pels
socis d'Arrossaires en l'as-
semblea extraordinària del

4 de març. L'acord d'adqui-
sició consisteix en una
llicència d'ús en opció de
compra per un import de
39.200.000 d’euros, amb
una primera quota de paga-
ment corresponen a l'entre-
ga de les instal.lacions que
té Arrossaires a l'Aldea i la
resta de l'import es reparti-

ria en 13 anualitats. Si l'as-
semblea ratifica l'adquisició
de 'Nomen', per Arrossaires
suposarà un important pas
per a potenciar la seva
presència en el segment
marquista, ja que Nomen es
la tercera marca d'arròs a la
gran distribució a Espanya
amb una quota en volum

del 4,3% l'any passat i és
líder al mercat català i
balear. Arrossaires del
Delta, nascuda l'any 2002
fruit de la fusió de les coo-
peratives d'arròs del
marge esquerre del riu

Ebre , és una entitat que
aglutina una base social
de 1300 socis, una pro-
ducció de 68 milions de
quilos l'any i una xifra de
negoci que supera els 40
milions d'euros.

Arrossaires del Delta podria
adquirir Nomen

Si els socis ho ratifiquen a l’assemblea del març

El Jutjat Social de Tortosa
ja està en funcionament en
les noves dependències
del carrer Comerç, 87, on
abans hi havia les
dependències de l'antiga
comissaria dels Mossos
d'Esquadra, les quals van
quedar lliures. Gràcies a
un acord amb l'Ajuntament
de Tortosa, titular dels
terrenys, el Jutjat Social
s'ha traslladat a aquest
indret que compta amb un
espai més ampli. S'hi han
dut a terme obres d'ade-
quació per acollir les
dependències judicials i
gaudeix d'una zona d'a-
parcament per a treballa-
dors i usuaris.

La nova
ubicació del
Jutjat Social 
de Tortosa

L'Agència de l'Habitatge
de Catalunya ha obert la
convocatòria per adjudicar
onze pisos amb protecció
oficial a Tortosa. Dels onze
pisos n'hi ha quatre que
s'adjudicaran en règim de
lloguer i set que s'adjudica-
ran en règim de lloguer
amb opció de compra.
Els pisos de Tortosa
estan situats a l'avinguda
Remolins i tenen entre 52
m2 i 84 m2de superfície
útil. El preu mensual del
lloguer va de 164 a 309
euros, segons les dimen-
sions i característiques
de l'habitatge.

Convocatòria
dels pisos de

protecció oficial 
a Remolins

«Els diners, per a la segona quinzena de març»
Així ho ha anunciat la Plataforma d’Afectats per la Secció de crèdit de la Cooperativa de l’Aldea

ACTUALITAT
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Pelegrí ha volgut fer palès
l'esperit de lideratge inno-
vador del sector agrari i
agroalimentari català com
prova el fet que, tot i l'ac-
tual moment complicat, ins-
tal·lacions com les inaugu-
rades, demostren que “hi
ha un model que pot mar-
car la pauta i que ens per-
met acostar-nos encara
més cap al consumidor i a
les seves exigències. Estic
convençut que aquest és el
camí a seguir per fer front
en un mercat tant competi-

tiu i incert com l'actual”. En
aquesta línia, el conseller
ha remarcat que la nova
planta es sustenta en dos
grans pilars bàsics: l'apos-
ta per la modernització i la
innovació, el lideratge tec-
nològic; i la preocupació
per aconseguir un molt bon
producte, per buscar l'ex-
cel·lència, i fer-ho a partir
de la traçabilitat, el control
de fitosanitaris, l'evitar mal-
metre la fruita i l'acurada
selecció d'aquesta, a partir
de la qualitat, obtenint un
producte que permet justifi-
car la inversió.
Com ha assenyalat el titular
del Departament, aquesta
aposta ofereix guanys tant
en rendibilitat: optimització
dels costos, i major pro-
ductivitat, com en exporta-
ció amb la major facilitat
per entrar als mercat inter-
nacionals i la major valora-
ció, en imatge de marca
que ajuda tant a l'empresa
com a tot el sector fructí-

cola català, i en projecció
cap al futur. Les
instal·lacions inaugurades
consten d'una nau de
4.785 metres quadrats
que s'ubica en uns terrenys

de 25.765 metres qua-
drats en el terme municipal
de Campredó-Tortosa, ubi-
cada al centre d'una finca
de la pròpia OPFH i prop de
les altres parcel·les de cul-

tiu de tots els socis produc-
tors, fet que optimitza molt
els costos a més de reduir
al màxim el temps de trans-
port de la fruita de les fin-
ques a la nau.  

El conseller
d ' A g r i c u l t u r a ,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi
Natural, ha inaugurat
aquest dimecres, a
Campredó, les noves
instal·lacions de l'em-
presa Cítrics Terres de
l'Ebre SAT.

REDACCIÓ

El conseller, visitant les instal.lacions.

Cedida

Unió de Pagesos denuncia
la situació de crisi greu en
què es troba el sector dels
cítrics a les Terres de l'Ebre
a causa del desconeixe-
ment dels preus en origen
que rebran els productors,
encara que, molt probable-
ment, estaran per sota dels
percebuts en campanyes
anteriors. El sindicat alerta
que aquesta crisi por tenir
com a conseqüència un
nombre important d'aban-
donaments de les superfí-
cies de cítrics de cara a la
propera campanya.
Per a Unió de Pagesos, un
altre dels problemes amb
els què es troba el sector
és la sobreproducció de
clementines a les Terres de
l'Ebre, ja que en aquests
moments encara en queda
un volum important al
camp tenint en compte que
a finals de gener ja s'hauria
d'haver acabat la collita.
Això pot comportar que
una part d'aquest volum
pendent de collir acabi a

terra, amb el perjudici con-
següent per als produc-
tors. Aquesta sobreproduc-
ció de clementines també
ha portat a que un percen-
tatge important es destini a
l'elaboració de sucs. A
més, el sindicat recorda
que les grans empreses
distribuïdores a nivell euro-
peu continuen sent les que
acaben fixant els preus
dels cítrics, fet que també
contribueix a agreujar la
situació de crisi en la què
es troba el sector.
Altres problemes que es
donen en l'actual campan-
ya de cítrics, considerats
estructurals perquè ja exis-
tien en anys anteriors, són
l'increment dels costos de
producció, especialment
els preus del gasoil, les tari-
fes elèctriques, els adobs i
els productes fitosanitaris.
Les propostes d'Unió de
Pagesos per fer front a
aquesta situació inclouen la
demanda a les administra-
cions catalana, estatal i

europea perquè facin com-
plir la normativa de consum
i competència (des del con-
trol de les situacions de
monopoli fins a la presump-
ta venda a pèrdues o la uti-
lització de productes
reclam, i el control en les
qualitats mínimes dels pro-
ductes), o l'establiment
d'una xarxa de seguretat
per fer front a aquesta
situació, així com la utilitza-
ció del contracte homolo-
gat de compra-venda de
cítrics, de cara a establir
un funcionament igualitari i
transparent de tota la cade-
na comercial. Altres mesu-
res proposades pel sindi-
cat són l'establiment de
mesures de gestió de mer-
cats que resultin útils als
productors i evitin la volatili-
tat dels preus dels cítrics;
la recuperació de la tarifa
especial del reg agrari i
l'establiment del gasoil pro-
fessional; la millora de l'as-
segurança agrària i els
peritatges.

UP alerta la situació de crisi greu
que es troba el sector dels cítrics

Aquesta campanya ha estat «catastròfica»

Després de l'assemblea
informativa que van con-
vocar tots els grups polí-
tics que formem
l'Ajuntament de Xerta
(PSC-ERC-CIU) per expo-
sar a la població les reta-
llades del servei sanitari
al CAP de Xerta, els
mateixos ciutadans han
decidit convocar una
mobilització a la plaça
Dr. Marc Antoni Sancho
Queral de Xerta (enfront
el CAP), el divendres dia
3 i el dissabte dia 4 a les
20 h de la tarde, per rei-
vindicar la retallada del
servei d'atenció continua-
da nocturna al CAP
Xerta, amb el lema CAP
XERTA, SI SERVEI NOC-
TURN. 
Està previst que els usua-
ris dels altres municipis
afectats per aquestes
retallades s'afegeixin
també a aquesta
mobilització.

Xerta es
mobilitza pel

seu CAP

Cítrics Terres de l’Ebre SAT
Les noves instal.lacions han estat inaugurades pel conseller Pelegrí
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Del 15 de febrer al 15 de
març, un total de 7 restau-
rants locals oferiran uns
menús especials al preu
de 35 euros, acompan-
yats de vins de la DO
Terra Alta. El nombre de
restaurants que hi partici-
pen és inferior a l'habitual,
ja que alguns establi-
ments estan tancats per

vacances en aquestes
dates, segons explicava
dimecres la presidenta del
Col ·lectiu de Cuina la
Ràpita - Delta de l'Ebre,
Imma Bòria, en roda de
premsa. Els menús es
poden consultar a la pàgi-
na web de Turisme La
Ràpita www.turismelarapi-
ta.com. La galera és un
producte que està tenint
molt de pes a la llotja de
la Ràpita. 
L'any 2011, la galera va
representar el 10% del
volum total de captures i
de facturació de la llotja
rapitenca. Es van capturar
un total de 319 tones de
galeres, que van aportar
uns beneficis de
2.940.000 euros, segons
dades de la Confraria de
Pescadors Verge del
Carme. Cada dia entren
vora una tona de galeres
al port rapitenc, que
tenen un preu mitjà de 4
euros el quilo. La produc-
ció d'ostra, que serà l'al-

tre producte estrella de
properes jornades gas-
tronòmiques, va tornar a
patir un episodi de mortal-
dat de cries a principis de
la campanya. Fet que va
obligar els productors a
reinvertir en la reposició

de la cria morta per poder
salvar la campanya. 
El mateix ha passat amb
la cria de musclos que,
degut a l'alta temperatura
de l'aigua assolida a finals
del passat agost, es va
perdre pràcticament la

totalitat de la cria a la
badia dels Alfacs. 
En conseqüència, els pro-
ductors han hagut d'afron-
tar una reinversió d'uns
900.000 euros per tornar
a repoblar els vivers. 

El Col·lectiu de Cuina
de la Ràpita ha decidit
no celebrar enguany la
diada gastronòmica de
la galera i l'ostra rissa-
da, que venia fent-se
al pavelló firal del
municipi. En el seu
lloc, allargaran la
duració de les jorna-
des gastronòmiques
dedicades a aquests
productes, que se
celebraran durant un
mes.

REDACCIÓ

Presentació de les Jornades.

Cedida

La residència L’Onada porta
a terme el projecte
“Apropa't”, amb la col·labora-
ció de l'Ajuntament
d'Ulldecona, per tal de donar
a conèixer el servei de
Centre de Dia a la població.
Aquest programa sorgeix
després d'analitzar les
dades de les informacions

perquè “detectem que mol-
tes de les famílies que acu-
deixen al centre no coneixen
aquest servei i el més impor-
tant, ja no poden gaudir-lo
per la dependència severa
del seu familiar i per tant, ja
no és un perfil de centre de
dia sinó de residència”. El
projecte ofereix les següents

avantatges: flexibilitat horà-
ria, grup d'ajuda mútua per a
les famílies, aula sensorial, 5
dies gratuïts de prova del
servei, transport a baix cost.
El programa es durà a terme
fin el 31 de desembre del
2012. I la gent que té apro-
vada la llei de la dependència
té dret a 2 o 3 dies de servei

setmanal gratuït. 
El Centre de Dia és un servei
especialitzat, destinat a ofe-
rir atenció assistencial, pre-
ventiva, rehabilitadora i
social a la gent gran que, a

causa d'una malaltia o limita-
ció sociofamiliar, necessiten
rebre ajuda per mantenir la
seua autonomia. 
Nomès queden 5 places.
Informa’t!

L’Onada organitza Apropa´t, a
la residència d’Ulldecona

10 persones gaudeixen de forma gratuïta del Centre de Dia

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha anunciat
que s'ha decidit apostar
per donar una solució
definitiva per garantir l'a-
bastament d'aigua pota-
ble a l'EMD de Jesús, i
s'iniciaran les obres per
connectar la xarxa de
Tortosa amb la de Jesús.
L'empresa Aigües de
Tortosa intensificarà els
treballs de l'obra, que tin-
dria un cost aproximat de
100.000 euros, per
escurçar al màxim els
terminis i poder tenir-la
enllestida en poc més de
tres setmanes. 

«La solució
passa per la

interconnexió»

El PSC d'Ulldecona ha
estat contundent a l'hora
de valorar els pressupos-
tos per al 2012, “uns
comptes que no s'ajusten
a les necessitats del muni-
cipi, que certifiquen que el
govern aplica una clara
política ideològica de reta-
llada en l'àmbit social i que
constaten el preocupant
pas enrere en les accions
per a l'activació econòmi-
ca del municipi”. A més, “a
tot això s'hi suma la pujada
desorbitada de diferents
taxes municipals mentre
s'elimina la d'extracció de
pedra i àrids”. 

Els pressupostos
d’Ulldecona per
al 2012, a debat

8enes. Jornades de la Galera i l’Ostra Rissada
Sant Carles de la Ràpita acull menús a 35 auros, del 15 de febrer al 15 de març
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L'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar ha aprovat un pressu-
post per a l'exercici econò-
mic 2012 de 11.008.261
d’euros, el que suposa una
reducció del 10'39% res-
pecte al de l'any 2011.
L'equip de govern de CiU va
treure endavant la seva pre-
visió pressupostaria per
aquest any amb els seus
vots a favor i en contra dels
tres partits de l'oposició, PP,
ERC i PSC. El pressupost
aprovat, contempla en quant
a les despeses més desta-
cades, destinar 4.408.566
euros al capítol de personal,
la qual cosa suposa una
reducció d'un any a l'altre,
del 8'48%, i una lleugera
reducció de la despesa
corrent, que pujarà a
4.196.000 euros Û, mentre
que altres 800.000 euros Û
es destinaran a cobrir crè-
dits i interessos bancaris.

L'Ajuntament de Deltebre ha
celebrat sessió ordinària del
ple Municipal, en el qual ha
aprovat incrementar un
12,24% l'Impost de Béns
Immobles, en aplicació del
Reial Decret-Llei, de 30 de
desembre, aprovat pel
Govern de l'Estat per dotar
de més recursos les entitats
locals. El regidor d'Hisenda,
Rogelio Tomàs, ha recordat
que el passat 9 de novem-
bre de 2011 es va fer l'apro-
vació inicial de les ordenan-
ces fiscals per al 2012 i que
l'increment de l'IBI es va fixar
en un 3'5%, un impost que
ara ha calgut modificar a
l'alça “obligats” pel Decret-
Llei. El ple de l'Ajuntament
d'Amposta, en la sessió
ordinària d'aquest mes de
gener ha aprovat el pressu-
post municipal per l'any
2012 amb l'abstenció dels
grups del PSC i ERC i el vot
en contra de PxC. El pressu-
post, que ascendeix a 21
milions d'euros, i suposa
una minoració respecte al
de l'any passat d'un 0'9%,
ha quedat aprovat amb els
vots a favor dels membres

de l'equip de govern.  El por-
taveu del PSC, Toni
Espanya, ha entrat a detallar
els punts en els que el seu
grup no coincideix, com en
el fet que el capítol de perso-
nal representa un percentat-
ge massa alt respecte al
total i en concret ha mostrat
el seu desacord amb la par-
tida destinada als comple-

ments de productivitat que
reben alguns treballadors. El
PSC també ha qualificat de
millorable alguns capítols de
la despesa corrent com els
que fan referència a la con-
servació i manteniment d'e-
dificis o als lloguers de
locals. El portaveu d'ERC,
Adam Tomàs ha afirmat que
“el context exigeix més aus-

teritat” i ha recordat que el
seu partit ha presentat al
Parlament de Catalunya una
bateria de propostes per
augmentar els ingressos del
Govern de la Generalitat i
que, de ser aprovades,
haguessin fet possible que
l'administració autonòmica
reduís el seu deute amb els
ajuntaments.

Els Ajuntaments de l’Ebre «reajusten» 
les xifres per al 2012

Parlant de xifres.

L’Ametlla de Mar aprova una reducció del 10’39% respecte al 2011

Deltebre apuja l’IBI UN 12’24%

REDACCIÓ

Una imatge d’un Ple de l’Ametlla. Els Ajuntaments reajusten les seves xifres.

Cedida

El ministre d'Agricultura,
Miguel Arias Cañete, ha
anunciat aquest dimecres
la voluntat del seu executiu
de posar en marxa un
"Pacte Nacional de l'Aigua"
que tindrà com a objectiu
"assegurar el subministra-
ment d'aigua en suficient
qualitat i quantitat" i que
s'ha de dissenyar "amb l'a-
cord i suport solidari de
totes les CCAA". 
La consellera valenciana
d'Agricultura, Maritina
Hernández, ha mostrat
satisfacció per l'anunci. En
opinió d'Hernández, es
tracta d'una "gran notícia"
que confirma la "voluntat
seriosa de solucionar els
problemes de l'aigua des
d'un punt de vista integral i
solidari". La consellera ha
afegit que la solució comp-
tarà "amb tota la tecnologia

al nostre abast per garantir
aigua de qualitat, en quanti-
tat suficient i a un preu
competitiu". La Plataforma
en Defensa de l'Ebre (PDE)
veu en la declaració d'inten-
cions del nou ministre
d'Agricultura, Miguel Arias
Cañete, anunciant un nou
Pla Hidrològic Nacional
"solidari", la intenció d'exe-
cutar un minitransvasa-
ment de l'Ebre a partir del
canal Xerta-Sénia cap al
País Valencià. Segons el
portaveu de l'entitat, Joan
Antoni Panisello, la inviabili-
tat d'"obres faraòniques" en
la situació de crisi actual i
l'escassetat d'aigua l'obli-
garien a ajornar els seus
plans per un gran transva-
sament. Uns arguments
similars ha manifestat el
delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier

Pallarès, qui reitera que el
canal només serà per
regar així com l'oposició de
l'executiu a noves detrac-
cions d'aigua. D’altra
banda, l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha expressat la
seva rotunda oposició a la
possible reactivació d'un
transvasament del riu Ebre
per part del Govern de
l'Estat. "La nostra oposi-
ció serà clara i diàfana a
qualsevol proposta de
transvasament. Aquest és
el meu posicionament
com a alcalde i, m'atravei-
xo a dir, que serà també
el de tota la corporació
municipal". 
Les declaracions de l'al-
calde arriben després
que el ministre
d'Agricultura, Alimentació
i Medi Ambient, Miguel
Arias Cañete, en el sentit

de recuperar un Pla
Hidrològic Nacional i
apel·lant a la solidaritat
entre territoris. 
"Si el que està intentant el
ministre és vestir un
transvasament, ens hi
oposarem frontalment",
ha dit Bel, després d'es-

tendre aquesta oposició a
la possibilitat que s'intenti
aprofitar el canal Xerta-
Sénia per a aquesta finali-
tat. En aquest sentit, l'al-
calde ha reiterat la bon-
dat d'una infrastructura
que s'està construint
només per al regadiu.

Torna la lluita del transvasament?
El ministre d’Agricultura, Arias Cañete, anuncia un «Pacte Nacional de l’Aigua»

Malgrat el rebuig taxatiu
de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar a la planta
eòlica experimental, el pro-
jecte de recerca disposa
de l'efusiu recolzament
dels dos principals sindi-
cats majoritaris a l'Ebre i el
suport de la principal asso-
ciació d'empresaris del
territori, l'Associació
d'Empresaris de les
Comarques de l'Ebre
(AECE). La Cambra de
Comerç de Tortosa, de
forta implantació al territo-
ri, resta a l'espera de man-
tenir en breu una reunió
amb el director de l'Institut
de Recerca en Energia de
Catalunya (IREC), Antoni
Martínez, per a prendre un
posicionament definitiu.
Tal i com van fer ara fa
quasi dos anys en l'acte de
presentació pública del
projecte a la seu de la
delegació del Govern de la
Generalitat a Tortosa, tant
el sindicat UGT com
CCOO avalen sense fissu-
res el Zèfir Test Station.

El sector eòlic català i, per
extensió, de tot l'Estat
espanyol esperava amb
esperança que el nou exe-
cutiu espanyol redrecés la
política energètica de l'an-
terior ministre socialista,
Miguel Sebastián, que en
el sector de les energies
renovables es va caracte-
rítzar  per la retallada dels
incentius.En aquesta línia,
el titular d'Indústria havia
redactat un esborrany de
decret sobre el sector que
establia, entre altres, la
reducció de fins a un 40
per cent de les primes al
sector eòlic. La proposta
va rebre un rebuig frontal i
tot i pretendre-ho finalment
no es va aprovar la passa-
da tardor. El passat diven-
dres, tanmateuix, el nou
govern popular aprovava
en Consell de Ministres un
Reial Decret encara més
negatiu pel sector que el
decret Sebastián. 

El sector eòlic,
en el punt de

mira

ACTUALITAT

Suport al
projecte 
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La cantautora ebrenca,
Montse Castellà oferirà
demà dissabte, 4 de
Febrer, un concert amb
motiu del seu darrer disc
GEMINIS a l'Auditori Felip
Pedrell de Tortosa.
L'actuació inclosa a la pro-
gramació de gener-maig
de l'Auditori comptarà amb
la presència d'Arcadi
Oliveres, president de
l'ONG Justícia i Pau, que
oferirà una conferència a
les 18.30h sobre “econo-
mia alternativa i sostenible”
organitzada conjuntament
amb l'associació Tot món.
Comerç just de Tortosa i
Terres de l'Ebre. Castellà
ha volgut  que part de la

taquilla (entrada de 12
euros) vagi destinada a
aquesta ONG. La cantauto-
ra comptarà amb la com-
panyia de Gerard Vergés i
Jesús Massip, fundadors
de la revista
en què s'inspira part del
disc GEMINIS i aprofitant
aquesta trobada entre
amics, s'estrenarà el video-
clip 'Hemisferi Nord', pro-
duït pel rapitenc Sergi Roig
i co-protagonitzat per
Castellà i el cantautor del
país valencià Pau Alabajos.
Com a curiositat de tot ple-
gat, l'anunci i la falca pro-
mocionals d'aquest con-
cert-trobada han estat gra-
vats pels nebots de la can-

tant que encara no l'han
vist actuar a l'auditori per-

què l'altra vegada encara
eren massa petits.

Los Rebeldes, Amistades Peligrosas, La Trampa i Tenesse porten la nit revival a l’Ametlla

Bous «si», bous «no»

La campanya engegada fa
mes i mig per recollir llibres
per a la biblioteca de l'esco-
la pública de la Mercè ha
aconseguit recollir més de
300 exemplars, segons va
anunciar-se ahir al vespre,
en una roda de premsa. La
comunitat educativa i les
altres entitats organitzado-
res van expressar el seu
agraïment a tota la societat
tortosina per la seva impli-
cació en aquesta iniciativa,
que volia renovar el fons
bibliogràfic del centre i
fomentar la lectura entre els
alumnes. Aquest pasta
dimarts, 31 de gener, la
directora de la Mercè,

Aurèlia Subirats, va desta-
car les moltes donacions
que han arribat directament
al centre, les que van lliurar-
se a l'Institut de l'Ebre i
també les que s'han fet mit-
jançant l'adquisició de lli-
bres als establiments
col·laboradors, “moltes d'e-
lles anònimes, però igual de
sentides que les que porten
nom i cognoms”. Amb
aquestes aportacions, la
biblioteca podrà actualitzar
el seu catàleg, que havia
quedat desfassat, i esdeve-
nir una eina que ajudi “l'ob-
jectiu del departament
d'Ensenyament de fomentar
la lectura.

Més de 300 llibres per a la Mercè

Centenars de persones han
participaven aquest dimecres
passat a la tarda en la manifes-
tació contra les retallades del

Govern i en defensa dels ser-
veis públics que havien convo-
cat les juntes de personal
docent i sanitari de les TE.

Manifestació multitudinària 
a Tortosa

Andreu Martí, alcalde de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar, ha explicat que ”vam
pensar en Sergi Arola com a
Pregoner, perquè conjuga
perfectament la filosofia i els
valors de superació que mit-
jançant camps tant relacio-
nats com la gastronomia i la
promoció turística, han d’es-
peronar a la població en
moments com l'actual”. Pel
que fa al programa de la
Festa Major, de l'1 al 5 de
febrer, confluiran tots els
actes tradicionals i habituals,
exceptuant el concurs de
Suquet Calero que s'ha tras-
lladat a les Festes de Sant
Pere. La festa va començar
recollint tots els nens i nenes
que en cercavila i acompan-
yats per les xarangues La
Farola i Virgen de la Peña, es
va dirigir fins a la Casa de la
Vila, on com ja es tradicional
es va dur a terme la carame-
lada. Al llarg de les darreres
setmanes, l'Ajuntament ha
realitzat un taller de confecció
de capgrossos entre els més
petits i que ha comptat amb

la participació de gairebé una
seixantena de nens, els quals
estrenaven els seus flamants
capgrossos en aquesta cer-
cavila. L'activitat de música i
espectacles que es concen-
tra cada nit al poliesportiu
municipal Galetet, proposa
una variada oferta repartida
en quatre nits de ball i espec-
tacles al preu de 20 euros l'a-
bonament, un preu econòmic
que s'ha establert pensant en
la situació econòmica actual. 
Aquest bonus inclou el preu
de l'entrada de la nit del dime-
cres, dia de la vigília, amb
l'actuació de l'orquestra els
Juniors i el concurs de DJ's
caleros, que comptà amb
l'actuació del grup Mambo
Mambo. També la nit de la
Candelera, d’ahir 2 de febrer
amb l'actuació del Trio Santa
Fe, l'orquestra Jaimaka Show
i sessió dance amb els DJ's
caleros. Avui dia 3 de febrer
amb el trio Mercuri, el conjunt
Àgora i sessió dance amb els
DJ's caleros i el grup Mambo
Mambo. L'ultima nit de fes-
tes, també inclosa en l'abona-
ment, inclou l'actuació del
Trio Santa Fe i el Pop Tour, nit
revival de finals dels 80's i pri-
mers dels 90's amb Los
Rebeldes, Amistades
Peligrosas, La Trampa i
Tenesse. A més de la Festa
Flaix Back i la sessió dance
dels DJ's caleros. Una de les
novetats d'aquest any es l'ini-
ci de les sessions de ball a les
11 de la nit, una mesura que

s'ha fet pensant amb la gent
més gran, i establint una
actuació cada nit d'un trio
musical amb repertori de ball
tradicional. 
Pel que fa a la resta d'actes,
s'ha programat el dia de la
Dona per avui 3 de febrer, el
dia de la gent gran el dia 4 de
febrer i també la Festa dels
Joves, també el dia 4 de
febrer on per 15Û els joves
podran gaudir d'un esmorzar,
el vermut, dinar i la participa-
ció en les competicions de

pimball i la gincama de
“humor amarillo”. 
La processó de la Candelera
va concentrar ahir dijous al
vespre l'atenció tradicional i el
protagonisme més religiós,
com sempre amb la participa-
ció dels Quintos de l'any
1992. 
La Pubilla Major, que és pro-
clamada en el transcurs de
l'acte del Pregó, és aquest
any, Roser Peña Brull, mentre
que la Pubilla Infantil és Paula
Grau. 

Sergi Arola pregoner, enguany, a les

Festes de la Candelera

El conegut cuiner, Sergi
Arola, ha estat l’encarre-
gat de donar el tret de sor-
tida, amb el pregó, a la
Festa Major de la
Candelera. 

Cartell Candelera 2012.

cedida

Montse Castellà visita l’Auditori Felip Pedrell
per presentar el seu darrer treball

GEMINIS

ACTUALITAT

REDACCIO

El nou reglament que
desplega la llei dels bous,
aprovada pel Parlament per
unanimitat l'octubre del
2010, amenaça
d'aguditzar l'enfrontament
entre defensors i
detractors dels correbous.
El document, que està a
punt de ser publicat en el
DOGC, i que ja està en
mans dels partits polítics,
ha disgustat les
associacions en defensa
del benestar animal i ha
complagut la gran majoria
de penyes taurines. Es
tracta d'un reglament més
inconcret del que
s'esperava, ja que resoldrà
a cinc folis i una desena
d'articles els aspectes més
polèmics dels festejos amb
bous sense mort.Pel que fa
al concepte de tradició, una
de les qüestions més

difícils, no ha quedat limitat
de forma temporal. Per als
animalistes, que esperaven
que s'hagués que acreditar
una tradició realment
arrelada al poble, s'obre la
porta a què municipis on
fins ara no s'han celebrat
correbous puguin sol·licitar
l'autorització i obtenir el
permís. D'altra banda,
l'Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de les
Terres de l'Ebre es mostra
molt satisfeta amb la
proposta d'un reglament
que ha ajudat a elaborar. La
proposta de reglament que
el govern ha fet arribar als
partits polítics del
Parlament ha indignat les
entitats protectores dels
animals. Denuncien que no
se'ls ha permès participar
o col·laborar en el seu
redactat.

ESPAI DE CREACIÓ ENCLAVE, A DELTEBRE. Cineclub al
niu! Avui divendres a les 22:30h cinema documental amb
"Latcho Drom" de Tony Gatlif (1993). Un retrat del poble gita-
no a través de la música i la dansa, des de l'india fins arribar
a Espanya. Entrada gratuïta. 

Actualitat
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Segona victòria de l’Amposta
seguida. Un fet que passa per
primer cop en aquesta tempo-
rada. I primera fora de casa. Es
podria deduir que l’equip, amb
un xic més d’estabilitat, està re-
accionant. Això s’ha sentit dir
aquesta setmana. Podria ser.
Però el futbol són ratxes, mo-
ments. I a la primera volta vam
parlar de guions, en desplaça-
ments de l’Amposta, similars.
No obstant, llavors l’equip de la
capital del Montsià acabava per-
dent. Ara, no.

Sigui com vulgui, l’Amposta
té més convicció. I a Balaguer
va demostrar-ho. Feia falta una
victòria fora. Ja ha arribat.

La primera meitat, tot i el 0-0,
l’Amposta ja va posar sobre la
gespa la seua proposta. I al
descans, des de Balaguer, a
través dels mitjans, ja es co-
mentava que no s’entenia com

podia anar a la part baixa de la
taula. “Juga bé aquest equip”,
deien. A la represa, al primer mi-
nut, tot es complicava amb el
gol d’Ermengol. No. L’Amposta
té confiança. Va seguir i va tenir
la pilota. Becerra va avisar. I
Narvaez, amb un tret des de la
frontal, va fer un gran gol. El
porter local, tapat, no va poder

evitar-lo. 
No va cedir l’equip ebrenc i

Becerra va gaudir d’una bona
ocasió. Poc després, arran d’un
córner, Dominguez va marcar
l’1-2. El Balaguer estava noque-
jat. De quedar més tranquil a
veure’s compromès per darre-
ra. En una acció d’estratègia,
Gustavo va inventar-se un xut
enverinat que va entrar per l’es-
caire (1-3). Més confiança.
Creure en un mateix. La victòria
fou real. Demà més. S’ha d’a-
profitar el moment. A per la ter-
cera, contra l’Olot.

D’altra banda, informar que ja
s’acaba el termini de presenta-
ció de candidatures i que, en el
moment del nostre tancament,
oficialment només n’hi havien
dues. La setmana vinent co-
mençarà la campanya. 

Llum després de la foscor

L’Amposta va guanyar a
Balaguer (1-3). L’equip va
a més. I ho troba reflectit
amb resultats. Es la di-
ferència amb la primera
volta. Una diferència que
permet tenir esperances
de permanència. Encara
està en zona de descens.
Però més prop dels llocs
de salvació. 

CF AMPOSTA

L’Amposta va guanyar a Balaguer (1-3) i davant l’Olot ha de buscar la tercera victòria seguida

Contra Tàrrega, Rapitenca i Vista Alegre

M.V.

El líder supera totes 
les adversitats

Tourmallet per al Tortosa

L’Amposta va guanyar a Balaguer. Els jugadors celebren un dels gols.
CANALTE

Sempre he dit que per parlar
d'un vestidor has d'estar dins
d'ell. Qualsevol pot ser compli-
cat, en qualsevol àmbit. Un
col·lectiu no és fàcil de conduir. I
per això continuo pensant que
un entrenador ha de ser un bon
psicòleg abans que un bon es-
tratega. Si aconsegueix conèi-
xer el vestidor i sap portar-lo,
podrà exercir bé la faceta tècni-
ca. Vull deixar clar que parlo en
general. També a còpia de la
meua experiència. No em centro
en cap vestidor en concret, ni
per cap notícia que sigui actuali-
tat aquesta setmana. Principal-
ment no puc fer-ho perquè no es-
tic dins de cap vestidor. I, per
tant, no en puc parlar.
En els vestidors que jo vaig estar
he de dir que va existir un bon
ambient. Però també he d'aclarir
que he viscut moments difícils.
És impossible que un grup de ju-
gadors pensi de la mateixa for-
ma. Tingui les mateixes inquie-
tuds, els mateixos problemes i
que s'impliqui amb el mateix sen-
timent. Aproximar-los a tots no
és fàcil. Per això, d'entrada,
acostuma a passar que un tèc-
nic busca un perfil de jugador
en concret, de confiança, que en
ocasions pot sumar més punts
dins del vestidor que no pas fora

d'ell. La veritat és que un vesti-
dor unit és la clau de l'èxit. Ho he
passat. Però la unió no sempre
es pot trobar. Parlava abans que
he viscut moments de tot. Sí.
Amb alegries, decepcions i tam-
bé grans moments de crispació.
Com qualsevol jugador.
Jo he de dir que ho vivia moltís-
sim. Massa. Ni més ni menys
que ningú. Simplement a la
meua forma. La derrota em do-
lia com una ferida i la victòria, en
canvi, era un motiu de felicitat
immens. Penso que era un juga-
dor compromès i molt implicat.
Que agraïa arribar al vestidor
per trobar-me amb els com-
panys, a l'entrenament i als par-
tits. Intentava donar vida. Per
tant, em podia considerar un ju-
gador d'equip. No obstant, a la
vegada, no acceptava estar a la
banqueta. Quan em tocava, ad-
meto que no era un jugador d'e-
quip. No feia pinya. 
I això tenint clar que, si jo estava
a la banqueta, era perquè un
company estava millor que jo. 
Conclusió: explico aquesta anèc-
dota meua per intentar entendre
una mica més el complicat que
potser un vestidor. 
I tots ho són. 
Uns més i d'altres una miqueta
menys.

Un vestidor

L’opinió de Michel

UE RAPITENCA PRIMERA CATALANA

Com el Tortosa, calendari complicat

L’Ascó no pot fallar
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va guanyar el Vila-
decans (3-1). Un altre pas enda-
vant de l’equip, tot i les adversi-
tats. I és que la jornada es
presentava complicada amb el
gran nombre de baixes. Efren,
Didac, Yélamos, Mario, Ortega,
Raül Teixidó....l’equip, però, va
demostrar un cop més que és
això, un equip. Va tornar Gerard
i tothom es va aplicar. No obs-
tant, no fou un partit cómode. El
Viladecans va començar millor i,
com en la jornada anterior el To-
rreforta, va avançar-se en el mar-
cador. Coll amunt i remant con-
tra corrent. La clau fou Callarisa.
Una jugada del pichichi senienc,
amb ‘canyo’ inclòs, va originar
un contraatac que va culminar

Jorge amb un tret des de la fron-
tal. Poc després, sense temps
per a que el rival reaccionés, una
falta que va traure Cristian va re-
matar-la Callarisa amb el 2-1. El
gol va fer mal al Viladecans. 
La represa fou de prudència.
L’àrbitre, amb un criteri desigual,
va semblar que volia lluir-se a la
Devesa. La Rapitenca va tornar
a crispar-se (20 targetes en dos
partits, dificil d’entendre) i va
anar cedint perquè no va senten-
ciar. Diverses faltes rigoroses a
la frontal local i angoixa fins que
va arribar la sentència, en temps
afegit. Felipe va assistir a Callari-
sa que no va fallar. 3-1. Conclu-
sió: l’equip està unit i com-
promès. Té suport amb la gent
que empeny darrera (Ivan Gaspa-
rin va debutar). Diumenge, visita
l’Almacelles. Es recuperen juga-
dors però hi haurà noves baixes
com Cristian o el porter Raül,
que fou expulsat per un àrbitre
poc tolerant. 

Demà

Diumenge, la
Rapitenca visita

l’Almacelles

Proper partit

El Tortosa va perdre diumenge
a la Verneda, contra el Júpiter
(2-1). Segons Carlos Blanch,
“vam fer un gran partit a partir
del minut 12. Abans, va haver-
hi manca de tensió que el
Júpiter amb dos desajustos
defensius nostres va saber
aprofitar per avançar-se amb el
2-0”. Als 14 minuts, Accensi
reduia distàncies arran d'una
bona jugada d'Albert Arnau que
ell va culminar com un autèntic
davanter centre. Per a Carlos
Blanch, posteriorment, “desta-
caria dues aturades de mèrit
d'Alfonso al primer temps i una
al segon com a úniques
opcions del Júpiter. Nosaltres
vam tenir control i arribada al
primer temps i les oportunitats
al segon, com a mínim quatre
van ser clares”. Èdgar, en dues
ocasions, Accensi i Borrull van
tenir-les. El tècnic considerava
que “en definitiva, que llevat
dels primers minuts, la resta
del partit va ser nostre i no es
va veure per a res la diferència

de punts entre els dos conjunts
que reflecteix la classificació”.
Cal dir també que el Tortosa va
reclamar fora de joc en el pri-
mer gol local i un penal no xiu-
lat a Edgar, a la represa.
Carlos afegia que “vist el partit
mantinc la total confiança en
que farem una bona segona
volta. I també que durant
aquesta hi haurà sorpreses en
quant a la classificació en
referència a molts equips”.
El Tortosa rebrà diumenge (17
h), el Tàrrega, segon. David
serà baixa (5 grogues), mentre
que tornen Clúa i Joan. Faltarà
veure l’evolució de Marc Baiges
i de Sergi Ventura.
“No li posarem les coses fàcils
al Tàrrega i sortirem a per
totes. L'equip està en un bon
moment i el darrer partit ens ha
d'ensenyar com s'han afrontar
els que disputem contra rivals
de tanta entitat”, diu Carlos
Blanch. El Tortosa visitarà pos-
teriorment el líder, la
Rapitenca.

L’Ascó va caure al camp de
l’Olimpic Can Fatjó (2-0).
D’aquesta forma, no va poder
encadenar un altre resultat posi-
tiu i segueix navegant en una
zona pantanosa, més prop de
la zona de descens que de la
part capdavantera de la taula.
No era el guió previst per
aquest equip, però la realitat és
ben diferent.
Diumenge, a Rubí, l’Ascó tenia
una oportunitat per progressar,
en el cas de guanyar.
No va poder ser. Dins de la
igualtat del primer temps, una
acció desfortunada dels asco-

nencs va propicia el primer gol
dels locals, en un moment dolo-
rós (45’). S’esperava la reacció
de l’Ascó que, tot i no estar del
tot ben posat en el partit, podia
trobar-la.
No obstant, un gol matiner de
l’Olímpic, a la represa, va pesar
com a una llosa i l’Ascó ja no va
poder refer-se.
L’expulsió de Denís, a darrera
hora, fou una altra de les notes
negatives. L’Ascó, com el
Tortosa, afronta una serie de
partits contra equips de la part
alta de la taula. El primer, diu-
menge amb el Júpiter.  

El partit amb l’Olot
serà demà dissabte a les

19 hores

Assemblea Associació Jordi Pitarque
Diumenge (11.30 h)

L'associació Jordi Pitarque Cepria informa a tots els socis
que el proper diumenge dia 5 de febrer, tindrà lloc l'as-
samblea general, es celebrarà a l'Ampolla a les instal.la-
cions del centre cívic, a les onze i mitja del matí. Us espe-
rem. 7 vegades gràcies. 

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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El Gandesa ha guanyat sis partits fora de casa. N’ha empatat un
i només n’ha perdut dos. Un bagatge extraordinari per a un equip
que s’ha adapta millor als partits com a visitant, ben posat en de-
fensa i amb agilitat en la creació, amb Genís i Frede, i amb veloci-
tat a la davantera per aprofitar els espais. A la primera part, control
i eficàcia dels gandesans amb els gols de Cristian i Gumiel (tots dos
en un gran moment). A la represa, el Salou va pressionar més
amunt però, tot i haver fet el seu gol, no va poder empatar. El Gan-
desa és setè, amb 28 punts, a tres de la tercera plaça. 

Sisena victòria fora 
de casa del Gandesa

SEGONA CATALANA

El Roquetenc va vèncer el Bonavista, cuer, en un partit per oblidar i
que va tornar a estar marcat per l’estat del camp. L’àrbitre, amb la
seua actuació, tampoc va ajudar en una tarde gèlida per tot. Malgrat
la iniciativa local, el resultat, al minut 82 era de 0-0. Però el gol de De
la Torre va obrir la llauna. Brigi va fer el 2-0 i Jordi Adell, que en oca-
sions pot fer funcions d’Alexanco, va rematar una falta, i va fer un gol
que premia la seua solidaritat amb el grup. El Roquetenc, tercer amb
els dos triomfs seguits, tenia baixes. Per aquest motiu van debutar
els juvenils Xavi i Martí. També el porter Marc (M. Nova).  

El Roquetenc, letal en els 
darrers deu minuts

DEBUTA MARC ANDREU (MÓRA LA NOVA)

L’Alcanar havia sumat set punts de nou. Però a Cambrils va veu-
re frenada la eua progressió. Va acusar, segons el seu tècnic, la fra-
gilitat defensiva que “vam tenir en els primers minuts”, quan el Cam-
brils va posar-se amb el 2-0. Alfons Royo va fer dos canvis, posant
al camp al debutant Xavi Molas (Olot). El debut no va ser el somiat
perquè fou expulsat en quinze minuts. La segona targeta fou per no
portar, arran d’una jugada en què li van caure, les espinilleres. El de-
legat local va avisar l’àrbitre que, sense contemplacions, va amones-
tar. Malgrat això, Adrià, gran gol de falta, va fer el 2-1 i l’Alcanar va
passar a tenir la pilota. El Cambrils, però, fou letal i, amb el partit
obert, va marcar el 3-1. Edu Aguilar va fallar un penal. Gilabert esta-
blia el 3-2 i quan l’empat semblava prop, el Cambrils va decidir (4-2). 

L’Alcanar acusa la debilitat defensiva
i no pot enlairar-se

DEBUTA XAVI MOLAS (OLOT)

L’Olímpic va vèncer a Calafell (1-3). Una victòria amb doble valor, im-
portant per l’autoestima de l’equip, per tornar a guanyar fora i per
acostar-se a un rival que ara també està en la mateixa lluita. Per tant,
triomf amb doble valor.

Ivan, arran d’una acció individual, va fer el 0-1. Empatava un Cala-
fell, que ha tingut baixes i que en té, com és el cas d’Ayoub, i que
pressionaria en aquells minuts posteriors, tancant un Olímpic que, no
obstant, va refer-se. Una jugada de Narcís i de Guiu va originar un pe-
nal. El primer que li xiulen a l’Olímpic a favor. Ivan no va fallar. Amb l’1-
2, els locals van ensorrar-se i l’Olímpic hagués pogut golejar. Guiu, ju-
gada amb Pol, va fer l’1-3. I va haver-hi més opcions. Bertolin
(Gandesa) va debutar amb l’Olímpic que diumenge rebrà el R. Bítem. 

Pas de gegant de l’Olímpic,
al camp del Calafell

JA JUGA BERTOLIN (GANDESA)

El Jesús i Maria reacciona. En les darreres set jornades només
ha perdut un partit. Aquest fet indica la seua millora. I que va
a més. Dissabte va fer molt bona impressió al camp del Mo-
rell, equip que, llavors, era líder en solitari. 
Tot i que els morellencs van avançar-se amb dos gols de Tiko,
el primer, “amb falta prèvia al porter Enric”, i el segon arran
d’un penal rigorós, el J. i Maria va reaccionar amb el gol d’Iku
i, malgrat quedar-se amb deu (Chicho), va refer-se. El Morell,
feia en un moment clau, a l’inici de la represa, el 3-1. Dario fou
expulsat i el Jesús i Maria va tenir resposta. Va oferir coratge.
I qualitat. Una assistència de Jesús Ferreres va aprofitar-la
Pier. Era el 3-2. Els de Torres van fer dos pals, Pier i Ferreres.
I van gaudir d’altres possibilitats. El Morell, tot i que va tenir
opcions de contraatacar, no va sentenciar. El conjunt de To-
rres va empatar amb un gol de l’omnipresent Albert i, amb el
3-3 i el partit obert, amb els dos equips buscant la victòria, es
produiria l’oportunitat més clara, de Sergi Curto. Es va plantar
sol davant de Boris després d’una llarga carrera. Va arribar de-
bilitat i no va poder batre a Boris. Hagués estat el 3-4. 
Cal valorar la reacció i la remuntada dels partidalencs, obte-
nint un empat de mèrit i que reforça tenint en compte que en
els tres darrers desplaçaments han puntuat, als camps del Ro-
quetenc, la Cava i el darrer al Morell. 

Amb el Morell ha fitxat Raül Lucha mentre que Dario serà
baixa perquè marxa a Argentina.  El Morell és colider i el Je-
sús i Maria, novè, a sis punts de la tercera plaça i ja més dis-
taciat de la zona compromesa. 

El Jesús i Maria acarona la victòria al
camp del líder, el Morell

RAÜL LUCHA FITXA PER AL MORELL

La Cava va perdre diumenge
contra el Torredembarra (0-6).
Una golejada dolorosa i que va
tenir conseqüències. El tècnic
Sergi Navarro, després del par-
tit, va posar el seu càrrec a dis-
posició de la junta. Sergi explica-
va a Canal TE dimarts que “amb
una golejada com la que havíem
rebut, crec que era normal que
comentés, en acabar el partit,
que entenia si la junta volia bus-

car un canvi, un altre entrenador.
Jo assumeixo la meua responsa-
bilitat i la veritat és que un resul-
tat així fa mal, potser sent la go-
lejada més important que ha
rebut la Cava a casa en la seua
història. Vaig posar el càrrec a
disposició”. La directiva es va
reunir dimarts per valorar la si-
tuació i va decidir el que ja es
preveia. Acceptar la dimissió del
tècnic. Navarro, en el cas que

l’afer s’hagués plantejat per re-
conduir-lo i que ell pugués se-
guir, va aclarir que “jo hagués
estat disposat a parlar-ne, el que
està clar és que per a poder fer-
ho, per a poder seguir, havien de
canviar moltes coses que jo
crec que són necessàries”.

Sergi deixa de ser el tècnic.
Va arribar durant la temporada
passada i no ha acabat aquesta.
Es un altre tècnic que s’afegeix a

la llista dels que no acaba una lli-
ga a la banqueta blanciblava.

Sergi Navarro havia estat
qüestionat en diverses ocasions
en aquesta temporada. No en-
trava a valorar si part del vesti-
dor podia estar en desacord
amb la seua gestió com a tècnic
o si la junta l’havia recolzat. La di-
rectiva ha informat que fins al
moment no hi ha cap gestió con-
cretada per trobar un relleu.

Sergi Navarro deixa de ser el tècnic
Les gestions per trobar relleu a la banqueta no s’han pogut concretar

DESPRÉS DEL PARTIT DE DIUMENGE VA POSAR EL CÀRREC A DISPOSICIÓ

El Catalònia va imposar-se en el
derbi, al camp de Bítem (0-2). Es
la seua segona victòria seguida
i referma la millora que l’equip té
en el que portem d’any. El R. Bí-
tem, després de exhibir-se con-
tra el Camp Clar (7-3), va oferir
la seua versió més discreta i no
va poder, d’aquesta forma, fer
un salt de qualitat a la taula, per
acostar-se a la segona plaça. 

El derbi va concentar gairebé
300 aficionats, tot i el fred i el

vent. Un vent que va beneficiar
al primer temps al Catalònia. El
tenia a favor. Independement
d’aquesta circumstància, el con-
junt de Talarn va començar mi-
llor el partit. Més ben posat. I el
R. Bítem va oferir fisures. La pri-
mera amb el gol, el 0-1 obra del
mestre Aleix que va fer fira apro-
fitant la concesió del rival. La se-
gona indecisió local va significar
el 0-2 quan el R. Bítem no va te-
nir agressivitat defensiva i

aquesta va generar una jugada
d’Aleix que va culminar el juvenil
Martí amb el 0-2. Era el minut
25. 

El resultat va consolidar la fei-
na dels jesusencs que van se-
guir ben col.locats mentre el
conjunt de Nacho no podia en-
trar en el partit. El Catalònia va
pressionar en tot el camp i va
crear un entramat defensiu que
va ofegar el joc interior d’un R.
Bítem que es va veure obligat a

ser massa directe. A la represa
no va canviar la dinàmica i, tot i
el domini dels locals, aquest fou
infructuós. El Cata va estar molt
compromès en defensa i va con-
servar l’avantatge. Amb el triomf
(dues jornades sense rebre cap
gol), progressa i s’allunya com
era d’esperar de la zona delica-
da de la classificació.

El Catalònia es reivindica
El R. Bítem no va poder fer un salt de qualitat i acostar-se a la segona plaça

EL DERBI (0-2)

Sergi Navarro va estar a Canal TE, dimarts. Ja no entrena la Cava.

CANAL TE

Aleix va marcar el 0-1, diumenge a Bítem.

CANAL TE

El Cata, amb dues
victòries seguides, rep el

Catllar. El R. Bítem
visitarà l’Olímpic

Proper partit

La Cava va perdre a casa
amb el Torredembarra

(0-6)

Desfeta
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El Perelló no acaba d’esclatar. Va aconseguir una victòria important, amb
doble valor, contra l’Ulldecona, però no va poder encadenar-ne una altra en
el partit següent, també a casa, contra el Santa Bàrbara. Només ha sumat
5 punts de 21.
Brusca, culminant una bona jugada, va fer el 0-1. Tudela, de falta, va fer l’em-
pat. I el propi Tudela, arran d’un penal protestat pels visitants, va establir el
2-1. Però el Perelló, intermitent, té dificultats en la creació de joc i ocasions.
No va saber sentenciar i el Santa, que es recupera, va empatar amb el gol
de Robert. Els de Jordi Roca han sumat set punts de nou. Finalment, dir que

a Santa Bàrbara hi ha rumors que indiquen
que un grup format per exjugadors podria
estar interessat en agafar el club a l’estiu. La
junta actual acaba el mandat enguany.

El Perelló empata amb el Santa Bàrbara i
segueix sense trobar el punt d’inflexió

TERCERA CATALANA

En dos mesos, l’Aldeana s’ha destapat. La directiva, després de l’inici
de lliga, va dispositar confiança amb una persona de futbol i de la ca-
sa com Emilio Alegre, nou secretari tècnic. Juanjo Adell, tècnic ante-
rior, ja havia reclamat incorporacions. 
Els canvis, l’esmentat d’Emilio i el de la banqueta, amb l’arribada de
Barbosa, van coincidir amb el retorn de jugadors com Sergio (Meca
està lesionat). El fitxatge d’Ivan també ha estat important així com la
implicació de la resta. L’Aldeana porta vuit jornades sense perdre (18
punts de 24). Diumenge, en un duel amb doble valor, com ho serà tam-
bé el proper, va guanyar a Corbera. Ivan va fer el 0-1. Amado (p) el 0-
2 (el Corbera va protestar fora de joc en l’acció prèvia del penal). Amb
l’1-2, Sergio va aconseguir un gran gol. Moreno, exjugador del Perelló
i del Calafell, fou un malson. Ell va fer el 2-3. Però victòria aldeana. Una
més. El Corbera està a punt de fitxar dos jugadors de Tarragona. 

La ratxa de l’Aldeana viu un punt i
seguit a Corbera d’Ebre

TOT I LA BONA FEINA DEL LOCAL MORENO

El Móra la Nova va tornar a guanyar, després de cinc jornades sense
fer-ho (3 punts de 15). Va imposar-se al Tivenys en un partit que fou més
igualat que el que el resultat final indica. Le sjugades claus van estar del
favor d’un Móra la Nova que va decidir amb els gols del flixenc Andreu
i de Magi (2). El pichichi ja en porta 14, iguala al capdavant de la taula
amb Aubanell (Horta). Des de Móra la Nova s’informava que el Tivenys
va fer una bona imatge i que no va merèixer un marcador tan inflat. En
la jornada vinent, el Móra la Nova, vuitè, rebrà un Pinell que afronta una
prova per a reconcialiar-se amb la seua afició, després de tres partits
seguits sense guanyar a casa.  El Tivenys rebrà el Sant Jaume, demà.  

El Móra la Nova es recupera davant d’un
Tivenys que fa una bona imatge

TERCERA CATALANA

L’Horta va perdre a casa contra el Godall (0-2). L’equip godallenc manté op-
cions de permanència. Va fer una bona feina defensiva i va ser resolutiu. I ja
al primer temps va decantar el duel al seu favor, aprofitant concesions dels
locals. Aixi va marcar el 0-1. I, posteriorment, el 0-2. L’Horta, amb quatre can-
vis a la represa, va intentar-ho però fou amb certa precipitació i sense poder
entrar en el partit. Es la segona derrota a casa. Demà torna a jugar al seu
camp: amb la Sénia. Oscar (Vilalba) i Roger han fitxat amb l’Horta. Aubanell
es va resentir de la lesió. D’altra banda, el Vilalba va fer un altre pas enda-
vant en la seua reacció guanyant l’Ulldecona (3-0). Es la tercera victòria se-
guida. Abdul (en porta 11), Bernabé i Víctor van marcar per a l’equip de Gas-
par que, un cop ha guanyat un partit fora i s’ha refermat com a local, ja mira
la taula per amunt. Tot al contrari que l’Ulldecona (4 punts de 30). S’havia
parlat amb Chescu però finalment va a la Sénia. Busca dos davanters.

Desfeta de l’Horta a casa, amb el Godall,
i reacció del Vilalba, equip que s’enlaira

OSCAR VELAZQUEZ, NOU JUGADOR DE L’HORTA

El líder, la Cala, va obrir més escletxa amb el seu triomf al
camp del filial del Catalònia (0-6) i l’empat de l’Ampolla. 

El partit, al camp de la Santa Creu de Jesús, no va tenir histò-
ria. Als 18 minuts, els caleros ja guanyaven per 0-3 (gols de
Sam F., Edgar i Tono, de falta). Posteriorment, Edgar, un altre
cop, Héctor (de falta) i Quintana van ampliar l’avantatge. Una
victòria important, sobre tot perquè l’equip va demostrar estar
fort animicament i va evitar que el partit de diumenge tingués
trampa. Ahir djous, en festes, l’Ametlla havia de jugar amb el
Reus. I demà es produirà el gran derbi. El líder rebrà demà el
Perelló (16.30 h). Partit en festes i en el que es preveu un gran
ambient a les instal.lacions esportives de la Cala. 

L’Ametlla-El Perelló, el derbi esperat
arriba en festes de la Candelera

TERCERA CATALANA

La Sénia, amb nombroses baixes, va vèncer el Pinell en un partit en
què la diferència fou l’efectivitat d’uns i altres. El Pinell va avisar pri-
mer, però no va marcar. Els locals van fer-ho amb el gol de Tolosà.
Amb l’1-0, el Pinell va perdonar, amb dos pals. I va pagar-ho car per-
què al segon temps, amb més igualtat, la Sénia fou més incisiu. Tot i
fallar un penal, Ramon, amb un gran gol, va aconseguir el 2-0. La Sé-
nia redueix distàncies amb l’Ampolla. El Pinell no reacciona: una victò-
ria en vuit jornades (6 punts de 24). D’altra banda, el Camarles, quart
classificat, va perdre a Sant Jaume. No va estar a l’alçada d’altres set-
manes i es va trobar amb un equip, el local, que va saber refer-se a
les adversitats. L’equip de Harri tenia les baixes (cautelars) de Joel,
Pardo, Borrell i Andrei, a més de la Fouat i de Manelet. Murri també
es va lesionar. Però amb els cinc juvenils i el retorn d’Ismail, el Sant
Jaume va fer vibrar a l’afició i va aconseguir un triomf meritori amb
gols d’Ismail, Edu i Chupo (p). Pau (p) va marcar pel Camarles. 

La Sénia és més solvent que un Pinell en
hores baixes i victòria èpica del S. Jaume

CHESCU HA FITXAT AMB LA SÉNIA

L’Ampolla i Deltebre, en un duel
marcat pel vent i el fred (com la
resta de la jornada), van empa-
tar sense gols. Els visitants,
amb el vent a favor, van avisar
primer. Però l’Ampolla, amb els
minuts, va agafar el control del
partit. El Deltebre, no obstant,
va contrarestar els intents
locals amb bona actitud i amb
molta associació defensiva,
com ha ofert en altres desplaça-
ments. D’aquesta forma, amb
les línies juntes i amb molta fer-
mesa, el Deltebre va oposar
molta resistència davant d’un
equip, l’Ampolla, que no podia

fallar si volia mantenir distàncies
amb el líder. L’equip de Cotaina
va assetjar la porteria i va crear
nombroses arribades però
sense encert en les darreres
passades i en la culminació. El
Deltebre va reclamar expulsió
d’Alex, quan va tallar un contra-
atac, i l’Ampolla, ja al final, va
protestar un penal no xiulat a
Robert, que fou tombat dins l’à-
rea. L’Ampolla és segona. El
partit a S. Jaume s’ha donat per
acabat. 
El Deltebre ha sumat 12 punts
de 24 fora. Es el tercer empat
seguit a zero. 

El Deltebre mostra la seua versió com a
visitant i frena l’impuls de l’Ampolla 

Els locals van reclamar un penal a Robert, al final

TERCERA CATALANA

Fa deu mesos vaig treure un article titulat “La
Cava col·leccionista d'entrenadors“. Em
consta que en aquesta entitat i als seus socis
no va agradar gaire l'article. Però per desgrà-
cia la història s'ha repetit. El dilluns al matí,
Sergi, l'entrenador es va aixecar, va prendre
una cafè, va mirar el sol, va respirar, li va fer
un petó a la seva dona. Tot això després d’ha-
ver presentat la dimissió. Els ha fet un favor
a la directiva perquè sinó aquesta setmana hagués estat cessat.
Arribarà un nou entrenador, amb noves il·lusions, es guanyaran par-
tits, l'equip tindrà un nou aire i la següent temporada potser serà
cessat. És un conte de no acabar, cada temporada igual. Què li
passa a aquest equip i a aquest club històric? Gran part de la seva
afició pensa que està encara a 3a. divisió quan està a 2a Catalana,
categoria de molt prestigi. L'estar diversos anys a 3a. divisió,
durant un bon cicle, fa que el CD la Cava tingui una afició exigent
cada campanya, cada partit, que només desitja guanyar i és tal la
pressió que sempre paga el que menys culpa té, el míster. Els dos
últims entrenadors, que ja no estan a la banqueta, Cantó i Sergi, no
estan en aquesta entitat perquè La Cava estès en posicions de des-
cens, sinó per estar a la meitat de la taula, inaudit. La directiva de
la Cava ha de canviar de xip perquè sinó cada any serà el mateix,
gastar diners amb fitxatges estrella, cessar a un entrenador i no
aspirar a res perquè La Cava porta 21 anys en aquesta categoria i
amb una afició que cada diumenge vol el millor. El diumenge el
Torredemberra els va donar un bany 0-6, i hagués pogut ser 0-12,
alguns jugadors no estaven en el partit. El fitxar a estrelles cada
campanya a la Cava no els dóna resultat, fer un equip competitiu
per mai ascendir, ni promocionar. Així porten dues dècades, potser
s'ha de canviar de model, els passos ja s'estan donant amb la cre-
ació de la Cava B, amb l'acord de l'Escola Delta per a la pedrera
però cal canviar el primer equip, fitxar només a jugadors que sen-
tin la samarreta, que siguin molt joves amb projecció i tenir menys
galls en el vestuari. I si aquest model no ho apliquen cada any serà
la mateixa història: canvi d'entrenador. La Cava és un club particu-
lar per una afició que estima al seu equip d'una forma molt espe-
cial, com deia un afeccionat històric: “és que aquí només ens queda
com a nom el nostre club deportiu la Cava, el nom de la nostra
població el van llevar del mapa”. I és que la història d'aquest club
és d'arrelament, hi ha famílies que a les seves cases tenen l'escut
del seu club, no del Barça. L'afició és massa exigent i cada any la
directiva se sent pressionada i pren la solució més ràpida, cessar a
l'entrenador. I així aquest gran club no pot seguir, cal començar un
nou projecte amb un entrenador de llarg termini i és una pena que
amb l'afició que arrossega aquesta entitat, amb la història que té i
amb la gentada que estira, tingui un problema crònic cada tempo-
rada, es comença amb il·lusions i acaba de vegades en
desil·lusions i a més ara la competitivitat en la seva mateixa cate-
goria, des de fa dues temporades és amb el seu equip veí, el Jesus
i Maria. Més emoció, més pressió perquè que quedi el Jesus i Maria
per sobre de la Cava no és de molta devoció en aquest club. Tant
de bo aquest article faci reflexionar a una directiva que fa el més
fàcil, prescindir d'un entrenador. Però aquest és l'únic culpable?
Podria ser que part de la directiva està que es puja per les parets
a causa de l'actitud d'alguns jugadors que el diumenge li van poder
fer el llit a l'entrenador Sergi. El dimarts a la tarda va ser un dia
calent en aquest club, es van veure plantilla i ex-entrenador, el que
allí es va dir m'ho reservo, la directiva no li va acceptar la dimissió
a Sergi però per raons que algun dia explicaré, ell va decidir donar
per conclosa la relació amb el club de la seva vida. Només dir una
cosa important, la directiva d'aquest club amb els seus defectes és
la que mana, els jugadors arriben i passen com a aus de pas, però
una cosa sempre queda en aquest club que està present, el seu
escut, la seva afició i una llarga història, això sí que és important.
NOU ESTEL A ALCANAR. Mirin l'historial d'aquest jugador, Xavi
Molas ha jugat en el Barcelona C, al Palamós, al Lorca, a l'Alabès,
al Motril, a l'Oriola, a l'Ontinyent, al Roquetas, a l'Olot de 3a. Divisió,
aquesta setmana ha fitxat per l'Alcanar i se suma a un equip ple
d'estrelles, Vates, Gilabert, Edu Aguilar, qui serà el següent? Què
pretén aquest Alcanar amb tanta figura? Intentar la promoció?
Impossible! O aconseguir un projecte per a la següent temporada
per a l'ascens a 1a Catalana? Seguiré informant.
TEMPORADA 2013-14 SEGONA CATALANA, QUINS SERAN
ELS 18 EQUIPS. La següent setmana els delectaré amb la llista
dels 18 equips que poden integrar la 2a. Catalana la propera cam-
panya, els qui no estaran, quins equips baixaran de 1a. Catalana,
quins conjunts ascendiran de la 3a. Catalana, màxim d'error, un
equip, al final de temporada publicaré encerts i errades.
30.000 PARTITS CADA CAP DE SETMANA. És la pàgina núme-
ro u del Futbol Nacional amb més partits, més resultats, futbolme i
icompeticion cobreix tot el futbol mundial, nacional, totes les auto-
nomies, tot el futbol regional i de Catalunya, tots els pobles que tin-
guin futbol amateur. D'aquestes comarques és l'únic mitjà que
cobreix totes les categories des de futbol amateur, juvenil, cadet,
infantil, aleví, benjamí, pre-benjamín, veterans i femení.

Què li passa al CD la Cava?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Una acció del partit de diumenge entre l’Ampolla i el Deltebre.

CANAL TE

Un grup format per
exjugadors del S. Bàrbara
podria estar interessat en

agafar el club
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PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Horta-la Sénia (16.30 h) 
l’Ametlla-Perelló (16.30 h)

Tivenys-Sant Jaume (15.30 h)
Diumenge

Deltebre-Corbera (16 h)
Aldeana-Catalònia (16.30 h)

S. Bàrbara-Vilalba (16 h)
Ulldecona-Godall (16 h)
Pinell-Móra Nova (16 h)

Camarles-l’Ampolla (16 h)

RESULTATS
18a jornada Tercera catalana

Horta-Godall 0-2

Móra Nova-Tivenys 3-0

Perelló-S. Bàrbara 2-2

Sant Jaume-Camarles 3-1

Corbera-Aldeana 2-3

Vilalba-Ulldecona 3-0

la Sénia-Pinell 2-0

Ampolla-Deltebre 0-0

Catalònia-l’Ametlla 0-6

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 18 46 11 46

2. l’Ampolla 18 32 11 41

3. la Sénia 18 32 16 38

4. Camarles 18 36 25 31

5. Horta 18 37 35 29

6. Vilalba 18 36 27 28

7. Pinell 18 43 31 27

8. Móra Nova 18 41 29 26

9. Sant Jaume 18 30 24 25

10. Aldeana 18 29 32 25

11. Perelló 18 29 23 23

12. Deltebre 18 24 26 22

13. Santa Bàrbara 18 24 29 20

14. Ulldecona 18 18 33 17

15. Tivenys 18 23 41 16

16. Godall 18 24 49 13

17. Corbera 18 24 45 12

18. Catalònia 18 21 62 11

Tercera catalana

RESULTATS
16a jornada Quarta catalana. Grup 19
Tivissa-Flix 3-3
Ascó-Benissanet 0-5
Benifallet-Batea 1-1
Ginestar-Arnes 1-2
Rasquera-Bot 0-6

PROPERA JORNADA 
Dissabte

Bot-Tivissa (17.30 h)
represa Batea-Flix (12 h) 

Diumenge
Flix-Ascó (16 h)

Benissanet-Benifallet (16 h)
Batea-Ginestar (16.30 h)
Arnes-Rasquera (15.30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Flix 15 45 22 36
2. Bot 16 47 33 31
3. Benifallet 16 33 21 31
4. Tivissa 16 39 34 29
5. Batea 15 45 35 22
6. Benissanet 16 29 32 20
7. Ascó 16 29 38 20
8. Ginestar 16 25 26 18
9. Rasquera 16 16 45 10
10. Arnes 16 17 39 8

RESULTATS
16a jornada Quarta catalana. Grup 20
Atlas-R. Bítem 1-0
la Cava-Alcanar 4-4
Roquetenc-Campredó 0-0
Jesús i Maria-la Galera 4-3
Deltebre-Xerta 2-3

PROPERA JORNADA 

Atlas-Xerta  (diu 12 h)
R. Bítem-la Cava (dissa 16.30 h)
Alcanar- Roquetenc (diss 16 h)

Campredó-Jesús i Maria (diss 17 h)
la Galera-Deltebre (diu 15.30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Campredó 16 45 13 36
2. Atlas 16 38 18 31
3. Roquetenc 16 37 17 31
4. Jesús i Maria 16 40 29 28
5. R. Bítem 16 40 18 28
6. la Cava 16 37 39 23
7. Alcanar 16 29 28 22
8. la Galera 16 24 39 13
9. Xerta 16 14 47 9
10. Deltebre 16 14 70 0

Quarta catalana

Callarisa va fer dos gols, diumenge, i fou un dels destacats. A la foto, el 3-1.

Els
resultats

de la
jornada

La Rapitenca, amb baixes,
va remuntar un altre cop

un marcador advers i
segueix sent líder, amb

solvència.

Casta de líder
PRÒXIMA JORNADA  
Masnou-Gramanet

Pobla Mafumet-Espanyol
Vilanova-Manlleu
Cornellà-Santboià
Castelldefels-Gavà

Prat-Europa
Vic-Terrassa

Rubí-Balaguer
Amposta-Olot (dis 19 h)
Vilafranca-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Terrassa 22 13 5 4 42 31 44
2. Prat 22 12 6 4 30 14 42
3. Pobla Mafumet 22 10 8 4 25 11 38
4. Manlleu 22 11 5 6 44 33 38
5. Espanyol 22 9 10 3 35 16 37
6. Vilafranca 22 11 4 7 25 23 37
7. Cornellà 22 8 10 4 26 20 34
8. Europa 22 9 4 9 25 26 31
9. Gavà 22 9 4 9 28 30 31
10. Olot 22 7 8 7 30 28 29
11. Rubí 22 8 4 10 33 33 28
12. Castelldefels 22 8 4 10 26 31 28
13. Muntanyesa 22 6 9 7 23 30 27
14. Balaguer 22 7 6 9 19 27 27
15. Santboià 22 6 6 10 20 27 24
16. Vic 22 5 8 9 20 25 23
17. Vilanova 22 4 9 9 22 31 21
18. Gramanet 22 5 6 11 22 32 21
19. Amposta 22 5 5 12 27 40 20
20. Masnou 22 3 7 12 20 34 16

Tercera divisió RESULTATS
22a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Igualada-Ol. Can Fatjó

Ascó-Júpiter (diu 12 h)

Tortosa-Tàrrega (diu 17 h)

Almacelles-Rapitenca (diu 16 h)

Viladecans-Vista Alegre

Torreforta-Santfeliuenc

Sants-Reddis

Iberiana-Valls

Olesa-Martinenc

RESULTATS

18a jornada, Primera catalana

Reddis-Iberiana 1-4

Santfeliuenc-Sants 3-2

Ol. Can Fatjó-Ascó 2-0

Júpiter-Tortosa 2-1

Rapitenca-Viladecans 3-1

Vista Alegre-Torreforta 2-1

Martinenc-Igualada 4-1

Tàrrega-Almacelles 3-2

Valls-Olesa 2-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca 18 29 8 43

2. Tàrrega 18 37 25 36

3. Júpiter 18 40 21 33

4. Reddis 18 28 20 30

5. Vista Alegre 18 31 26 30

6. Martinenc 18 29 27 28

7. Sants 18 28 24 26

8. Ascó 18 25 18 24

9. Santfeliuenc 18 20 22 24

10. Valls 18 25 31 24

11. Torreforta 18 31 33 23

12. Iberiana 18 30 35 23

13. Igualada 18 30 37 23

14. Almacelles 18 27 27 22

15. Viladecans 18 24 25 21

16. Tortosa 18 28 37 20

17. Ol. Can Fatjó 18 16 27 17

18. Olesa 18 13 48 7

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Bonavista-Salou (17 h)
Torredembarra-Morell (16.30 h)

Diumenge
Alcanar-Vilaseca (16.30 h)

Canonja-Roquetenc (11.45 h)
Gandesa-la Cava (16 h)

Jesús i Maria-Calafell (16.30 h)
Olímpic-R. Bítem (17 h)

Catalònia-Catllar (16.30 h)
Camp Clar-Cambrils (16.30 h)

RESULTATS

18a jornada, Segona catalana

Morell-Jesús i Maria 3-3

Roquetenc-Bonavista 3-0

Calafell-Olímpic 1-3

Catllar-Camp Clar 2-0

Vilaseca-Canonja 1-2

la Cava-Torredembarra 0-6

R. Bítem-Catalònia 0-2

Salou-Gandesa 1-2

Cambrils-Alcanar 4-2

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torredembarra 18 42 17 42

2. Morell 18 46 22 42

3. Roquetenc 18 31 21 31

4.  Catllar 18 30 24 31

5. R. Bítem 18 39 30 30

6. Salou 18 26 24 30

7. Gandesa 18 31 27 28

8. Alcanar 18 29 31 28

9. Jesús i Maria 18 34 31 25

10. la Cava 18 30 33 25

11. Catalònia 18 32 28 24

12. Calafell 18 23 32 22

13. Camp Clar 18 27 35 21

14. Olimpic 18 27 32 20

15. Cambrils 18 32 31 19

16. Canonja 18 16 24 17

17. Vilaseca 18 20 35 15

18. Bonavista 18 12 50 5
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L’Amposta va perdre contra
el Mòstoles (25-26) i no pot
trobar el punt d’inflexió a la
seua trajectòria descendent
de les darreres jornades. 
L’equip, però, cal dir que va
jugar amb bona actitud i que

va merèixer millor

sort, com també li ha passat
en altres partits. Però la pre-
cipitació dels darrers minuts
va passar factura i fou llavors
quan les jugadores visitants
es van imposar amb un par-
cial de 0-3 que fou decisiu en
una confrontació marcada
per la igualtat. I és que aques-
ta igualtat va presidir un duel
que va estar definit pel rigor
tàctic i les bones defenses. 
L’Amposta va obrir una

escletxa a la segona meitat.
Semblava que podia ser defi-
nitiva. Però en els darrers
cinc minuts va faltar con-
fiança. Tota la que va tenir el
Mòstoles. 

Per l’Amposta van jugar:
Manjavacas, Domingo (6), S.
Alonso (1), Uliaque, Frnova
(4), S. Garcia (1), Ungureanu
(11). Galvez, Solè, Tortajada,
Rieres i Vila (2). 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMAREM

REM

Kiko Martí (AEC Terra de
Fang) ha rebaixat en 4 minuts
la marca establerta l'any pas-
sat per Albert Giné (UEC Tor-
tosa), en vèncer la 3a. Cursa
del Pastisset de Benifallet
(Baix Ebre), la segona prova
del cinquè circuit de curses
de muntanya de les Terres de
l'Ebre.
El camarlenc, guanyador ab-
solut masculí, ha polvoritzat
el rècord vigent fins l'actuali-
tat marcant un temps de
2.21.42 que li ha permès arri-
bar sol a la línia de meta, per
davant d'Ahmed Elqayed
(UEC Tortosa) (2.31.18) i Ma-
nu Sànchez (Maratonians del
Segre) (2.34.04). Per la seva
part, la tivissana Thais Penti-
nat (Extrem Team Tivissa)
(3.12.18) s'ha emportat el
triomf en categoria absoluta

femenina, seguida de Lucia
Caballero (UEC Anoia)
(3.16.48) i Esther Valenzuela
(Independent) (3.22.26).
Martí, després de la seva pri-
mera participació a la Cursa
del Pastisset, ha tret mèrit al
rècord assolit, encara que ha
assegurat que el temps esta-
blert és una “referència” per
afrontar els seus propers rep-
tes. 
LA PROVA Un total de 257 co-
rredors han pres part en la
cursa, d'un recorregut de
26km i un desnivell positiu
acumulat de 1.489m. El
traçat, amb inici i acabament
al Passeig de l'Ebre de Benifa-
llet, ha recorregut la serra de
Cardó, per indrets com el
Mas de Monclús, el Balneari,
el Coll del Murtero o el pic
més alt del terme municipal,

la Creu de Santos (942m).
Paral·lelament a la cursa,
també s'ha organitzat una
marxa amb un recorregut de
13'92km i un desnivell positiu
acumulat de 430m, en la que
s'hi han donat cita 275 parti-
cipants. 
Les xifres dels assistents, su-
mades, suposen el pic histò-
ric de participació en l’esde-
veniment, amb un total de
532 persones gaudint dels
paratges naturals de Benifa-
llet i els seus paratges."
LA PROPERA. La tercera cita
del circuit ebrenc de curses
de muntanya serà la 3a. Cur-
sa Lo Frare, a Ginestar (Ribe-
ra d'Ebre), el 12 de febrer. A
partir de llavors, s'aniran ce-
lebrant les carreres següents,
fins a arribar a un total de 17
proves puntuables. 

Martí s’imposa
TERCERA EDICIO CURSA DEL PASTISSET A BENIFALLET

Cinquena derrota seguida

El juvenil masculí rep el Barça

CLUB VOLEI ROQUETES

Resten dues jornades per acabar la prime-
ra fase. Al grup 19, el Flix ja té assegura-
da la presència al play-off d’ascens. Les
altres dues places resten per concretar. El
Bot, en festes, podria assegurar-ho demà
si guanya el Tivissa. El Benifallet, amb qua-
tre empats seguits, haurà de patir. Per
tant, tres equips per dues places i potser
en la darrera s’ho juguin tot Tivissa i
Benifallet. El Batea, que s’ha reforçat i que
demà al matí ha d’acabar el partit amb el
Flix (2-0, 60’), ja no té opció.
Al grup 20, mateixa història. El Campredó
és l’equip que ja té el passaport pel play-
off i aquí són quatre els equips que ence-
ra tenen possibilitats. D’aquesta forma,
resten dues jornades emocionants i apas-
sionants. Es podria resoldre tot en la
darrera jornada. Depèn del que faci un
Jesús i Maria emergent en la seua visita a
Campredó.  

Festes i emoció a Bot

QUARTA CATALANA

Aldeana-Benifallet, 2-2
Falset-R. Bítem, 4-3
Rapitenca-Alcanar, 12-0
la Cava-Gandesa, 11-4
Arnes-Tortosa Ebre, 2-4
Ginestar-Masdenverge, 3-0
S. Bàrbara-Ulldecona, 1-7
J. i Maria-Olimpic, 5-2
Classificació: Ulldecona, 44; la Cava,
43; Rapitenca, 34; Falset, 33; Arnes,
33; Tortosa Ebre, 30; S. Bàrbara, 30;
Aldeana, 28; R. Bítem, 18; Ginestar,
17; Gandesa, 15; Benifallet, 14; J. i
Maria, 11; Masdenverge, 9; Olimpic, 4;
Alcanar, 2.
Propera: Masdenverge-Olimpic;
Benifallet-Falset; R. Bítem-S. Bàrbara;
Tortosa Ebre-Rapitenca; Gandesa-
Aldeana; J. i Maria-Arnes, sus;
Ulldecona-Ginestar i Alcanar-la Cava.

El líder no afluixa

FUTBOL FEMENÍ

Serà a la pista 

del Getasur

El proper partit

Contra el Mòstoles (25-26)

El sènior masculí va perdre a casa contra el C.V.Opticalia Holandesa Vilanova. El partit va finalitzar
0-3 amb parcials (18-25, 19.25 i 23-25). El sènior femení, que rebia al C.V.Vilafranca, també va
caure després d’una confrontació en la que va anar de més a menys. 1-3 amb parcials (25-17, 18-
25, 22-25, 13-25). En la segona fase lluitarà per la permanència en el grup següent: C.V.Figueres,-
C.E.Hortons, Escola Pia Granollers "B", C.V.Ametlla del Vallés, C.V.Monjos "B", Volei 6 Manresa "B",
C.V.Arenys "B", C.V.Roquetes. Per altra banda, el cadet masculí es va desplaçar a la Vall d'Hebron
i tot i presentar baixes importants a l'equip, va oferir un gran joc però no va ser suficient per em-
portar-se la victoria, perdent una jornada més per 3-0 amb parcials (25-21, 25-10 i 25-18)
La pròxima jornada, el sènior masculí es desplaça al camp dels Vickins Vòlei Prat. El juvenil mas-
culí rep al F.C.Barcelona i el cadet masculí rep a C.N. Sabadell.

Cristian Ferré, del TKD Alfaro, campió trofeu promoció cadet
TAEKWONDO

El diumenge es va celebrar al Pavelló de la Mar Bella de Barcelona, el Trofeu Promoció Cadets Masculí i Femení
de Catalunya, en el que el Gimnàs Alfaro d'Amposta de Amposta va presentar als 3 taekwondistes cadets que
podía presentar, i en el que Cristian Ferré va aconseguir la medalla d'or en la categoría de 61-65 kg., guanyant
uns combats excepcionals, on va demostrar perquè, junt a Genis Gisbert, que va caure eliminat a la segona ron-
da de la cat.+de 65 kg., en un combat molt disputat i en el que no va tindré la sort de cara, forman part de la
Sel-lecció Catalana. Yaiza Ferré Pons, va caure a la 1ª ronda de la cat.41-44 kg. femení, sent la competidora mes
jove, es la primera vegada que es pot presentar com a cadet, ja que va fer els 11 anys fa molt poc.

Acaben de fer-se públics els
"PREMIOS NACIONALES DE
REMO DEL AÑO 2011" que
atorga la Federación
Española de Remo. Un dels
guardons més prestigiosos,
el de "MEJOR CLUB DEL
AÑO" ha estat concedit, per
primer cop en la seva histo-
ria, al Club de Rem Tortosa.

Així mateix, Verònica Garcia
Mulet, del mateix club, ha
estat nomenada "MEJOR
REMERA DEL AÑO 2011"
pels seus resultats espor-
tius, que varen culminar amb
la medalla de plata obtinguda
als Campionats del Món sub
23.
La noticia ha causat una gran

satisfacció entre la gent que
forma part de l’entitat. Fonts
del club han manifestat que
aquest reconeixement per
part del màxim organisme
del rem estatal els corrobora
que estan en el bon camí
esportiu i els encoratja a con-
tinuar treballant per a millorar
cada dia.

Es va disputar  dissabte
passat al pavelló esportiu
Puerta de Hierro a Madrid
el Campionat d'Espanya de
remergòmetre. Han partici-
pat prop de 30 Clubs de tot
el país i mes de 250
remers.
Bons resultats dels clubs
ebrencs, com ve sent habi-
tual. Del Club Nautic
Amposta: Victoria Cid
Centelles (cadet femení) i
Aina Cid Centelles/juvenil
femení) s'han proclamat
Campiones d'Espanya I
Meritxell Alonso ha obtingut
la medalla de bronze en la
categoria de Pes Lleuger
femení. També s'han classi-

ficat dins dels deu primers
Agusti Caballer (8e cadet
masculí) i Albert Forcadell
(7e juvenil masculí).
Per part del Club de Rem
Tortosa Dani Sigurbjonsson
s'ha proclamat subcampió
d'Espanya en la categoria
de Pes Lleuger masculí.
Han quedat classificats
dins dels deu primers de la
seva categoria Veronica
Garcia (5ª PL femení),
Natalia Arasa (7ª cadet
femení), Laura Monteso (9ª
juvenil) i en vuitè lloc Omar
Aimerich. 
El diumenge 29 de gener
es va celebrar el
Campionat d'Espanya de

fons. L'embasament de
Buitrago de Lozoya
(Madrid) fou l’escenari de
les regates. Destacar la
bona actuació dels cadets
del Club de Rem Tortosa
que amb unes condicions
difícils per a la pràctica del
rem ja que la temperatura
màxima del dia no va supe-
rar els tres graus van acon-
seguir la medalla de plata
per al 4x cadet femení de
Natalia Arasa, Mª Mar Also,
Cinta Gisbert i Mayka
Muntaner i la medalla de
bronze per al 4X cadet
masculí de Ismael Rifi,
Roger Folgue i Petrisor
Troader.

Millor club de l’any: Club de Rem Tortosa

Campionat d’Espanya de remergòmetre

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL 

H Tortosa Hidrocanal     26  
Club H Ascó     21

Enfrontament de màxima riva-
litat entre els 2 únics equips
de la demarcació que compe-
teixen en Lliga Catalana, que
es traduí en un partit vibrant i
competit. L'equip tortosí va
rebre l'Ascó que es desplaça-
va havent guanyat el partit d'a-
nada per la mínima, amb el
seu joc habitual, contundent

en defensa i amb un planteja-
ment de joc seriós i difícil de
superar. 
Les tortosines no van cedir el
control del partit en cap mo-
ment però van haver de treba-
llar molt, sobretot en defensa,
per poder avançar-se definiti-
vament en el marcador. La re-
acció tortosina va arribar ini-
ciada la segona part, amb uns
minuts  finals de joc fluït, de-
fensa ordenada i atacs resolu-

tius, acompanyada d'una por-
teria excepcional, que van
permetre les tortosines guan-
yar el partit amb certa como-
ditat, portant el gol average al
seu favor, que pot ser deter-
minant en una competició
amb 5 equips que lluiten per
aconseguir la 3a i 4a plaça
que dóna la classificació al
TOP4. La setmana vinent, L'-
Handbol Tortosa es desplaça
a camp del Joventut Mataró.

Derbi per al Tortosa
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  

ANDREU MARTÍ I GARCIA, ALCALDE DE L’AMETLLA DE MAR
Andreu Martí i Garcia té 47
anys. Va néixer a l'Ametlla de
Mar, és diplomat en magiste-
ri i funcionari de la
Generalitat de Catalunya. És
alcalde de l'Ametlla de Mar
desde 2003 i va ser presi-
dent del Comarcal Comarcal
del 2007 al 2009.  Ens parla
per a Més Ebre de les Festes
de la Candelera.
Més Ebre: Com es presen-
ten aquest any les festes de
la Candelera?.
Andreu Martí: Per als
Caleros i Caleres són els
dies més importants de
l'any. Tenim el sentiment de
poble molt arrelat i ens esti-
mem molt les nostres tradi-
cions i la nostra cultura.
Aquests són uns dies de joia
i emoció, per gaudir amb els
amics i la família i per retro-
bar-nos amb molts caleros
que per diversos motius van
haver de marxar fora, però
que com cada any tornen a
casa puntuals per aquesta
cita.
Més Ebre: Afecta la crisi a
l'organització d'una festa
major?
Andreu Martí: És obvi que
aquesta greu situació econò-
mica que viu el conjunt del
país ha afectat a tothom,
empreses, administracions i
famílies. Tot i això l'ajunta-
ment, en col·laboració amb
una trentena de persones
que formen part de la comis-
sió de festes, ha organitzat
unes festes plenes d'actes i
amb activitats per a tots els
públics. Òbviament ho hem
fet amb un import sensible-
ment inferior, però sense
que això hagi d'implicar
implícitament que siguin
unes festes menys atracti-
ves que les d'altres anys. A
més perquè siguin el més

participatives possible, hem
posat l'abonament de les
quatre nits de festa a 20 E,
un preu a l'abast de totes les
butxaques.
Més Ebre: Fa poc l'ajunta-
ment anunciava l'arribada
del Mercadona a la Cala.
Com ha estat això?.
Andreu Martí: L'ajuntament
va ficar a concurs uns
terrenys de propietat munici-
pal que té a l'entrada del
municipi perquè s'hi
instal·lés una empresa d'ali-
mentació. Mercadona ha
estat qui ha guanyat aquest
concurs i qui en breu s'hi ins-
tal·larà, creant una quarante-
na de llocs de treball direc-
tes, que bona falta ens fan

en aquests temps que
corren. Per fer això ens hem
basat en enquestes que tení-
em on es constata que un
mínim del 70% de la pobla-
ció ja fa la compra mensual
gran en una gran superfície
de fora del poble. Per tant
entenem que el petit comer-
ciant local pot estar tranquil,

que això no li ha d'afectar i
que a més, en breu iniciarem
una sèrie d'accions per
incentivar aquest comerç,
com pot ser regalar 2 hores
al dia d'aparcament gratuït a
l'aparcament soterrat del
casc urbà.
Més Ebre: Què em pot dir
sobre la comissaria dels

Mossos, serà una realitat?.
Andreu Martí: I tant que ho
serà, la Generalitat ha apro-
vat en el pressupost d'a-
quest any una partida per l'i-
nici de les obres. Això és una
gran notícia pel nostre poble
i vull mostrar el meu agraï-
ment públic al govern de la
Generalitat i en especial al
conseller Felip Puig, perquè
tot i l'actual situació econò-
mica que està travessant el
país, han apostat estratègi-
cament per la Cala. A més
n'estic segur que amb
aquesta comissaria millora-
rem els excel·lents índex de
seguretat que tenim actual-
ment, gràcies al bon treball
que fan tant la policia local
com els mossos d'esquadra.

Més Ebre: Com és possible
que un municipi de les
dimensions de la Cala pugui
desplegar la fibra òptica d'al-
ta velocitat aquest any?. Quin
cost té?.
Andreu Martí: És un projec-
te que vàrem incloure al nos-
tre programa electoral per-
què sempre hem cregut en
les noves tecnologies per
dinamitzar i potenciar l'eco-
nomia local. Portem molts
mesos treballant en aquest
projecte i finalment hem tro-
bat inversió privada per a
desenvolupar-lo, a altes velo-
citat (20 MBs simètrics de
pujada i baixada) i a preus
molt socials. Crec que amb
la fibra donarem un valor afe-
git al nostre municipi i això
actualment és molt impor-
tant i més si és a cost 0 per
les arques municipals.

Més Ebre: Quan s'obrirà la
residència d'avis?
Andreu Martí: Encara que-
den uns mesos de feina,

però tot va segons el previst.
Ara estem tancant amb la
Generalitat un conveni per
poder concertar places
públiques. Aquest és un dels
projectes importants per a la
Cala, perquè més enllà de la
seva pròpia funció social,
contribuirà també a la crea-
ció directa i indirecta de
desenes de llocs de treball.

Més Ebre: Perquè s'oposen
a la planta d'assajos d'ener-
gia eòlica que vol instal·lar
l'IREC al davant de la costa
de l'Ametlla?.
Andreu Martí: Tots els
grups polítics en representa-
ció a l'ajuntament ens hem
posicionat en contra perquè
creiem que no és un bon pro-
jecte per la Cala, almenys el
que es presenta a la primera
fase, 4 aerogeneradors a
3,5 km de la costa. Creiem
que té un impacte paisatgís-
tic molt gran que podria per-
judicar al turisme i a la
pesca, els dos pilars econò-
mics del nostre poble i a
més no veiem cap benefici
econòmic que ens pugui fer
re considerar aquesta postu-
ra.
Més Ebre: La Candelera és
coneguda al territori.
Preveieu la visita de gent de
fora?
Andreu Martí: Evidentment
que si. No concebríem la
Candelera sense els amics
de fora i la gent dels pobles
veïns. Una de les coses que
més ens agrada als caleros
es veure'ns acompanyats,
explicar i donar a conèixer la
nostra festa i les nostres
costums. Així que aprofito
per convidar a tots els que
vulguin a conèixer La
Candelera amb naltros i des
de dintre.

“Per als Caleros i Caleres són els
dies més importants de l’any.
Tenim el sentiment de poble

molt arrelat i estimem molt les
nostres tradicions”

Festes de la Candelera
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L’AMPOLLA

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

L’ALDEA

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

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

DELTEBRE

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

LA RAPITA

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

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

AMPOSTA

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

MORA LA NOVA

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

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

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

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar) 

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis 3a Edat

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

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

www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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GASTRONOMIA

Ingredients:

- Un Xuletó d'Àvila de +/-800 grams
- 30 grams de piñons
- 30 grams de panses
- 30 grams de dati ls confitats
- 30 grams d'albercoc desidratat
- 100 ml de nata per a cuinar
- Una copa d'oporto
- Sal
- Pebre
- Fetge d'ànec fresc
- Canviar de frambuesa

Calentar la planxa al màxim, i quan està molt calenta ficar
una mica d'oli d'oliva i posar el xuletó d'Àvila, el temps que ha
de passar la carn a la planxa depen del punt al que la vol el
client. Hem de tenir en compte que la carn només s'ha de gi-
rar una vegada, per tant es important no anar-li donant voltes,
ja que si no perdria l'aigua propia i s'ha de conservar sellant bé
amb la cocció.

Mentrestant posem una paella al foc amb la mantega, i li afe-
gim les passes, els piñons, l'albercoc  i els dàtils, i ho anem

regirant a foc lent. Quan estigui rosset li afegim l'oporto, la sal
i el pebre, deixem que flamblegi per a que s'evapori l'alcohol.
Llavors molt lentamente afegirem la nata i regirarem fins que
la salsa ens quede homogenea.

Per acompanyar el plat prepararem una mica de fetge d'anec.
Fiquem tres llesques de pa fines al forn i les torrem, quan es-

tiguin li freguem un all per a potenciar el sabor del fetge. Ta-
llem tres trossos fins de fetge i els posem a la planxa només
volta i volta. Quan la torrada estigui montada la decorarem
amb caviar de frambuesa.

Per emplatar es posar el chuletó al plat i es napa amb la sal-
sa, coloquem les torradetes al costat de la carn i podem afe-
rir una rosa de tomàquet i unes fulletes de julivert per a donar-
li color al plat.

“Primentons i Tomates”. Avui: Xuletó d'Àvila  

Imatge del plat de la setmana.

«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. 

A Canal TE

PATROCINADORS
GASTRONOMIA

XULETÓ D'ÀVILA A LA SALSA DE FRUITS SECS AMB TORRADES DE FOIE D'ÀNEC.
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels     

Av. Goles de l'Ebre, 217  (Deltebre) 977480032

Joanna Pedrola - Roser Olivella   

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

Forés Ventura, Mª Cinta  

Barcelona, 46 (St. Llatzer) (Tortosa) 977510084 

Pilar Delgado , Jordi Delgado       

Felip Pedrell, 1  (Alcanar) 977732291/680904459 

Pujol - Pons

Crta de Grao, 49 (Amposta) 977700483

Lluís Gisbert, Laura             

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel 
Hi haurà intervals de núvols baixos al vessant nord del Pirineu al llarg de tot el
dia, així com al sector central del litoral i Prelitoral durant les primeres hores de
la jornada. A la resta la nuvolositat minvarà durant la matinada i el cel quedarà
serè la resta del dia. 

Precipitacions 
No es descarten algunes precipitacions febles i aïllades a punts del sector cen-
tral del litoral i Prelitoral de matinada i al vessant nord del Pirineu durant tota la
jornada. Seran en forma de neu a totes les cotes. 

Temperatures 
Les mínimes es donaran al final del dia i baixaran acusadament. Se situaran
entre -7 i -12 al Pirineu, entre -8 i -2 ºC a la resta de l'interior i entre -2 i 3ºC al
litoral.
Les màximes es mantindran sense canvis o en lleuger descens. Les màximes
se situaran entre -6 i -1 ºC al Pirineu, entre -3 i 2 ºC al Prepirineu i comarques
de Girona i entre -1 i 4 ºC a la resta. 

Visibilitat 
Bona en general, amb boires i boirines matinals al nord de la depressió Central. 

Vent 
Bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat, amb mestral a les terres
de l'Ebre i tramuntana forta a l'Empordà.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Si no tens  parella, el trànsit  de Venus  per la
teva casa  cinc indica  que tindràs  més  d'una
oportunitat per enamorar-te. Per estar  tran-
quil  has de  dur  una vida  ordenada. 

Taure
20/4 al 19/5

Venus  transitant  per la teva casa  tres  et fa  ser
més  comunicatiu. Potser  ara puguis  seduir  a
la  persona  que t'interessa .Si practiques
esport  farà  que augmenti  la teva vitalitat.

Bessons
20/5 al 21/6

Mercuri  transitant  per  la teva cinc  et  convida  a
treure  la teva  part més seductora. Respecte  a
la teva salut , en l'actualitat  et trobes en un bon
moment  de forma.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor  avui  pots oferir  el millor
de tu. Et mostraràs  ple  d'encant. Respecte  a
la teva salut , la força  que tens  en aquest
moment  si no  la utilitzes  bé  pot desgastar-te. 

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor  és important  que sàpi-
gues gaudir  dels petits detalls  que t'ofereix  la
vida en aquest  moment. Fes-te  una revisió , vés
amb compte  amb  l'excés  de colesterol.

Verge
23/8 al 21/9

Amb la teva parella  buscaràs  tenir més
equilibri  i una comunicació  que sigui  més
autèntica. Respecte  a la teva salut , avui  tot
transcorrerà  amb bastant  placidesa.

Balança
22/9 al 22/10

Ho deixaràs  tot molt clar  amb la teva pare-
lla. Avui  no vols  que res es quedi  en l'aire.
Per perdre  els quilos  que et sobren  has de
ser més  intel·ligent  a l'hora  d'alimentar-te.

Escorpí
22/10 al 21/11

El teu  magnetisme  actual  afavoreix  el con-
tacte  amb  persones noves del sexe oposat.
Respecte a la teva salut , el teu ànim serà  ale-
gre, de molta  confiança  en tu mateix.

Sagitari
21/11 al 21/12

És  important  que et mostris  més flexible
amb la teva parella. Avui et tocarà  viure  algun
tipus  de desengany. Per  estar bé  del tot  pot-
ser  necessitis  una mica més de descans.

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus per la teva casa  vuit indica  que hi ha  més
passió  en la teva vida sentimental. Entres  en una
etapa  de major activitat  mental on els teus  nervis
poden ser perillosos.

Aquari
20/1 al 18/2

Aprofita  el dia d'avui  per dedicar-hi més
temps  i sobretot  més atenció  a la teva pare-
lla. Respecte a la teva salut, intenta millorar  o
afinar  més en els  hàbits  alimentaris.

Peixos
19/2 al 20/3

No vas  desencertat, no et deixis  seduir  tan
fàcilment. Confia  en la teva experiència en
matèria d'amor. Seràs  més feliç si et retires
per un temps  del món  competitiu  laboral.  

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

7º 1°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

El dolor de coll i esquena és un senyal que alguna cosa està malament
REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

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

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

Quiropràctica. Què és i per què serveix?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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IMMOBILIARIA�

         

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

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

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

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

Deltebre. Casa de 2

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

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

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

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

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

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

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

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

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

199.000€ Û  
977 44 38 79

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

220.000€ Û
977 44 38 79

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

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS�

  

TREBALL�

  

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

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

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

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

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

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

Four Winns
amb dos

motors OMC de
150 CV cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304

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

MOLT PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Es ven Cotxet Quinny,
Maxicossi, Maqueta, Trona i
Parque Cuna pràcticament
nous.Els interessats podeu 

trucar al 669 67 02 08
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Però hi ha elements que
en molts casos es desco-
neixen i es tracta de
característiques fonamen-
tals. Estic fent referència
al canal escollit per
donar-se a conèixer i con-
solidar-se, Internet.
Aquesta decisió per part
de l'organització d'Ebre
Líders (Canal TE i Més
Ebre) no va ser gratuïta,
responia ara fa tres anys
a la necessitat d'adaptar-
se a uns temps on la con-
vergència dels mitjans és
una evidència que ningú
pot ignorar i si vol estar
present en el món, no
deuria ignorar. Ebre
Líders posa a disposició
de les persones una plata-

forma per expressar-se i
decidir qui guanya i qui
perd (premi pataca). Per
aconseguir el seu objec-
tiu els premis ofereixen
diverses eines que facili-
ten la connexió i la comu-
nicació entre l'organitza-
ció, els candidats i totes
aquelles persones que
estan exercint de jurat
votant cada dia. I parlant
d'eines i Ebre Líders no
puc passar per alt la
importància d'una eina
fonamental en aquest nou
món digital, el newsletter
o el que és el mateix però
en la nostra llengua el but-
lletí informatiu. Els grups
que anomenava anterior-
ment disposem d'aquest
"artefacte" que ens per-
met estar informats i
informar de manera periò-
dica de tot allò que està
relacionat amb els pre-
mis, que al estar recol-
zats per dos mitjans de
comunicació de les Terres
de l'Ebre, afegeixen al
butlletí d'Ebre Líders, un
valor afegit: tota la infor-
mació d'interès particular
i general del nostre terri-
tori i, també, de fora. No
és gratuïta la frase "la
informació és poder" i les
noves tecnologies oferei-
xen als usuaris la possibi-
litat d'accedir a aquest
poder de manera ràpida i

senzilla. Els temps can-
vien, i amb ells les mane-
res de fer,  al principi, el
butlletí informatiu (news-
letter) era utilitzat per
companyies grans. En
l'actualitat, associacions,
afiliacions i petits empre-
saris han descobert els
seus avantatges. Ebre

Líders vol transmetre
aquests avantatges a
totes aquelles persones
que ara mateix estan tre-
ballant per mantenir els
premis més vius que mai,
i generar aquella curiosi-
tat necessària per conti-
nuar explorant nous
camins que ens portin

cap a l'èxit. Un compro-
mís que depèn de tots, i
que per la part que ens
toca el traduïm en textos

que contenen tota aquella
informació necessària per
saber on ens trobem i cap
a on anem.

Newsletter EbreLíders

A partir de avui 3 de
febrer la tercera edi-
ció d'Ebre Líders ha
obert la fase de vota-
cions als candidats
presentats en cada
una de les seves onze
categories. Sobre els
premis ja vaig parlar-
vos al núm. 605 i em
consta que avui, els
premis són motiu de
portada. 

Un butlletí informatiu que permet estar connectat amb l’actualitat de manera ràpida i senzilla

Ebre Líders busca un compromís
real amb els seus subscriptors

ACTUALITAT

DIANA MAR

            


