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Ha començat el compte
enrera per aturar l’ende-
rroc. La comunitat de
propietaris del complex
de 32 habitatges de la
urbanització Serramar
d'Alcanar Platja sobre els
quals pesa l'amenaça
d'enderroc volen al·legar
la seva "indefensió total"
en el procés judicial per
intentar aturar l'execució
de la mesura. 
Els afectats, que es reuni-
ran avui divendres amb
representants de
l'Ajuntament per conèixer
de primera mà les actua-
cions municipals per evi-
tar la demolició, no des-
carten posteriorment
emprendre accions
legals contra la promoto-
ra Turov, SL i el mateix
consistori. P3

Compte enrera 

La societat Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa (GESAT) ha aprovat la constitució de la societat
Tortosa Salut, l'objectiu de la qual és adquirir i gestionar la Clínica Terres de l'Ebre (CTE), l'antiga
L'Aliança. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, ha informat de la creació de la nova societat, amb un capi-
tal inicial de 60.000 euros, que no ha tingut cap vot contrari per part dels diferents grups polítics repre-
sentants a GESAT. El consell d'administració de Tortosa Salut serà el mateix que el de GESAT.

P5

Constituïda la societat Tortosa Salut 

Terres de l’Ebre. La cooperativa de l'Aldea
necessitarà produir 7,5 milions de quilos de
verdura anuals per ser viable.

P4

Esports. La Rapitenca va perdre ahir dijous
per la tarda a Castelldefels (1-0), en partit
avançat a la jornada del cap de setmana.

P10

Terres de l’Ebre. Els veïns d'Ascó voten per
com invertir 400.000 euros del pressupost
municipal de 2013 .  
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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 

El 'cas Turov' va començar el juliol del 2003, just
després d'accedir a l'alcaldia el socialista Ricard
Bort, que va aprovar, en la seva primera junta de
govern local, una llicència urbanística per a la cons-
trucció d'aquestes 32 vivendes amb els seus
corresponents aparcaments, tot i que el pla urbanís-
tic d'Alcanar només permetia 9 vivendes unifami-
liars en aquesta zona. Amb la construcción d'aques-
tes s'incrementava la densitat en un 255,5% respec-
te al planejament permès. Va ser una veïna de la
zona qui, coneixedora de l'incompliment legal en la
urbanització pròxima a casa seva, va acabar por-
tant el cas als tribunals i va aconseguir que el
novembre del 2006 el Jutjat Contenciós administra-
tiu de Tarragona declarés nul·la de ple dret la llicèn-

cia urbanística atorgada a Turov. 
Però, poc abans, l'Ajuntament havia aprovat un pla
especial de reforma interior (PERI), ratificat per la
Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre
(CUTE), per redistribuir l'edificabilitat de les dues
parcel·les propietat de la promotora, una acció que
no li ha servit per salvar la situació. El denominat
'cas Turov', nom de l'empresa que va promoure la
construcció de les vivendes, representa la punta de
l'iceberg d'almenys unes 50 llicències urbanístiques
més que, si bé no han acabat amb reclamació de
responsabilitats civils, els jutjats han corroborat que
es van atorgar interpretant les densitats de vivendes
com a plurifamiliars on només estaven permeses
les unifamiliars.

Editorial

En antecedents...

Una llengua és un òrgan mòbil
situat dins la boca, amb
importants funcions com mas-
tegar, engolir, parlar i sentir el
gust dels aliments.
També una llengua és una part
d'un glacial. 
Una llengua també és un siste-
ma de comunicació propi
d'una comunitat humana.
El ministre Wert està impul-
sant una nova llei espanyola
que va contra la immersió lin-
güística a l'escola, un dels
millors èxits del sistema edu-
catiu català. 
El ministre Wert, com molts
de ministres espanyols des de
fa 300 anys, s'ha proposat
mastegar-nos, engolir-nos i
tenir gust en fer-ho. Als cata-
lans i a les catalanes, a la
comunitat humana que viu a
Catalunya, el ministre Wert
ens ha deixat gelats. Però em
sembla que aquesta vegada
anirà de bo de bo i li  traurem

la llengua, li farem ganyotes,
contestant amb la insubmissió
a les lleis espanyoles i aplicant
les que va aprovar el
Parlament de Catalunya.
L'actitud del ministre Wert i del
Govern de l'Estat espanyol
són una demostració més que
ens convé fugir ràpid, molt
ràpid, de l'Estat espanyol. No
ens encantem ni gota ni mica.

Josep F. Monclús i Benet
Portaveu d'ERC a

l'Ajuntament de Tortosa.

El ministre Wert i 
les definicions de llengua

Aclariments de Sala Metro

Opinió

L’empresa d'oci Sala Metro
d'Amposta, lamenta profunda-
ment els fets ocorreguts la
matinada del passat dissabte
1 de desembre a la zona exte-
rior de la Zona Lúdica
d'Amposta, on un jove va ser
agredit  amb una navalla resul-
tant ferit i  havent de ser tras-
lladat a l'hospital Comarcal
d'Amposta, on continua
ingressat.
L'agressió es va produir,
sense tenir cap mena de dis-
cussió amb els agressors,
que tot seguit es van donar a
la fuga.
Davant aquests fets violents i
en previsió d'altres que es
puguin  produir en un futur;
volem expressar a
l'Ajuntament i a la ciutadania el
nostre malestar. Així el diven-
dres dia 7 de desembre  Sala
Metro no obrirà les seves por-
tes en rebuig a aquest fet i a
la manca de seguretat de la
Zona Lúdica.
Volem deixar ben clar l'esforç
humà i econòmic que l'empre-
sa Metro dedica a la seguretat

de la Sala, tant a l'interior com
a l'entrada de la mateixa, en
cada sessió, complint la nor-
mativa de seguretat de la llei
de Jocs i espectacles.
Demanem:
-Que l'Ajuntament d'Amposta,
prengui mesures per solucio-
nar  el problema d'inseguretat
que pateix la zona. 
-Que la presència de les for-
ces de seguretat sigui més de
vigilància a la Zona  Lúdica,
per prevenir  baralles i altres
fets violents que es puguin
donar. Tenint una relació més
equitativa entre controls d'al-
coholèmia i seguretat ciutada-
na.
Volem fer saber que aquest
divendres 7 de desembre de
les 17:00h fins les 18:00h
demanarem a la ciutadania
que mostri el seu rebuig al fet
violent que ha tingut lloc i es
sumi a aquestes reivindica-
cions mitjançant   la web i
facebook de Sala Metro.

Gerència Sala Metro

Opinió

No sé si algú de vosaltres sap el que és ser
protagonista d'un conte, nosaltres sí.
Un dia màgic aquell 1 de Desembre, quan
vas arribar a casa i vas deixar sobre les
nostres mans aquella “criatura”, com tu l'a-
nomenes, que no vam deixar escapar fins
acabar-la de llegir .
Ens vas sorprendre amb un sentiment que
va envair els nostres cors, uns cors plens
d'alegria, il·lusions i emocions que no es
poden  descriure amb paraules.... i tot grà-
cies a tu mama.
Gràcies per ser la transmissora de tants
valors, de tanta estima, per ensenyar-nos
que el saber fer de la cultura Tortosina
sigui la nostra manera d'entendre la vida.

Com diu el conte “Visca, visca, visca, la
nostra ciutat”.
Tu ets la nostra Dama Blanca rossa, d'ulls
blaus, sàvia i de cor molt i molt gran.
Gràcies per ensenyar-nos que “no és amb
els ulls allò que veiem, són el cor i l'ànima
que ens fan veure completament”.
Mama, gràcies per fer-nos protagonistes
del teu somni ja fet realitat. Gràcies per
regalar-nos la vida i amb ella els moment
més màgics. 

T'estimem.

Mireia i Marta.

Gràcies mama

Opinió
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Aquesta llicència va ser objec-
te d'un recurs contenciós
administratiu que va declarar
la seva nul·litat per un excés
de densitat, i que va ser con-
firmada per sentència del
Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya. «Aquest cas
ara ha sortit a la llum, però
des de l’Ajuntament ja fa molt
de temps que estem treba-
llant perquè això pugui arribar
a bon port»,  ha afirmat
l’Alcalde, Alfons Montserrat,
en una entrevista aquest
dimecres al magazin Dixa´m
Vore de CANAL TE.
Montserrat ha anunciat
també que, en aquests
moments, el consistori es
troba immers en l'incident d'e-
xecució de sentència, des-
prés d'haver-se  desestimat al
mes de novembre d'enguany
el recurs d'apel·lació per part
del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya. 
I davant la resolució judicial
que l'Ajuntament havia de

complir abans d’aquest pas-
sat dimecres, s'ha dictat un
Decret d'alcaldia que reque-
reix a la mercantil TUROV SL
perquè en el termini de dos
mesos presenti un projecte
per l'adequació  de  l'edifici
existent a la legalitat vigent.
El problema és que aquesta,

sembla ser una estratègia
per guanyar temps i que
TUROV no faci res al respecte
ja que es troba en concurs de
creditors, i, per tant, el jutge
acabe desestimant la propos-
ta de l'Ajuntament. Però
Montserrat és clar en el seu
posicionament, i diu que «res-

taurar la legalitat ens dóna
algun marge de maniobra i
hem d’arribar fins al final».
Alfons explica que legalment
es podien haver fet 9 habitat-
ges i se´n van fer 32, i tenint
en compte que alguns pisos
són propietat de la promotora
encara, els veïns afectats en

són 15. 
«És la nostra obligació exhau-
rir les vies legals per minimit-
zar els danys».  El cas és
també que la mercantil
TUROV SL va vendre alguns
habitatges als actuals propie-
taris, després de conèixer la
nul·litat de la llicència, acorda-

da per sentència del Tribunal
Contenciós Administratiu de
Tarragona en data 6 de
novembre de 2006. Aquesta
transmissió es va efectuar
sense previ avís als compra-
dors per part de l'empresa,
que adquiriren unes vivendes
que presentaven aquesta
deficiència.  Es per això que
els afectats, que es reuniran
aquest divendres amb repre-
sentants de l'Ajuntament per
conèixer de primera mà les
actuacions municipals per evi-
tar la demolició, no descarten
posteriorment emprendre
accions legals contra la pro-
motora Turov, SL i el mateix
consistori. A més, el col·lectiu
sospesa la possibilitat de
denunciar les més de 50
llicències urbanístiques con-
cedides durant la mateixa
època de forma irregular en
aquest espai. Més Ebre ha
pogut parlar amb Josep
Beltran, regidor del PP a l’o-
posició en aquell moment,
que ha qüestionat el que no hi
hagi cap aclariment, a dia d’a-
vui, per part del tècnic munici-
pal que va donar les «polèmi-
ques» llicències. Segons
aquest, un punt clau en tota
aquesta història i important
per al seu desenllaç. «No
entenc com ningú, en 6 anys,
no hagi cridat al tècnic i pre-
guntat sobre els criteris a
seguir en el seu moment. I
menys entenc que no se li
pregunti ara». 

El “cas Turov” continua candent

El cas Turov s'inicia a
l'any 2003 amb l'atorga-
ment d'una llicència d'o-
bres per construir 32
habitatges i 32 pàr-
quings a la Urbanització
Serramar d'Alcanar-
Platja, en una àrea que
estava classificada com
a “ciutat jardí” d'habitat-
ges unifamiliars. 

Els habitatges es van construir amb una llicència el 2006 que es va declarar nul.la

Els propietaris al.legaran indefensió per evitar els enderrocaments d’aquests habitatges

REDACCIÓ

Els habitatges estan situats a la Urbanització Serramar, d’Alcanar-Platja.

ACTUALITAT
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La proposta, que s'ha apro-
vat en el marc del Ple ordina-
ri del mes de desembre,
també insta l'executiu cen-
tral a dur a terme una refor-
ma en profunditat de la Llei
Hipotecària amb l'objectiu
que "cap família hagi d'aban-
donar la seva llar davant la

impossibilitat d'afrontar els
pagaments de la hipoteca",
aposta per la dació en paga-
ment "com a última solució
en el cas de pèrdua de l'ha-
bitatge habitual", i exigeix "la
paralització de tots els des-
nonaments fins que entri en
vigor el nou marc legal". La
proposta expressa el suport
a la Proposició de Llei apro-
vada pel Parlament de
Catalunya contra el sobreen-
deutament de les famílies i
les persones, al temps que
rebutja el Reial Decret Llei
27/2012 de mesures
urgents per a reforçar la pro-
tecció dels deutors hipote-
caris en considerar que és
un "pedaç". Així mateix,
també es rebuja la proposta
del Govern de l'Estat de con-
cedir el permís de residèn-
cia a aquelles persones
immigrants que adquireixin
un habitatge d'un preu supe-
rior a 160.000 euros, i s'ins-
ta al Govern de la
Generalitat a posar en

marxa, de forma urgent, un
programa d'atenció a les
persones desnonades i a
establir un marc estable de
coordinació amb les admi-
nistracions locals en aquest

àmbit. 
En el Ple celebrat avui
també s'ha aprovat l'adden-
da de prórroga al conveni
relatiu a l'Oficina d'Habitatge
per al primer semestre de

2013, i el reglament regula-
dor del servei d'atenció i
acolliment d'urgències per a
dones en situació de violèn-
cia masclista i els seus fills i
filles. 

Tots els grups munici-
pals de l'Ajuntament
de Tortosa, excepte
PP i PxC, que s'han
abstingut, han aprovat
una moció del PSC que
insta el Govern de
l'Estat a "dur a terme
les mesures legislati-
ves que impedeixin el
sobreendeutament de
famílies i persones i
que, a la vegada, els
garanteixi el dret
constitucional i estatu-
tari d'accés a l'habitat-
ge".

L’alcalde de Tortosa, Ferran Bel, va comparèixer dilluns al matí davant la premsa
Cedida

Ja han passat 12 mesos, i
un any després de la fallida
de la secció de crèdit de la
cooperativa de l'Aldea, la
nova junta rectora de l'enti-
tat, en concurs de credi-
tors, preveu tancar el 2012
sense guanys i ja ha

avançat que la viabilitat
futura passa per produir
7,5 milions de quilos de
verdura i hortalisses
anuals. 
Els gestors, que preveuen
enguany arribar als entre 5
i 6 milions de quilos, han ini-

ciat els treballs per elaborar
el pla de viabilitat. Un docu-
ment que ha de posar les
bases per tancar el conveni
amb els creditors, evitar la
liquidació i continuar pro-
duint amb més pagesos
per retornar els diners als

impositors. Per aconseguir-
ho, aposten també per

reduir costos i potenciar les
exportacions a Europa.

La Cooperativa de l’Aldea «ha de
produir 7,5 milions de quilos de
verdures per a la seva viabilitat»

Ja s’han iniciat els treballs per elaborar-ne un pla

El  parc eòlic d'Horta no es
construirà, almenys, a curt
termini.  Recordem que el
projecte previst a la serra
dels Pesells (10 aerogene-
radors de 3 MW de potèn-
cia) fou rebutjat de forma
majoritària pel veïnat en
una consulta popular cele-
brada el 2008 i també la
plataforma en defensa de
la Terra Alta i l'Ajuntament
d'Horta van presentar
recursos judicials contra el
projecte, i van conseguir
sensiblement reduir la seva
potència inicial, de 50 a 30
MW. El proper 31 de
desembre s'esgota el ter-
mini per a que els nous
parcs eòlics es connectin a
la xarxa i puguin així cobrar
subvencions.

El parc eòlic
d’Horta no es

construirà

El Grup Municipal
d'Esquerra a la Ràpita ha
presentat una sèrie
d'al·legacions a la redacció
del nou Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal
(POUM) en el període d'ex-
posició pública que ha fina-
litzat aquest dilluns, 3 de
desembre. En aquestes
al·legacions, Esquerra ha
prioritzat desenvolupar el
sector Horta Vella, complint
l'acord del Ple de setembre
de 2011 i el compromís
que es va prendre amb els
veïns dels terrenys d'aques-
ta zona, que preveu un
desenvolupament urbanís-
tic en la línia dels plans par-
cials ja redactats amb ante-
rioritat i que plantegen un
urbanisme d'acord amb el
model de la Cros. 

ERC de la Ràpita
presenta al.legacions

al POUM

L’Ajuntament de Tortosa aprova en sessió plenària
una moció per garantir el dret a l’habitatge

També insta a l’executiu central a dur a terme una reforma en profunditat  de la Llei Hipotecària

ACTUALITAT
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L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha informat
aquesta setmana de la
creació de la nova socie-
tat, amb un capital inicial
de 60.000 euros, que no
ha tingut cap vot contrari
per part dels diferents
grups polítics represen-
tants a GESAT. El consell
d'administració de
Tortosa Salut serà el
mateix que el de GESAT.
Recordem que el Grup
Sagessa, actual gestor

de l'Hospital de la Santa
Creu de Jesús, passarà a
gestionar la Clínica Terres
de l'Ebre amb efectes 1
de gener de 2013, de
manera que aquest cen-
tre hospitalari situat al
barri de Ferreries passarà
a ser un equipament
públic cent per cent i s'in-
tegrarà en la xarxa de
salut pública de Tortosa i
les Terres de l'Ebre. 
L'Ajuntament de Tortosa
encarregarà al Grup
Sagessa la gestió de la
Clínica Terres de l'Ebre a
través de la nova societat
Tortosa Salut, S.L.
Aquesta operació com-
portarà la transmissió de
la propietat i la possessió
de tots els actius de la
Clínica. La contrapresta-
ció en concepte d'activi-
tat s'ha fixat en 1 milió
d'euros, mentre que l'im-
port d'adquisició de l'im-
moble és de 6,5 milions.
Ambdues quantitats es

faran efectives en un preu
ajornat. La Clínica Terres
de l'Ebre té 121 treballa-
dors. Disposa de 38 llits,
2 quiròfans generals, 9
consultes, sales d'audio-
metria, d'endoscòpia,
doppler, de rehabilitació,

sales de parts i dilatació i
de mamografia. També
compta amb un gabinet
làser dermatològic. L'any
2011 va registrar 2.248
altes, 2.824 interven-
cions quirúrgiques,
46.428 consultes exter-

nes i 17.058 urgències.
El pressupost d'ingressos
2012 és de 10.791.000
euros i els beneficis
abans d'interessos,
impostos i amortitzacions
(EBITDA) va ser de
474.000 euros el 2011.

La societat Gestió
Sanitària i Assistencial
de Tortosa (GESAT) ha
aprovat la constitució
de la societat Tortosa
Salut, l'objectiu de la
qual és adquirir i ges-
tionar la Clínica Terres
de l'Ebre (CTE), l'anti-
ga L'Aliança. 

REDACCIÓ

Imatge de la façana de la Clínica.
M. Lalana

Els Mossos d'Esquadra i
la Policia Local de Tortosa
han començat aquest
dilluns el patrullatge pre-
ventiu en el marc de l'ope-
ratiu Grèvol per prevenir
robatoris i altres fets

delictius durant la cam-
panya comercial de
Nadal. A Tortosa, més
d'una trentena d'agents
participaran durant mes i
mig en aquest dispositiu
que es fa conjuntament

entre els dos cossos poli-
cials. Tot i que no es fa
patrullatge mixt sí que es
divideixen per franges
horàries i comparteixen
informació. L'objectiu és
incrementar la percepció

de seguretat tant dels
comerciants com dels
seus clients, i evitar els
furts que es poden come-

tre aprofitant les aglome-
racions de gent, tant al
carrer com dins dels esta-
bliments.

S’inicia l’operatiu Grèvol al centre de
Tortosa, per prevenir robatoris 
durant la campanya de Nadal

Durant mes i mig es farà conjuntament entre els cossos policials

La quarta edició de la Fira
de Nadal i la segona
Mostra del Cava d'Ascó ha
comptat amb més de
3.500 visitants. És per
això que el regidor de
Promoció Econòmica, Pau
Serrano, qualifica d'"autèn-
tic èxit" el certamen, creat
fa només quatre anys i que
ja s'ha consolidat com una
cita obligada a la Ribera
d'Ebre i poblacions de l'en-
torn. Tant la Fira de Nadal
com la MOstra del Cava
tenen "la continuïtat asse-
gurada", i Serrano ha expli-
cat que "l'Ajuntament ja tre-
balla en veure quines
coses es poden millorar
de cara a l'any vinent".
De fet, un dels aspectes
novedosos de l'edició d'en-
guany ha estat la distribu-
ció dels estands. 

Èxit de la Fira 
de Nadal d’Ascó

Riba-roja d'Ebre i la Torre
de l'Espanyol són els dos
únics municipis de l’Ebre
escollits pel programa
d'ajuts 'Viure al Poble
Més' de la Generalitat
destinats a pobles de
menys de 3.000 habi-
tants. L'any passat s'hi
van presentar fins a 18
municipis ebrencs i
només tres van rebre
ajuda, Ginestar, Vinebre i
Arnes. Enguany han estat
nou els candidats del
territori amb dos guanya-
dors, que rebran una
ajuda del 65 per cent del
pressupost. Uns diners
atorgats pel fons Feder i
Governació. 

Dos municipis
ebrencs dins de

«Viure al 
poble més»

Pas endavant cap a l’adquisició 
de la Clínica Terres de l’Ebre

Amb la constitució de la societat Tortosa Salut S.L.

ACTUALITAT
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L' inici de les votacions va
tenir lloc aquest dissabte
coincidint amb l'obertura
de la Fira de Nadal i II
Mostra del Cava, en una
urna instal·lada a l'estand
de l'Ajuntament. 
El director del Programa
d'Innovació i Qualitat
Democràtica de la
Generalitat, Enric Vendrell,
i el delegat de la
Generalitat a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, van

assistir a l' inici de les
votacions. 
Els Pressupostos
Participatius d'Ascó han
rebut enguany més d'un
centenar de propostes i,
un cop unificades les repe-
tides, han quedat en unes
90. Una comissió de tèc-
nics municipals les ha ava-
luat per tal que s'adeqües-
sin a la normativa i ha dis-
tingit entre admeses i
rebutjades. Entre les
rebutjades, n'hi ha que no
compleixen els requisits
establerts i n'hi ha que
l'Ajuntament ja les està
impulsant. Es potconsul-
tar també tant la normati-
va del procés com el llistat
definitiu de propostes a
www.asco.cat. Totes les
llars d'Ascó van rebre a
les seves bústies un for-
mulari de votació. 
Cada veí va poder triar un
màxim de 5 propostes, i
les més votades fins a
sumar 400.000 euros
seran les que s'executin

durant l'exercici 2013.
L'any passat, el consistori
va iniciar els Pressupostos
Participatius amb
200.000 euros de dotació
i va haver-hi tres propos-
tes guanyadores: la ins-
tal·lació de semàfors a la

carretera de Camposines
per tal de reduir la veloci-
tat dels vehicles, la repa-
ració del ferm dels carrers
del Riu i de Baix i la
col·locació d'un mirall per
millorar la visibilitat en una
cruïlla.

Actualment, l'Ajuntament
està ultimant l'adquisició
de dos semàfors i la repa-
ració del ferm està en
fase d'adjudicació. 
La tercera proposta es va
executar el passat mes de
febrer.

Tots els asconencs
majors de 15 anys
estaven cridats a les
urnes dissabte a les
16:00 i fins el passat
dimarts per tal de
decidir a què es desti-
nen fins a 400.000
euros del pressupost
municipal de l'any
2013. 

Les votacions van finalitzar dimarts.
Cedida

El portaveu del PSC, Jaume
Collboni, durant la seva
intervenció a la Diputació
Permanent sobre el tanca-
ment de la cimentera
Cemex d'Alcanar, ha retret

al Govern que «ha reduït
suport a la recerca i a la
innovació, ha anul·lat la polí-
tica industrial, i els pocs ins-
truments que tenien els han
desmantellat». Collboni ha

demanat al conseller Mena
que expliqui “què pensa fer
amb Cemex. I no només
amb Cemex, sinó amb la
política industrial catalana”
perquè “el problema del

seu Govern és que no ha
tingut política industrial”. 

També el diputat
d'ERC, Joan Puigcercós, ha
preguntat per les gestions
fetes davant del tanca-
ment. Puigcercós ha
denunciat la greu situació
que pateixen les Terres de
l'Ebre, on 'plou sobre mullat
amb el tancament de
CEMEX', i ha afirmat que 'el
que està passant a les
Terres de l'Ebre pel que fa
als tancament d'empreses i
destrucció de llocs de tre-

ball és molt més gran que
el que passaria a l'àrea
metropolitana si es tanqués
la SEAT o NISSAN. I, en
canvi, llavors hi ha una sen-
sació de terratrèmol social
i econòmic de correm-hi
tots, governs, sindicats,
patronals...'. Per al diputat
republicà, a les Terres de
l'Ebre s'està patint un
terratrèmol social i econò-
mic pel tancament de
CEMEX a Alcanar, Lear a
Roquetes i de Naturantaix a
la Sènia. 

PSC i ERC demanen una Pla 
de reindustrialització urgent a les 

Terres de l’Ebre
Es demanen explicacions al conseller Mena sobre el tancament de Cemex

Després d'una exitosa
primera edició celebrada
l'any passat a Amposta,
l'Associació de Criadors
d'Aus de Raça de les
Terres de l'Ebre organit-
za, amb la col·laboració
de Fira Tortosa, una
segona trobada interna-
cional que arriba amb
l'interès de romandre
com una fira estable dins
del calendari . Aquest
certamen va obrir ahir
dijous 6 de desembre i
es perllongarà fins el diu-
menge 9, amb un horari
de les 9.00 a les 13.30
hores i de les 16.00 a
les 19.30 hores. 

La fira d’Aus,
aquest cap de

setmana

Aquest cap setmana es
va celebrar a Tudela la
XXXIV Asamblea de la
Red de Juderías, en la
qual es va fer el traspàs
de presidència d'aquesta
ciutat navarresa a Àvila.
L'alcalde de Tortosa i
vicepresident de la Red
de Juderías, Ferran Bel,
acompanyat del regidor
de Cultura, Joaquim del
Pino, es van desplaçar
per participar en aquesta
assemblea, que va deba-
tre, entre altres qües-
tions, sobre el balanç
d'accions dutes a terme
en el semestre, la refor-
ma del sistema d'organit-
zació intern de la xarxa,
així com el pressupost.

Assemblea de la
Red de Juderías 

a Tudela

El poble d’Ascó vota les millors propostes per incloure-les
dins els Pressupostos del 2013

Tots els majors de 15 anys estaven cridats a les urnes fins aquest dimarts

ACTUALITAT
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Conscient d'aquesta
necessitat l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar ha posta fil
de a l'agulla i ha encetat un
nou projecte sanitari a la
localitat. I és que l'ambulàn-
cia del SUM (Servei
d'Urgències Municipals)
s'ha posat a disposició
dels malalts crònics amb
problemes de mobilitat. 
L'objectiu és garantir una

millor assistència sanitària
a aquests pacients. 
Per tant, l'ambulància
municipal s'encarregarà
d'apropar a aquests ciuta-
dans al CAP, sempre que
ho necessitin. 
“És un projecte que mostra
la voluntat de servei públic
de l'Ajuntament. És una ini-
ciativa en la qual fa temps
que estem treballant. El
més important és garantir
un millor servei per
aquests malalts que ho
necessiten”, explica
Andreu Martí, alcalde del
municipi. Tots els interes-
sats en aquests servei
només cal que es posin en
contacte amb el CAP, amb
el SUM, o l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, amb la
regidora de Benestar
Social i Sanitat, Mari
Carme Martí. 
De fet, durant aquests dies
la regidora i treballadors
del SUM estan visitant per- sonalment als malalts, a les seves llars, per expli- car-los aquest nou servei.

L’Ambulància del SUM, a disposició dels malalts
crònics amb problemes de mobilitat a l’Ametlla 

A l'Ametlla de Mar hi
ha prop d'un centenar
de malalts crònics
amb problemes de
mobilitat, segons els
serveis mèdics del
municipi.

Els interessats han de posar-se en contacte amb el CAP, amb el SUM o l’Ajuntament

A la Cala hi ha un centenar de malalts crònics

REDACCIÓ

El passat dijous 29 de
novembre, el Consorci de
Serveis Agroambientals
de les comarques del
Baix Ebre i el Montsià
(CODE) va organitzar la
primera jornada sobre
biomassa a les Terres de
l'Ebre. 
Per a l'organització, el
CODE, va comptar amb
el Centre Tecnològic
Forestal de Catalunya
(CTFC), ens de referència
a Catalunya i al sud
d'Europa en matèria
forestal.
La cinquantena de perso-
nes assistents a la jorna-
da tenien relació en l'àm-
bit forestal, ja sigui del
sector públic com del
sector privat de les
Terres de l'Ebre. 

Així, instal·ladors de cal-
deres, empreses de tre-
balls forestals, empreses
de subministrament de
biomassa, tècnics d'ajun-
taments, del  Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural o particulars amb
interès per la biomassa,
van escoltar amb atenció
les intervencions de les
diverses ponències que
es van exposar.
Des del CODE i del CTFC
es valora molt positiva-
ment aquesta primera jor-
nada informativa al nostre
territori, tant per l'interès
copsat entre les perso-
nes assistents com per
l'acompliment dels objec-
tius fixats. 
És per aquest motiu que

el CODE, conjuntament
amb el CTFC, es van
comprometre a organit-
zar, per a l'any 2013, una

segona jornada dirigida a
un públic més especialit-
zat per tal d'impulsar la
biomassa com a recurs

energètic de proximitat i
que permet posar en
valor els oblidats terrenys
forestals de l'Ebre.

La Biomassa genera gran interès 
a les Terres de l’Ebre

Una cinquantena de persones van participar de les jornades 

Els mercats d'intercanvi
són un espai cívic on es
poden intercanviar
objectes que ja no ens
són necessaris però
que, abans de llençar-
los, els oferim per si
poden ser útils a algú
altre. Intercanviar és fer
realitat un comerç
sense diners, recupe-
rant una forma oblidada
d'economia amb molts
avantatges ambientals,
econòmics i socials.
Aquest cap de setmana
ho podeu fer a
Ulldecona, a la fira «No
em llencis,
Intercanvia’m!». 
Els dies són els proper
cap de setmana, dies 8
i 9 de desembre, de 10
a 14 hores i de 16 a 20
hores, a la Plaça de
l’Esglèsia del municipi.
Organitza el Consorci
per a la Gestió dels resi-
dus municipals de la
comarca del Montsià.

Fira
d’Intercanvi 
a Ulldecona

Com ja es va fer en la
última edició, al 2010,
dels premis Sirga d'Or
que atorga el Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre, s'han lliurat con-
juntament el premi en la
categoria d'Entitats, a la
Fira de Móra la Nova, i
el premi Individual, a
l'arqueòloga i prehisto-
riadora Margarida
Genera. El conseller de
Cultura en funcions,
Ferran Mascarell, ha
estat presidit l'entrega
dels guardons. Per pri-
mera vegada en 20
anys d'història dels pre-
mis, s'ha lliurat la Sirga
d'Or a títol pòstum al
metge Xavier Bardají,
per la seva contribució
en l'àmbit sanitari de la
comarca, i a l'historia-
dor Pascual Ortega, qui
va estudiar la situació
de la Ribera d'Ebre
abans i després de la
conquesta cristiana del
territori.

Atorgats els
premis Sirga

d’Or

ACTUALITAT
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Durant anys, pedagogs,
psicòlegs i lingüistes han
avaluat de forma exhausti-
va el rendiment lingüístic i
acadèmic dels alumnes de
Catalunya per tal de poder
respondre a preguntes d'a-
quest tipus. Els resultats
mostraven que l'alumnat
castellanoparlant escolarit-
zat en català igualava, i fins
i tot superava, el coneixe-
ment matemàtic dels seus
iguals escolaritzats en cas-
tellà a Catalunya i dels
seus iguals de la resta de
l'Estat. Aquest és només
un exemple dels nombro-
sos treballs que han ava-
luat el resultat de la immer-
sió lingüística a Catalunya.

Però, quines dades apor-
ten aquestes recerques? I
la resposta sembla ser,
que la immersió lingüística
no provoca cap problema
en l'alumnat castellanopar-
lant ni incideix de forma
negativa en el seu nivell lin-
güístic, com indiquen
molts dels treballs realit-
zats en la dècada dels 90.
En canvi, els experts apun-
ten que sense la immersió
lingüística una elevada pro-
porció d'alumnes castella-
noparlants sortirien de l'es-
cola sense coneixement
del català, bàsicament per-
què en el seu medi social
no poden aprendre aques-
ta llengua. 

Treball prenominat als Oscars, al Casal d’Amposta

“Manca de seguretat a Tosses”

La Fredeluga fa Festa, és
la darrera iniciativa que
ens arriba, per a aquest
9 de desembre, des de la
Reserva del Riet Vell, per
a poder gaudir de les
tradicions i de les aus
d'hivern a l'espai que
SEO/BirdLife, un dels
espais naturals del Delta
de l'Ebre gestionats per
aquesta l'associació
ornitològica, l'organització
conservacionista més
veterana d'Espanya. 
Durant tota la jornada
anellament, construccions
tradicionals, hotel
d'insectes, passeig en
barqueta, jocs
tradicionals i molt més
com el bar amb pastes
tradicionals i sucs o
cafès ecològics. Aquesta
entitat hi desenvolupa

activitats que inclouen
des de la promoció de
l'agricultura ecològica de
l'arròs, a la recuperació
d'hàbitats naturals de
zones humides, realitzant
una recerca aplicada, per
tal d'afavorir les espècies
protegides, el
manteniment de la
qualitat ambiental i
paisatgística, el
desenvolupament rural i
el turisme ecològic. A
més s'hi desenvolupen
programes específics de
recerca, divulgació
pedagògica amb
escoles, conservació,
difusió i voluntariat. Totes
les activitats les duen a
terme el personal, socis i
voluntaris de
SEO/BirdLife i de Riet
Vell S.A.

La Fredeluga fa Festa

Vist l'èxit de les
trobades de motos
clàssiques, Motor Club
Roquetes organitza la
cinquena edició de la
Conxa Clàssica. Així,
demà dissabte 8 de
desembre i aprofitant el
pont de la Immaculada
les persones aficionades
a les motos clàssiques

no es poden perdre la
ruta propasada: arribar
a l'ermita del Coll de
l'Alba. Hi haurà dos
premis en les categories
de: moto més antiga i
participant arribat de
més lluny. El preu serà
de cinc euros, excepte
per als socis, que serà
gratuït.

Trobada de Motos Clàssiques

El Documental del Mes pre-
senta un retrat únic, perso-
nal i en primera fila d'un
dels moviments de
resistència pacífica palesti-
na que han recollit més
suport de la comunitat
internacional. El palestí
Emad Burnat i l'israelià Guy
Davidi creen un poderós
film editat a partir de les
imatges de 5 càmeres
trencades. “Les barreres
es poden eliminar, però la
terra sempre portarà
aquestes cicatrius. Que es
curin les ferides és un
repte. És l'única obligació
de la víctima. Guarint les
ferides, es resisteix l'o-
pressió. Però quan em
fereixen un cop i un altre,
m'oblido de les ferides que
regeixen la meva vida. Les
ferides oblidades no es
curen mai. O sigui que

filmo per curar-les”. Emad
Burnat. Al febrer de 2005
amb el naixement del seu
quart fill, Emad Burnat, un
camperol palestí, adquireix
la seva primera càmera i
comença a filmar al seu fill
i la seva família. Al mateix
temps, les excavadores
israelianes arriben a Bil'in
per construir un mur que
delimitarà el perímetre d'un
assentament jueu. Aquesta
barrera de separació
passa pel mig de la seva
terra i els prendrà més del

50% de la terra cultivable
del poble. Els habitants de
Bil'in inicien un moviment
de resistència pacífic mani-
festant-se tots els diven-
dres en contra de la tanca.
Emad Burnat ens presenta
les seves cinc càmeres
trencades. Cada càmera
revela una part de la
Història i de la seva pròpia
història. Cada càmera és
un episodi de la seva vida i
de l'evolució del moviment
de resistència popular de
Bil'in davant l'opressió i la

violència de l'exèrcit israe-
lià. Des del principi, israe-
lians i activistes pacífics
internacionals van ajudar i
participar en el moviment
en contra del mur de sepa-
ració. Gràcies a alguns
activistes i donants Emad
va aconseguir noves càme-
res per continuar filmant i
documentant allò que esta-
va passant. Emad enregis-
tra durant els següents
anys sense la voluntat de
fer un documental. Filma
per moltes raons.

«Cinc càmeres trencades» 
el Documental del Mes

Aquest proper 14 i 15 de
desembre, a les 21.30
hores i 18.00 respectiva-
ment, el Casal
d'Amposta estrena el
Documental del Mes, “5
Càmeres trencades”, un
treball prenominat als
Oscars en la categoria
documental i que
podrem gaudir per tan
sols 3 euros. 

Quins resultats ens dóna 
la immersió lingüística a Catalunya?

En temes com la llengua, paga la pena, estudis basats en dades empíriques

ACTUALITAT

REDACCIO

La empresa d'oci Sala
Metro d'Amposta, lamenta
profundament els fets
ocorreguts la matinada
del passat dissabte 1 de
desembre a la zona
exterior de la Zona Lúdica
d'Amposta, on un jove va
ser agredit amb una
navalla resultant ferit i
havent de ser traslladat a
l'hospital Comarcal
d'Amposta, on continua
ingressat. Davant aquests
fets violents i en previsió
d'altres que es puguin

produir en un futur, el
divendres dia 7 de
desembre Sala Metro no
obrirà les seves portes en
rebuig a aquest fet i a la
manca de
seguretat de la Zona
Lúdica. L'organització ha
volgut recordar que en
cada sessió, treballa pel
compliment de la
normativa de seguretat de
la llei de Jocs i
espectacles, que regula la
seguretat de
l'establiment.

Aquest diumenge, 9 de desembre, el Casal de Joves i la
Regidoria de Joventut de l'Aldea proposen una activitat sobre
rodes. Es tracta d'una sortida apta per a tothom, tota per
terreny pla i sense desnivells. El recorregut proposat és de
31'5 km i la ruta serà l'Aldea - Deltebre -Sant Jaume, anada i
tornada. La sortida es farà, des del casal a les 9.00 hores.

ACTUALITAT

Aquest dilluns passat, 3 de
desembre, amb motiu de la
celebració del Dia
Internacional de la
Discapacitat, els més de
cent nois i noies  atesos als
diferents serveis d'APASA
d'Amposta, conjuntament
amb els seus professors i
monitors van dur a terme
tot un seguit d'activitats
reivindicatives davant el
retrocés que estan patint
els drets de les persones
amb discapacitat i la
retallada en les prestacions

i pagaments que fan perillar
la continuïtat dels serveis.
El programa va consistir en
una enlairada  de globus de
color taronja ( color
significatiu de la
discapacitat), la lectura
d'un manifest en favor dels
drets de les persones amb
discapacitat intel·lectual,
manifest que van llegir els
alumnes de l'Escola i els
usuaris del Centre
Ocupacional,  així com la
penjada d'una pancarta
reivindicativa. 

APASA contra RETALLADES
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Abans, diumenge passat, els
rapitencs van empatar contra
el Manlleu (1-1). Un partit equi-
librat en el que els locals van
dur més la iniciativa durant la

primera mitja hora, tot i que
sense crear ocasions. No obs-
tant, segons el tècnic Teixidó,
“la lesió de Zambranos va
comportar un canvi i va entrar
un jugador com Cristian que,
com Barrufet, és capital a l’e-
quip però d’unes altres carac-
terístiques. Sense Zambranos
vam perdre una mica el control
de la pilota que teníem”.
Malgrat això i que el Manlleu
(35’) va gaudir de la primera
ocasió, va ser Javi Ramos,
genial, qui va obrir el marcador
amb un gran control orientat i
una rematada al pal llarg.
El problema fou que el Manlleu,
en la darrera jugada de la pri-
mera meitat, va empatar en
una acció en la que va faltar
agressivitat defensiva. 
A la represa, el Manlleu va dur
la iniciativa. La Rapitenca espe-
rava enrera. Va cedir metres al

rival. El partit va seguir sent
tàctic, de respecte. El Manlleu
tenia la pilota però no creava
ocasions, excepte una remata-
da acrobàtica al pal. 
Posteriorment, no hi haurien
oportunitats. 
La Rapitenca, en la seua línia,
va estar molt ben replegada i
esperava la seua ocasió. En va

tenir una  invalidada per un fora
de joc inexistent com ho
demostren les imatges de
Canal TE. I ja en els darrers
minuts, Callarisa, en combina-
ció amb Ramos, va ser objec-
te de falta fora de l’àrea. El
llançament el va desviar el por-
ter visitant. Al final, empat a un
que fou just. 

Ensopegada

La Rapitenca visitava ahir
dijous el Castelldefels, en
partit avançat. I va perdre
(1-0). Els locals, que no
guanyaven des de la
segona jornada, van estar
més posats, van jugar
amb més actitud.
Principalment, en les
fases inicials de cada
part. La Rapitenca va
tenir dues opcions al final
de la primera però cal dir
que no estava jugant amb
la matexa intensitat que el
rival. El Castelldefels va
sortir fort a la represa i va
disposar de dues oca-
sions. A la tercera, va fer
el gol (52’). Llavors va
replegar-se. La Rapitenca
va insistir i va poder
empatar, reclamant
també un penal sobre
Ortega (85’). 
Al final, 1-0. 

TERCERA DIVISIÓ. DIUMENGE, EMPAT AMB EL MANLLEU, PERÒ AHIR DIJOUS

La Rapitenca va perdre a Castelldefels (1-0) en partit avançat a la jornada

M.V.

Acció del gol de Javi Ramos, diumenge passat contra el Manlleu (1-1)
Canal TE

El rapitenc Angel Rangel ha
estat escollit per formar l’onze
d’aquesta setmana europeu,
dins l’equip de la jornada de les
lligues europees, juntament
amb el seu company Michu i,
entre altres, Leo Messi.

Un orgull. Sense dubte. Però
avui vull dedicar-li aquesta co-
lumna a un jugador de Sant Jau-
me, a Edu Albacar. 

Hem de valorar que estem
en uns moments privilegiats
amb jugadors ebrencs a l’èlit.
Un fet que cal destacar. Però
Edu Albacar ja porta moltes
temporades al futbol professio-
nal. Es un dels jugadors conso-
lidats a la Segona divisió, la Liga
Adelante. 

Fa dos dissabtes vaig veure
el partit Girona-Elx. I el jugador
de Sant Jaume era el capità de
l’equip alacantí. La soltura, con-
fiança i la sobrietat amb la que
juga és admirable. 

I, a més, ha estat determi-
nant en altres jornades amb les
seues canonades amb la cama
esquerra.

No ha pogut fer el salt a pri-
mera, tot i tenir possibilitats,
com un dia ens va explicar quan
fou el crac de la setmana de
Més Ebre. De totes formes, el

que vull destacar avui és la for-
ma en què ha arribat fins aquí. 

Edu Albacar va estar al Dertu-
sa i al Nàstic, i va passar al pri-
mer equip del Tortosa. Però
abans de ser un titular fixe amb
el Tortosa, va anar cedit a la Sé-
nia. 

Recordo el seu pas per la Sé-
nia, a la Preferent. Va deixar em-
prenta. I després va tornar al
Tortosa, quan Javi Cid s’estrena-
va com a entrenador al club, en
la seua primera etapa. Era l’any
2000.

Albacar va debutar contra el
Reus, sent el millor del Tortosa
aquella nit per les seus cavalca-
des per la banda esquerra.
Aquella temporada a la tercera
divisió va ser el seu trampolí. 

I tornant a la forma en què ha
progressat i ha arribat fins a ser
un jugador consolidat en el fut-
bol professional, cal remarcar
que ha estat a còpia de cuidar-
se, de perfeccionar dia a dia el
seu estat físic i també la teua
tècnica. Portant la vida adequa-
da i amb esforç, lluita i tenaci-
tat. Totes les virtuts que els
més joves han de tenir per in-
tentar-ho. I Edu Albacar ha de
ser i és la referència per tots
ells. 

Edu Albacar
L’opinió de Michel

En la jornada passada, l’Amposta va vèncer a Torredembarra (1-2)

Partits de
recuperació a

Segona i tercera
catalana

L’Ascó guanya el Sants (93’) i és més líder
JUGATS AHIR DIJOUS1A. CATALANA. DIUMENGE GOLEJA EL VILADECANS (5-1) I AHIR DIJOUS

Segona catalana
l’Ampolla-Tortosa, 0-2
(diumenge) 
l’Ampolla-J. i Maria (16 h)

Tercera catalana
Horta-Sant Jaume, 1-2
Camarles-M. Nova, 1-0
Campredó-Vilalba, 1-2
(diumenge dia 9)
M. Nova-Flix
Horta-Deltebre
(diumenge dia 30)
Camarles-Sant Jaume

Quarta catalana
Roquetenc-Benissanet, 3-2
Catalònia-Ginestar, 3-3
(dia 9) Bot-Xerta

(classificacions actualitza-
des a la plana 16)

El líder Ascó va aconseguir
ahir dijous una victòria èpica, d’a-
quelles que s’assoleix quan un
equip creu en les seues possibili-
tats, quan té confiança. Va vèn-
cer al minut 93 amb un gol de
Gabernet. Impressionant. Tres
punts que el deixen a set del
Santfeliuenc, el seu proper rival.

La victòria, en partit de recu-
peració, té gran valor per refer-
mar el lideratge. Denis Coch va
fer l’1-0 al primer temps. Però el
duel estava obert. L’Ascó, amb
més ocasions, no va poder deci-
dir. I el Sants, que ja havia avisat,
va empatar (70’). I amb l’1-1, va
saber travar el duel. L’Ascó va

pressionar i va gaudir de
diverses arribades però

sense claredat en les rematades.
Fins que al minut 93, arran d’un
córner, diversos rebots, i gol de
Gabernet. Tres punts vitals per
ampliar distàncies.

L’Amposta, per la seu part, no
es desenganxa de la zona alta de
la classificació, és sisè a tres
punts de la segona plaça. Està
fent una trajectòria brillant en el

campionat. L’equip de Nacho va
visitar dissabte el Torredemba-
rra, penúltim a la taula (1-2). 

La dinàmica d’uns i altres va
decidir. El Torredembarra, amb
il.lusió i coratge, ferit per la seua
situació, va pressionar i va
avançar-se en el marcador. Però
a la segona meitat va oferir els
dubtes de l’equip que està a la
part baixa. Inseguretat. I l’Ampos-
ta, fidel al guió de fora de casa,
no va fallar. En aquesta ocasió
van ser dues faltes les que van
determinar el triomf. Gustavo i
Dani Bel van transformar-les.
L’empat podia ser just en un par-
tit bastant travat. Però 1-2.  

Finalment, dir que l’Amposta
va jugar ahir un partit solidari en
benefici de la Creu Roja, contra
el Benicarló. Va guanyar 2-1
(gols de Dani Fatsini i Becerra).  

Premis Esportius Baix Ebre
DISSABTE PASSAT

La nedadora Maria Cotaina,
en absolut, la remera Laura
Montesó en escolar federat i
la jugadora de birles Irian
Segura en escolar, escollits
com els Millors Esportistes
Comarcals 2012 als IX
Premis Esportius Baix Ebre
Dissabte, es van conèixer a
la Gala que va tenir lloc al
Teatre Auditori Felip Pedrell
de Tortosa. 
La nedadora del Club
Natació Tortosa Maria
Cotaina va endur-se el premi
absolut després d'haver rea-
litzat una magnífica tempora-
da. El premi al millor espor-
tista federat en edat escolar
va ser per Laura Montesó,
del Club de Rem Tortosa,
campiona d'Espanya i de
Catalunya en skiff, primera
en 2 sense timoner a la
Copa Joventut i cinquena al
mundial juvenil. I en quant al
premi al millor esportista
escolar el jurat va atorgar-lo
a Irian Segura, de l'Institut de
Roquetes, campiona de
Catalunya infantil de birles.
La festa va estar presidida

per Meritxell Roigé, alcaldes-
sa en funcions de
l'Ajuntament de Tortosa,
Lluís Soler, president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Pere Panisello, presi-
dent del Consell Esportiu del
Baix Ebre i Cinta Espuny,
Representant Territorial
d'Esports a l’Ebre, comptant-
se també amb la presència
de molts alcaldes, regidors
i consellers comarcals.
Al mateix temps es van lliu-
rar una sèrie de premis
específics al Club Tennis
Taula Tortosa; a la Penya
Ciclista Baix Ebre; Creuers
Delta de l'Ebre; a Sergi
Segura, de la Unió Esportiva
Remolins Bítem; a Philippe
Colette, tècnic de judo; al
Torneig de la Solidaritat del
CD Roquetenc, i al Triatló
Doble Olímpic recollit per la
gent del Club Atletisme
Terres de l'Ebre. 
Mencions especials: a
Antonio Acero, a Joan Tirón,
a l'atleta Albert Giné, i als
remers Pau Vela i Alex
Sigurbjonson.

El proper cap de
setmana és de descans a

la 1a., 2a., 3a., i 4a.
Catalana.

Descans

Pedra (Jesús i Maria)
ha fitxat amb el
Torredembarra

La Rapitenca no va estar
a l’alçada d’altres partits

però va reclamar un
penal al 85’

Protestes

L’Ascó va vèncer el 
Sants en temps afegit, ahir (2-1)

IRIS SOLÀ
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El Tortosa va vèncer amb brillantor a Vilaseca (0-3). Una victòria de
prestigi que fa crèixer a un equip que, després de la terapia de grup,
està oferint més actitud. I al camp d’un dels favorits va fer una bona
imatge, la millor fins ara fora. A més, es va motivar contra un dels pri-
mers classificats. Cal dir també que juga més alliberat en partits d’a-
questa mena, que no són de rivalitat comarcal. Angel, molt aviat, va
obrir el marcador amb el 0-1. El Vilaseca va anar a remolc i va jugar
precipitat davant d’un Tortosa que va fer un curs accelerat de madu-
resa en l’aspecte defensiu. Va saber sofrir i portar el duel de la forma
que més li interessava. Les precipitacions locals van incrementar al
segon temps. El possible empat, tot i les opcions, no va arribar i sí la
sentència visitant amb els gol de Marc i de Joel Crespo.

El Tortosa posa la directa

VICTÒRIA BRILLANT A VILA-SECA (0-3)

El Catalònia va perdre al camp del Salou (3-2) en un partit en el que li
va mancar un xic més d’agressivitat per haver-se pogut emportar un
resultat positiu que hagués estat important per refer-se dels darrers i,
a més, deixar un rival directe més enrera. Des del Catalònia es comen-
tava “la primera meitat va ser anivellada, tot i que a nosaltres ens va
costar adaptar-nos al partit. En indecisions nostres, el Salou va
avançar-se amb el 2-0. Però cal destacar que llavors vam entrar en si-
tuació i vam reaccionar amb els gols d’Eugeni i de Fatsini. Havíem fet
el més complicat, però a la represa, dins de l’equilibri i que el partit va
ser travat, no vam saber mantenir-ho i el Salou va marcar el tercer gol”.
El Cata veu frenada la seua millora amb tres derrotes seguides. 

El Cata no aprofita una ocasió de
deixar un rival directe enrera

3-2 A SALOU

El R. Bítem va guanyar a Roda de Berà, dissabte, per 1-3. Un altre
pas endavant que referma la seua millora. Són 13 punts de 15 els
que porta el R. Bítem. I ja està a la cinquena plaça. A Roda, dissabte,
“vam jugar molt mentalitzats i amb molt bona actitud des de l’inici. L’e-
quip va estar molt ben armat defensivament i, a més, va saber reac-
cionar quan va rebre el gol de l’empat, aconseguint el segon en un
moment clau”. Asín feia el 0-1, empatava el Roda però Emili marcava
l’1-2 (gol psicològic). A la represa, avançada la mateixa, Asin senten-
ciava. L’equip va seguir ferm i ben posat durant el segon temps. Arri-
ba amb descans amb un bon estat anímic.

El R. Bítem es dispara cap 
a les primeres places

1-3 AL CAMP DEL RODA. 13 PUNTS DE 15

L’Alcanar va perdre al camp d’El
Catllar (2-1). 
Alfons Royo, tècnic de l’equip,
admetia que “el Catllar em va
semblar un gran equip, amb
molt d’ofici i que sabia el que
feia i el que volia. Per això ja
està a les primeres places.
Però, a més, nosaltres, com en
l’anterior desplaçament, no vam

estar del tot a l’alçada. Ens va
tornar a mancar més actitud fo-
ra de casa, més agressivitat
per a poder aconseguir un mi-
llor resultat, i més al camp d’un
rival d’entitat”.

Alfons afegia que “el primer
temps va ser anivellat. El Catllar
va tenir més presència ofensi-
va, però tampoc excessives

ocasions. A la represa, arran
d’una errada nostra, ells van sa-
ber aprofitar-la i van fer l’1-0.
Posteriorment, amb un penal ri-
gorós, ens van marcar el 2-0 i,
tot i que vam reaccionar, ells
van tenir ofici per frenar el par-
tit”. En temps afegit, Chimeno
va marcar el gol canareu. La no-
ta negativa fou l’expulsió de Ma-

nel Subirats. El jugador rapitenc
es perdrà al proper partit que
serà després del descans, el
dia 15, contra el líder la Cava, a
la Fanecada.

Tot un derbi. 

L’Alcanar perd pistonada fora de casa
DERROTA AL CATLLAR (2-1)

El Jesús i Maria va empatar a
Cambrils (3-3). Un empat que es
podria considerar positiu i que a
priori s’hagués pogut signar te-
nint en compte la trajectòria del
conjunt cambrilenc. Però que, tal
com va anar, sap a poc. A molt
poc. I és que el Jesús i Maria va
començar el partit sent letal, en-
carrilant a la mitja hora amb els
gols de Ferreres (2) i de Nico. No
obstant, tot va poder canviar poc

abans del descans quan arran
d’un “penal rigorós”, el Cambrils
es posava dins del partit (1-3). A
la represa, el Jesús i Maria no va
poder sentenciar i a manca de
deu minuts pel final el Cambrils
va fer el segon. I com a Bítem i a
Roquetes, en aquest cas en una
jugada dubtosa per fora de joc,
es va escapar la victòria a darre-
ra hora. 3-3. Diumenge, recupe-
ració del partit a l’Ampolla (16 h).

Un empat amarg
UE JESÚS I MARIA. 0-3 AL MINUT 30

Aleix va fer el 0-1, amb el llançament magistral d’una falta.

CANAL TE

El Roquetenc va guanyar al camp
del líder, el CD la Cava (1-2). Un
partit marcat per l’actuació dels
àrbitres que van confondre i que
va poder decidir. N’hi va haver
per tots. Però els locals, tal com
va acabar el partit, foren els que
van sentir-se més perjudicats. I
això succeeix per segona vega-
da seguida a casa. El partit va
començar amb lleuger domini
del CD la Cava. No obstant, el
Roquetenc, ben posat, no tenia
fisures. Va fer un gran partit en
l’aspecte defensiu. Aviat van co-

mençar els dubtes arbitrals. Els
visitants també van queixar-se.
Van reclamar una jugada de gol
anulada, una altra en què Aleix va
llançar una falta quan no havia
demanat passes per la tanca...

Però la decisió més complica-
da fou un gol anulat a la Cava.
Mauri va fer una centrada-xut i un
defensa del Roquetenc va des-
viar la pilota a la xarxa. El fora de
joc, si existia, era posicional i
sense intervenir-hi. Una errada
més (els locals també van recla-
mar un penal per unes mans). En-

mig de tot això, el mestre Aleix
va fer el 0-1 amb el llançament di-
recte d’una falta. 

A la represa, amb el 0-1, el lí-
der, amb qui va debutar Moha,
va pressionar més amunt. 

Però la confusió arbitral es va
reproduir. La segona targeta al vi-
sitant Prades fou lamentable. 
Podia ser penal i l’àrbitre li va en-
senyar per simular...les compen-
sacions van portar més desajus-
tos arbitrals. Ja, a darrera hora,
Ruibal penja una falta i Moha em-
pata. Protestes visitants a l’assis-

tent que, poc després, arran d’u-
na acció similar, va aixecar la
bandera anulant el gol del local
Carlos Herrero. L’ambient estava
crispat i les protestes a l’assis-
tent les va aprofitar el Roquetenc
per contraatacar ràpidament i
Aleix fer l’1-2 (els locals reclamen
mans “foren clares”). El partit no
era fàcil, però van haver-hi mas-
sa decisions arbitrals errònies i
determinants.

Més errades....complicat
L’arbitratge no va estar a l’alçada, amb decisions equivocades

SEGONA CATALANA. DERBI LA CAVA-ROQUETENC

L’Ampolla, en setmana de
tres derbis a casa, va perdre el
primer, contra el Gandesa (1-2),
diumenge passat. Ahir dijous va
jugar el segon, amb el Tortosa
(vegeu plana anterior) i diumen-
ge, el tercer, contra el Jesús i
Maria. Davant el Gandesa, en un
partit (al primer temps) marcat

pel vent, els visitants van co-
mençar dominant (el tenien a fa-
vor). Però va ser l’Ampolla qui,
arran d’un contraatac ben elabo-
rat i ben culminat, va avançar-se
amb el gol de Brigi. El duel va
equilibrar-se i l’Ampolla, amb cir-
culacions al centre del camp
(tot i el mal estat), va acabar mi-

llor el primer temps, gaudint
d’un parell d’opcions. No obs-
tant, el Gandesa, arran d’una ju-
gada d’escola, havia empatat
per mitjà de Gumiel. A la repre-
sa, el partit va estar travat.
L’Ampolla va avisar en un parell

d’accions però el seu joc va ac-
celerar-se. La importància dels
tres partits setmanals va portar-
li ansietat i també protestes. El
Gandesa, per la seua part, va
saber endur-se el duel on li con-
venia. I va fer-ho bé. Una acció a
pilota aturada va comportar el
gol de Soriano. L’Ampolla va in-
tentar-ho sense èxit i va acabar
fora de contexte protestant el
criteri de l’àrbitre. Aquest va po-
sar la resta a l’acta amb la seua
actitud intolerant, exagerant la
realitat. Al final, 1-2. 

El Gandesa s’emporta 
el derbi  (1-2)

MALESTAR LOCAL PEL CRITERI ARBITRAL

Brigi obria el marcador, diumenge, al camp de l’Ampolla.

CANAL TE

Les queixes del final del
partit afecten a diversos
jugadors de l’Ampolla.

Protestes

Amb l’1-1, l’assistent va
anul.lar un gol a Carlos
Herrero (90’). Jugadors

locals van protestar-li, el
Roquetenc trau ràpid i

Aleix culmina amb l’1-2.

Decisiu

Manel serà baixa per al
proper partit, després del

descans, contra 
el líder la Cava (dia 15)

Expulsat
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L’Olímpic va guanyar al camp del S. Bàrbara, en un duel que va encarrilar
a la primera meitat amb els gols de Jaume, Pol i Barceló. El juvenil Andreu
Guiu va fer el 0-4. Gilabert reduia distàncies però Pete, de falta magistral-
ment executada, aconseguia l’1-5. Gilabert posava el 2-5 i ja al final, Jau-
me Guiu ampliava diferències amb el sisè gol morenc. El Santa veu frena-
da la seua progressió “davant del millor equip que hem jugat fins ara”.
Johan reforça la defensa dels planers. Lucas (M. Nova) torna a l’Olímpic.  

L’Olímpic no dóna opció al Santa Bàrbara

2-6. EL SANTA INCORPORA AL VETERÀ JOHAN

L’Horta va assolir la segona victòria consecutiva fora, al Pinell (1-2), en
un partit marcat per l’actuació de l’àrbitre, que no va agradar a ningú.
Els de Cantó van fer dos gols aviat. Durant el primer temps, es queda-
rien amb deu per l’expulsió del seu porter (‘l’havia d’haver expulsat
abans’, deien des d’El Pinell). Isaac, davanter, es va posar sota els pals.
Els locals, massa accelerats, no van poder marcar fins el 80, (Camare-
ro -p-). L’Horta es va quedar amb nou. Però va poder aguantar. 

L’Horta guanya el derbi a Pinell

DESACORD DELS DOS AMB L’ARBITRATGE

El Deltebre va vèncer a l’Aldea (1-3)  i, d’aquesta forma, creix a la classi-
ficació. Mal partit dels aldeans que no van saber trobar el lloc al camp.
Al contrari que un Deltebre que va estar ben posat i va resoldre. Eric va
fer el 0-1, Enric ampliava l’avantatge i tot i que Iker va obtenir un gol mar-
ca de la casa, de falta, els de Capera van sentenciar arran del gol de
David Rovira que, posteriorment, seria expulsat. L’1-3 referma al Delte-
bre (diumenge visitarà l’Horta en partit de recuperació) i atura la línia as-
cendent dels aldeans. D’altra banda, qui no la frena és l’Atlas que va
guanyar el Sant Jaume (4-1). Abde, John (2) i Jafar van marcar els gols.
El porter Carrasco fou expulsat. De la falta l’Atlas faria l’1-0. Chupo va
empatar però a la represa, els de Sergi Cid, forts fisicament, es van im-
posar. El Sant Jaume no ha guanyat en les darreres quatre jornades.

I el Deltebre ja guanya fora, a l’Aldea
L’ATLAS GOLEJA EL SANT JAUME

PARTIT ESCALFAT

El Perelló continua intractable
després de la seua victòria a
Móra la Nova (2-5). El conjunt de
Molinos va començar el partit
duent la iniciativa i avançant-se
en el marcador amb el gol de
Mohedano. El pichichi va avisar
primer i no va fallar en la sego-
na ocasió, un gol marca de la
casa, per velocitat i força.
El partit, llavors, es va igualar i el
Móra va gaudir de dues oportu-
nitats per empatar. El duel, fins
al descans, es pot considerar
que fou igualat. Però ala repre-
sa, tot va canviar. Al minut 1, el
jove Andrei va marcar el 0-2.
Acte seguit, a la sortida d’un

córner, Cristian va aconseguir el
0-3. I Andrei, poc després, el
quart gol. El Móra la Nova es va
haver de resignar, mirava impo-
tent com el Perelló, carregat de
qualitat i confiança, va destros-
sar el partit en 20 minuts. 
Amb el 0-5, els de Molinos van
acomodar-se i el Móra va traure
orgull reduidint distàncies amb
dos gols de Magí i gaudint d’una
nova oportunitat amb un tret de
Lagunas. Al final, 2-5 i el Perelló
que continua refermant la seua
condició d’equip potent i resolu-
tiu. 
Està equilibrat i amb molts juga-
dors locals a la plantilla. 

El Perelló, letal a la represa
En 20 minuts, va sentenciar amb el 0-5. El Móra la Nova va reduir distàncies a darrera hora (2-5)

TERCERA CATALANA. SEGUEIX A LA PARTA ALTA DE LA TAULA

Que la Rapitenca baixès fa tres temporades
crec que va ser positiu. De vegades, per fer
grans fonaments s’ha de tirar un edifici sen-
cer. Avui, tal com vaig dir la setmana passa-
da, els demostraré en aquest article perquè
la Rapitenca pot pujar a la Segona B en
menys de quatre anys. I no són paraules gra-
tuïtes. Aporto dades en cadascun dels 11
punts pels que crec que pot aconseguir-ho. 
1) Equips que actualment estan a Segona B. Prat té 400
socis; Binissalem, 250; Huracán de Valencia, 530; Ieclà, 350;
Oriola, 540... la Rapitenca supera en socis a cinc equips.
2) Millor equip de les Terres de l’Ebre i quan estem en una
època de crisis no solament és el màxim representant d’aques-
tes terres sino que dóna mostra de fortalesa en èpoques de
vaques flaques.
3) Millor cantera de la comarca amb 15 equips, sense
comptar el futbol-7. El juvenil rapitenc amb possibilitats de lluitar
per l’ascens a lliga nacional; quatre equips en categoria Preferent
i supera als del Tortosa (excepte en cadet). El roigiblanc era el
club, en futbol base, líder absolut la campanya 2008/09. I men-
trestant la Rapitenca, ara, té sis conjunts en categories inferiors
de futbol base, el Tortosa solament en té un, en la cadet de pri-
mera divisió.
4) Millor entrenador. Superman Teixidó. Algú ho dubta? Amb
ell, tot han estat triomfs. Fa diverses temporades va aconseguir
salvar la Tercera divisió. I va estar, posteriorment, a punt d’entrar
al play-off d’ascens. Més tard fou cessat injustament com es va
comprovar amb el temps. Es va fitxar a Fabregat i no es va asso-
lir l’objectiu. Es va fitxar a Palanca i no es va poder pujar. Va tor-
nar i a la primera es va obtenir l’ascens. I en aquesta obtindrà la
permanència.
5) 9 jugadors actuals són de les Terres de l’Ebre. Cada any
més jugadors del territori juguen amb la Rapitenca. I tres ja estan
fitxats per la temporada propera, a més dels dels planters. El pro-
jecte és tenir un 80% de jugadors d’aquestes Terres en tres anys.
6) Gairebé la millor afició de la Tercera divisió. Mentre en
altres camps de la categoria hi ha un promig de 350 especta-
dors, a la Ràpita se’ls supera. 
7) Els desplaçaments són gairebé els mateixos. Les distàn-
cies des de la Ràpita són les mateixes dins de Catalunya que a
la Comunitat valenciana.
8) Sobren jugadors d’aquestes comarques per estar a la
Segona B, i que ara juguen en categories superiors: Rangel, Edu
Albacar, Oriol Romeu, Badia...i els que estan en les canteres del
Vilareal i Barça. 
9) Hi ha un bon patrocinador i, a més, guanya diners.
10) Gestió, gestió i gestió. Es un equip que aposta cada cop
més per la cantera, per jugadors d’aquestes Terres. Cap altre
club que ha militat a Tercera divisió ha tingut al mateix temps els
equips de futbol base al cim, a més de tenir cantera en catego-
ries inferiors. Mentre la Rapitenca augmenta el nombre de juga-
dors d’aquestes comarques, gestió aconseguida en tres anys,
els altres clubs que, els darrers anys, han militat a Tercera d’a-
questes terres han tingut una política diferent. La gestió rapiten-
ca està avalada per un projecte continuista i amb una filosofia
clara.
11) Els meus pronòstics de la Rapitenca mai fallen. 
Vaig dir al gener que pujaria. Vaig dir abans de començar aques-
ta campanya que es mantindria amb tranquil.litat. De moment,
que baixi és gairebé impossible. Està sempre més prop de les
places de promoció d’ascens.  Dos dels meus pronòstics, encer-
tes cent per cent.
Ningú és profeta a la seua terra. Sense viure a l’Ebre, em
sento català de dalt a baix, amb tota la meua ànima. Sóc la única
persona que, des d’aquesta columna del Més Ebre, dóna dades
precises de que la Rapitenca pot pujar a la Segona B. Potser hi
ha mitjans que no donen o no donaran suport a aquesta idea, ni
en parlen ni en parlaran d’això. Com es diu en aquests casos, què
poc es valora el que tenim a casa! Gairebé sempre es valora el
que tenim lluny. Els que arriben de Barcelona o Tarragona expli-
quen que quan venen a les nostres terres ho fan a la ‘Catalunya
insòlita’. Ho hem de ser.
A més, tenim un ebrenc com el gran propulsor del mundial de fut-
bol-MIC de categories inferiors, Juanjo Rovira. Per què no podem
tenir un equip a la Segona B, que mai l’hem tingut? Seria una
somni per molts. I el podem tenir més prop del que ens pensem.

Totes les dades aquí mostrades són documentades. No són opi-
nions. Si d’aquí al 2015/16 la no puja, Joaquin Celma com a
penitència estarà tres mesos sense escriure al Més Ebre.

SEGONA CATALANA, LA MILLOR LLIGA DEL MÓN.
Vuit equips darrera de l’ascens. El que mai s’ha vist. Del segon
lloc al vuitè, tres punts. Aquesta lliga és la millor del món, com a
mínim en emoció setmana a setmana. Amb aquesta dinàmica,
pot pujar fins el Tortosa i també el R. Bítem, que està en plena

11 raons perquè la Rapitenca pot
pujar a la Segona B el 2015

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El jove Andrei celebrant el 0-4, dissabte a Móra la Nova.

CANALTE

El Flix salva un punt al 95’

El Flix va empatar en la darrera jugada contra l’Ulldecona (1-1). Fou un
partit dur. Els ulldeconencs, molt ben posats des de l’inici, van saber
traure de contexte a un Flix que va caure en el parany. Una agressió a
Jacob de Reverté va escalfar un partit que es va endurir. El local Carran-
za fou expulsat a la primera meitat i l’Ulldecona es va fer fort avançant-
se amb un gran gol de Yassine (51’). El Flix va intentar-ho en un duel tra-
vat amb tantes faltes i targetes. Però fou amb precipitació davant d’un
Ulldecona que sabia el que volia. Els locals van fallar un penal i, enmig
d’un ambient carregat, van salvar un punt amb el gol de J. Manuel (95’) 

4-0 AL VILALBA

La Sénia referma la seua millora

La Sénia va obtenir la segona victòria seguida, contra el Vilalba (4-0). Pau,
“dos jugadors estaven en fora de joc”, segons els visitants, va marcar l’1-
0. El Vilalba va poder empatar però va topar amb el pal. A la represa, Jor-
dan establir el 2-0. El Vilalba es va quedar en 10 i Villarroya ampliava el
macador amb dos gols. La Sénia va lamentar la lesió de Joan Zaragoza. 

CONTRA EL TIVENYS, 2-0

El Camarles torna a guanyar
El Camarles va vèncer el Tivenys i, d’aquesta forma, es recupera des-
prés de cinc jornades sense guanyar. Dani Fluixa i Dani Badea van mar-
car en una confrontació travada. Els de Bartolo van jugar ahir contra el
Móra (plana 10) i el dia 30 rebran el Sant Jaume. 

Campredó i l’Ametlla empaten

El Campredó es va avançar amb el gol de Bonilla al primer temps. Al
segon, amb l’1-0, va jugar més replegat. Els caleros van saber adap-
tar-se i van millorar aconseguint Angel l’empat i tenint, posteriorment,
ocasions per haver guanyat. Al final, 1-1. 

ratxa. Vaig comentar que al líder la Cava li costa guanyar darrerament a casa. Primer va ser l’Ampolla, després el R. Bítem i ara el Roquetenc.
També s’ha de dir que, diumenge, del possible 2-1, amb un gol que podia ser legal, es va passar a l’1-2 amb una jugada complicada mentre
jugadors locals protestaven a l’assistent. El tècnic Santi Forner, amb el seu tarannà tranquil, també admet que va haver-hi una errada arbitral però
que no es podia caure protestant així i deixant el camp al descobert. Santi com a persona és més bo que el pa. No trobarà la Cava cap entre-
nador com ell. 
I és que sempre comento que els jugadors no han de protestar. Ja estan els aficionats per a fer-ho. 
Aquesta setmana, el Jesús i Maria guanyava 0-3 i el Cambrils va empatar-li. Els directius no van fer ‘siesta’ del disgust. I a la Cava, amb la derro-
ta, van haver-ne que no van dormir el diumenge la nit. 
D’altra banda, des de fa unes setmanes que dic que R. Bítem i Tortosa havien de fer canvis de tàctics o teràpies de grup entre jugadors i entre-
nadors, i potser ho han fet i ara aquests equips pugen com l’escuma. Jo sempre dic que les casualitats no existeixen. Gran R. Bítem, Gran
Gandesa que, juntament amb el Catllar, són els tres millors equips de les darreres set jornades. 

TERCERA CATALANA, TARGETES COM A ROSQUETES
No solament estan al cim. Perelló, Olimpic i Flix són els més regulars de les darreres set jornades. Són els equips més en forma. Dels tres en
sortirà el campió.  Aquesta setmana, el col.legiat Marcelino Gonzalez, com ja estava avisat, va anar a xiular carregat de targetes, i en va traure
14 fins una vermella a un jugador local. I no va ser l’únic partit amb tantes targetes. 
Un equip d’aquesta categoria porta, en dues setmanes, dos jugadors lesionats, només començar el partit, per una entrada violenta...això no és
futbol. Això no és esportivitat. Els nois els dilluns han d’anar a treballar. En aquesta categoria no es perdona. 
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El dolor de coll i esquena és un senyal que alguna cosa està malament
REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

Quan la teva columna vertebral té equilibri, la nostra
experiència es traduïda en una bona salut amb més
energia i menys dolor. La Doctora en Quiropràctica
Rebecca Jackson especialitzada en la salut de la
columna vertebral i del sistema nerviós, Rebecca
Jackson, doctora en quiopràctica, detecta i rectifica
les vèrtebres malament aliniades amb les seves
mans. Es una forma suau i específica per retornar
ĺ equilibri a la teva esquena. Al llarg de la vida, la nos-
tra esquena ha rebut moltes formes diferents
d'estrès, el físic i l'emocional. Aquest estrès afecta
l'estructura de la nostra columna vertebral i el seu
delicat sistema nerviós. Per tant això sovint pro-
dueix dolors i desequilibrat (vertebral subluxacions).
La Quiropràctica és molt afectiva en la solució dels
següents problemes:

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

Dolor d'Espatlles, Braços, i Mans
Braquialgia, tendinitis, parestesis, formiguejos, mol-
tes són les dolències provocades per subluxacions
(desplacaments vertebrals) a les zones cervicals o
dorsals.

Dolor d'Esquena, lumbàlgia, ciàtica, i hèrnies
Discals:
Quan una vèrtebra està mal col·locada, la resta és
mou per contrarestar aquesta dolenta posició. Amb
el temps, tota l'ésquena és desalinia i comencen a
aparèixer dolors freqüents que causin contractures
i irritació del nervi ciàtic.

Benestar i salut
Quan la columna vertebral està lliure de subluxacions
i no hi ha estrès sobre el sistema nerviós, tot el teu cos
sent més energia i tens més vida. El cos funciona en
el seu millor moment com un cotxe ben afinat!!
La quiropràctica és la tercera professió sanitària al
món. La Doctora Rebecca Jackson ha cursat 5 anys
d'educació superior universitària en l'estudi d'aquesta
ciència. La Doctora Rebecca Jackson amplia l'expe-
riència, treballant molts dels símptomes.

FES LA PRIMERA CONSULTA AVUI, PER LA MEITAT DE PREU
PREU CONSULTA: 70€. 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 JACKSON DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA
EBRECLÍNIC CENTRE MÈDIC - C/ARGENTINA, 25 - 2on, TORTOSA TEL. 977 448 095
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Cristian va marcar el tercer gol d’El Perelló, dissabte a Móra la Nova.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Perelló va golejar a
Móra la Nova. I l’Olímpic,

a S. Bàrbara. El Flix va
empatar però té un partit
per a recuperar diumenge

Els Líders
PRÒXIMA JORNADA   

Balaguer-Pobla Mafumet   1-1
Castelldefels-Rapitenca 1-0

Santboià-Rubí
Vilafranca-Júpiter

Vic-Olot
Palamós-Europa
Manlleu-Vilassar

Figueres-Gramanet
Cornellà-Muntanyesa

Terrassa-Gavà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 14 10 3 1 24 7 33
2. Cornellà 14 9 4 1 24 8 31
3. Europa 14 7 5 2 17 9 26
4. Pobla Mafumet 15 7 4 4 15 12 25
5. Manlleu 14 6 6 2 19 9 24
6. Rubí 14 6 5 3 22 14 23
7. Figueres 14 7 1 6 18 18 22
8. Santboià 14 5 6 3 19 15 21
9. Rapitenca 15 4 7 4 14 11 19
10. Gramanet 14 4 7 3 11 11 19
11. Terrassa 14 4 6 4 16 13 18
12. Vilassar 14 5 3 6 15 17 18
13. Castelldefels 15 3 6 6 11 20 15
14. Vic 14 2 8 4 11 11 14
15. Vilafranca 14 4 2 8 8 20 14
16. Palamós 14 3 4 7 15 26 13
17. Muntanyesa 14 3 4 7 12 23 13
18. Gavà 14 3 3 8 12 18 12
19. Júpiter 14 3 2 9 15 24 11
20. Balaguer 15 1 6 8 12 24 9

Tercera divisió RESULTATS
14a jornada, 3a divisió
Gramanet-Cornellà 0-0
Pobla Mafumet-Palamós 0-1
Europa-Castelldefels 1-1
Rapitenca-Manlleu 1-1
Vilassar-Santboià 0-2
Rubí-Vilafranca 3-1
Júpiter-Figueres 2-1
Muntanyesa-Gavà 2-0
Vic-Terrassa 2-0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte dia 15

Tivenys-S. Bàrbara (15 h)
Horta-Campredó (16 h)

Diumenge dia 16
Sant Jaume-Móra la Nova (15 h)

Vilalba-Camarles (15 h)
Perelló-Flix (15.30 h)

Ulldecona-Pinell (16 h)
Olimpic-Atlas (16 h)

Deltebre-la Sénia (16 h)
l’Ametlla-Aldeana (16 h)

RESULTATS
13a jornada Tercera catalana
Campredó-l’Ametlla 1-1

Móra Nova-Perelló 2-5

Flix-Ulldecona 1-1

Atlas-Sant Jaume 4-1

la Sénia-Vilalba 4-0

Pinell-Horta 1-2

Camarles-Tivenys 2-0

Aldeana-Deltebre 1-3

S. Bàrbara-Olimpic 2-6

(dia 6) Horta-Sant Jaume 1-2

(dia 6) Campredó-Vilalba 1-2

Tercera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1.  Olimpic 13 28 11 29

2. Perelló 13 31 20 29

3. Flix 12 34 13 27

4. la Sénia 13 25 16 23

5. Pinell 13 29 21 20

6. Ulldecona 13 20 20 19

7. Deltebre 12 19 19 18

8. Camarles 12 17 20 18

9. Vilalba 13 21 23 17

10. Horta 12 21 26 17

11. Aldeana 13 19 22 16

12. Atlas 13 19 21 15

13. S. Bàrbara 13 20 29 15

14. L’Ametlla 13 16 22 14

15. Móra Nova 12 15 18 13

16. Sant Jaume 12 23 27 13

17. Campredó 13 15 24 11

18. Tivenys 13 20 40 7

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte dia 15

Deltebre-Muntells (16 h)

Jesús i Maria-Roquetenc (16 h)

Diumenge
Xerta-Arnes (15 h)

Tivissa-Batea (15.30 h)
Corbera-Catalònia (16 h)
Benissanet-Godall (16 h)
Ginestar-Alcanar (16 h)

Bot-R. Bítem (16 h)

RESULTATS
13a jornada, Quarta catalana
R. Bítem-Jesús i Maria 1-1

Roquetenc-Deltebre 5-0

Catalònia-Bot 4-1

Els Muntells-Ginestar 3-1

la Galera-Corbera 0-8

Batea-Xerta 2-1

Godall-Tivissa 4-4

Alcanar-Benissanet 2-0

(dia 6) Catalònia-Ginestar 3-3

(dia 5) Roquetenc-Benissanet 3-2

(dia 9) Bot-Xerta

Quarta catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 13 54 15 32

2. Batea 12 33 12 32

3. Alcanar 12 24 9 26

4. Catalònia 13 29 19 26

5. R. Bítem 11 37 8 23

6. Benissanet 12 24 18 17

7. Ginestar 11 25 22 17

8. Bot 11 26 25 16

9. Roquetenc 12 21 26 16

10. Tivissa 12 27 31 15

11. Arnes 12 18 21 14

12. Xerta 12 24 30 13

13. la Galera 13 19 42 13

14. Godall 12 29 36 11

15. Jesús i Maria 12 18 27 11

16. Muntells 12 18 46 4

17. Deltebre 12 10 49 4

PRÒXIMA JORNADA 
Vilanova-Vista Alegre

Torreforta-Tàrrega

Reddis-Morell

Amposta-Tecnofutbol (dia 16)

Valls-Torredembarra

Sants-Igualada

Cervera-Martinenc

Viladecans-Andorra

Santfeliuenc-Ascó (dia 16)

RESULTATS
13a jornada, Primera catalana

Torredembarra-Amposta 1-2

Andorra-Cervera 2-0

Morell-Torreforta 1-3

Tàrrega-Vilanova 4-0

Tecnofutbol-Reddis 0-1

Igualada-Valls 2-0

Martinenc-Sants 2-0

Ascó-Viladecans 5-1

Vista Alegre-Santfeliuenc 2-1

(dia 6) Ascó-Sants 2-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Ascó 13 36 12 32

2. Santfeliuenc 13 19 11 25

3. Martinenc 13 26 12 23

4. Igualada 13 24 12 23

5. Viladecans 13 20 13 23

6. Amposta 13 21 17 22

7. Vista Alegre 13 19 17 21

8. Reddis 13 16 22 21

9. Tàrrega 13 20 19 19

10. Andorra 13 16 16 18

11. Torreforta 13 17 22 17

12. Vilanova 13 12 17 16

13. Sants 13 21 26 14

14. Cervera 13 16 21 14

15. Morell 13 11 20 14

16. Tecnofutbol 13 11 23 11

17. Torredembarra 13 14 24 7

18. Valls 13 7 22 5

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte dia 15

Roquetenc-Salou (16.30 h)
Catalònia-Roda Berà (17 h)

Camp Clar-Catllar (17 h)
Calafell-Vilaseca (17 h)

Diumenge dia 16
R. Bítem-l’Ampolla (16 h)
Alcanar-la Cava (16 h)

Jesús i Maria-Cunit (16 h)
Gandesa-Cambrils (16 h)
Tortosa-SP i SP (17 h)

RESULTATS
13a jornada, Segona catalana

SP i SP-Camp Clar 1-1

Catllar-Alcanar 2-1

Cambrils-Jesús i Maria 3-3

Vilaseca-Tortosa 0-3

Ampolla-Gandesa 1-2

Salou-Catalònia 3-2

la Cava-Roquetenc 1-2

Cunit-Calafell 1-3

Roda Berà-R. Bítem 1-3

(dia 6) Ampolla-Tortosa 0-2

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 13 21 10 27

2. Jesús i Maria 12 27 15 23

3. Catllar 13 16 13 23

4. Alcanar 13 28 17 21

5. R. Bítem 13 20 15 21

6. Gandesa 13 25 23 21

7. Vilaseca 13 23 15 20

8. Cambrils 13 21 14 20

9. Tortosa 13 28 17 18

10. Camp Clar 13 11 22 18

11. Roda Berà 13 13 13 17

12. Roquetenc 13 21 20 16

13. Catalònia 13 23 32 15

14. Ampolla 13 15 16 14

15. Salou 13 11 19 13

16. SP i SP 13 10 27 13

17. Calafell 13 14 28 12

18. Cunit 13 10 21 8
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FUTBOL.QUARTA CATALANA. PRIMERA VICTÒRIA D’ELS MUNTELLS

Aquesta jornada la va obrir el cadet masculí que rebia al pavelló de Roquetes al C.V.Vall
d'Hebron. I van donar la campanada guanyant als que eren liders. Els roquetencs van fer
un gran joc, i el poc encert dels rivals, va comportar que s'emportessin el partit molt
merescudament, quedant finalment per 3-1 amb parcials (19-25, 25-19, 25-21, 25-21).
Segudament, van jugar els juvenils, que van rebre al C.E.Eduvòlei Ametlla, que com era
d'esperar, van ser un rival molt assequible per als roquetencs ja que aquest equip és el
cuer de la classificació. Victòria per 3-0 amb parcials (25-20, 25-23, 25-18). Amb aquesta,
el juvenil acaba la primera fase. Ara esperem que en pocs dies, sortirà el nou calendari
d'aquests.
L'equip sènior masculí es desplaçava al camp del Vilafranca. Els roquetencs van fer el
millor partit de la temporada, i això es va notar amb el resultat guanyant per 0-3 amb par-
cials (17-25, 22-25 i 19-25). Amb aquesta victòria i la derrota del F.C.Barcelona, col·loca
al C.V.Roquetes capdavanter de la classificació, empatats a punts amb el segon i tercer.
La pròxima jornada, coincidint amb el pont de la Immaculada, no hi ha cap partit.

Volei Roquetes. El sènior masculí, líder

El Corbera, líder amb els
mateixos punts que el Batea,
va golejar a la Galera (0-8) en
un partit que es va trencar a
la segona part. Jordan i
Brusca van marcar al primer
temps. Fidel (3), Oscar,
Miquel i Joel van fer-ho a la
represa.
El Batea va patir per superar
un Xerta més combatiu en
aquesta temporada. Els
locals van encarriar el duel
amb el 2-0 però no van
ampliar l’avantatge a la sego-
na meitat, quan van tenir oca-

sions per fer-ho. El Xerta va
aconseguir el seu gol en la
recta final del duel i va ajustar-
lo tot i que sense opcions per
a poder empatar. Però va
crear incertesa.
L’Alcanar va superar el
Benissanet per 2-0, amb gols
en els primers 25 minuts. Va
imposar-se i va merèixer la
victòria davant d’un
Benissanet que va haver de
defensar-se enrera per la
pressió i les opcions del rival.
El Benissanet va perdre dime-
cres a Roquetes per 3-2, en

partit de recuperació. 
El Catalònia va golejar el Bot
(4-1) a través de Rosemberg,
Masip, Toni Barberà i Víctor.
S’enganxa al tren de l’ascens
a expenses del resultat d’ahir
contra el Ginestar (vegeu
plana 10). Pas enrera del R.
Bítem que es va veure
sorprès pel J. i Maria (1-1).
Destacar la progressió dels
Muntells que va obtenir la pri-
mera victòria, contra el
Ginestar (3-1). Es la recom-
pensa a la il.lusió. S’ha patit
però ara està més reforçat. 

El Corbera goleja a la Galera (0-8)

L’Handbol Amposta
Lagrama va perdre en la
seua visita a la pista del
Castelló (34-32). I va tornar
a ser amb decisions arbi-
trals que, per a l’equip
ebrenc, foren determinants
en els darrers minuts.
L’Amposta no va començar
bé, la defensa del conjunt
castellonenc era inflexible i
els seus atacs, efectius. Aixi

es va arribar al 7-1 que va
comportar un temps dema-
nat per Marc Fornós. Poc a
poc, l’Amposta va entrar en
el partit i al descans ja es va
acostar amb un 18-16.
A la represa, el Castelló va
tornar a adquirir més avan-
tatge fins que el partit es va
equilibrar i l’Amposta va
recuperar-se, tenint opcions
de poder haver igualat el

marcador. Llavors, una set-
mana més, una nova exclu-
sió, de Frnova, va decidir
(34-32). 
Cal destacar la tornada de
Chiriev.
Amposta: Gálvez, Chiriev
(2), Domingo (5), Frnova
(10), Simon (6), Vila (2) i
Uliaque (4). Haro, Rieres (3),
Juncosa, Tortajada i Sara
Garcia. 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

Més polèmica
A Castelló, (34-32)

Club Handbol Ascó,  29
HTortosa Hidrocanal,
28
El Tortosa i l'Ascó enca-
raven un important
encontre, en un partit
estrany on les tortosi-
nes no van demostrar la
seva qualitat. 
Tot i un inici fulgurant
de les visitants que van
agafar l'avantatge en el
marcador durant tota la
primera part, la tònica
general fou un joc
imprecís i gelat, amb
bona actitud defensiva
però sense trobar la
compenetració en l'a-
tac.  
El desencert ofensiu es
traduí en massa erra-
des de l lançament a
porta i precipitació en
les passades provocant
moltes pèrdues de pilo-

ta. Les tortosines no
van trobar el seu lloc en
el camp.
Demà dissabte a les 11
del matí i al pavelló de

Ferreries, difícil partit
contra un clàssic de
l'handbol català, BM La
Roca, que està fent una
molt bona temporada.

El dissabte 1 de Desembre
la XXX edició de la regata
de rem olímpic DESCENS
DE L´EBRE. Regata de llar-
ga distancia, 15 km., amb
inici a Tortosa i final a
Amposta.
Una gran participació amb
240 remers i prop de 100
embarcacions represen-
tant tots els clubs catalans
i tres clubs d´Arago: el club
Zaragoza Remo, el Club
Capri de Mequinenza i el
club Aragon Remo.

El vencedor absolut de la
XXX edició fou el 4x del
Club Nautic Amposta,
amb un temps de 46
minuts i 40 segons, clas-
sificant-se en segon lloc
en una magnifica regata el
4x juvenil del Club de Rem
Tortosa i completant el
podi en categoria masculi-
na el 4x de Aragon Remo.
En categoria femenina es
va imposar el 4x sènior
del Club Natació Banyoles
amb un temps de 53

minuts i 10 segons, segon
lloc per el 8+ del Club
Nautic Amposta i en terce-
ra posició el 4x juvenil del
Club Natació Banyoles.
Destacar també la partici-
pació de Javier Santillana,
remer del Club de Rem
Tortosa que va completar
el descens en la categoria
de Rem Adaptat amb un
magnífic temps de 1 hora
i 25 minuts, tot un exem-
ple de superació perso-
nal.

REM. CLUB NAUTIC AMPOSTA, GUANYADOR

XXX Descens Tortosa-Amposta

Un altra victòria del
sènior masculí a casa, on
continua invicte, contra el
handbol Berga últim clas-
sificat. Tot i el bon
començament dels locals
posant-se en un avantatja
de 4-0 als 10 primers
minuts, van tenir un descuit
que va aprofitar l'equip del
Berguedà per marxar a la
mitja part amb un empat a
10.
El principi de la segona part
va ser molt igualada però
els locals van agafar molt
ràpidament la capdavante-
ra en el marcador amb un
parcial de 5-0 que va fer
que els visitants no pugus-
sin remuntart.
Al final els tortosins es van
imposar per 27-21 i ara ja
pensen amb el pròxim
partit del diumenge que ve

contra el Cardedeu "B"
equip de la zona alta de la
classificació.
El juvenil masculí viatjava al
camp del CH Ràpid
Cornella. Els tortosins ja
sabien que seria un partit
complicat, i així va ser. Els
del Llobregat no els hi van
posar les coses fàcils, tot i
que els ebrencs van mos-
trar una molt bona cara en
defensa (tan sols 6 gols en
una part), en atac la cosa
s'encallava. A a la mitja part
s'arribava a 6-9. El principi
de la segona no va ser
bona per als visitants, als
qui els hi va costar gairebé
10 minuts tornar a entrar al
partit, cosa que van aprofi-
tar els cornellanencs per
acostar-se fins arribar al 12-
13. Els tortosins no van dei-
xar ficar als locals per dalt

del marcador en cap
moment. Un temps mort
demanat pel conjunt visitant
va fer que es tornessin a
ficar al partit i que pogues-
sin agafar una petita renda
que deixava respirà un poc
als juvenils. Finalment, s'a-
rribà al 19-24 final. Els
cadets segueixen sumant
una altra jornada. Aquesta
vegada en treuen un empat
davant d’un Aula que ha
mostrat estar al mateix
nivell que els tortosins.   Un
empat just per als dos
equips. L'infantil-cadet
femení viatjava al perelló
per enfrontar-se amb el seu
cadet. Amb un gol de falta
directa en un últim llança-
ment del partit, els locals
van guanyar. El resultat va
ser de 26-25. Excepte el
sènior, la resta descansa.

HANDBOL. CE TORTOSA

El sènior, invicte a casa

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Victòria de l’Ascó en el derbi

AAEET Valls, 56
Bàsquet Cantaires, 75

Victòria l'aconseguida pel primer
equip del Cantaires a la difícil pista
de l'AAEET de Valls per 56-75. 
L'inici de partit va ser molt fred.
La defensa visitant va concedir
situacions massa fàcils que els
locals van aprofitar per marxar en
el marcador (12-6, minut 6).
Aquesta situació es va revertir
gràcies a un augment de
l'agresivitat en el 1x1, va facilitar
millorar en defensa i treure ràpids
contraatcs. Així, els ebrencs van
poder capgirar el marcador
gràcies a un parcial de 0-11 amb
el que es tancava el quart (12-17).
El segon quart es va iniciar amb la

mateixa concentració i actitut de
manera que el Cantaires va
obtenir un altre fabulós parcial (0-
12, minut 14) que encarrilava
força bé aquest període tot i que
uns darrers minuts marcats per
l'excesiva duresa local deixaven el
marcador en 26-39 i tot encara
per fer.  
L'actitut de l'equip no va minvar a
la represa i fruit d'això va anar
augmentant progresivament la
diferència fins el 42-59 del final
del tercer quart. En atac va haver-
hi encert, trobant bones
situacions a prop de cistella i,
quan la defensa local es va tancar
sobre els interiors rivals, els
ebrencs van imposar bons
llançaments exteriors. Malgrat els

intents vallencs per escurçar la
diferència, el control del ritme de
joc i del rebot a les dues cistelles
va permetre acabar el partit amb
el resultat de 56-75. 
Després d'aquesta propera
setmana de descans, el Cantaires
disputarà un partit vital per al
desenvolupament de la
classificació, contra el Manyanet
Reus. 
I com a primícia, hem de dir que
Cantaires Tortosa i MIC Sports
organitzem el proper dissabte 29
de desembre un torneig 3x3
adreçat a tothom que vulgui
guadir d'una jornada festiva-
esportiva. Categories des de pre-
mini fins a veterans. Properament
us donarem més informació.

BÀSQUET CANTAIRES

Partit complicat, però nova victòria
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L’ENTREVISTA DIANA MAR
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
OCTAVI RUIZ, DIRECTOR DE LA LIRA AMPOSTINA, GUANYA EL PREMI «LO GRIFONET»

El director de la Lira
Ampostina, Octavi Ruíz i
Gisbert, va rebre el pas-
sat dissabte, 1 de desem-
bre, el premi honorífic Lo
Grifonet, instituït per la
seu territorial d'Òmnium
Cultural a les Terres de
l'Ebre. L'acte d'entrega va
tenir lloc en el decurs
d'un sopar cultural al local
social de la Lira
Ampostina. Nosaltres
però volem recordar les
seves paraules un cop ja
coneixia la notícia del
guardó.
Més Ebre: Com vius
aquest reconeixement
públic a la teva tasca com
a mestre de música
durant més de trenta
anys?
Octavi Ruiz: M'ha fet
molta il·lusió i he de
reconèixer, també, una
mica de vergonya.
Sempre penses que hi ha
persones i assumptes
més interessants que jo o
el que faig. Però, no puc
negar que estic molt
satisfet perquè es recone-
gui la tasca realitzada al
llarg de molts anys. Al
llarg de la meva vida, amb
paciència he anat fent
grans aquelles idees en
les que creia. Com el fet
d'anar integrant les per-
sones a una cultura, a
unes tradicions, en el
meu cas, musicals. S'ha
treballat molt per tal que
la música de banda tor-
nes a ser un referent del
territori. Em considero
una persona constant i
estic convençut que si et
fixes objectius i treballes
per assolir-los, abans o
després s'aconsegueixen.

ME: La música exigeix
disciplina i molt esforç. Et
consideres un mestre exi-
gent?
OR: Un mestre ha de
saber predicar amb l'e-
xemple. Jo, el que dema-
no als meus alumnes, pri-
mer ho faig jo. Per exem-
ple, si demano puntuali-
tat, jo no puc arribar tard
a classe, és així. Però,
que hi ha millor que, a
banda de la família, els
alumnes comptin amb
altres figures en les que
poder veure reflectit
aquells valors que els por-
taran a la llarga a assolir
els seus objectius? Ells, si
veuen que fas alguna
cosa i funciona, ells ho
apliquen.
ME: En aquest moment
de crisi. Què els diries als
teus alumnes?
OR: D'acord, hi ha menys
poder adquisitiu, però no
es pot caure en el desà-
nim ni en el pessimisme.
Ara més que mai s'ha de
ser positiu i sempre s'ha
de tirar endavant. Tot i
així, és complicat perquè
el que no hi ha a la famí-
lia, no ho pot aportar un
mestre. Els alumnes s'en-
fronten a situacions de

crisis econòmica, en
altres ocasions de parella
dels pares. Però un mes-
tre per molta sensibilitat
que tingui no podrà cobrir
determinades parcel·les.

D'aquí la importància d'a-

nar a una amb els pares,
jo ho intento perquè per
a l'alumne anar a classe
de música, o qualsevol
altra li permet integrar-se
en altres col·lectius i això

l'ajuda a formar-se com
individuo. Anar a classe
sempre és beneficiós.
D'una banda, perquè t'a-
porta coneixement i per
l'altra banda, et permet
conèixer valors, com l'es-
forç i participar en
col·lectius fora de la
família. Tot això és un
aprenentatge que els fa
veure que si s'esforcen
arribaran a la maduresa i
seran persones realitza-
des. En definitiva, es sen-

tiran feliços.
ME: Tots els alumnes ho
tenen igual a l'hora d'a-
frontar-se a una discipli-
na, com és la música?
OR: No hi ha privilegiats.
Hi ha alumnes que tenen
certes facilitats, però
això pot arribar a ser
contraproduent. Perquè
si no treballes no exerci-
tes i si et relaxes perquè
tens facilitat pots acabar
a la cua on tots aquells
que s'han esforçat i han

treballat acaben passant
al davant.
ME: Com tancaria l'entre-
vista?
OR: Dient que el més
important és ser feliç,
sentir-se valorat i sabent
que estàs treballant en
alguna cosa que valgui la
pena. 
Rebre el premi honorífic
Lo Grifonet, d'Òmnium
Cultural a les Terres de
l'Ebre és tota una satis-
facció.

“S’ha treballat molt, per tal que la
música de banda tornés a ser un

referent de territori”
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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 -
tacions, menjador,
cu ina,  bany com-
p le t  i  ba lconada.
A l ta  qua l i ta t .  A l
costat de col· legis,
supermercats  i
zona comerc ia l .
Tel: 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 ofi -
cina o per a desen-
volupar activ itat de
cara al públ ic.  Tel:
610203144

La Sen ia .  P laça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal parel les,
consta de men ja -
dor  amb sor t ida
ba lconada,  cu ina
independent  equ i -
pada, lavabo amb
dutxa re format ,
hab. doble  i  hab
ind. En el centre La
Senia. 661707383
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 reforma-
da, 3 habitacions,
men jador  d 'est i l
rúst ic  amb xeme-
neia, cuina off ice,
bany,  àmpl ia
terrassa i  magat -
zem. De l tebre.
Zona La Cava.
145 .000 Û .  Te l :
607538304

Deltebre. Zona La
Cava,   avgda.
Goles de l 'Ebre.
Ampli local comer-
cial, ideal per of ici -
nes. Es cantoner i
to ta lment  acr is ta -
lat. En el centre del
poble.  Reformat i
c o n d i c o n a t .
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
habitacions 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 comer -
c ia l  de Reus.
Esquinero, 100m2
en dues p lantes,
condic ionat per a
qualsevol t ipus de
negoc i .  Ub icac ion
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700

Miami Plat 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  p la t ja .  Preu
i m m i l l o r a b l e .
215 .000 Û   Te l :
977249700 

MOTOR�

   

La Ràpita.
C/ Gorria. 
Local comercial
i oficines amb
soterrani i altell.
En lloguer al
millor carrer de
la població.
610203144

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven

barca de 7’5 m,
marca Four Winns
amb dos motors
OMC de 150 CV
cadascun de ben-

zina. Preu de
ganga 12.000Û
Interessats pre-

guntar per
Susana 

607 538 304
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BAR/RESTAURANT SOTAVENT 

BUNYOLS DE MANDARINA

INGREDIENTS:

· 300 cl de llet
· 1 ou
· Una culleradeta de triple sec
· 1 Mica de sal
· 8 Mandarines aprox.
· Farina

PREPARACIÓ

En un bol li posem la llet, l̀ ou, el licor i la farina fins que ho espesem. 
D`altra banda es pelen les mandarines, es treu la pell.
Es pòsa al foc una paella, amb bastant oli d`oliva , i escalfar-ho bé. Quan estigui ben calent es

fan afegin cullerades de pasta barrejades amb la mandarina i es fregeixen.
Bona cuina

HOSTAL MONTECARLO

ÀNEC A LA TARONJA 

INGREDIENTS:

· 1 ÀNEC · Oli d`oliva
· Ceba · Pebre
· Porro · Sal
· All · Un rajet de vi blanc
· Taronges · Rodanxes de taronja

PREPARACIÓ

A una cassola de terra fregim L`ànec, volta i volta, per que no posi sec.
A una cassola de terra, posem l̀ oli, la ceba, l̀ all,e, el porro, la sal, es fa una picadeta d`all i

julivert i ho posem amb el suc de taronja, tot junt, i es sofregegeix tot. Un cop sofregit, se li ti-
ra un gotet de vi blanc i una mica d`aigua. Es deixa al xup-xup

Afegim aquesta salsa a  l̀ ànec i quan falti poc posem les rodanxes de taronja, durant un
quart d`hora aprox.
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

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

Aytés Meneses, Agustí    

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

Barreda - Sorli C.B   

Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Albella Beltran, Mª. del Carme  

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

Borrut Valles, Josep M               

Constància, 6  (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè fins a mig matí. Fins al vespre arribaran núvols alts i alguns de mitjans,
els quals seran més abundants i compactes durant la tarda al terç nord. A par-
tir d'aleshores tendiran a minvar. Independentment, des de migdia es formaran
núvols baixos al litoral nord i al final dia també se'n formaran al prelitoral sud.
Per altra banda, al vessant nord del Pirineu quedarà cobert a partir de migdia.
Precipitacions
A partir de la tarda s'esperen precipitacions entre febles i moderades al vessant
nord del Pirineu i febles i aïllades a altres punts del Pirineu.
Acumularan quantitats de precipitació minses en general (fins a 5 mm en 24
hores), tret del vessant nord on seran poc abundants (entre 5 i 20 mm en 24
hores) i localment abundants (entre 20 i 50 en 24 hores).
La cota de neu començarà cap als 1700 metres però baixarà ràpidament fins
als 800 metres a la Val d'Aran i 1000 metres a la resta del Pirineu. S'acumularan
gruixos de neu minsos en general (fins a 2 cm en 24 hores), si bé al vessant nord
del Pirineu seran entre poc abundants i abundants (fins a 10 cm en 24 hores) i
localment molt abundants a cotes elevades (entre 10 i 40 cm en 24 hores).
Temperatures
Les temperatures mínimes baixaran lleugerament o moderada als dos
extrems del litoral i prelitoral, mentre que seran similars o pujaran lleument a
la resta. Les màximes seran lleugerament a moderada més altes. Les mínimes
rondaran entre -4 i 1 ºC al Pirineu, entre -2 i 3 ºC al Prepirineu, depressió
Central i prelitoral nord, entre 0 i 5 ºC a la resta del prelitoral i entre 2 i 7 ºC
a la resta del país. Pel que fa a les màximes oscil·laran entre 4 i 9 ºC al
Pirineu, entre 9 i 14 ºC al Prepirineu i a la depressió Central i entre 11 i 16 ºC
al prelitoral i litoral.
Visibilitat
Serà entre bona i excel·lent en general amb boirines i algun banc de boira
matinal a les planes i fondalades de l'interior. Tot i això, a partir de la tarda la
visibilitat empitjorarà al vessant nord el Pirineu i serà dolenta.
Vent
De matinada, el vent serà fluix i variable, amb predomini del terral al litoral. A
partir d'aleshores s'imposarà el component oest entre fluix i moderat amb
cops forts a la meitat sud i oest i molt forts a les zones elevades del país,
sobretot del Pirineu. A més, al final del dia entrarà la tramuntana entre fluixa
i moderada amb cops forts al nord de la costa Brava.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

Taure
20/4 al 19/5

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

Bessons
20/5 al 21/6

Les teves relacions afectives se surten d'allò
purament convencional. No descartis viure
una aventura inesperada . Tu sol et perjudi-
ques, de vegades t'exigeixis  massa.

Cranc
22/6 al 21/7

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Verge
23/8 al 21/9

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

Balança
22/9 al 22/10

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

Escorpí
22/10 al 21/11

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

Sagitari
21/11 al 21/12

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

Capricorn
21/12 al 19/01

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

Aquari
20/1 al 18/2

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

MATÍ

SOL I NÚVOLS ALTS

TARDA

SOL I NÚVOLS ALTS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 4°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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Les actuacions d'aquesta
edició són Rosa-
Luxemburg (el passat 7
de novembre), cratOR (18
de desembre), Seward
(12 de gener), Quimi
Portet (31 de gener), Paul
Fuster (11 de febrer),
Renaldo & Clara (25 de
febrer) i 4t 1a (13 d'abril).
El concert es farà el 18
de desembre, a les 21
hores, al Petit Palau, un

auditori pensat per
a la celebració d'actes
que requereixen un afora-

ment més petit i amb una
acústica excel·lent.
L'Ajuntament de Deltebre
ha posat a disposició dels
seguidors del grup un
autobús gratuït per facili-
tar el desplaçament fins a
Barcelona i el preu de
l'entrada anticipada és de
12,75Û (a la venta al cafè
Clàssic de Deltebre) i 17Û
a taquilla. 
L'indie-rock de cratOR
aterrarà al Palau amb un
bon grapat de cançons de
brillant factura directa-
ment extretes del seu pri-
mer treball d'estudi:
Males llengües.
Apadrinats per Pep Sala,
aquests cinc joves de les
Terres de l'Ebre lluiran la
seva proposta musical i
visual amb un directe
enèrgic i positiu. 
cratOR ens convida a
degustar melodies càli-
des i a mirar nous horit-
zons, a comptar estrelles
i a no deixar-se enxampar
pel passat. 
Com ells mateixos predi-
quen al seu primer single,
a esperar i gaudir sàvia-

ment, “sota l'ombra d'un
baobab”. 
El grup de Deltebre adap-

tarà el seu repertori a la
delicadesa sonora del
Petit Palau donant peu a
un concert únic. 
“Un concert al Petit Palau
no sorgeix tots els dies,
suposa un repte per a
nosaltres i volem estar a
l'altura”, afirmen els com-
ponents del grup, que han

dissenyat un directe ade-
quat per a l'ocasió i que
els permetrà mostrar la
seva cara “més íntima”.
Han arranjat totes les
cançons, substituint els
sintetitzadors per piano i
explotant al màxim les
seves veus. 
La banda està satisfeta

amb els arranjaments que
han fet i asseguren que
“l'adaptació dels temes
per al Petit Palau ens ha
permès descobrir i explo-
rar altres sonoritats”. 
Des de que va treure al
mercat el seu primer disc
d'estudi Males Llengües
el passat mes d'abril de

2011, cratOR no ha parat
de girar per tota de
Catalunya donant a conèi-
xer la seva proposta musi-
cal, passant també pel
sud de França i Balears.
Amb aquest concert al
palau de la Música
Catalana, cratOR conclou
el cicle "Males llengües".

Les  «Males llengües» de cratOR,
al Palau de la Música

El quintet de Deltebre,
cratOR, actuarà el pro-
per 18 de desembre al
Palau de la Música
Catalana, en el marc
del Cicle Bandautors
2012, organitzat per la
Fundació Orfeó Català-
Palau de la Música i
que torna a apostar
per les formacions
emergents de pop, folk
i cançó d'autor, però
també inclou clàssics
com ara Quimi Portet.

El grup de Deltebre adaptarà el seu primer treball d’estudi a un espai emblemàtic

MÚSICA D’AQUÍ QUE S’ESCOLTA ALLÀ

Des d’abril, cratOR no ha parat no de girar
per tota Catalunya, passant també per

França i Balears
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