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Aquest dimecres es va
formar una cadena
humana al voltant de l'e-
difici de l'Hospital Verge
de la Cinta de Tortosa en
una acció de protesta
contra les retallades
socials i laborals, orga-
nitzada de forma coordi-
nada també amb altres
centres de Catalunya.
Els treballadors del cen-
tre es van anar agafant
de les mans fins formar
la cadena, que es va
mantenir, simbòlica-
ment, durant uns minuts,
i acte seguit es dissolia.
El col.lectiu sanitari està
molt preocupat per les
seves noves condicions
de treball que, assegu-
ren, desqualifica l'aten-
ció al malalt.

P3

En defensa d’una sanitat pública

Més de 1000 fotografies participants que ha fet un éxit de convocatòria la primera edició d’aquest con-
curs que organitzen Més Ebre i Canal TE. Ara, la recompensa. Aquesta nit, Alcanar acollirà la gala d'en-
trega dels premis als guardonats i es coneixeran els guanyadors d’aquest event que s’ha convertit en
una finestra de les Terres de l’Ebre, amb la totalitat d’imatges rebudes per tots el que n’han format part.

P6

FotoEbre es vesteix de gala, avui a Alcanar

Terres de l’Ebre. El ple d'Alcanar va debatre
ahir dijous al vespre les conseqüències del
possible enderroc dels 32 habitatges.

P4

Esports. Tots els golejadors del nostre futbol,
avui, a Més Ebre, a través del portal
icompeticion de Joaquin Celma.

P11

Terres de l’Ebre. L'Ajuntament de Deltebre
garantirà la viabilitat de l'Escola Bressol amb
una aportació addicional per nen.

P5Av
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OOPPIINNIIÓÓ

Les retallades impulsades pel govern de la
Generalitat han encès els sectors afectats,
especialment el de la sanitat pública i l'ensen-
yament. Funcionaris i treballadors de les
empreses públiques protesten contra les
reduccions pressupostàries que els afecten
desde ja fa mesos. Es repeteix la mateixa
imatge, personal sanitari, vestits amb bates
blanques, cridant i exhibint pancartes contra
el conseller de Sanitat, Boi Ruiz i consignes a
favor de la sanitat pública com 'Salut sí, Boi
no', 'Tots som usuaris, no ens miris, uneix-te'

i 'Les autoritats sanitàries adverteixen que
Mas i Boi perjudiquen la salut', entre d'altres.
No es cansen de repetir que consideren que
és una 'injustícia social' que es rebaixin els
serveis a les persones, així com les condi-
cions laborals dels treballadors públics. Que
les retallades 'posen en qüestió un model
social' i asseguren que no s'acceptarà que
disminueixi ni la qualitat ni l'atenció en educa-
ció, salut i altres sectors públics. Una lluita
constant, que segueix en marxa i de moment,
no es veu la seva fi.

Editorial

Un col.lectiu en lluita

La Joventut Esportiva Flix,
primer club del futbol català
per la independència, vol
expressar la seva defensa
de la llengua catalana i el
model d'immersió lingüísti-
ca, i per això se suma a l'o-
nada de rebuig social que
s'ha aixecat arran de la pro-
posta de reforma educativa
que pretén tirar endavant el
govern de l'estat espanyol,
impulsada pel ministre Wert.
El club considera que la
seva aplicació suposaria un
atac intolerable contra un
model educatiu i lingüístic,
basat en la immersió, que
s'ha demostrat sobrada-
ment útil al llarg dels darrers
34 anys, i que ha servit per
fer del català, si més no a
l'escola, l'idioma comú de
tots els residents al país,
siguin nascuts a Flix,
Andalusia o Pakistan.

Així mateix, i davant de
totes les mentides que l'es-
panyolisme utilitza sovint,
l'entitat recorda que l'única
llengua que veu amenaçada
la seva existència és la cata-
lana, degut als atacs despie-
tats que rep arreu del terri-
tori, especialment al País
Valencià, les Illes Balears i la
Franja de Ponent.
Per acabar, la Joventut
Esportiva Flix expressa el
seu suport i solidaritat amb
les mobilitzacions que orga-
nitza el moviment SOM
ESCOLA, per rebutjar l'enè-
sim atac contra la nostra
llengua i la nostra nació.

JE Flix

El Flix defensa el català i la
immersió lingüística

Opinió

La Ràpita sempre havia estat caracterit-
zada per un urbanisme d'habitatges bai-
xos que eren l'enveja dels pobles veïns.
D'uns anys ençà, el nostre poble ha tin-
gut un creixement desmesurat, tant pel
que fa al nombre com pel que fa a la
mida de les noves construccions. 
Des d'Esquerra Republicana, sempre
hem defensat un model urbanístic de
baixes densitats, de zones verdes i d'es-
pais públics, pensat per als rapitencs i
també per a un turisme amb poder
adquisitiu que dinamitzaria el sector
turístic i l'economia de la Ràpita. 
Amb la redacció del nou Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal (POUM), teníem
l'oportunitat de recuperar la nostra iden-
titat, d'urbanitzar l'Horta Vella amb un
model similar al de la Cros i potenciar el
sector del Saliner vinculat al port i al
Delta. És l'hora de corregir els errors
urbanístics dels darrers anys, però l'ac-
tual equip de Govern tampoc no ho rec-
tifica.
Per això ara, un cop finalitzat el període
d'exposició pública del POUM, Esquerra
Republicana hem presentat al·legacions
per defensar aquest model urbanístic
que ens havia caracteritzat sempre,
amb la intenció que es doni prioritat al
desenvolupament del sector Horta Vella,
d'acord amb els compromisos que tots
els grups polítics de l'Ajuntament havíem
pres amb els veïns, sobre la base del
model urbanístic de la zona de la Cros.
També hem posat èmfasi en el sector
del Saliner, que ha de respectar la unitat
i salvaguardar la identitat de la població
i la conservació de l'entorn. 
En un altre ordre de coses, pensem que
és imprescindible planificar la creació de
noves places hoteleres per potenciar el

sector turístic i ajudar a reactivar el sec-
tor econòmic del nostre poble, sobretot
a la zona de l'antic escorxador i a les
coves d'en Pipi. I perquè aquesta dina-
mització turística sigui real, cal una
mobilitat fluïda, per la qual cosa hem
demanat que el nou POUM inclogui dues
circumval·lacions -una, pel litoral; l'altra,
per l'interior. 
Esquerra Republicana hem presentat un
total de disset al·legacions al nou POUM
amb la finalitat que la Ràpita esdevingui
un municipi pensat per als rapitencs,
integrat en l'espai, sense caure en el
model urbanístic del país valencià que,
d'entrada i amb el que coneixem, no ens
ha aportat res de bo. 

Josep Caparrós
Portaveu d'ERC-La Ràpita

L’urbanisme, identitat i economia

Opinió

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat
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Aquest dimecres va haver-
hi una revolució sanitària.
El personal sanitari de
Catalunya es va mobilitzar
contra les retallades
socials anunciades pel
Govern en funcions.
Segons els sindicats, les
retallades no només supo-
sen una agressió als drets
laborals dels treballadors i
les treballadores del sec-
tor, sinó que estan deterio-
rant el servei a la ciutada-
nia i s'està encaminant la
seva privatització. A més,
temen que la Generalitat
continuï retallant el pressu-
post de la sanitat pública el
2013. Sigui com sigui, les
plantilles, que conviuen a
diari amb les conseqüèn-
cies de les retallades,
volen advertir que una nova
tisorada acabaria per des-
mantellar el sistema públic
de salut i significaria un pas
definitiu cap a la privatitza-
ció del mateix. A l'assem-
blea realitzada el dia 10 de
desembre amb els treballa-
dors de l`Hospital Verge de
la Cinta de Tortosa, es va
decidir fer una tancada de
12 hores, de 10h del matí
a 22h de la nit, també per
sumar-se als actes de pro-
testa i a les 18 hores es va

fer  una cadena humana
envoltant tot l' Hospital. De
la mateixa manera, durant
aquesta jornada es va fer
un grup de treball on tot-
hom va tenir cabuda per
elaborar un document que
es farà extensiu a mitjans
de comunicació, Direcció

del centre, polítics, etc.
Aquest document reflectirà
les mancances que treba-
lladors i usuaris pateixen al
sistema sanitari. En línies
generals, els sindicats
rebutgen l'anomenat còm-
put horari, l'acomiadament
de personal i les "pèssimes

condicions de treball".
Com també rebutgen la
supressió de dies de lleure
i la pèrdua de poder adqui-
sitiu. 
Desesperació és la paraula
que volen utilitzar els pro-
fessionals sanitaris per
descriure el moment que

s’està vivint. Tot i així, el
col.lectiu es nega a estar
parat i seguirà fent mobilit-
zacions i actes de protesta
perquè aquestes queixes
de treballadors i usuaris
arribin on hagin d’arribar
per frenar aquesta situació
actual.

Cadena humana a l’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa contra les retallades

L’Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa es
mobilitza.

Rebutgen les “pèssimes condicions de treball que s’estan imposant i repercuteixen en la qualitat de la sanitat”

Avisen que el 2013 pot ser pitjor amb el que s’anuncia des del Govern de la Generalitat

REDACCIÓ

Queixes sanitàries, dimecres, a l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
cedida

ACTUALITAT

Els sindicats també

rebutgen “la

supressió de dies de

lleure i la pèrdua de

poder adquisitiu”
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L'equip de govern d'ERC a
l'Ajuntament d'Alcanar
(Montsià) ha donat compte
aquest dijous al vespre del
decret d'alcaldia aprovat la
setmana passada per
intentar aturar l'enderroc
del bloc de 32 habitatges
de la urbanització de
Serramar i donar compli-
ment a la sentència judicial
que declarava nul·la la
llicència atorgada l'any
2003. El consistori confia
que el trasllat de la respon-
sabilitat de restituir la lega-
litat urbanística a la promo-
tora Turov, SL li permeti
evitar la demolició. Al ple

també estaven convocats
com a regidors de l'oposi-
ció l'exalcalde que va con-
cedir el permís, el socialis-
ta Ricard Bort, i el regidor
d'urbanisme que va iniciar
la tramitació, el popular
Josep Beltran. 
Recordem que la comunitat
de propietaris sobre els
quals pesa l'amenaça d'en-
derroc ja es van reunir fa
dues setmanes amb l'alcal-
de, Alfons Montserrat, per
conèixer quines son les
mesures que es poden
emprendre per corregir la
il·legalitat de la llicència
urbanística, tal i com es
reclama en la sentència
judicial. Els veïns han
advertit que si, en el pitjor
dels casos, es fa l'ende-
rroc exigiran responsabili-
tats a la promotora i també
al consistori. L'ex alcalde
que va atorgar la llicència,
Ricard Bort, ha defensat
que el govern municipal va

confiar en els criteris dels
tècnics municipals sense
preveure que pogués

haver-hi cap il·legalitat. La
comunitat de propieta
volen al·legar la seva "inde-

fensió total" en el procés
judicial per intentar aturar
l'execució de la mesura. 

El ple d'Alcanar va
debatre aquest dijous
al vespre les conse-
qüències del possible
enderroc dels 32 habi-
tatges.

Desde l’Ajuntament s’està treballant per evitar l’enderroc.

MARIANO LALANA

La presidenta de la
Cooperativa de l'Aldea (Baix
Ebre), Montserrat Llosa, ha
mostrat el seu convenci-
ment en la no culpabilitat de
l'exdirector de la secció de
crèdit de l'entitat, Enric
Sabaté, que haurà de
declarar com a imputat el

pròxim dia 10 de gener al
jutjat de primera instància i
instrucció número 3 de
Tortosa en la querella pre-
sentada per l'entitat contra
l'exgerent, Daniel Ferré.
"Tenim la confiança que no
és culpable i que serà
absolt", ha declarat Llosa,

abans de recordar que
Sabaté continua treballant
per l'entitat atesa la seva
funció de "vincle" entre la
nova junta rectora i "el pas-
sat", marcat per la fallida,
bloqueig de comptes de la
secció de crèdit i l'actual
concurs de creditors. 

La presidenta de la Cooperativa de
l’Aldea manté la confiança amb

l’exdirector de la secció de crèdit
La titular del jutjat número 3 de Tortosa cita a declarar Enric Sabaté

Endesa ha posat en ser-
vei al Priorat i a la Ribera
d'Ebre dues noves línies
elèctriques de mitja ten-
sió amb l'objectiu d'am-
pliar i reforçar el servei a
la comarca. Amb una
inversió de 64.000
euros, els treballs fets
incrementen la qualitat i
la continuïtat del submi-
nistrament dels més de
7.000 abonats de disset
municipis d'aquestes dos
comarques. Aquesta
operació, segons ha
informat la companyia,
assegura que en cas de
puntes de demanda o
d'una incidència es pugui
alimentar els clients afec-
tats per vies alternatives. 

Endesa posa en
marxa dues

línies elèctriques

L'Arxiu Històric Comarcal
de les Terres de l'Ebre, ubi-
cat a l'edifici dels Reials
Col·legis de Tortosa, està
al límit de la seva capaci-
tat. Des de fa un temps ha
deixat d'acceptar docu-
mentació d'institucions i
administracions públiques,
com l'Ajuntament de
Tortosa o les delegacions
del Govern, i només pot
encabir ingressos de poc
volum de particulars o enti-
tats privades. El director
de l'Arxiu, Albert Curto,
assegura que la situació
és "crítica" perquè tenen
un 98% de les prestatge-
ries ocupades, i que l'ac-
tual context econòmic no
afavoreix que es pugui
donar una solució definiti-
va a curt termini. 

L’Arxiu Històric
del territori
«desbordat»

El ple d’Alcanar va debatre aquest dijous al vespre les
conseqüències del possible enderroc

El Gremi de Constructors desmenteix l’exalcalde Ricard Bort, que va vincular al cas una protesta el 2005

ACTUALITAT

                   



DIVENDRES 14
DE DESEMBRE
DE 2012

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

5www.mesebre.cat

D'aquesta manera,
l'Ajuntament de Deltebre
garantirà l'equilibri financer
de la concessió mentre evi-
tarà que les retallades aca-
bin repercutint a les quotes
de les famílies del municipi,
que ja són prou elevades.

És per aquest motiu que l'a-
portació municipal serà de
492'50 E per alumne, fins
a 85 alumnes matriculats, i
de 339,69 E per alumne,
per a la resta , quant la xifra
de nens matriculats superi
els 85. L'alcalde de
Deltebre ha manifestat "em
sento orgullós d'encapça-
lar un govern que té un
compromís clar amb l'edu-
cació pública, per això ens
sentiem amb l'obligació
d'arribar a un acord amb
l'empresa concessionària
per tal de garantir la viabili-
tat d'un servei que no és
cap luxe i que utilitzen la
majoria de famílies de
Deltebre". Per la seva
banda el president de
l'AMPA, Kilian Bertomeu,
manifestava la seva satis-
facció amb l'acord que han
arribat l'ajuntament i l'em-
presa "els únics que surten
guanyant són els nens i
nenes de Deltebre així com
les seves famílies que tin-
dran la tranquilolitat de con-
tinuïtat d'aquest servei".

També la directora general
de L'Onada S.L, Cinta
Pascual, es mostrava satis-
feta amb aquest conveni
que garantirà un sistema
educatiu de qualitat, filoso-
fia de les escoles bressol
de L’Onada. Cinta va
avançar que al febrer un
experts de Barcelona vin-

dran a les instal.lacions per
parlar de la importància de
l’educació en nens de 0 a 3
anys, que es veu reflexada
desprès en l’etapa univer-
sitària.  Fins ara, la
Generalitat aportava un
terç del cost del servei de
les escoles bressol i la
resta l'assumien entre les

famílies i l'Ajuntament.
L'any 2009 quant es va
obrir el servei a Deltebre
l'aportació de la Generalitat
era de 1.800 E/nen men-
tre que amb les últimes
retallades que han patit les
Escoles Bressol de
Catalunya la xifra s'ha vist
reduïda a 875 E/nen.  

Les retallades que ha
aplicat la Generalitat en
les aportacions per nen
a les escoles bressol de
Catalunya han estat la
causa de la modificació
del contracte entre
l'Ajuntament de
Deltebre i l'Onada SL,
concessionària de l'es-
cola bressol l'Hortet, per
a fer viable la continuïtat
de la llar que amb la
reducció de les aporta-
cions de la Generalitat
havia generat una situa-
ció econòmica difícil.

REDACCIÓ

El conveni es va signar dimarts.

Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
ha arranjat quatre camins
del terme municipal que
estaven força malmesos
pels últims episodis de
forts aiguats. Es tracta
del camí de Sant
Francesc, a Vinallop; el
camí de Tortosa al

Perelló, a la zona del Coll
de l'Alba; el camí de
Fullola al Filato de
Camarles, també al Coll
de l'Alba; i el camí de les
Codines de Coleto, als
Reguers. En tots els
casos es tracta de vials
amb el ferm en mal estat

que requerien el condi-
cionament de la capa de
rodament per tal de millo-
rar la circulació de vehi-
cles. En total s'ha arran-
jat una superfície de
13.150 m2. 
Les obres han tingut un
cost de 32.989 euros,

26.391 dels quals s'han
fet amb càrrec a una sub-
venció del Consell

Comarcal del Baix Ebre, i
la resta s'ha fet amb
recursos propis.

Tortosa s’acull a una subvenció del
Consell Comarcal del Baix Ebre per

arranjar diversos camins
Malmesos pels últims episodis de forts aiguats

Desànim a la demarca-
ció de Tarragona, on les
dades d'ocupació
segueixen anant a la
baixa. Les millors xifres
s'han registrat a la
costa, amb un 63%, tot
i que la majoria d'hotels
estan tancats. A les
Terres de l'Ebre, s'ha
assolit una mitja ocupa-
ció, amb un 40% al
Delta de l'Ebre i millors
xifres a comarques com
la Terra Alta, on s'ha
superat el 60%. L'inici
de la temporada de la
neu no ha ajudat les
cases de pagès que
mantenen, però, que
aquesta tendència, que
es ve arrossegant des
de fa més d'un any, és
sobretot conseqüència
de la crisi econòmica. 

Dades d’ocupació
baixes al pont

La unitat I de CN Ascó es
va connectar a la xarxa
elèctrica aquest dimarts
al vespre un cop finalit-
zats els treballs de la
vint-i-dosena recàrrega
de combustible que obre
un nou cicle d'operació
de la planta. Més d'un
miler de treballadors
s'han sumat al personal
habitual de la instal·lació
per poder efectuar les
tasques planificades
durant els 46 dies que la
planta ha estat parada.
Iniciada el passat 27
d'octubre, la parada ha
permès executar més
d'11.000 ordres de tre-
ball programades.

Treballs de
recàrrega de

combustible a
Ascó

L’Ajuntament de Deltebre garantirà la viabilitat de 
l’Escola Bressol amb una aportació addicional per nen

La reducció de les aportacions de la Generalitat havia generat una situació econòmica difícil

ACTUALITAT
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En veure que el pas del
temps és irreparable, ens
recolzem en ella per retro-
cedir en el temps, revivint
aquests moments en els
quals no vam estar pre-
sents, apreciant detalla-
dament l'escenari que es
troba enfront de nosaltres
fent-nos sentir la mateixa
sensació assolida al
moment que va ser capta-
da la foto. Plasmar el
moment, plasmar les sen-
sacions, plasmar l'essèn-

cia. I això és el que han
conseguit els autors de
les 1102 fotos presenta-
des a la primera edició de
FotoEbre 2012, aportant
unes imatges que, amb
tant sols una sola mirada,
transmeten territori,
transmeten Terres de
l'Ebre, transmeten l'objec-
tiu amb que el qual van
nèixer aquests premis. Un
objectiu que s'ha aconse-
guit de llarg. Cinc catego-
ries; territori, persones,
esports, tradicions i eco-
logia. Els protagonistes
molts… el nostre riu, les
nostres platges, els
Ports, les festes que ens
caracteritzen, les tradi-
cions…  i els finalistes 5,
que avui mateix, en el
transcurs de la gala d'en-
trega dels premis, conei-
xeran si són els afortu-
nats de “coronar-se” com
els guanyadors d'aquesta
primera edició. Un primer
any que ens ajuda a

seguir constatant la volun-
tat i les ganes de la gent
de fer gran les Terres de
l'Ebre, que sigui un èxit
qualsevol activitat que
s'impulsa, i desde
l’Organització nomès es
poden donar les gràcies a
tota aquella gent que, una
vegada més, no ens ha

fallat i han fet aflorar el
seu instint artístic per dei-
xar petjada “ebrenca”.
Com coneixerem els
guanyadors? Quin serà
l'enfoc de la gala? Parlem
amb la que serà la seva
conductora, Diana Mar, i
això és el que ens diu:
“FotoEbre es presenta

com una festa dels sen-
tits, perquè les fotogra-
fies no nomès les mirem
sino també que ens trans-
meten olors i sorolls. En
definitiva, l'enfoc no és un
altre que passar un bon
moment i emmarcar-lo en
la nostra memòria com
una fotografia més”.

La Fotografia sempre
ha jugat un paper molt
important dins de la
nostra societat i dins de
cadascun de nosaltres,
considerant-la com un
testimoni fidel que s'en-
carrega de deixar petja-
da i evidència dels esde-
veniments. 

TERE GONZALEZ

Primera edició de FotoEbre, Concurs organitzat per Més Ebre i Canal TE.

JESÚS RUIZ

El Parc Infantil de Nadal
d'aquest any, previst
pels dies 24, 27, 28 i 31
de desembre, i 2, 3 i 4
de gener, set dies de
parc i quatre hores d'ac-
tivitats diàries pels més
joves, que aquest any
tindrà un dia menys que
l'any passat, però que a

la vegada, la regidoria
de Joventut, ha volgut
adaptar al moment
econòmic actual i a les
dificultats per les que
passen les famílies i ha
reduït el preu d'inscripció
a la meitat, deixant-lo en
20E per nen. 
Segons Albert Medrano,

regidor de joventut,
“aquest any hem fet un
gran esforç, ja que mun-
tar un parc d'aquestes
característiques no surt
barat, però entenem
que la situació econo-
mia del poble no es dife-
rent a la d'altres indrets
i havíem de donar un

plus. Hem treballat molt
per buscar ajudes i dei-
xar el preu d'inscrip-
cions en 20EÛ que crec
que es un preu molt rao-

nable per tota l'oferta
que donem”. 
El parc es durà a terme
entre les 9 del matí i la
1 del migdia.

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar
redueix a la meitat la inscripció al

Parc Infantil de Nadal

Un veí de l'Aldea (Baix
Ebre) de 62 anys d'edat
va morir aquest dimarts
a la tarda en accidentar-
se amb un quadricicle
contra la tanca de segu-
retat de l'AP-7. El sinis-
tre va tenir lloc en un
camí lateral de l'autopis-
ta al seu pas per
l'Aldea, concretament al
quilòmetre 317 en sen-
tit València. Juan C. B.,
que conduïa el vehicle,
va morir, mentre que l'a-
companyant va resultar
il·lesa, segons va infor-
mar el Servei Català de
Trànsit (SCT). Els
Mossos d'Esquadra
rebien l'avís del sinistre
a les 14.26 h.

Accident mortal 
a l’Aldea

La Federació d'ERC a
l'Ebre ha anunciat aquest
dimecres que presentarà
mocions a tots els ajunta-
ments i consells comar-
cals de les Terres de
l'Ebre contra la proposta
de la nova Llei
d'Educació que impulsa
el ministre José Ignacio
Wert. La proposta, que
es registrarà als ens
locals ebrencs, demana
a les entitats i administra-
cions públiques que
rebutgin aquesta Llei,
que renovin el compro-
mís amb el sistema d'im-
mersió lingüística; i repro-
ven al titular d'Educació
del govern espanyol. 

Moció en
defensa del

model català

FotoEbre 2012 posarà nom i cognoms als seus guanyadors
Serà avui divendres (20 h) en el transcurs d’una Gala al municipi d’Alcanar, al Centre Cívic

ACTUALITAT
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Sabaté ha explicat que
es va fundar al 1904 i
depèn de institut Ramon
Llull de la Companyia de
Jesús. L'esmena anava
dins la partida destinada
al Instituto Geográfico
Nacional, que és mem-
bre del Patronat de
l'Observatori.  El senador
ha detallat les activitats
de l'Observatori de
l'Ebre, que té projectes
sobre geomagnetisme,
ionosfera, sismologia i
meteorologia; i sobretot,
els estudis del clima i

l'activitat solar. Ha adver-
tit Sabaté que aquest ins-
titut científic centenari no
pot interrompre l'activitat
perquè significaria inte-
rrompre la seqüència de
dades que es recullen
des de fa cent anys. El
Grupo Popular no s'ha
mostrat en absolut sensi-
ble a la importància de
l'Observatori de l'Ebre i
ha dit que no tenen cap
obligació ni compromís. 
També aquesta setmana,
el portaveu de CiU a la
Comissió d'Hisenda del
Senat, Ferran Bel, ha
defensat al Ple de la
Cambra “el rebuig fron-
tal” de CiU als
Pressupostos, en una
proposta de vet -que
serà rebutjada per la
majoria del PP-, “com
una continuïtat a l'esme-
na a la totalitat presenta-
da ha traslladat al minis-
tre del ram, Cristóbal
Montoro, que els
Comptes Públics per al
2013 no compleixen

amb Catalunya, no gene-
ren credibilitat i incom-
pleixen els reptes del
creixement econòmic, de
la creació d'ocupació i de
la reducció del dèficit”.
Bel ha subratllat que “no

compleixen amb
Catalunya perquè no es
compleixen els compro-
misos polítics d'inversió”,
que estableix la disposi-
ció addicional tercera de
l'Estatut. «Hi ha un

incompliment perquè es
preveuen inversions per
un 11% del conjunt de les
inversions territorialitza-
des, quan haurien d'estar
en el 18%, d'acord amb
l'evolució del PIB».

L’Observatori de l’Ebre i 
els Pressupostos del 2013, a debat

El senador per
Tarragona i portaveu
adjunt de l'Entesa, Joan
Sabaté, ha defensat
aquest al Senat una
esmena als Pressupostos
Generals de l'Estat de
2013 de 80 mil euros
per dotar de recursos a
l'Observatori de l'Ebre.

Els senadors Ferran Bel i Joan Sabaté defensen el territori a Madrid

El PP sembla no mostrar-se sensible a la realitat de l’Ebre

REDACCIÓ

L'alcalde de Sant Carles
de la Ràpita, Joan Martín
Masdeu, ha anunciat que
les obres de l'equipament
de salut que s'està cons-
truint al municipi, entre els
carrers Val de Zafán, Arxiu
de Simancas i Aragó,
“estan bastant avança-
des”. Amb una inversió
prevista d'1.3 milions d'eu-
ros, les obres, segons
Masdeu, “podrien estar
enllestides durant el pri-
mer trimestre del 2013”. 
L'equipament, fruit d'un
acord subscrit entre
l'Hospital Comarcal
d'Amposta i el departa-
ment de Salut de la
Generalitat, oferirà els ser-
veis d'hospital de dia i de
centre de rehabilitació
ambulatòria,  domiciliària i
logopèdia. Aquests dos
serveis estaran integrats

en un edifici que s'està
construint en una superfí-
cie de terreny de 1.500
metres quadrats, 607 dels
quals correspondran a
superfície construïda, 463
a zona verda i 430 a
accessos. 
Els terrenys, de titularitat
municipal, van ser cedits
l'any 2010 al grup
Sagessa, que s'encarre-
garà de la gestió del cen-
tre. La planta soterrada de
l'edifici acollirà les
dependències del servei
d'ambulàncies i del CDIAP
(Centre de
Desenvolupament Infantil i
Atenció Precoç), que
donarà servei a les pobla-
cions de Sant Carles de la
Ràpita i Alcanar. I la prime-
ra planta, disposarà d'una
Unitat de Fisioteràpia i
Rehabilitació i d'un

Hospital de Dia Terapèutic.
Segons l'alcalde de la
Ràpita, Joan Martín
Masdeu, “aquesta inversió
suposarà una millora en la
qualitat de vida dels rapi-
tencs perquè permetrà evi-

tar els desplaçaments a
Amposta o Tortosa”. Al
mateix temps, amb el tras-
llat dels serveis d'atenció a
la infància en aquest nou
equipament  “desconges-
tionarem el CAP”, afirmava

Masdeu. La prestació del
servei del CDIAP ha estat
adjudicada a la Fundació
Suara, la cooperativa més
gran de Catalunya en el
sector d'atenció a les per-
sones. 

Les obres de l’Hospital de Dia de 
Sant Carles de la Ràpita, d’aquí a quatre mesos

L’equipament té una inversió prevista d’1’3 MEUR

El Govern Municipal
de Deltebre ha donat
el vist i plau al projec-
te de Centre
d'Innovació i
Desenvo l upamen t
Turístic que el Consell
Comarcal del Baix
Ebre preveu ubicar a
la població. L'Alcalde
de Deltebre, Gervasi
Aspa, destacava que
"amb aquest acord es
modernitzarà i auto-
matitzarà el servei,
millorant la recaptació
d'impostos", el grup
de CIU s'ha abstingut
declarant que " tot i
està d'acord amb la
filosofia de BASE en el
context actual de crisi
no és el moment ade-
quat per traspassar el
servei perquè més
que mai els ajunta-
ments cal que facin
polítiques socials". 

Centre
d’Innovació
a Deltebre

La cinquena edició de la
Fira de Nadal al Nucli Antic
ha tancat les seves portes
amb una bona afluència
de públic a la seva oferta
lúdica i comercial, en
aquest any en el qual es
va dissenyar un nou reco-
rregut circular, més reco-
llit i còmode per als visi-
tants, i amb la plaça de
l'Àbsis la qual es va con-
vertir en un espai lúdic on
els més menuts van tro-
bar activitats com atrac-
cions inflables, cantades
de nadales, els especta-
cles del Caga-Tió i dels
Pastorets, xocolatada
popular, i tallers de dibuix
o de globusflèxia.
Una de les propostes més
destacades ha estat l'ex-
posició de pessebres ins-
tal·lada a l'espai multiusos
de la mateixa plaça de
l'Àbsis, mostra que incor-
porava 30 diorames i que
va ser inaugurada pel
bisbe de Tortosa, Xavier
Salinas, i per l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel.
Aquesta mostra podrà
visitar-se durant totes les
festes de Nadal i fins a
Reis. 

Èxit de la
Fira de
Nadal

POLÍTICA
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"Mil torxes per a l'espe-
rança", aquest és el lema
de l'acte que l'associació
'Va per tu Vidal" està prepa-
rant per al proper diumenge
16 de desembre en suport
de La Marató de TV3, que
aquest any està dedicada a
la lluita contra el càncer.
L'acte està convocat a les
17 hores i consistirà en una
encesa de torxes, que
podran adquirir-se a 3
euros cadascuna, per for-
mar un mosaic que pretén
ocupar la calçada de l'avin-
guda Generalitat, just
davant de la plaça
Barcelona. La concentració
prèvia es farà a la plaça de
l'Ajuntament. Aquesta inicia-

tiva compta amb el suport
de l'Ajuntament de Tortosa,
de la Lliga contra el càncer
de les Terres de l'Ebre, i de
la Federació Comercial i de
Serveis Tortosa +. Aquest
matí han presentat els
detalls de l'activitat la presi-
denta de l'Associació 'Va
per tu Vidal', Isabel Muñoz,
el també representant de
l'entitat, Oriol Martínez, i la
1a tinent d'alcalde de
l'Ajuntament, Meritxell
Roigé. Els organitzadors
han fet una crida a la parti-
cipació de la ciutadania en
aquesta iniciativa solidària,
que comptarà també amb
altres activitats paral·leles,
música i xocolatada. 

Més de 360 donants de mèdul·la òssea arran de la mobilització per ajudar a un noi de 14 anys

Premis Literaris, Terra de Fang

Unes 300 persones s'han
concentrat aquest dilluns
a la tarda a la plaça de
l'Ajuntament de Tortosa
en defensa de l'escola en
català i contra la reforma
educativa que promou el
ministre d'Educació, José
Ignacio Wert. Convocat
per la plataforma
Somescola.cat, l'acte ha
consistit en la lectura d'un
manifest a càrrec de
professors, lingüistes, i
joves estudiants ebrencs
que han demanat al
Govern que "no cedeixi"
en cap dels aspectes que
s'expressa al títol segon
de la Llei d'Educació de
Catalunya (LEC) pel que fa
a la política lingüística. La
concentració a Tortosa
estava convocada a dos
quarts de set de la tarda,
i altres poblacions
ebrenques com Amposta,
Ulldecona o Flix també
n'han celebrat. Sota el

lema 'Per un país de tots,
l'escola en català', el
manifest exigeix que "el
català ocupi a les escoles
el lloc que li correspon i
continuï sent la llengua
vehicular dels
aprenentatges". També
han deixat clar que les
llengües "no han estat mai
un problema" i que
l'alumnat de Catalunya ha
d'acabar els seus estudis
obligatoris sent, com a
mínim trilingüe. "En el
món global, el
coneixement de llengües
ens fa competitius, i seria
un error pedagògic molt
greu separar l'alumnat
per raons lingüístiques",
continua. Somescola.cat
assegura que
l'avantprojecte de la llei
estatal d'educació és
"inacceptable" a
Catalunya perquè proposa
una reforma "retrograda,
recentralitzadora, i inútil".

Tortosa contra la reforma educativa

Les Terres de l'Ebre
estrenaran aviat dues
colles castelleres. Són Los
xics caleros de l'Ametlla de
Mar i Los xiqüelos i
xiqüeles del Delta
d'Amposta. La primera
diada se celebrarà al
febrer durant les festes de
la Candelera el 2013. En
aquesta ocasió tindrà lloc
el bateig d'una nova colla

de castellers, Los xics
caleros, que ja compta
amb 60 membres i que
construeixen ja castells de
5. També està en els seus
inicis el projecte de Los
xiqüelos i xiqüeles del
Delta, d'Amposta. Totes
dues colles aspiren a
participar aviat en les
diades castelleres que se
celebren arreu del país.

Colles castelleres a l’Ebre

La Delegació de Camarles
de la Lliga Contra el
Càncer de les Comarques
de Tarragona i de les
Terres de l'Ebre va posar a
disposició de la població,
350 quits de saliva per tal
que aquelles persones que
es vulguin fer donants de
medul·la òssia no hagin de
desplaçar-se a l'hospital i
no hagin de fer-se una
analítica en sang. Durant
les darreres setmanes s'ha
fet públic el cas de un noi
de 14 anys de Camarles
que necessita un
transplantament de
medul·la òssia. Com a
resposta a aquest cas, i
donada l'expectació
creada en la població, des
de la Delegació de
Camarles de la Lliga contra
el Càncer s'ha començat
una campanya per poder
trobar donants de medul·la
òssia a la població. Per tal
poder facilitar el procés de
recerca, s'ha buscat una

fórmula més còmoda i fàcil
de realitzar que no pas una
analítica sanguínia, i es

amb una anàl. lisi de la
saliva. Aquesta nova opció
ha estat possible gràcies al

finançament d'aquesta
prova per part de la Lliga
Contra el Càncer de les
Comarques de Tarragona i
Terres de l'Ebre, i la
col·laboració dels Serveis
Territorials de Salut de les
Terres de l'Ebre. 
Des de la Delegació Local
de la Lliga es demana que
totes les persones que es
vulguin fer donants de
medul·la òssia, contactin
directament amb la
Delegació de Camarles de
la Lliga Contra el Càncer
tan aviat com sigui
possible per poder
coordinar les tasques i
realització d'aquest test de
saliva. 
Cal recordar que, en fer-se
donants de medul·la òssia,
les persones passen a
formar part d'un registre
internacional de donants,
que està disponible per
qualsevol pacient de
qualsevol país que
necessiti un
trasplantament d'aquest
tipus. 
A través d'aquestes
accions, s'espera poder
conscienciar la ciutadania
perquè es facin donants, i
d'aquesta manera,
contribuir a ajudar a
persones amb aquesta
patologia com la del jove
de Camarles. 
Per aquest motiu, la
Delegació de Camarles de
la Lliga contra el Càncer fa
una crida per animar a
totes les persones
interessades a fer-se
donants.

Èxit de solidaritat a Camarles

Aquest passat
dimecres 12 de
desembre, des de les
9 del matí a les 21
hores al Casal
Municipal de Camarles
més de 360 persones
van fer-se donants de
mèdul·la òssia. 

«Mil torxes per a l’esperança», es suma a la
Marató de TV3 per aconseguir fons

L’associació «Va per tu Vidal» ha organitzat una encesa de torxes a Tortosa

ACTUALITAT

REDACCIO

Aquest divendres, 14 de
desembre, es farà l'acte
de Lliurament dels XVIII
Premis Literaris Terra de
Fang de prosa, poesia i
recerca, que convoca
l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Deltebre.
Enguany s'han presentat a
concurs, un total de 178
obres, el que representa
un rècord de participació.
L'acte serà a les 20 hores,
al restaurant Deltahotel de
Deltebre, i el lliurament de
premis anirà a càrrec de
l'alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, el regidor

de Cultura, Joan Alginet, i
clourà l'acte el periodista i
músic Artur Gaya, com a
convidat especial
d'aquesta divuitena edició
dels Terra de Fang. De les
178 obres, 75
corresponen a la modalitat
de prosa, 70 a la de
poesia i 3 en la modalitat
de recerca. Entre totes les
modalitats s'han presentat
4 obres d'autors locals.
Els Premis Literaris estan
dotats entre 1.000Û i 200
euros. Per cloure l'acte hi
haurà l'espectacle
Gràcies, Ovidi. 

Aquest cap de setmana, en col·laboració amb La Marató de
Tv3, el Centre Hípic Carlos Cid d'Amposta organitza activitats
al voltant dels cavalls. Enguany la Marató va adreçada a
recaptar fons per investigar com curar o fer crònic el càncer.

ACTUALITAT

Joventut posarà en marxa
en breu una segona edició,
"excepcional", del Projecte
Fórmula Jove que té per
objectiu la formació i
inserció laboral de joves en
risc d'exclusió social. Es
farà a la Sénia, al Montsià, i
estarà dedicat a la formació
agrícola, en l'especialitat
d'esporgadors, tenint en
compte la falta de
professionals d'aquest

sector que existeix a la
comarca. Aquest pioner
programa es va dur a terme
la passada primavera a
Gandesa, a la Terra Alta, i
ha aconseguit incorporar a
l'ensenyament reglat i
trobar feina a una quinzena
de joves. Preocupats per la
situació d'atur juvenil, la
petició perquè el projecte
es faci també a la Sénia l'ha
fet el mateix Ajuntament.

Esporgadors contra la crisi
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Sí, és així. Però també cal con-
siderar que els gironins estan
només a sis punts de la
Rapitenca. Per tant, el duel és
de doble valor de punts en la

lluita per tenir estabilitat. La
classificació, com la categoria,
està igualada, i una serie de
resultats positius et poden
situar en la part capdavantera
o, a la inversa, encadenar una
seria de resultats negatius pot-
ser sinònim d’estar prop del
descens. 
Per aquest motiu, ha hagut
teràpia de grup i el tècnic ha
transmès als seus jugadors la
importància dels punts en joc.
Es tracta de quedar-se en zona
pantanosa o de tornar a la
còmoda deixant un rival a nou
punts. 
L’actitud i el joc de
Castelldefels han de servir per
a millorar i per estar més moti-
vats per afrontar el partit de
demà d’una altra manera. No
valen els partits trampa, com

tampoc ha de ser-ho el darrer
de l’any, dissabte dia 22 a
Balaguer.
Yèlamos, sancionat, serà
baixa. Munta ho serà per lesió
així com el porter Raül Jimenez
que es va fer una fisura a
Castelldefels i ja no jugarà fins
l’any vinent. Coke debutarà en
aquesta lliga sota els pals.

Finalment, dir que tal com vam
informar divendres passat a
Més Ebre, la Rapitenca va per-
dre justament a Castelldefels.
Però en els darrers minuts va
haver-hi un penal com una
catedral a Ortega, no xiulat.
Dilluns el vam poder veure a
Canal TE. Fou clamorós.
Coses del futbol.

Contra el Palamós, demà dissabte

La Rapitenca rebrà demà
dissabte el Palamós
(16.30 h). Canvi d’horari
també facilitat per la peti-
ció del conjunt ampurda-
nés de poder jugar-hi
aquest dia. La Rapitenca
ho va acceptar i el duel
serà en dissabte a les
16.30 hores.
Un partit important, com
tots. Però aquest ho és
més considerant que els
rapitencs van perdre a
Castelldefels i que ara fa
tres jornades que no
guanyen. La situació és
bona però un nou impuls,
amb un triomf, faria recu-
perar posicions i tornar a
la zona noble de la taula.
El Palamós arriba ferit
després de la derrota con-
tra l’Europa. A més, ocupa
plaça gairebé de descens.

TERCERA DIVISIÓ. A LES 16.30 H. A LA DEVESA

Tres jornades sense guanyar. Demà s’ha de tornar a fer

M.V.

L’àrbitre no va xiular un penal clar a Ortega, a Castelledefels
Canal TE

Fa més dos anys, el dia de la
promoció d’ascens a Preferent, al
partit d’anada, em vaig desplaçar
fins a una localitat situada a la falda
de la zona prepirenaica central:
Sant Julià de Vilatorta. Allí jugava el
Catalònia contra un equip que es
deia l’Aiguafreda, confeccionat per
pujar a Tercera com així ho acaba-
ria fent més tard quan es va fusio-
nar amb el Vic. Aquest equip, a la
seua població, no disposava de
camp en condicions i llogava el d’a-
questa localitat.

Tota la il.lusió d’una temporada
en una confrontació. Un desplaça-
ment llarg que vaig fer sol per es-
tar al costat del Catalònia en un
moment històric, i com també ho
vaig fer anys enrera amb l’Ulldeco-
na, a Ivars d’Urgell. 

Els jesusencs estaven arropats
per la seua afició, més nombrosa
fins i tot que la del conjunt que su-
posadament actuava de local.
Aleix va fer el 0-1 molt aviat però
l’Aiguafreda va remuntar. Tenia
més equip. No obstant, el que re-
cordo d’aquell partit, sobretot, va
ser l’actitud del col.legiat. Era ve-
terà i se li veia que tècnicament po-
dia estar qualificat i que, a més, ha-
via jugat a futbol. Però la seua
actitud va ser lamentable. No sé si
mai havia vist a un Sheriff amb un

xiulet abusant de poder d’aquella
manera. Aquell dia, si. Intolerant.
Aquell àrbitre es deia Farizo Boa-
da. I, a més, després de les protes-
tes jesusenques del descans, cal
recordar tot el que va desencade-
nar el que Farizo va escriure a l’ac-
ta. La tornada es va disputar a por-
ta tancada, a la Santa Creu...Bé,
això ja és història. Però vull arribar
fins aquí perquè darrerament he
tornat a veure actituds arbitrals, no
com la de Farizo, però sí que un
xic xulesques i intolerants, a més
de desafiants en acabar un partit,
sense atendre a raons i sense sa-
ber el contexte per assimilar se-
gons quina mena de protestes de
jugadors. I això no m’agrada. Per
una qüestió d’aquesta mena, per
abús de poder d’un àrbitre i per la
seua peculiar narració en l’anexe,
vaig anar una vegada a declarar a
un jutzat, quan encara era jugador,
per la injusticia que va viure un
company meu per un motiu com
aquest. Hem de protegir els àrbi-
tres. I jo ho faig. Però també de-
nuncio quan les seues actituds són
abussives. Afortunadament ara hi
ha imatges i també informadors.
Són les eines per evitar, en oca-
sions, el gran poder que té un àrbi-
tre. I també aclareixo que no tots
els àrbitres són iguals. Per sort. 

No recordem a Farizo Boada
L’opinió de Michel

El líder Asco visita el segon mentre que l’Amposta rebrà el Tecnofutbol

FutbolNet, demà
a Tortosa

“Partits claus”
AL PARC1A. CATALANA

Demà dissabte 15 de desem-
bre, a partir de les 10 del ma-
tí i fins a les 14 hores, Torto-
sa acollirà el festival
FutbolNet, que organitza la
Fundació FC Barcelona. Du-
rant tot el matí, el passeig
central del Parc Municipal Teo-
doro González serà l'escenari
de tallers i activitats adreça-
des als joves. FutbolNet és un
programa que, mitjançant
l'esport com a eina principal,
pretén fomentar el desenvolu-
pament dels joves i els valors
de la tolerància, la convivèn-
cia i el treball en equip, entre
d'altres. La Fundació FC Bar-
celona ha escollit Tortosa,
junt a altres municipis cata-
lans per dur a terme aquest
programa. Els beneficiaris
són adolescents d'entre 12 i
16 anys seleccionats pels
propis instituts de la ciutat.
Està obert a tota la ciutadania.

L’Ascó, líder, amb set punts
d’avantatge, visita demà dissab-
te (18.30 h) el Santfeliuenc, se-
gon classificat. Un partit clau per-
què pot posar més terra de per
mig entre els dos equips i, per
tant, en el cas de victòria asco-
nenca, pot significar un pas ferm
endavant per al club de la Ribera,
més tenint en compte que dels
propers cinc partits, quatre són
fora de casa.

Serà el duel de la jornada.
L’Amposta, per la seua part,
rebrà diumenge (17 h) el Tecno-
futbol amb la voluntat de millorar
a casa, aconseguint la victòria
després d’haver guanyat a Torre-

dembarra, on va assolir la

cincinquena fora. Nacho Pérez,
tècnic de l’Amposta, explicava
que “després del triomf compli-
cat de Torredembarra, seria molt
important poder guanyar diu-
menge per fer un salt de qualitat
a la taula i refermar-nos a la part
alta. A més de poder donar tam-
bé una satisfacció a l’afició. No
serà fàcil perquè davant tindrem

un equip amb una filosofia d’es-
cola i que potser imprevisible”.
Nacho afegia que “és un partit
clau per nosaltres, juntament
amb el del Morell, per poder-nos
enganxar a les primeres places
abans d’arribar al descans de
Nadal, una situació òptima que
ens marcaria la de l’inici de l’any
vinent”. Torna Becerra, després
de la sanció, però seguiran sent
baixa Albert Arnau, Sergi Ventu-
ra, a més de Regolf per sanció. 

Víctor Pujol
El defensa de Camarles va de-

manar la baixa. La va rebre di-
lluns. Una decisió pròpia. El deto-
nant potser la disconformitat de
no ser titular el dia de l’Igualada,
quan va jugar només uns minuts
a la represa.  Ha fitxat amb el Je-
sús i Maria.  

Solidaritat a l’Ametlla
DIUMENGE, EN EL DERBI

La junta directiva de l'Ametlla
de mar ha decidit que el
derbi de diumenge vinent
contra l'Aldeana (16 h) sigui
un partit solidari. Per poder
accedir a les instal.lacions
esportives per veure'l, els
aficionats dels dos equips no
caldrà que traguin una entra-
da. 
Podran fer-ho amb l'aporta-
ció d'aliments que, a la vega-
da, la junta del club calero
destinarà a entitats de la
localitat com Caritas o la

Creu Roja, entre d'altres.
La junta del club de la cala,
enmig d'una època compli-
cada per la crisis, confia en
poder aportar la seua
col.laboració per als més
necessitats a través de la
humanitat dels aficionats
que, amb la seua implicació,
ajudaran en aquesta causa
tan solidària i altruista. El
partit, entre l'Ametlla i
l'Aldeana, començarà a les
quatre de la tarde del proper
diumenge.

L’Ascó visita demà el
Santfeliuenc, segon

classificat

Dissabte

L’Amposta pot fer un
salt de qualitat, en el

cas de guanyar.

Yèlamos, Munta i el
porter Raül Jimenez ho

seran.
Raül es va fer una fisura

a Castelldefels.

Baixes

Gustavo, pichichi de l’Amposta.
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Golejadors ebrencs, Temporada 2012/13
PICHICHIS

icompeticion

Mohedano (Perelló), líder dels golejadors de Tercera catalana, seguit per Jacob (Flix)

CANAL TE/Pau Folqué Departament de Comunicació JE Flix

Aleix (Roquetenc) 1 2
J. Ferreres (J. i Maria) 1 0
Angel (Tortosa) 9
Ivan (Alcanar) 8
Nico (J. i Maria) 8
Roger (Gandesa) 7
Adrià (Alcanar) 7
Asis (Roda Berà) 7
Alejandro (C. Clar) 7
Samu (Cambrils) 6
Gumiel (Gandesa) 6
Jaime (La Cava) 6
Eugeni (Catalònia) 6
Toni (Vilaseca) 6
Javi Asín (R. Bítem) 5
Daniel Maireles (Cambrils) 4
Diego López (Calafell) 4
Manel Subirats (Alcanar) 4
Marc Baiges (R. Bítem) 4
Jacob (Calafell) 4
Brigi (l’Ampolla) 4
David (SP i SP) 4
Chillon (Vilaseca) 4
Joel Crespo (Tortosa) 4
Quim Bru (Catalònia) 4
Edu Aguilar (Alcanar) 3
Agus (la Cava) 3
Dani Decal (J. i Maria)         3
Jota (R. Bítem)                    3
Toni Calafat (Catalònia)        3
Iku (Jesús i Maria)               3
Oscar Masdeu (l’Ampolla)    3
Ivan Abat (l’Ampolla) 3
Alex Accensi (Tortosa) 3
Ruibal (la Cava) 3
Sergio Ruiz (R. Bítem) 3
Talibi (Cunit) 3
Marc Pardo (la Cava) 3
Joan (Gandesa) 3
Ruben (Salou) 3
Marc Prades (Roquetenc)    2
Pineda (Cunit) 2
Oscar Gilabert (Catalònia)   2
David Ramirez (Vilaseca)     2
Juanma (Catalònia)             2
Barroso (Vilaseca)               2
Emili (R. Bítem)                  2
Cristian (Gandesa)              2
Guillermo (Salou) 2
Kazu (Roquetenc)               2
Lozano (Vilaseca) 2
Ayoub (Cunit) 2
Xavi Molas (Alcanar)           2
Roldan (Cambrils)               2
Raül Arroyo (Vilaseca) 2
Chicho (la Cava) 2

Segona Catalana

Carlos (Olot) 12
Enric (Cornellà) 11
Javi Sanchez (Rubí) 9
Revert (Palamós) 9
Marc Mas (Figueres) 8
Òscar Muñoz (Europa)           7
Boris (Cornellà) 7
Elhadi (Júpiter) 6
Baruc (Manlleu) 6
J. Martinez (Santboià) 6
Manel Sala (Manlleu) 5
Camacho (Europa) 4
Javi Ramos (Rapitenca) 4
Alex Fernandez (Santboià)     4

Ermengol (Ascó) 8
Avellaneda (Santfeliuenc) 7
Isma (Ascó) 7
Joan Manel (Tàrrega) 7
Arevalo (Igualada) 6
Adrià (Ascó) 6
Jony (Igualada) 6
Gustavo (Amposta) 6
Alberto (Vista Alegre) 6
Contreras (Reddis) 5
Joel (Martinenc) 5
Segalés (Martinenc) 5
Carvalho (Tàrrega) 5

Tercera divisió

Primera catalana

Fidel (Corbera) 20
Alejandro (Batea) 17
Cornejo (Corbera) 13
Marc Fibla (la Galera) 10
Romica (Muntells) 9
Cristian (Bot) 8
Pitarque (J. i Maria) 7
Toni Barberà (Roquetenc) 7
Martí (Xerta) 7
Joan Font (Ginestar) 6
Víctor Panisello (Catalònia)  6
Raül (Arnes) 6
Ignasi (Benissanet) 6
Angel (Alcanar) 6
Ivan Bladé (Ginestar) 6
Toni Barberà (Catalònia) 6
Lluís (R. Bítem) 6
Alex Bladé  (Ginestar) 5
Adrià Sunyer (Batea) 5
Jaume (Tivissa) 5
Sisco Faiges (R. Bítem) 5
Edgar (Tivissa) 5
Robert (Godall) 5
Xavi Moreno (Roquetenc) 5
Fran (Ginestar) 5
David Martínez (R. Bítem) 5
Gilabert (Godall) 4
René (Godall) 4
Eladi (Arnes) 4
Alex Curto (J. i Maria) 4

Quarta Catalana grup 20

Primera Catalana

Tercera Catalana

Mohedano (Perelló) 16
Jacob (Flix) 14
Gilabert (S. Bàrbara) 12
Santi (Ulldecona) 12
Manelet (S. Jaume) 10
Toni (Pinell) 9
Pol Bladé (Olímpic) 8
Pau Mauri (Tivenys) 8
Younes (Atlas) 7
Dani Fluixa (Camarles) 7
Marc (Flix) 7
Chescu (La Sénia) 7
Bernabé (Vilalba) 7
Rullo (l’Ametlla) 6
Narcís Fabra (Deltebre) 6
Julio (Pinell) 6
Alex Gallego (Aldeana) 6
Robert López (S. Jaume) 6
Sergi (Pinell) 5
Marius (la Sénia) 5
Isaac (Horta) 5
Magí (Móra Nova) 5
Oscar Camarero (Pinell) 5
Barceló (Olimpic) 5
Cristian (Perelló) 5
Iker (Aldeana) 5
Yalti (Vilalba) 4
Tolosà (la Sénia) 4
Jaafr (Atlas) 4
Robert (Tivenys) 4
Vallès (Horta) 4
Agustí (Deltebre) 4
Ivan Fontana (Flix) 4
Dani Badea (Camarles) 4
Bonilla (Campredó) 4
Jaume Guiu (Olímpic) 4
Ismail (Campredó) 3
Jaume (Campredó) 3
David Rovira (Deltebre) 3
Yassine (Ulldecona) 3
Silva (Olimpic) 3
Tudela (Perelló) 3
Abdul (Vilalba) 3
Guillem (Flix) 3
Mourad (Atlas) 3
Miquel (Horta) 3
J. Miquel (Tivenys) 3
Pete (Ascó) 3
Albert (Vilalba) 3
Porta (Flix) 2
Andreu Guiu (Olímpic) 2
Ernest (Horta) 2
Eduard Albiol (Aldeana) 2
Ivan Lagunas (Móra Nova)  2
Andrei (Perelló)   2
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Paco Gilabert, president de l’Ampolla, va manifestar dilluns al programa
Més Esport de Canal TE el malestar del club al que representa pel darrer
arbitratge de Ruben Marquès. “He d’admetre que vam cometre errades
que van suposar gols, com el primer penal i la jugada prèvia al 0-2. Però
també cal dir que el criteri arbitral amb les targetes va ser desigual. Amb
nosaltres fou més rigorós i per això ens vam anar carregant. L’Ampolla
no és un equip violent, ni molt menys, i és que de fet el partit tampoc va
ser-ho. Reconeixent també les nostres errades i no traent-li cap mèrit al
Jesús i Maria, que va tenir un partit plàcit aprofitant-ho, no estem confor-
mes amb l’actuació de l’àrbitre, el diumenge”. Gilabert també va comen-
tar que “l’objectiu és la permanència i farem, dins de les possibilitats, el
màxim per intentar aconseguir-la”. I així està sent. Per diumenge a Bítem,
els ampolleros, que han perdut els tres partits seguits a casa,  tindran les
baixes dels expulsats, Dani, Alex i Pau, a més de Sam per acumulació. 

Malestar a l’Ampolla per a l’arbitratge

SEGONA CATALANA DIUMENGE 16 HORES

El Jesús i Maria ha confirmat
aquesta setmana la incorpora-
ció del defensa central Víctor
Pujol, jugador de Camarles que
feia quatre anys que estava a
l’Amposta, dos amb el primer
equip, amb el que va debutar a
la Tercera divisió. Finalment,
dilluns la nit rebia la baixa i ja
s’incorpora al conjunt de José
Mari i de Dani. Diumenge (16 h),
ja podria debutar, contra el
Cunit.
D’altra banda, el Jesús i Maria
va jugar diumenge al camp de
l’Ampolla el partit ajornat al seu
dia. Es va imposar per 0-3 i, d’a-
questa forma, es situa a un punt

del líder la Cava. Va ser un par-
tit marcat, una vegada més a
l’Ampolla, per l’estat del terreny
de joc i, a la vegada, en aques-
ta ocasió, també per les expul-
sions. Els locals no van quedar
d’acord amb l’arbitratge. Al pri-
mer temps es van quedar amb
deu i a la represa, amb el 0-2,
amb vuit. Ferreres, de penal clar
comès a Nico, va fer el 0-1.
Chema li aturaria un segon
penal, ja al segon temps. Però
Nico, després d’una excel.lent
jugada de Pier, de mestre, va
marcar el 0-2 i amb el partit
trencat, Decal va ampliar l’avan-
tatge amb el 0-3 definitiu. 

El Jesús i Maria incorpora a Víctor, de l’Amposta
Diumenge, contra el Cunit, ja pot debutar. Els de l’Aube van vèncer a l’Ampolla i ara estan a un punt del líder

SEGONA CATALANA

25 de novembre. 15.30 hores. Partit
Tivenys-la Sénia. A quin hora han de dinar
els jugadors visitants? Si dinen, clar. Els
de l’Aldea, per la seua part, sortien direc-
ció a la terra del ví a les 13 hores. Arribar
allí, amb presses, i jugar un partit amb
l’estòmec ple o buit. 
Partit Perelló-Atlas, 15.30 h...els aficio-
nats que van a missa, fan l’aperitiu, mengen, fan un cafè,
tranquils impossible, i els espectadors que arriben amb el
postre a la boca... cal canviar els horaris del futbol, unificar
tots els partits a la mateixa hora. O tots els dissabtes a les
dotze o bé el diumenge per a fer al camp el vermut i unes
canyes pensant també amb el Canal Plus o l’Imagenio que
cada setmana canvien els horaris amb el que això suposa
per no haver de coincidir amb el Barça. Sense dubte, el fer
horaris més respectables per a jugadors i aficionats és com
jugar a la loteria cada setmana. Molts jugadors tenen núvia,
familia i els que juguen a Tercera o a Primera catalana sur-
ten de matinada, quan juguen fora, i tornen avançada la
tarde. Gairebé dotze hores fora de casa i si es mira el que
cobren, entre desplaçaments a l’entrenament i als partits
(conviuen més amb el seu tècnic que amb la seua núvia),
gairebé perden diners. Avui, el futbol, és sacrificat per al fut-
bolista de les categories modestes. Ja no solament és la
feina, el factor oci que cada cop està més en auge i en una
època en què no és com abans que es feien terúlies abans
i després dels partits, com a l’Estudiantil de Tortosa o a
altres llocs (a cada localitat, el seu). Això s’ha acabat. Cada
vegada es disputen més partits en dissabte a la Segona
catalana. Però als pobles com Flix, Pinell, Amposta, la Cava,
Jesús i Maria...el futbol continua sent una religió, que passa
de pares a fills. Veure partits d’aquestes comarques no sola-
ment és pagar una entrada per entrar al camp, es viuen de
tal forma que poden haver-hi grans ambients, fins i tot ten-
sos amb gent que apreta i, tot i que no és com anys enre-
ra, encara succeeix.
Per això, tenint en compte també que no hi ha prou il.lumi-
nació artificial en segons quins camps per jugar a segons
quines hores, penso que s’han de canviar els horaris per-
què, en segons quina època de l’any, els aficionats puguin
dinar tranquils i també puguin veure al Barça o a l’Espanyol
amb calma.
Es la solució unificar horaris, tots els partits a les 12 o a les
4 de la tarde. Aquesta setmana es batrà el rècord a la
Segona catalana de Girona. Es disputaran tots els partits el
dissabte menys dos, potser aquest és el futur.

UE RAPITENCA, SEGUEIX EL CULEBRÓ
Me diu el president, Don Ramon, respecte la columna de la
setmana passada, “et vas oblidar de posar una cosa: que
ens toqui la loteria per a poder pujar a la Segona B. Amb
mantenir-nos aquest any ja serà un miracle i la temporada
vinent haurem de fer un equip amb molts jugadors locals i
de les Terres de l’Ebre. Amb el que has publicat ens pots
portar a la ruina. D’on trauriem els diners?”. Don Ramon,
home conservador. Teixidó, el tècnic, i Fernando, el secre-
tari, dos entusiastes. Perquè vaig dir que al 2015 podria ser
l’any de la Rapitenca per intentar-ho. Algun dia els compta-
ré un secret d’aquest club que sólament un membre de la
seua directiva sap. Naturalment, ell i jo.

ES RENTABLE PUJAR?
Interessa o no l’ascens a la Primera catalana?. Pujar suposa
una alegria immensa però després es pot patir en la nova
categoria, com li passa al Valls, Torredembarra o Morell. La
temporada passada, el Torreforta va sofrir fins el darrer sos-
pir i en aquesta ho fan quatre clubs d’aquesta demarcació.
No és rentable aquesta categoria. Fa diverses campanyes,
a la Preferent, Valls, la Sénia i Ascó no solament van baixar
a Primera regional si no que en poc temps es van veure arro-
segats a la Segona. El Vilaseca va pujar dos cops i també en
va baixar dos (04-05 i 06-07). L’aventura del Camp Clar (05-
06) i Remolins-Bítem (10-11), tot i que fou en any de rees-
tructuració, van ser efimeres. Únicament va durar un any l’a-
legria. Jo penso que pujar-hi no és rentable i encara que hi
ha moltes esperances d’ascens per molts dels equips
ebrencs. Equips com el Catllar o Cambrils, que van estar en
categoria superior, saben que no solament es necessita
tenir més equips, sino que més pressupost. Quina millor
categoria per a la Cava, Jesús i Maria o Alcanar que la que
estan actualment. I si pugen amb tota seguretat patiran, més

Cal canviar els horaris del futbol

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Gran jugada de Pier que va servir-li a Nico per fer el  0-2, diumenge passat.

CANALTE

Alcanar-la Cava, el derbi
Torna el futbol, després del descans, i a la Segona catalana el par-
tit de la jornada es disputarà a Alcanar on els locals rebran el CD la
Cava, el líder. L’Alcanar és quart, a sis punts del seu proper rival.
Per tant, és un duel amb doble valor pels dos equips. Una prova.
Els canareus, d’entrada, surten més obligats, tenint en compte tam-
bé les darreres ensopegades fora de casa que han frenat la bona
línia que portaven. 
S’enfronten dos conjunts que comporten un pronòstic incert.  L’Al-
canar, excepte la derrota inverosimil contra el Cunit, s’ha mantingut
ferm a casa on s’ha distingit per golejar i crear ocasions (ha fet 21
gols). La Cava, per la seua part, es molt fort en els desplaçaments
en els que només ha cedit una derrota (primera jornada) i ha asso-
lit quatre victòries i un empat. Jaime i Pau seran baixa per al líder.
Manel Subirats ho serà per als locals. 

fitxatges, més pressupost, més nervis a l’afició si els resultats no són
bons i si l’equip no va bé, menys aficionats al camp. Per favor, renuncieu a l’ascens pel bé del futbol ebrenc i de les seues aficions. 
El Tortosa que històricament és un club de Tercera però que ha estat a Primera catalana els darrers anys, patint i sempre patint, tot i
els seus intents infructuosos de pujar, ara, a Segona catalana està donant oportunitats als joves i comença a guanyar partits. Els joves
mai van tenir oportunitats en anys anteriors. Ara, sí. 
SEGONA CATALANA. COETS, FESTES I TRAQUES
Tres partits en vuit dies ha jugat l’Ampolla, i a casa. Els tres els ha perdut. No hi havia altres dates per a poder jugar? Els guanyadors
d’aquests partits van aprofitar la situació. 
El diumenge gran matx Alcanar-la Cava. El local és un equip ferit, amb resultats adversos darrerament fora de casa. La Cava, líder i
molt potent en les sortides, propicia un pronòstic sense terme mig. No hi haurà empat en aquesta confrontació.  
La Cava si perd i guanya el Jesús i Maria, aquest equip serà el proper líder. El frec a frec al Delta continua. Capitol 4456 d’aquesta
lliga. 
Vaig dir abans de començar la temporada que els favorits eren Roda, Jesús i Maria, Tortosa i Gandesa. Aquests dos últims, després
del seu mal inici,  s’han afegit a la festa. Però atenció amb el Catllar que vol estar a la traca final. Aquesta lliga promet més que mai.
L’Ampolla va acabar amb vuit jugadors contra el Jesús i Maria perquè l’àrbitre va posar de la seua part. I fa dues setmanes, el col.legiat
va exaltar als aficionats de la Cava amb un gol anul.lat a darrera hora. Del 2-1 es va passar a l’1-2 en temps afegit. Futbol, àrbitres i
aficionats que fan més gran aquest esport, en aquestes categories, cada setmana.  

El Flix va guanyar diumenge a
Móra la Nova (0-3) en el partit
de recuperació i torna a ser el
líder del grup, en solitari. Jacob
(2) i Marc van fer els gols. Els
dos primers, al primer temps,
van ser protestats pels locals,
per possible fora de joc.
El Móra, amb la derrota, no ha
pogut aprofitar els dos partits
de recuperació i es manté en la
zona delicada de la taula, amb
cert neguit perquè la millora no
arriba.
El Flix, per la seua part, no va
fallar i, ben arropat pel seu

públic, va assolir la victòria a
còpia de bon treball. 
Cal dir que Albert Viñas, des-
prés de marxar a Finlàndia, ha
tornat perquè no es va trobar el
que li havien promès. Ja va
jugar a Móra. 
Diumenge, el duel esperat. El
Perelló rebrà el Flix amb gran
ambient a la Vinyeta. El locals,
amb els mateixos punts que el
Móra, són segons. I el Flix ara
és líder. Res es decidirà però és
evident que és un partit del
màxim interés i que por marcar
l’estat d’ànim d’uns i altres.

Perelló-Flix, duel al cim
Els flixancos són líders en solitari, un punt per davant del seu proper rival

TERCERA CATALANA. DIUMENGE 15.30 H

El Flix visita el Perelló, diumenge, en el partit més destacat de la jornada.

PAU FOLQUÉ/JE FLIX
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Una acció d’un partit del Flix, d’aquesta temporada. A Campredó.
PAU FOLQUÉ/DEP. COMUNICACIÓ JE FLIX

Els
resultats

de la
jornada

El Flix, líder, visita el
Perelló, diumenge. Els
perellonencs estan un

punt per darrera. Serà el
partit de la jornada.

De la jornada
PRÒXIMA JORNADA   
Vilassar-Castelldefels

Rubí-Manlleu
Júpiter-Santboià

Gramanet-Vilafranca
Muntanyesa-Figueres

Gavà-Cornellà
Olot-Terrassa

Pobla Mafumet-Vic
Europa-Balaguer

Rapitenca-Palamós (dissabte 16.30h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 15 11 3 1 25 7 36
2. Cornellà 15 10 4 1 29 8 34
3. Europa 15 8 5 2 20 10 29
4. Manlleu 15 7 6 2 21 10 27
5. Pobla Mafumet 15 7 4 4 15 12 25
6. Rubí 15 6 6 3 24 16 24
7. Figueres 15 7 2 6 18 18 23
8. Santboià 15 5 7 3 21 17 22
9. Gramanet 15 4 8 3 11 11 20
10. Terrassa 15 4 7 4 16 13 19
11. Rapitenca 15 4 7 4 14 11 19
12. Vilassar 15 5 3 7 16 19 18
13. Castelldefels 15 3 6 6 11 20 15
14. Vilafranca 15 4 3 8 10 22 15
15. Vic 15 2 8 5 11 12 14
16. Gavà 15 3 4 8 12 18 13
17. Palamós 15 3 4 8 16 29 13
18. Muntanyesa 15 3 4 8 12 28 13
19. Júpiter 15 3 3 9 17 26 12
20. Balaguer 15 1 6 8 12 24 9

Tercera divisió RESULTATS
15a jornada, 3a divisió
Balaguer-Pobla Mafumet   1-1
Castelldefels-Rapitenca 1-0
Santboià-Rubí 2-2
Vilafranca-Júpiter 2-2
Vic-Olot 0-1
Palamós-Europa 1-3
Manlleu-Vilassar 2-1
Figueres-Gramanet 0-0
Cornellà-Muntanyesa 5-0
Terrassa-Gavà 0-0

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 (15.30 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

Horta-Sant Jaume 1-2

Campredó-Vilalba 1-2

Camarles-Móra Nova 1-0

M. Nova-Flix 0-3

Horta-Deltebre 3-2

Tercera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Flix 13 37 13 30

2.  Olimpic 13 28 11 29

3. Perelló 13 31 20 29

4. la Sénia 13 25 16 23

5. Pinell 13 29 21 20

6. Horta 13 24 28 20

7. Ulldecona 13 20 20 19

8. Deltebre 13 21 22 18

9. Camarles 12 17 20 18

10. Vilalba 13 21 23 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. Sant Jaume 12 23 27 13

16. Móra Nova 13 15 21 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 (18 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

Catalònia-Ginestar 3-3

Roquetenc-Benissanet 3-2

Arnes-la Galera 3-2

Bot-Deltebre 9-4

R. Bítem-Ginestar 2-1

Bot-Xerta 3-0

Quarta catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 13 54 15 32

2. Batea 12 33 12 32

3. R. Bítem 12 39 9 26

4. Alcanar 12 24 9 26

5. Catalònia 13 29 19 26

6. Bot 12 29 25 19

7. Benissanet 12 24 18 17

8. Ginestar 12 26 24 17

9. Roquetenc 12 21 26 16

10. Tivissa 12 27 31 15

11. Arnes 12 18 21 14

12. Xerta 13 24 33 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 (diu 17 h)

Valls-Torredembarra

Sants-Igualada

Cervera-Martinenc

Viladecans-Andorra

Santfeliuenc-Ascó (dissabte 18.30 h)

RESULTATS

13a jornada, Primera catalana

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 (18.30 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

Ampolla-Tortosa 0-2

l’Ampolla-Jesús i Maria 0-3

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 13 21 10 27

2. Jesús i Maria 13 30 15 26

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.TERCERA/QUARTA CATALANA 

El Club Futbol Sala Roquetes efectuarà dissabte
una rifa a benefici de la Marató de TV3, que des-
tinarà els recursos econòmics a la lluita contra el
càncer. Coincidint amb els partits que disputaran
demà la tarde l’equip masculí davant el Móra
d’Ebre (15.30h) i el del femení contra el Riudoms
(20 h), es vendran les butlletes a un preu d’un
euro per a poder donar tota la recaptació recolli-
da a la Marató i, d’aquesta forma, col.laborar amb
la jornada solidària de diumenge.
La intenció és vendre el màxim nombre de butlle-
tes, entre jugadors, socis aficionats i gent que
desitji col.laborar amb la causa passant pel pave-
lló de la localitat durant els dos partits que tindran lloc el dissabte. 

El Futbol Sala Roquetes, amb la Marató de TV3

L’Horta va guanyar el
Deltebre (3-2) en partit de
recuperació disputat diumen-
ge. Els de la Terra Alta van
avançar-se en el marcador
amb tres gols en els primers
25 minuts, Miquel, Vallès i
Jordi. 
Al Deltebre li va costar entrar
en el partit i més amb el 3-0.
Però va fer-ho a la represa
quan Pastor va marcar el 3-1.
Els de Capera, amb bona pro-
posta, van guanyar metres i
van pressionar més amunt a
un Horta que va quedar-se

amb deu per l’expulsió de
Ruben Barriga. El jugador,
que tornava després de la
lesió, va agredir a un rival.
Un gol en pròpia porteria dels
locals va suposar el 3-2 i el
duel es va ajustar. L’Horta va
acabar passant-ho malament
per la pressió del conjunt del
Delta que, amb els seus
intents, va estar prop de l’em-
pat en els darrers minuts.
L’Horta, amb els tres punts,
es situa a la part còmoda de
la taula, prop de les primeres
places. Però ja sé sap que el

grup està força igualat i que,
segons els resultats obtinguts
en un parell de jornades, pots
estar dalt o baix.
De l’actualitat de la categoria,
dir que el porter Marc Andreu
ha causat baixa d’El Pinell.
Una vegada recuperat de la
lesió, pot fitxar amb altres
equips. 
De la Quarta catalana, dels
partits ajornats, qui millor se
n’ha sortit és el Bot, amb els
sis punts. El R. Bítem puja
posicions en guanyar el
Ginestar per 2-1.  

L’Horta s’enganxa a les primeres places

El Club Atletisme Terres de
l’Ebre organizarà els dies
27 i 28 de desembre i els
dies 2, 3 i 4 de gener les
jornades d’iniciació al triatló
per a jóvens entre 7 i 18
anys.  
Aquestes jornades que es
realitzaran a Tortosa servi-
ran per a conèixer aquest
esport i practicar les tres
disciplines que l’integren

mitjançant jocs i activitats
lúdiques i físiques perquè
els assistents pugin gaudi-hi
d’aquesta disciplina esporti-
va. 
El preu serà de 30 euros
per persona i amb aquest
s’inclourà l’entrada a la pis-
cina tots els dies. 
Es necessari dur la bicicle-
ta. Per a les incripcions, els
interessats poden trobar

més informació al següent
correu electrònic: 
danimeseguer85@gmail.com

Cal tenir en compte que
aquestes inscripcions s’han
d’efectuar abans del proper
dia 24 de desembre, indi-
cant el nom, cognoms, edat
i esport que s’està realitzant
en l’actualitat i de quina
forma.

CLUB ATLETISME TERRES DE L’EBRE

Jornades d’iniciació al Triatló
Per a jóvens de 7 a 18 anys

Tortosa Hidrocanal, 25
BM la Roca, 26

L'equip tortosí afrontà el
partit ontra el conegut equip
del BM La Roca, en un
enfrontament que es plante-
java a priori complicat. El
club roquerol ha apostat
fort per aquest equip amb
fitxatges i renovacions tant
quant a les jugadores com a
la banqueta, executant un
inici de temporada molt bo i
perfilant-se com un seriós
candidat per classificar-se
per a les finals de Catalunya
i esdevenint un rival directe
a les aspiracions tortosines
de repetir classificació.
L'equip visitant va des-
plaçar-se recolzat amb un
nombrós grups d'aficionats
que van compartir graderia
amb l'afició local. Des d'un
principi s'intuí que l'encon-
tre seria excepcional, i cap

dels dos equips va decebre
les expectatives. Ritme,
alternances en el marcador,
atacs controlats, tècnica,
defensa... ambdós equips
van donar un espectacle de
joc a la pista amb un joc net
i respectuós. La igualtat es
va mantenir en el decurs de
tot l'encontre, arribant a la
mitja part amb un ajustat
16-15.  La segona part va
tenir la mateixa dinàmica. Al
final, 25-26. Tot i el resultat
advers, balanç positiu del
partit on les tortosines es
van retrobar amb el seu
millor joc emocionant i
vibrant, amb un bon plante-
jament defensiu i un atac
fluid i ordenat.
La nota negativa, fou un
altre cop l'arbitratge, des-
compensat i amb falta de
criteri, no va estar a l'atura
de la competició. 
Demà, les tortosines es

desplacen al camp del
Molins de Rei, actual cam-
pió de la categoria, que va
renunciar a jugar en Primera
Nacional per manca de
pressupost.

Alineació: Paula Estorach i
Nerea Cardona a la porte-
ria; Mireia Andreu, Jenifer
Cornejo, Aida Rieres, Núria
Albacar, Maria Valldepérez,
Jèssica Bertomeu, Cinta
Gisbert, Eryka Sigüenza,
Marta Lliveria i Gisele Angel.

Els resultats de la jornada:
Vilanova-Oar Gràcia
Sabadell (31-25); Mataró-
Gavà (26-36); Salle
Montcada-Handbol Ascó
(20-22); Associació
Lleidatana-Granollers (37-
35); Handbol Tortosa
Hidrocanal-La Roca (25-26)
y Sant Esteve Sesrovires-
Molins de Rei (21-26). 

L’atleta de Roquetes Albert
Giné va fer de guia al corre-
dor invident Javier Fran en la
‘Marató d’Ardenya’, prova
que va constar d’un total de
44.6 quilòmetres. El tán-
dem va completar el reco-
rregut amb un registre de
9h35’, superant les vuit
hores que s’havien estipulat
per a completar la prova.
Malgrat tot, el fet d’acabar
la prova ja té un gran mèrit. 
Ara Giné ja prepara el seu
proper objectiu: anar de
Fontibre a Riumar (entre
1000 i 1200 quilómetres)
por el GR99.
Així mateix, cal dir que
aquest cap de setmana es
celebra a la Ràpita l'esdeve-
niment "24 hores corrent,
caminant, en bici..." en
suport a la Marató de TV3,
que enguany recollirà fons
per a la lluita contra el càn-
cer. 
Albert Gine afronta, amb el
suport d’altres atletes que
faran relleus, el seu repte
24h. 
A més de la vessant esporti-
va, té rellevància la solidària
per poder recaptar fons i
col.laborar amb la causa,
amb la Marató i en la lluita
contra el Càncer. 

GINÉ TÉ UN NOU REPTE, A LA RÀPITA: “24 HORES CORRENT, CAMINANT”

Albert Giné i Javier Fran 
acaben la ‘Marató d’Ardenya’

Diumenge vinent, se cele-
brarà la ‘IX Trobada
Cicloturista de Jesús i VII
Memorial Miquel Espinós’,
acte per a col.laborar amb la
Marató de TV3. 
L’activitat està organitzada
per l’EMD, el CC Jesús-
Primitivo Conesa i la
Federació. 
La cita sortirà a les 9.15 h
des de Jesús i passarà per
diverses poblacions (Aldover,
Xerta, Benifallet, Coll de
Som, Tivenys (avituallament),
Bítem, Tortosa, Roquetes)
fins tornar al lloc on s’haurà
iniciat. El recorregut constarà
d’un total de 50 quilòmetres.
Sobre les 12 s’espera l’arri-
bada dels ciclistes a la
Pèrgola jesusenca. 
Hi haurà una menció especial
per José Escofet, un dels
ciclistes ebrencs amb un his-
torial més extens. 

DIUMENGE. MEMORIAL MIQUEL ESPINÓS

Trobada Cicloturista de Jesús

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Derrota però partit espectacular

                         



DIVENDRES 14 
DE DESEMBRE

DE 201218

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
OOPPIINNIIÓÓ

L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
MERCÈ FISCHER, REGIDORA DE FESTES I TURISME DE L’AJUNTAMENT D’ALCANAR

Quants cops hem escoltat
allò que diu, "val més una
imatge que mil paraules". I
precisament d'imatges ha
tractat FotoEbre. Imatges
que transmetin territori en
tots els seus aspectes,
des dels indrets més
recondits de les Terres de
l'Ebre fins al patrimoni
natural i cultural més arre-
lat a la nostra terra. Però
també de persones, la
gent de casa nostra,
petits i grans, que amb les
fotografies presentades,
deixen una pinzellada per
sempre més de com som.
La festa és un altre aspec-
te que no podem obviar,
unes festes i un folklore
propi i molt nostre. I per
últim, l'esport. I l'esport
concebut des de tots els
prismes i disciplines. 
Això ha estat FotoEbre. La
seua primera edició. 
Ha hagut un període de
votacions populars via
internet, per determinar
les 5 fotos finalistes de
cada categoria. I un jurat
d'experts, format per pro-
fessionals del món de la
imatge de les Terres de
l'Ebre, decidirà, de mane-
ra individual i secreta,
quina és la foto guanyado-
ra de les 5 finalistes de
cada categoria, i no es
donarà a conèixer fins el
dia de la gala. O sigui, avui
divendres al Centre Civic
d’Alcanar, a partir de les
20 hores. Es el gran dia.
N’hem volgut parlar amb
Mercè Fisher, Regidora de
Festes i Turisme de
l’Ajuntament d’Alcanar,
localitat que acull la prime-

ra gala d’aquesta nova ini-
ciativa de Més Ebre i
Canal TE.

Més Ebre: Un projecte
que fa territori?
Mercè Fisher: Sense cap
dubte. I de gran valor. Una
iniciativa sensacional de
coesió i de promoció del
nostre territori. Es una
forma de manifestar la
nostra cultura que cal des-
tacar que té molta força i
està viva. Molt viva. A tra-
vés d’imatges queda
reflectit el nostre tarannà i
això ens permet conser-
var vives les nostres tradi-
cions que, com el tarannà,
són pròpies.

ME: Cal destacar iniciati-
ves com aquesta, en
aquest cas de Més Ebre i
Canal TE, en un contexte
com l’actual de dificultat
però valorant tot el que
representa. Es important
poder donar suport a ini-
ciatives com aquesta,
com s’ha fet des
d’Alcanar.
MF: Molt perquè, com he
dit, projectes com
FotoEbre són una eina que
ens permet oferir la nostra
identitat a través de les
fotografies i ens facilita
donar a conèixer el nostre
territori. Nosaltres, des de
la regidoria de Festes, així
com d’alcaldia i del grup
de govern, vam donar
suport a aquesta iniciativa
i estem satisfets de que la
primera edició es faci al
nostre poble per tot el que
significa FotoEbre com a
finestra de promoció amb

totes les imatges que
aquest concurs ha recollit
de les nostre Terres.
Esquerra Republicana llui-
ta al màxim pel nostre
territori i per la Vegueria i
poder-nos oferir d’aquesta
forma és fonamental per
tenir un lloc digne dins del
nostre país. El que merei-
xem perquè tenim la nos-
tra idiosincràsia pròpia,
definida i també diferent.
Som catalans com els pri-
mers, estem al sud i hem
de veure que la cultura
catalana comença pel nos-
tre territori. I poder mos-
trar-ho amb tantes foto-
grafies és molt satisfacto-
ri. 
ME: Més de 1100
fotogràfies en la primera
edició. Premis per als
guanyadors a més d’un
impuls en el camp fotogra-
fic per als autors.
MF: Des del meu punt de
vista, FotoEbre, amb el
nombre de fotografies
recollides, ha estat un
gran èxit. I és per estar-ne
satisfets. I si les veus,
comproves la qualitat i la
feina que hi ha darrera d’e-
lles, i la identificació que
tenim amb totes aquestes
imatges. Exit de qualitat i
de quantitat. Que en un
època complicada hi hagin
iniciatives com aquesta és
per felicitar-vos i per
col.laborar, dins de les
possibilitats, en la mesura
que es pugui. La gent ha
participat i això, com ja he
esmentat, fa territori. 

ME: A Alcanar sabrem els
guanyadors. Es un secret

fins el final. Emoció per
saber qui tindrà la recom-
pensa i qui podrà ser reco-
negut públicament pel seu
enginy en la captura d’una
imatge característica del
nostre territori.
MF: Doncs si, després de
tot el que ja he valorat, cal
fer-ho també amb la ves-
sant competitiva,  l’emo-
ció que significarà conèi-
xer els guanyadors. I en

aquesta primera edició ho
acollim a Alcanar, per això
també estem satisfets de
tot plegat.
ME: D’altra banda, a nivell
d’Alcanar, des de la seua
regidoria, en general, qui-
nes valoracions fa?. 
MF: Des de la regidoria de
Festes i Turisme, d’on es
vertebren d’altres, només
podem dir que estem tre-
ballant molt en la línia de

potenciar els recursos
existents a Alcanar, que
no són pocs, i de poder
promocionar-los, donant-
los a conèixer aprofitant-
los de la millor forma pos-
sible. Les activitats són
nombroses durant tot
l’any i aquest és el nostre
objectiu, treballar en la
promoció de tot el que
ens regala la nostra locali-
tat.

Primera edició de FotoEbre.
Avui, a Alcanar, es coneixeran els guanyadors.

Al Centre Civic (20 h)
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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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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

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

La Senia.  Ocas ió !
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

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 ELFARO- ALCANAR 

LLAGOSTINS AMB ROM 
I PELL DE  TARONJA

INGREDIENTS:

- Llagostins
- Oli d`oliva
- 3 Grans de cafè
- 1 Pell de taronja
- Rom

PREPARACIÓ

En una cassola ambo li, es sofregeixen els llagostins, junta-
ment amb els grans de café i la pell de taronja.

D`altra banda es flameja el rom . Es retira l̀ oli de la casso-
la, s`emplata i es tira el rom amb la plama al plat

RESTAURANT LUPE - LES CASES D’ALCANAR

LLAGOSTA AMB SALSA DE TARONJA

INGREDIENTS:

- Llagosta
- All, 
- Julivert
- Ametlles
- Pa sec 
- Taronja
- Oli
- Sal
- Prunes

PREPARACIÓ

En una cassola, posem l̀ oli, i la picada te julivert, all, l̀ amet-
lla i el suc de taronja.

Després afegim la llagosta. Un cop cuita ho emplatem i es
posen les prunes

RESTAURANT MESON DEL MAR
LES CASES D’ALCANAR

LLOBARRO AL FORN AMB TARONJA

INGREDIENTS 4 PERSONES:

- Ceba
- All 
- Julivert
- Suc de taronja
- Llobarro

PREPARACIÓ

En una safata de forn, posem l̀ oli, i la ceba i i la picada, sal,
pebre negre ie l suc de taronja. I posem al forn 20 minuts
aprox.

Després afegim la llagosta. Un cop cuita ho emplatem i es
posen les prunes
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Renau Audi, Manuel   

Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Xavier Ferre - Lluis Ferre  

Passeig Canal, 7. (Amposta) 977706247

Laura Lluís - Aida Noe ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Molt ennuvolat o cobert tot el dia al quadrant nord-oest. A la resta del país,
estarà entre mig i molt ennuvolat per núvols alts i mitjans, més trencats durant
el matí i més espessos a partir de la tarda, sobretot a la meitat oest on que-
darà localment cobert.

Precipitacions
S'esperen algunes precipitacions febles o localment moderades al vessant sud
del Pirineu Occidental, menys importants durant la primera meitat de la jorna-
da. A més, a partir de migdia també se n'esperen de febles a la resta de la
meitat oest del país, que de manera més dispersa podran arribar a altres
punts de Catalunya. Seran entre minses i poc abundants (entre 5 i 20 mm), si
bé seran localment abundants (entre 20 i 50 mm) al vessant sud del Pirineu.
La cota de neu es situarà al voltant dels 1200 metres de matinada al Pirineu
occidental i dels 1500 metres a la resta, i pujarà fins els 2200 metres a la
tarda al vessant sud del Pirineu i als 2400 metres a la resta.

Temperatures
Temperatures lleugerament més altes, tot i que al nord-est del país les màxi-
mes pujaran moderadament. 
Les temperatures mínimes oscil·laran entre -3 i -2 ºC al Pirineu, entre 0 i 5 ºC
al Prepirineu, depressió Central i prelitoral nord, i entre 4 i 9 ºC a la resta. Les
màximes seran entre 12 i 17 ºC a litoral i prelitoral i entre 8 i 13 ºC a la resta.

Visibilitat
Bona en conjunt, si bé fins a mig matí serà entre bona i regular. Al vessant sud
es mantindrà regular tot el dia. Hi haurà alguna boirina o banc de boira mati-
nal a punts del nord de la depressió Central i del prelitoral.

Vent
De matinada bufarà fluix i de direcció variable en conjunt, si bé al litoral nord
bufarà el component sud i oest moderat. La resta del dia bufarà el vent del sud
i oest arreu del país entre fluix i moderat, tot i que a al litoral i a les cotes ele-
vades serà moderat amb cops forts i algun de molt fort, sobretot al nord-est
del país.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit  de Venus, Urà i Mercuri per la teva
casa dotze indica que el teu món sentimental
travessa una fase de certa intensitat. És impor-
tant sentir-té be amb tu mateix.

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d'amor prefereixes que les
coses estiguin clares ja que no pertanys a un
signe molt donat als canvis. És necessari
que coneguis els mètodes de l´autocontrol.

Bessons
20/5 al 21/6

Respecte a l´amor, vés amb compte a voler
viure somnis utòpics o t´emportaràs una
desil·lusió. Per millorar el teu estat de salut
has de tenir més disciplina , cuidar-te més.  

Cranc
22/6 al 21/7

Seria positiu per a tu  que no prenguessis
decisions precipitades i que visquis tots els
teus  assumptes sentimentals amb molta
calma i paciència.

Lleó
22/7 al 22/8

Aprofita el cap de setmana per gaudir de
l´amor i expressar els teus sentiments. El tràn-
sit  del Sol  i Neptú per la teva casa set bene-
ficia la teva relació de parella. 

Verge
23/8 al 21/9

En la teva relació de parella tracta de ser
pacient i no et precipitis a l´hora de resoldre.
Respecte a la teva salut , hi ha algunes coses
que t´inquieten.

Balança
22/9 al 22/10

No tot està resolt  amb la teva parella, de vega-
des tens el cap posat en un altre lloc. Pensa que
sempre hi ha temps per a tot .La teva activitat
laboral  no ha de acaparar tot el teu temps.

Escorpí
22/10 al 21/11

Mercuri , Venus i Urà transitant per la teva casa
cinc et dóna una gran capacitat  creativa i poder
materialitzar les teves pròpies iniciatives  en el
terreny de ĺ amor. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes  d´amor , ara mateix et convé
saber per on trepitges. Tracta de cuidar-te i
mantenir-te en forma , així podràs exigir al teu
cos l´esforç  físic que desitges.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d´amor , el trànsit de Venus , Urà
i Mercuri per la teva casa  tres indica que ara és
el moment  idoni per millorar la teva habilitat
comunicativa.

Aquari
20/1 al 18/2

S´anima la teva vida social i afectiva durant el cap
de setmana .Sortiràs i freqüentaràs llocs de
moda amb amics. Durant el dia d´avui  gaudiràs
de claredat mental i de força personal.

Peixos
19/2 al 20/3

Les circumstàncies et duran a un terreny on
tindràs  oportunitats  per viure  una nova aven-
tura .Conserva  la calma, pren decisions i arriba
al moll de la qüestió.

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 7°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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Durant tot el dia, els pro-
fessors encarregats d'im-
partir les classes oferiran
una mostra de cada disci-
plina per als visitants. Hem
de recordar que l'Espai de
Creació Enclave naixia el

passat 30 de desembre
després que el coreògraf i
ballarí ebrenc, Roberto
Olivan escollis les instalo-
lacions de l'antiga discote-
ca Mina de Deltebre per
ubicar-hi el seu taller. Des
d'aleshores l'espai ha aco-
llit companyies i creadors
de tot el món per desenvo-
lupar-hi les seves crea-
cions; i en la Sala
Moviment, s'ofereix una
programació cultural esta-
ble. Olivan va decidir ubi-
car l'Enclave al Delta de
l'Ebre "per la situació, l'en-
torn i la tranquilolitat" que
ajuda a la creació artísti-
ca. Mentre l'Espai de
Creació Enclave amplia la
seva oferta. Olivan, ultima
els detalls del seu nou
espectacle" i que preveu
estrenar el proper 18 de
gener al Mercat de les
Flors de Barcelona. El pro-
jecte és una producció d'Enclave i el Teatre

Mercat de les Flors de
Barcelona. Els assajos i la
preparació s'estan realit-
zant a Deltebre des de fa
unes setmanes, aquí esta-
ran treballant fins a finals
de desembre i al gener
aniran directament a fer
els darrers preparatius
sobre l'escenari abans de
l'estrena de l'obra. Al
Teatre Mercat de les Flors
de Barcelona hi actuaran
dues setmanes i després
començaran la gira. El títol
de l'espectacle és en
angles "A place to bury
strangers" pel caràcter i la
projecció internacional

que li volen donar. Aquest,
que es podria traduir com
"El Cementiri dels
Estranys", tindrà com a
característica principal
que es farà amb el públic
a les quatre bandes,
enlloc del tradicional
públic frontal amb només
un punt de vista. També
cal destacar que la com-
posició musical esta feta
per Laurent Delforge,
amb qui el director
Roberto Olivan ja ha tre-
ballat altres cops i qui
farà una creació musical
electrònica inèdita per
aquesta obra. 
El director de l'especta-

cle, Roberto Olivan, expli-
cava que tot i que la cultu-
ra passa per hores baixes
"el nostre espectacle ha

suscitat un interès inter-
nacional que segur es tra-
duirà amb diferents actua-
cions arreu d'Europa".

L'Espai de Creació Enclave 
amplia la seva oferta

A partir de gener,
l'Espai de Creació
Enclave amplia la seva
oferta, i a partir d'ara el
coneixerem com a
Enclave Espai de
Creació, Oci i Esport.
Aquest dissabte es durà
a terme la presentació
de les noves activitats:
FightFit, BikeFit,
TonoFit, DanceFit i
Pilates, dins de la I
Jornada Esportiva de
portes obertes. 

A partir d’ara, el coneixerem com Enclave Espai de Creació, Oci i Esport

ART EN EXPANSIÓ

ART

REDACCIÓ

              




