
    

diari ebrediari
DIVENDRES 21 DE DESEMBRE DE 2012    

www.mesebre.cat

núm. 651

VERSIÓ IPAD/IPHONE/ANDROID 
PATROCINADA PER:

La setmana passada ja donà-
vem les gràcies a tota aquella
gent que, durant la trajectòria
del concurs, feia aflorar el seu
instint artístic per deixar empren-
ta “ebrenca”. La decisió no va
ser fàcil, eren moltes les fotogra-
fies de qualitat, però nomès 5
podien ser els finalistes, i un el
guanyador. Al Centre Cívic
d’Alcanar estaven presents, per
rebre els seus premis, per veure
recompensat el seu esforç i
dedicació, i per fer de la nit, dife-
rent i divertida. Es va aconse-
guir, estem satisfets, i fins a la
propera. Premis de 300 euros
per als guanyadors absoluts, així
com material fotogràfic i estàn-
cies als Apartaments  Ornis la
Ràpita pels primers classificats
per categoria. Això és
FotoEbre, concurs organitzat
per Més Ebre i Canal TE.

P3

FotoEbre premia els seus guanyadors

Els advocats de l'Ajuntament d'Alcanar (Montsià) i els dels propietaris del complex de 32 apartaments amb la
llicència anul·lada judicialment han efectuat una primera trobada de col·laboració per intercanviar informació i
avaluar les possibilitats legals per evitar l'enderroc. Els afectats, que tindran accés a l'expedient urbanístic muni-
cipal per planificar la seva estratègia jurídica, confien que el Tribunal Suprem pugui avalar finalment el pla espe-
cial de reforma interior (PERI) aprovat pel consistori per legalitzar urbanísticament els blocs, pendent d'un
recurs de cassació que podria trigar un any a resoldre's.  P5

Continua la incertesa

Terres de l’Ebre. Alcanar congela tots els
impostos municipals per a l'any 2013.

P4

Esports. Darrera edició de l’any de Més Ebre,
avui divendres, i també darrera jornada del
2012 per totes les competicions.

P10

Terres de l’Ebre. L'oposició d'Amposta
critica que l'alcalde es negui a rescindir un
lloguer de 15.000 euros al mes.
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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 diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

OOPPIINNIIÓÓ

Cinc categories; territori, persones, esports,
tradicions i ecologia. Els protagonistes
molts… el nostre riu, les nostres platges, els
Ports, les festes que ens caracteritzen, les
tradicions…  i els finalistes 5, que divendres
passat, en el transcurs de la gala d'entrega
dels premis, al Centre Cívic d’Alcanar, van
conèixer si eren els afortunats de “coronar-
se” com els guanyadors d'aquesta primera
edició. 
FotoEbre es presentava com una festa dels

sentits, divertida, com ens deia la seva con-
ductora Diana Mar, i així va ser, tot els allí
presents van poder passar un bon moment
que, de ben segur, ja han emmarcat en la
seva memòria com una fotografia més”.
Nomès donar les gràcies a tots els concur-
sants, i esperar la seva participació l'any
vinent per poder seguir contemplant imatges
que consegueixen transmetre pau, serenor,
alegría, colors, llum, moviment… Fins l'any
que ve!

Editorial

Ens veiem a la pròxima Retrats de Robert Anglada,
per nens d’Horta

Opinió

Divendres 7 de desembre vaig tenir el
plaer d'assistir, junt amb molta altra
gent  de totes les edats, al primer
assaig dels Xiqüelos i Xiqüeles del
Delta, un projecte de colla castellera a
l'ebre que comença a caminar gràcies
a la iniciativa d'un grup d'ebrencs que
ja formen part d'altres colles castelle-
res del país. Al ser un desconeixedor
del món casteller no parlaré d'aquest
projecte pioner a les nostres terres i
em remetré a l'explicació que
Meritxell, companya ampostina acostu-
mada a aixecar castells amb els
Castellers de la Sagrada Família de
Barcelona, ha donat tant als mitjans
locals com nacionals.
Personalment voldria posar èmfasi en
l'espai que va acollir tan engrescadora
iniciativa. I és que degut a la manca
d'antelació en la sol·licitud i a la incom-
patibilitat d'horaris pel fet de ser un
pont festiu, aquest assaig no es va
poder desenvolupar a cap equipament
públic. Com a alternativa, es va dispo-
sar del Centre Social Autogestionat
“Lo Maset” de Deltebre.
Aquest espai, inaugurat l'abril del
2012, és el resultat de gairebé 2 anys
de treball desinteressat d'un grup de
joves compromesos de Deltebre que,
constituïts en Assemblea Popular i tal i
com expliquen al seu manifest funda-
cional “Som persones amb inquietuds
artístiques, culturals i socials que
volem canviar la perspectiva de la
societat actual respecte a l'estil de
vida i la gestió de l'oci, oferir serveis
per satisfer les necessitats de la gent
i, en definitiva, oferir un nou àmbit
obert a la participació ciutadana i la
vida social del territori. Tot sense ànim
de lucre.”
Com a resultat d'aquesta laboriosa
feina (cal saber que l'espai en qüestió
va ser rehabilitat pel col·lectiu degut al
seu estat ruïnós fruit d'anys d'abando-
nament), i tot i el poc temps que porta
en funcionament, les activitats que
s'han obert  a la participació veïnal no

han estat poques: tallers de risoterà-
pia, teatre, malabars, jocs tradicio-
nals, programari lliure o dels esmen-
tats castells, conferències diverses
sobre cooperativisme o alimentació
conscient, cinefòrums, concerts de
grups locals i moltes altres que podeu
consultar al seu lloc web.
En definitiva, es tracta d'una iniciativa
encomiable que encara té més raó de
ser en l'actual context de retallades de
la despesa pública en tots els serveis i
,especialment, en cultura i joventut.
Per tant, encara que l'Assemblea no
pretén accedir a subvencions per tal
de mantenir la seva independència, la
feina que fa hauria  de ser potenciada
i facilitada des de tots els àmbits,
sobretot públics.
Res més lluny de la realitat, però, l'únic
que han trobat des de l'Ajuntament de
Deltebre han estat entrebancs.
Condicions inassumibles a l'hora de
poder utilitzar els espais públics del
poble, incompliments de la paraula
donada en reunions amb responsables
municipals o l'assetjament continu i
injustificat per part de la policia munici-
pal han portat a la gent del Maset a
redactar un manifest de suport amb el
que es recullen signatures per a que el
projecte pugui continuar caminant.

Com a ciutadà ebrenc, àvid de noves
iniciatives socioculturals i amant del
territori i de la seva gent, jo ja he sig-
nat. Els podeu trobar al C/ estació 45
de Deltebre tots els dimecres a partir
de les 17 hores o a les xarxes socials
i google tot escrivint “Assemblea Lo
Maset”.

Jordi Morales Valldepérez
Amposta

Pel territori, la tradició, la cultura i el 

compromís social: Signem pel CSA Lo Maset

Opinió
Som la classe de les
“Roques de Benet” de l'esco-
la Montsagre d'Horta de Sant
Joan. Tenim 5 anys i aquest
trimestre hem treballat
alguns artistes com:
Sorolla,Van Gogh, Cezanne,
Henri Matisse, Modigliani,
Gaudí, Dalí i Picasso. També
hem fet un retrat de Robert
Anglada i hem pintat dues
obres seues: “Un jour peut-
être” i “Nu dans l'indigo”.
Anglada va nàixer a
Barcelona i va rebre premis
importants com: 1962
Primer premi de Pintura Jove
de la Sala Parés, Barcelona i
1963 Primer premi de pintu-
ra del Cercle Maillol de l'
'Instiut Francès. Becat pel
govern francès per a realit-
zar estudis a París. Ara tenim
la sort de tenir-lo vivint a
Horta. Aprofitant l'ocasió,
van decidir convidar-lo a l'es-
cola i fer-li una petita entre-
vista per entendre millor la
seva obra, el seu estil pictò-
ric i regalar-li el retrat que li
havien fet. Va ser molt ins-
tructiu i també molt emocio-
nant. Les nostres preguntes
giraven al voltant del artistes
que havien treballat, per
exemple si en alguna de les
seves obres predominava un
color, com  als gira-sols de
Van Gogh, si feia retrats com

Modigliani, si enganxava
algun tipus de materials als
quadres, si feia servir la tèc-
nica del “collage”,de l'estam-
pació...si pintava bodegons
com Cezanne o Matisse, pai-
satges com Sorolla, si el seu
estil era cubista com
Picasso, abstracte, moder-
nista, clàssic...
També li varem preguntar
perquè havia decidit viure a
Horta i si havia pintat algun
paisatge o muntanyes del
Port o del poble.
Perquè pintava formes feme-
nines o dones nues, tal vega-
da per la bellesa del cos
humà com feien els clàs-
sics...
Varem passar una tarda molt
agradable i per cloenda
Anglada ens va regalar un
dibuix fet al moment del nos-
tre poble i nosaltres li van
regalar el seu retrat.
Ara ens ha convidat i des d'a-
quí nosaltres convidem a tot-
hom a una exposició anome-
nada “Via Art” que fa pels
bars i restaurants del poble
on exposarà 14 de les seves
obres.

(Els alumnes de P5 i la seva
mestra Rosa Irene Zarzoso).  
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I aquí tenim els noms dels
guanyadors. Cap a l'alba,
primera instantània classifi-
cada en la categoria de
territori; a l'aigua, catego-
ria d'esports; de cap al riu,
en la categoria de perso-
nes; aquí tot és molt més,
en tradicions; i l'equilibris-
ta, en la categoria d'ecolo-
gia. Fa exactament una set-
mana, el divendres passat,
classificats i guanyadors
es van reunir al Centre
Cívic d'Alcanar per rebre el
seu premi però també per
gaudir de la gala d'entrega,
enfocada des del primer
moment, per passar una
bona estona, riure i “fer
territori”. El Centre Cívic
d'Alcanar es va convertir,
per unes hores, en una
finestreta de les Terres de
l'Ebre, amb la totalitat d'i-
matges rebudes per tots el
que n'han format part. «Fer
territori». 
Una frase amb la que sem-
pre hem cregut els organit-
zadors de l'event, Canal TE
i MésEbre, i, una vegada

més, l'èxit es va tornar a
aconseguir. Sempre és un
plaer organitzar aquest
tipus d'activitats però més
plaer és veure el resultat
final, viure que el públic
creu en el projecte, que et
recolza i que fa del resultat
final un èxit de convocatò-
ria. 
Per això tots s'ho merei-

xien, desde el primer a l'úl-
tim participant, però això
no pot ser, tots ho sabem,
i nomès alguns van poder
formar part d'aquesta festa
i rebre els seus premis en
el transcurs de la gala. 
«Una iniciativa sensacional
de cohesió i de promoció
del nostre territori. Una
forma de mostrar  el nostre

talent i tot allò que tenim»,
així ho destacava Alfons
Montserrat, alcalde
d’Alcanar. «FotoEbre, amb
el nombre de fotografies
recollides, ha estat un
gran èxit. I si les veus,
comproves la qualitat i la
feina que hi ha darrera
d'elles. Una vegada més,
la gent de l’Ebre ens ha

recolzat», deia Joan Antó,
conseller delegat de
Canal TE i MésEbre. 
La festa ja ha tingut la
seva cloenda, els guanya-
dors els seus reconeixe-
ments, i desde
l’Organització, donar les
gràcies i a seguir treba-
llant per retrobar-mos
l’any vinent.

FotoEbre 2012 ja coneix 
el nom dels seus guanyadors

Entre les més de 1000
fotografies presentades
a la primera edició del
concurs Fotoebre, orga-
nitzat per Més Ebre i
Canal TE, el divendres
passat sortien els noms
dels guanyadors.

El Centre Cívic d’Alcanar es va convertir en una festa de colors a travès de la pantalla

La gala va ser amenitzada per l’actuació dels Cowboys del Delta

REDACCIÓ

Divendres passat, al Centre Cívic d’Alcanar, es van conèixer els guanyadors de FotoEbre, el concurs organitzat per Més Ebre i Canal TE.
JESÚS RUIZ

ACTUALITAT

Durant unes hores el

Centre Cívic d’Alcanar

es va convertir en una

finestreta oberta a

l’Ebre.
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L'Ajuntament d'Alcanar ha
decidit congelar tots els
impostos municipals, i per
tant, el proper any 2013
no se'n apujarà cap.
Aquesta decisió s'ha pres
malgrat els inconvenients
que afronta actualment l'a-
juntament canareu. 
La disminució d'activitat de
la planta cimentera que
l'empresa Cemex té a
Alcanar ha fet que els
impostos que aquesta
fàbrica ingressava a les
arques municipals, es
reduiran notablement. 
I per una altra banda, la
taxa d'escombraries muni-
cipal hauria necessitat un
reajustament, degut a que

el Consorci per a la gestió
dels residus municipals de
la comarca del Montsià
preveu un increment del
servei de recollida, d'apro-
ximadament un 5%.
Tot i això, la situació

econòmica de
l'Ajuntament, gràcies a la
gestió que s'ha seguit els
últims anys, permet que
aquest any no s'hagin d'a-
pujar els impostos munici-
pals, i per tant, no s'incre-

menta la pressió fiscal
sobre els ciutadans, en
uns moments en què mol-
tes famílies tenen impor-
tants dificultats econòmi-
ques, degut a la situació
actual de crisi general.

Així, el proper any 2013 no
s'apujarà ni la taxa d'es-
combraries, ni la de clave-
gueram, ni l'impost de cir-
culació, ni l'IBI Urbana, ni
cap altre impost o taxa
municipal.

L'any 2013, la pobla-
ció canareva no veurà
incrementar els impos-
tos municipals.

Ajuntament d’Alcanar.

Cedida

En el transcurs de la ses-
sió plenària de l'ens
comarcal, s'ha aprovat,
per unanimitat, la sol·lici-
tud de subvenció dels fons
FEADER per a dur a terme
la construcció i implanta-
ció del Centre d'Innovació i
Desenvolupament Turístic

del Baix Ebre, que s'ubica-
ria al municipi de Deltebre. 
Segons el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, aquest
projecte permetria “realit-
zar formació ocupacional
en l'àmbit del turisme, rea-
litzar un hotel d'entitats

turístiques a la comarca
del Baix Ebre i un espai de
museïtzació dinàmic i
estàtic per a què es pugui
conèixer la comarca d'una
forma diferent i innovado-
ra: I, alhora, comptaria
amb un punt d'atenció per-
sonalitzada al visitant de la

comarca”. 
L'execució d'aquest nou
centre, que tindria un cost

d'uns 780.000 E,
dependrà de la resolució
del fons FEADER.

El Consell Comarcal del Baix Ebre
aprova la sol.licitud de subvenció per
a un Centre d’Innovació a Deltebre

L’execució tindrà un cost de 780.000 euros

El Consell Comarcal del
Baix Ebre ha decidit facili-
tar l'arribada de produc-
tes frescos a les famílies
més necessitats de la
comarca. Ho ha fet en l'a-
nomenat 'tiquet fresc' que
s'encarregaran de gestio-
nar els serveis socials de
la comarca, excepte
Tortosa, i que permetrà
que els més desafavorits
puguin adquirir, al comerç
de proximitat, carn, peix,
pa, làctics, fruita i verdu-
ra. Com ha explicat el pre-
sident del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, "a més d'am-
pliar l'arribada d'alimenta-
ció a aquells que ho
necessitem, ajudem al
petit comerç del territori". 

Aliments frescs
per als més
necessitats

El partit de CiU a les
Terres de l'Ebre va fer
costat aquest cap de set-
mana a la nova alcaldes-
sa d'Ulldecona, Núria
Balagué, en el ple d'in-
vestidura que va cele-
brar-se aquest cap de
setmana al consistori ull-
deconenc. El relleu a l'al-
caldia forma part del
pacte establert entre
CiU, PP i UGI. El repre-
sentant d'aquesta forma-
ció, Celestí Hervàs, ha
estat l'alcalde del munici-
pi fins ara i Balagué en
serà l'alcaldessa fins al
final del mandat. 
ERC no té representació
municipal, després que
bona part dels seus mili-
tants formessin la candi-
datura Més Ulldecona.

Ulldecona té
nova alcaldessa

Alcanar no apujarà els impostos 
municipals aquest 2013

“La bona gestió del consistori fa possible aquesta mesura”

ACTUALITAT

                   



DIVENDRES 21
DE DESEMBRE
DE 2012

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

5www.mesebre.cat

En l'actualitat, l'import men-
sual del lloguer ascendeix a
12.758 euros Û i el capital
pendent fins que la societat
pugui optar a l'adquisició de
l'immoble és de 812.722
euros. Atès que la valoració
efectuada pel mateix grup
SAGESSA de reforma de la
la 4a planta del mateix
Hospital està valorada en
403.570euros, Jesús Auré,
vicepresident d'aquest

òrgan col·legiat, ha afirmat
que “des d'un punt de vista
econòmic no es justifica el
manteniment d'aquest con-
tracte”, tot lamentant la
incapacitat per arribar a un
acord satisfactori per a les
dues parts. Tanmateix, Auré
ha recordat que “l'any
2010, els membres del
Consell d'Administració no
van ser informats amb la
diligència que requeria
aquesta operació”. A més,
el Grup d'Esquerra conside-
ra que les dimensions del
local estan molt per sobre
de les necessitats estrictes
de l'activitat que s'hi desen-
volupa i que, per tant, no
representaria cap barbaritat
acollir aquest servei al
mateix edifici de l'Hospital
Comarcal o, fins i tot, bus-
car una alternativa més
atractiva des d'un punt de
vista econòmic a l'entorn
més immediat. “El que no
van concretar es si es refe-
rien a la hipoteca dels bai-
xos de 500 metres qua-
drats o de tot l'edifici on

està ubicat el servei de
rehabilitació, perquè amb
15.000 euros mensuals es
poden pagar capitals
hipotecaris molt alts”, ha
subratllat el portaveu del
grup del PSC, Antoni
Espanya, que ha afegit:

“Tot i així, estaven en el seu
dret, ja que el contracte
està vigent i no
inclou cap clàusula de revi-
sió”. 
A més, quant al cost del llo-
guer, Espanya ha reblat: “A
Amposta, en aquests

moments, hi ha plantes bai-
xes de 1.000 metres qua-
drats, situats en carrers
principals de la ciutat, dispo-
nibles per 3.000 euros
mensuals, és a dir, cinc
vegades menys que el que
estem pagant”.

Els grups municipals
de l'oposició a
l'Ajuntament d'Amposta,
ERC i PSC, han carre-
gat contra l'alcalde,
Manel Ferré (CiU), per
negar-se novament a
rescindir el contracte
de lloguer del local on
es troba el centre de
rehabilitació de
l'Hospital Comarcal i,
pel qual, el consistori
paga uns 15.000
euros mensuals. 

Auré, davant l’Hospital Comarcal d’Amposta

Cedida

Els advocats de
l'Ajuntament d'Alcanar
(Montsià) i els dels pro-
pietaris del complex de
32 apartaments amb la
llicència anul·lada judicial-
ment han efectuat una
primera trobada de
col·laboració per inter-
canviar informació i ava-
luar les possibilitats
legals per evitar l'ende-
rroc. Els afectats, que
tindran accés a l'expe-
dient urbanístic municipal
per planificar la seva
estratègia jurídics, con-
fien que el Tribunal
Suprem pugui avalar
finalment el pla especial
de reforma interior (PERI)
aprovat pel consistori
per legalitzar urbanística-
ment els blocs, pendent
d'un recurs de cassació
que podria trigar un any
a resoldre's. De forma
més imminent, els veïns
no descarten al·legar
indefensió en el procés.

Novetats en el cas
d’Alcanar sobre

els enderrocs

«Manel Ferré es nega a rescindir un contracte de
lloguer de 15000 euros al mes»

ACTUALITAT
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Es tracta d'un acord anual,
que té per objectiu “formalit-
zar  el suport del Govern a
les accions de dinamització
del comerç rapitenc i projec-
tar la seva imatge per atreu-
re la demanda. En aquest
sentit, Recasens va fer una
crida a favor del comerç
local: “els ciutadans han de
pensar que si fan despesa

al comerç de proximitat con-
tribueixen a la dinamització
econòmica del seu entorn”.
En aquest sentit, “quan un
decideix on compra, també
està decidint qui treballa”,
afegia.   Amb aquest acord,
el Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de
Catalunya (organisme ads-
crit al Departament
d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat) es compromet
a fer una aportació màxima
de 15.000 euros i col·labo-
rar en la difusió, promoció i
coordinació del pla d'actua-
ció de la Unió de Comerç
Rapitenc (UCR). Entre les
actuacions que la UCR ha
posat en marxa per a
aquesta campanya de
Nadal, destaca el sorteig de
quatre vals de compra de
100 euros cadascun per
gastar-los durant el proper
mes de març;  un concurs
d'aparadors a través del
Facebook, en què els usua-
ris podran votar les millors

fotografies d'aparadors; així
com la novedosa campanya
d'Olepoints, un sistema de
punts que permet pagar les
compres amb el telèfon
mòbil. Cada Olepoint equival
a un euro, però és cada
establiment qui decideix
quin percentatge de punts

regala per cada compra.
Es tracta d'un projecte pio-
ner implantat recentment a
una seixantena d'establi-
ments rapitencs adherits a
la xarxa d'Olepoints, que ha
rebut recentment un reco-
neixement de la Cambra de
Comerç de Tortosa i ha

estat apadrinat per
l'Ajuntament de la Ràpita.
Segons el president de la
UCR, Jordi Porta, els avan-
tatges d'aquest sistema és
“que els punts no caduquen
i poden gastar-se en qualse-
vol dels establiments adhe-
rits a la xarxa”.

El Director General de
Comerç, Josep Maria
Recasens, va presidir
aquest dilluns la signatu-
ra del conveni de
col·laboració entre el
Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de
Catalunya, l'Ajuntament
de Sant Carles de la
Ràpita i la Unió de
Comerç Rapitenc, per a
la “consolidació del cen-
tre comercial a cel obert”
al municipi. 

REDACCIÓ

El conveni es va signar aquest dilluns.
Cedida

El passat dia 13 i en el
marc del Centre de
Convencions de Port
Aventura és va celebrar
l'acte d'entrega de premis
de la nit del Turisme en la
que els Alcaldes de Godall,
Francesc Miró,  i el

d'Ulldecona Celestí Hervàs
van rebre de mans del
President del Patronat de
Turisme de la Diputació,
Albert Batet, el premi Jordi
Cartanyà al millor producte
de promoció turística de
l'interior. És tracta d'un

vídeo de promoció, conjun-
ta, per donar a conèixer el
patrimoni històric, cultural i
de recursos naturals a l'en-
torn de la Serra de Godall,
que complementa l'oferta
turística dels dos munici-
pis.

El vídeo “Serra de Godall,
historia i sensacions per
compartir” és una eina
molt útil per tots aquells
que volen gaudir de la his-
toria i de la natura d'un dels

indrets més assequibles,
tant per visitar en família,
en grups d'amics i fins i tot
en solitari, on també s'hi
poden practicar esports
d'aventura, de les TTEE.

Els Ajuntaments de Godall i 
Ulldecona, guardonats amb 

el Premi Jordi Cartanyà
En la XXIII Nit del Turisme de la Diputació de Tarragona

L'Agència Catalana de
l'Aigua (ACA) s'ha com-
promès a finançar la millora
i el manteniment de les
infraestructures hidràuli-
ques de reg del delta de
l'Ebre pactades l'any 1987
per compensar el mini-
transvasament a
Tarragona. El conseller de
Territori i Sostenibilitat, Lluís
Recoder, i el director de
l'ACA, Leonard Carcolé,
han signat amb els respon-
sables de les dues comuni-
tats de regants del Delta un
conveni per donar continuï-
tat al Pla d'Obres del Delta
de l'Ebre (PODE). Els
regants han anunciat ja que
retiraran el contenciós con-
tra el Govern per l'incompli-
ment dels seus compromi-
sos pressupostaris. 

Manteniment de
les infraestructures

del Delta

Les intenses i llargues con-
verses entre la promotora
eòlica EDP Renováveis,
propietària del parc eòlic
de Torre Madrina, i
l'Ajuntament de Gandesa
han culminat amb èxit pel
consistori terraltenc. Feia
mesos que el govern
encapçalat per Carles Luz
(CiU) reclamava, en primer
lloc, la liquidació definitiva
de l'ICIO on s'incorporés el
valors dels aerogenera-
dors i no només el cost de
l'obra civil de les obres. En
segon lloc defensava que
el pagament dels impos-
tos ordinaris (IAE i IBI) res-
tés al marge de qualsevol
negociació sobre el nou
conveni entre les parts.

Impostos eòlics
per a Gandesa

Signatura d’un conveni per a la dinamització del comerç
local de Sant Carles de la Ràpita

S’han engegat tot un seguit d’activitats per a la Campanya de Nadal

ACTUALITAT
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La Federació representa
sis entitats del sector ser-
veis de la ciutat:
l''Agrupació Centre
Comercial (96 socis),
l''Associació de
Comerciants del Temple
(51 socis), l''Agrupació de
Comerç de Ferreries (30
socis), l''Associació de
Comerciants del Nucli
Antic (17 socis),
l''Associació de Venedors
del Mercat Central (24
socis) i l''Associació Plat i
Got (90 socis). 

La presentació ha comp-
tat amb la presència del
director general de
Comerç, Josep Maria
Recasens, de l''alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, de la
directora dels serveis
territorials d''Empresa i
Ocupació, Mercè Miralles,
del vicepresident de la
Diputació de Tarragona,
Pere Panisello, del regidor
de Comerç de
l''Ajuntament, Emili
Lehmann, de la tinent
d''alcalde, Ana Algueró,
del president de la
Federació, Arturo Altadill,
i dels presidents i repre-
sentants de les juntes de
totes les associacions
que en formen part.
També han assistit diver-
sos comerciants de la ciu-
tat, que han pogut conèi-
xer de primera mà els
avantatges de la targeta
de fidelització Tortosa +,
que la Federació ha posat
en marxa entre els seus
associats. 
El director general de
Comerç i l''alcalde de

Tortosa han rebut les pri-
meres targetes de mans
dels responsables de la
Federació. 
La Federació té entre els
seus objectius "impulsar,

desenvolupar i promoure
el teixit econòmic, fona-
mentalment les àrees de
comerç, restauració, ser-
veis i turisme de Tortosa,
fomentar activitats per

divulgar l''oferta dels
associats, refermar la
capitalitat de Tortosa i, en
definitiva, treballar units,
sumar esforços i parlar
amb una sola veu".

La Federació Comercial i de Serveis Tortosa +
es presenta davants dels seus associats

La Federació Comercial i
de Serveis Tortosa +, que
fa uns dies es va presen-
tar públicament davant
dels mitjans de comuni-
cació, aquesta setmana
ho ha fet davant dels
seus associats, en un
acte al Centre Cívic
Ferreries, on tenen la
seva seu social. 

Aquesta representa sis entitats del sector serveis de la ciutat

Té com objectiu promoure l’activitat econòmica i el teixit comercial

REDACCIÓ

José Montil la, Joan
Sabaté i Maria Jesús
Sequera signen
aquesta iniciativa diri-
gida a la Comissió de
T u r i s m e
Entesa acaba de pre-
sentar davant la
Comissió d’ Indústria,
Energia i Turisme del
Senat una moció en la
qual es proposa evitar
el tancament tempo-
ral dels establiment
hoteler de Tortosa,
garantint la seva via-
bilitat econòmica per-
què continuï sent
referència de qualitat
i excel·lència del sec-
tor turístic a Espanya.
El pla de reestructura-
ció de centres i de
plantilla presentat per
la direcció de

Paradores suposa
l'extinció de 644 llocs
de treball.
El portaveu del grup
parlamentari, José
Montilla, i els sena-
dors de Tarragona,
Joan Sabaté i Maria
Jesús Sequera, han
signat aquesta inicia-
tiva que, a més,
demana que es nego-
ciï amb els represen-
tants dels treballa-
dors un acord que
garanteixi el manteni-
ment del major nom-
bre possible de llocs
de treball i que inclo-
gui mesures de
recol·locació, forma-
ció i readaptació per
als afectats per
l’ERO. Altres deman-
des que inclou aques-

ta moció són que s'e-
labori un pla Estratègic
d'innovació i modernitza-

ció per a la captació de
nous clients, així com
l'enfortiment de les

sinergies entre els sec-
tors del turisme i la cul-
tura.

Entesa demana que el Parador de Tortosa eviti el
tancament i garanteixi llocs de treball

Signen una iniciativa dirigida a la Comissió de Turisme

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i la regidora
de Serveis Interns,
Matilde Villarroya, han
comunicat al Comité
d'Empresa i Junta de
Personal de
l'Ajuntament de Tortosa
que els ajustos al com-
plement de productivitat
que es van adoptar l'any
2012 no es faran
aquest any vinent "per
no agreujar la situació,
generada per la supres-
sió de la paga extra de
Nadal", que suposaven
agregats una disminu-
ció dels ingressos supe-
rior al 9 per cent. Així,
l'alcalde, que ha agraït a
tot el personal l'esforç
que estan fent, ha anun-
ciat que es recupera el
complement de produc-
tivitat al 6 per cent de la
massa salarial bruta, tal
i com estava pactat al
conveni. 

Ajustos que
no es faran

aquest any a
Tortosa

UGT ha demanat als
alcaldes de Tortosa i
Amposta, així com a la
Generalitat, que forcin
un canvi en l'accionariat
de Sagessa, entitat
pública que gestiona
serveis sanitaris i assis-
tencials. Dirigents del
sindicat a l'Ebre han
denunciat que la "majo-
ria superabsoluta" que
té l'Ajuntament de Reus
en la societat perjudica
el territori. És el cas de
l'anomenada "caixa
única" a través de la
qual l'Ajuntament de
Reus intervé les empre-
ses municipals, entre
aquestes el Grup Salut.
Segons el sindicat,
l'Hospital de Móra
d'Ebre acumula, des del
passat mes de maig, un
deute d'1,7 MEUR amb
els seus proveïdors per-
què el consistori de
Reus ha decidit desti-
nar-los a "tapar forats i
vergonyes".

Demanen un
canvi a
Sagessa

ACTUALITAT
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Prop de 300 persones van
assistir al II Concurs de
Talents de les Terres de
l'Ebre, que va tenir lloc dis-
sabte 15 de desembre, a la
sala de la Societat Cultural
Esportiva i Recreativa de
l'Ametlla de Mar. Un con-
curs amb una doble ves-
sant. Per una banda, la cita
va esdevenir plataforma de
talents del Territori. De l'al-
tra, els diners recollits a tra-
vés de les entrades, 546
euros es van lliurar a la
Marató de TV3, enguany
destinada a la lluita contra
el càncer. Van haver 11 par-
ticipants, de diferents disci-
plines, ball, cant, humor,
etc procedents de Sant

Jaume d'Enveja, Camarles,
l'Aldea, Benicarló, Mora
d'Ebre, Tivissa, Rasquera i
l'Ametlla de Mar. Entre
aquests concursants el
jurat va escollir tres finalis-
tes. El guanyador del con-
curs, premiat amb 200
euros, Àlex Benito. Un jove
de 19 anys, de l'Aldea, que
va deixar a tothom bocaba-
dat amb la seva interpreta-
ció de Beat Box. Els cale-
ros, Paula Margalef i Xavier
Llorens al piano que van
interpretar Someone like
you, d'Adele, van ser els
altres finalistes. I també van
ser seleccionades les peti-
tes de l'Ametlla de Mar,
Anna López i Ariadna Neira.

Un enèrgic i molt emotiu concert, dins la tercera edició del cicle BandAutors 

Concerts de Nadal a Tortosa

Riu en So i l’escriptor Josep Bertomeu

Aquests any L'Onada de la
Ràpita ha estat l'encarrega-
da de fer la festa final de la
Marató. Després de setma-
nes de treball a tots els cen-
tres, es va poder assolir la
xifra de més de 10.000
euros per col·laborar amb
La Marató de TV· i contribuïr

en la investigació de la
malaltia del càncer. La festa
va ser un éxit tant per la
col.laboració de tots com
per la participació de la
gent del poble. Van col.labo-
rar escoles, associacions,
comerciants, ajuntament,
treballadors de L'Onada. 

L’Onada amb La Marató

Els cinc joves integrants van
ser capaços de sorprendre a
un públic generós que va gau-
dir d'un bon grapat de temes,
degudament adaptats al for-
mat acústic, del seu últim tre-
ball, Males Llengües, que no
van deixar indiferent a ningú.
Poc a poc es van anar
omplint els seients del Petit
Palau entre xiuxiueigs i mira-
des atentes a l'escenari on
diferents instruments, entre
els quals un piano de cua mai
vist abans a un concert de
Crator, esperaven ser tocats.
Després d'una introducció
musical, van començar a des-
filar entre aplaudiments cap a
l'escenari Jordi Miró (veu i
teclats), Enric Bonet (guitarra
i cors), Joan Forés (guitarra i
cors), Andreu Bertomeu (baix)
i Víctor Zaragoza (bateria).
Amb els primers acords del
tema Serem ja van deixar
bocabadat al públic que, tot i
ser fidel a l'estil indie-rock, va
saber assaborir aquest nou
arranjament musical. Mentre

el concert anava avançat, el
públic cada vegada tenia
ganes de més, i és aquí on
els Crator van saber estar a
l'altura. Temes com ara Tot el
que em passa, Una oportuni-
tat o bé El senyal sóc jo, entre
d'altres, van adquirir una nova
tessitura que va sonar nou a
l'oïda, cosa que els fans van
saber agrair. No hem d'obviar
les versions exquisidament
escollides pel grup, com per
exemple Tornado de Jonsi,
que ens va regalar un dels
moments més íntims de la nit.

“Hem treballat en aquest
canvi de format perquè
creiem que us ho mereixeu”,
va comentar Jordi Miró diri-
gint-se als fans que, de nou,
van embogir al escoltar
temes inclosos en el seu ante-

rior disc Zero. El concert va
ser seguit també per un atent
Pep Sala que no va dubtar

sumar-s'hi a la festa per inter-
pretar conjuntament el tema
Boig per tu, no sense abans
afegir encertadament que
“els Crator se'ns han fet
grans” i que va ser “un honor
per a mi poder tocar amb

ells” aquella nit. El concert va
acabar amb el que ha estat el
single de l'àlbum, Baobab.

Crator no decep al Petit Palau 
de la Música Catalana

El grup de rock Crator va
oferir, el passat 18 de
desembre, un enèrgic i
molt emotiu concert a la
sala del Petit Palau de la
Música Catalana, dins la
tercera edició del cicle
BandAutors al Palau. 

Pep Sala es va sumar a la festa i
conjuntament van interpretar el tema

«Boig per tu»

Els cinc components de Crator.

cedida

Un noi de l’Aldea guanya 
el II Concurs de Talents de les TE

El jove de 19 anys va deixar a tothom bocabadat amb la seva interpretació 

ACTUALITAT

REDACCIO

La formació musical Riu en
So i l'escriptor Josep
Bertomeu estan ultimant els
detalls de l'espectacle
músico-teatral "Tot això era
Nadal" que s'estrenarà el
mateix 25 de desembre a
Deltebre. Es tracta d'una
producció meitat música,

meitat teatre que explicarà
l'evolució de la festa del
Nadal al llarg del temps.
"Tot això era Nadal" inclou
cinc sainets teatrals que ha
escrit per a l'ocasió l'autor
local Josep Bertomeu i que
interpretaran membres de
la Cía DeltaTeatre.

El proper 28 de desembre, a la Lira Ampostina d'Amposta, a les
22:00 tindrà lloc l'acte de presentació de la pel·licula “Notes del
Cel” dirigida pel director ebrenc, Àngel Miñana. Un drama sobre
una família i l'enfrontament de la malaltia de la seva filla gran. 

Actualitat

L'Ajuntament de Tortosa ha
presentat l'oferta musical
de les properes festes,
que s'emmarquen en els
Concerts de Nadal, cinc
sessions per a les dates
més assenyalades. Quico
el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries, presentaran el
seu espectacle "Lo Misteri
de Nadal", el 25 de
desembre (20h) al Teatre
Auditori Felip Pedrell. L'1
de gener (20h), l'Orquestra
de Cambra de Tortosa
(OCTO) oferirà un
programa de valsos,
polques i una selecció de
nadales en un concert
també al Teatre Auditori
Felip Pedrell. Altres

concerts inclosos en el
programa musical de
Nadal és el Concert Tres
Generacions, a càrrec del
Cor Flúmine, que es farà al
Patronat el 23 de
desembre a les 19 hores, i
el Concert de Nadal, amb
el Cor de Cambra Tyrichae,
el 26 de desembre a les
19.30 hores a l'església de
la Congregació de las
Siervas. El passat 14 de
desembre, l'església de
Sant Jaume de Remolins
es va omplir de gent per
escoltar el concert del
Quartet Sheherezade
Ensemble, organitzat per
l'Antena Cultural Tortosa
del Campus TE de la URV.

El Tic, Tac, Toc amb Càritas
En motiu dels seus 2
anys, l'empresa s'ha posat
amb contacte amb la ONG
Càritas d'Amposta i ha
decidit destinar el 21% de
la recaptació d'aquests
dies a comprar qualsevol
necessitat que tingués
l'ONG, la qual va demanar

llet. Al final del cap de
setmana el pub va poder
comprar més de 600
litres de llet gràcies també
al suport de l'empresa
Ampostina Comercial
Peris que ha abaratit el
cost del preu del
producte.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Dissabte la nit, amb el bon cos
de la victòria, la plantilla, cos
tècnic i directiva de la
Rapitenca van fer el sopar de
Nadal. I l’habitual amic invisible

no va faltar. Al mister Teixidó li
van regalar el seu decàleg par-
ticular amb les frases que el
caracteritzen i que el fan pecu-
liar a les rodes de premsa i a
les entrevises quan ens visita
al Canal TE. Va ser un dels
regals que més va agradar
perquè lògicament tots ente-
nien la singularitat d’aquelles
frases.
Doncs bé, una d’aquelles fra-
ses la va remarcar el mister
rapitenc en acabar el partit
contra el Palamós (2-0), dis-
sabte. “Ha hagut equilibri ofen-
siu durant la primera mitja hora
en la que hem ofert el nostre
mostrari, amb els dos gols.
Després hem propiciat que el
rival ens oferís el seu mostrari
i, gràcies a l’equilibri defensiu
que hem tingut, no li hem com-

prat res i hem mantingut la por-
teria a zero. I com he dit en
altres ocasions, no coneixo
cap cas, fins ara, de mantenir
la porteria a zero i de perdre
un partit”. 
La Rapitenca, amb dos gols de
qualitat de Callarisa (pichichi
actual), va posar-se amb el 2-0
i després va saber llegir el duel
i va sortir-li a la perfecció el
plantejament. El Palamós va

tenir la pilota però no va poder
marcar.
La Rapitenca agafa aire i ja
pensa en la visita de demà al
camp del cuer, Balaguer (17
h). Tornen Yélamos i Munta i
seran baixa Cristian i Alexis per
sanció i Zambranos per lesió.
El porter Raül es preveia que
seria baixa per unes setmanes
però miraculosament ja va
jugar dissabte. Es de ferro. 

Les frases de Teixidó

La Rapitenca va guanyar
dissabte passat el
Palamós (2-0) en un partit
que era molt important
per diversos motius.
Només havia sumat dos
punts dels darrers nou.
Rebia un rival de la part
baixa que ara queda a
nou punts. I, a més, havia
de millorar la imatge ofe-
rida a Castelldefels.
Va ser un partit Made in
Teixidó. Dels que li agrada
al tècnic rapitenc.
Callarisa, en raxta, va
marcar dos gols abans del
quart d’hora. I llavors la
Rapitenca va ser un equip
aplicat, ordenat i molt
combatiu. I va saber man-
tenir la porteria a zero.
Una de les frases de
Teixidó és aquesta. Si no
reps cap gol, no perds. 

TERCERA DIVISIÓ

Una d’elles és: “fins ara, no he conegut cap cas de no rebre cap gol i perdre...”

M.V.

Antoni Teixidó, tècnic de la Rapitenca.
Canal TE

Darrer Més Ebre de l’any.
Tornarem el proper, el dia 4 de
gener.

Dies de desconnexió i de
pau perquè deixem les tensions
esportives a un costat i pu-
guem carregar piles. 

La veritat és que, per a mi,
és un any especial. Es el quinzè
des que vaig començar aquest
camí periodistic. 

Satisfacció. I il.lusió de co-
mençar-ne un altre any i poder
lluitar per seguir aguantant com
ho he fet fins ara. L’època és
complicada, però en els quinze
anys n’he viscut tantes i tantes
que no m’agafa desprevingut.

Me van dir de petit que la fe
movia muntanyes. Jo no sé si
n’he mogut cap, només he tre-
ballat per aixecar un projecte
que es va iniciar amb voluntat
d’informar i d’omplir un buit que,
territorialment, existia. I que va
ser el punt de partida. Amb els
anys, les Terres de l’Ebre, en el
camp esportiu, han anat tenint
molta més informació, més mit-
jans, més programes....televi-
sió, ràdio.... 

Uns privilegiats som amb tot
el que es fa. 

I el tret de sortida es va do-
nar fa 15 anys, sempre que

quedi clar amb l’aposta  ferma
períodistica d’un mitjà única-
ment esportiu a nivell de tot el
territori.

Recordo les paraules que
vaig rebre els primers dies, des-
prés de presentar el projecte, al
mes d’agost.

Sé que en molts casos m’ho
deien amb carinyo perquè no
veien futur a l’aposta. I com als
tècnics, em comentaven: “Mi-
chel. Em sap greu dir-t’ho, però
no arribaràs a Nadal...”. I tenien
raó. Aquell Nadal tot trontollava.
Van ser uns Nadals de dubtes.
Però vam apretar les dents i
vam seguir.  Fins avui, que m’a-
comiado d’un altre any. I confio
que en siguin molts. Per mi no
quedarà. Segur. 

Per tant, com sempre en
aquesta època, és moment d’a-
grair a tota la gent que col.labo-
ra i que m’ajuda. A tots, des
dels meus companys fins als
convidats als programes. En
especial a Joaquin, una perso-
na que sempre està al meu
costat quan fa falta. 

I a tota la gent que llegeix el
Més Ebre i que segueix també
els programes de Canal TE.
Gràcies. Bon Nadal i Bon Any a
tots! 

Fins el proper!!!!

L’opinió de Michel

L’Amposta cau a casa amb el Tecnofutbol i el líder Ascó a Sant-Feliu

L’anàlisi de la
jornada, el dijous

dia 27

Derrotes doloroses
CANAL TE1A. CATALANA

La setmana vinent, els pro-
grames esportius de Canal
TE, en els que analitzem la
jornada del cap de setmana,
es traslladen al dijous dia 27
a les 22.30 h. Aquest cap de
setmana encara hi ha com-
petició amb la darrera jorna-
da de l’any i per aquest mo-
tiu tindrem programa. Però
no en dilluns per la coin-
cidència amb el Nadal. El fa-
rem el dijous, amb repàs de
la jornada des de la Tercera
divisió fins la Quarta catala-
na.

El líder l’Ascó va perdre en la
seua visita al camp del Santfe-
liuenc, segon classificat (1-0).
No va poder, d’aquesta forma,
ampliar l’avantatge al capdavant
de la taula. Es la segona derrota
de l’equip de Rubio que ara no-
més té quatre punts d’avantatge
respecte el seu darrer rival.

Cal dir que l’Ascó va fer mè-
rits per a merèixer puntuar. Els
locals van avançar-se arran d’un
penal rigorós (mans de Gerard) i
van defensar amb tot el seu gol,
durant la resta del partit. L’Ascó
va dur la iniciativa, va insistir
però la intensitat defensiva del
conjunt barceloní va ser màxima

i, d’aquesta manera, van
conservar l’avantatge.

L’Ascó visita diumenge el Vista
Alegre. Ja vam informar que l’e-
quip asconenc inicia un cicle de
5 partits dels quals 4 són fora
de casa.

L’Amposta, per la seua part,
va perdre contra un dels cuers,
el Tecnofutbol (0-1). Nova decep-
ció a casa, on segueix estan el
dèficit de l’equip. Els ampostins
van dominar al primer temps
quan van tenir opcions a més
d’un penal no xiulat a Dani en els
primers minuts. Van perdonar al
primer temps. I a la represa,
arran de l’expulsió d’Oscar, van
retrobar-se amb l’ansietat de vo-
ler arribar massa ràpid i sense
l’ordre necessari. I el Tecnofut-
bol, a qui li van donar vida, va sa-
ber aprofitar-ho i va guanyar
amb un gol a darrera hora. Una
nova ocasió perduda per l’Am-
posta per poder fer un salt de
qualitat a la taula.

Nacho Pérez comentava que
“penso que vam fer un gran par-

tit, dominant tots els conceptes,
menys la finalizació, ja que la
manca de d’encert no ens va
permetre golejar i treure els tres
punts que l'equip es mereixia.
Vam tenir 55 minuts de control
absolut i situacions de gol fins
l’expulsió d'Oscar Benet”. L’àrbi-
tre no va agradar, no xiulant u
penal a  Dani Fatsini al minut 2, i
mostrant la segona targeta a Os-
car Benet, a l’inici de la represa,
va ser “rigorosa”.  

Nacho, tot i la derrota, consi-
dera que “l’equip continua amb
una línea ascendent. Malgrat
perdre, em quedo amb el joc de
l’equip que a la llarga ens farà
ser millors”. L’Amposta visita
demà el Morell, a les 16.30 h. 

Solidaritat a Camarles

TAMBÉ A ROQUETES, EL DIA 29

El CF Camarles organitza,
amb la col.laboració amb la
Lliga Contra el Càncer ebren-
ca, un torneig de futbol base
per al dissabte dia 29. Serà
en categoria benjamí amb la
participació de la Rapitenca,
Amposta, Tortosa i Camarles.
Abans, els prebenjamins
locals jugaran també uns par-
tits. Hi haurà una rifa i també
els assistents podran
col.laborar amb un donatiu. 
L’objectiu del club és ajudar
al màxim en una època de
molta sensibilitat a la localitat
per aportar ajudes a una
familia que ho necessita.
D’altra banda, el Roquetenc
també organitza el torneig
solidari. Es la tercera edició.
En aquest cas en la categoria
aleví, futbol-7. 
Hi pendran part el Roquetenc,
el Nàstic de Tarragona, el
Mollerussa, l’Amposta,
Vinaròs, Catalònia,
Rapitenca, Santes Creus i
Ebre Escola Esportiva. 
Començarà a les nou del matí
i durarà fins les 20 hores.

Com en les anteriors edi-
cions, hi haurà un muntatge
especial per a la jornada per
a tots els presents i es confia
en poder recaptar roba, jogui-
nes i material esportiu. 
La directiva del Roquetenc
agraeix la col.laboració de
tots els equips i de totes les
persones que, un any més,
faran possible aquest event
solidari. 

L’Amposta es desplaça
demà el Morell 

(16.30 h)

Dissabte

L’Ascó visita el Vista
Alegre (12 h).

Diumenge

Demà dissabte, la
Rapitenca visita el cuer
Balaguer en el darrer

partit del 2012, al
Maracanà (17 h).

Darrer partit
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El Roquetenc va perdre a casa contra el Salou. Una derrota dolorosa
contra un rival directe en la lluita per fugir de la zona compromesa.
L’equip té baixes i està minvat per aquest motiu, però a casa va tor-
nar a decebre com en els anteriors partits (ja van tres derrotes segui-
des). El Salou, amb estar ben posat i saber aplicar les seues armes
quan tenia el duel al seu favor, a la represa, en va tenir prou. Mario va
empatar al minut 30 i Aleix faria un pal abans del descans. Però a la
represa no va haver-hi resposta al gol visitant (1-2). Ximo Talarn deia
que “no vam estar posats. No vam tenir la intensitat ni la claredat d'i-
dees necessària per afrontar un partit d'aquesta importància. Per
tant, la derrota és totalment justa. L'únic que puc fer és demanar dis-
culpes als aficionats per la pobre imatge que vam donar”.

La pitjor versió del Roquetenc

EL SALOU S’IMPOSA 1-2

El Catalònia va empatar contra el Roda de Berà (2-2). Segons Oscar
Rumense, un dels seus tècnics, “vam fer el millor partit a la Santa Creu,
vam dominar i vam saber reaccionar als gols del Roda de Berà, equip
que va ser molt efectiu. No vam perdre la cara al partit i, tot i anar a
remolc, vam saber refer-nos amb una actitud molt bona. Ens va faltar
més encert en les ocasions”. El Roda faria el 0-1 al primer temps, però
el Catal empataria a la represa, arran d’un penal a Eugeni que ell ma-
teix va transformar. El Roda, però, va tornar a avançar-se. I, llavors,
amb el Cata arriscat, va gaudir de diversos contraatacs per decidir.
Però la insistència del Cata va portar-li a l’empat. I fins i tot a la victòria
amb una rematada posterior de Leandro. Cornejo va tornar a jugar. 

El Catalònia millora però no pot
retrobar-se amb el triomf

1 PUNT DE 12

El Gandesa va obtenir una victòria treballada contra el Cambrils (1-0)
en un partit en què el conjunt del Baix Camp va oferir una mona imat-
ge, com equip potent i que al primer temps, dins de la igualtat i de
les opcions que van existir a les dues porteries, va ser qui en va tenir
més. A la represa, no obstant, els cambrilencs ja van haver de defen-
sar més enrera i és que el Gandesa va pressionar més amunt. Així va
gaudir de més presència ofensiva fins que Cristian Vallès va marcar
l’1-0. Els gandesans, conscients de la importància de la victòria, van
tirar d’ofici i van conservar l’avantatge sumant tres punts valuosos a
l’esperar de visitar demà el cuer. Són cinquens. Gumiel fou baixa. 

El Gandesa no perd el vagó
capdavanter de la classificació

1-0 AL CAMBRILS. 5ENA. VICTORIA SEGUIDA

El Tortosa va fer un punt i seguit
en la seua recuperació guanyant
el SP i SP per 3-2. Es la quarta
victòria seguida d’un equip que
creix perquè principalment ara té
més actitud i, a la vegada, s’ha
adaptat millor a la forma de jugar
de les darreres setmanes.

De totes maneres, cal recor-
dar que el SP i SP va començar

millor el partit davant d’un Torto-
sa que va estar deficient el pri-
mer temps. Els visitants van
avançar-se amb el 0-2. 

Però a la represa es va veure
un equip orgullós i que vol madu-
rar. I que ara està també en un
espiral de bons resultats, i amb
més confiança. I es nota. Alex
Accensi va fer l’1-2 i, tot i que el

Tortosa no va estar del tot fluid,
va pressionant molt amunt i va
tancar el rival. En una de les
nombroses arribades es va pro-
duir el penal per unes mans. Un
penal rigorós d’aquells que en
ocasions es xiulen i en altres no.
Però que es podia decretar.
Eden va empatar. La voluntat dell
Tortosa va seguir i en una pilota

aeria, Borrull, en funcions de da-
vanter, va aconseguir el 3-2. Un
gol molt important per tot el que
significa. Per seguir creixent. 

Joel i Cristian eren baixa. El
Tortosa acaba l’any a el Catllar.

El Tortosa ha canviat

REMUNTADA CONTRA EL SP I SP

Quique Chimeno, amb 21 anys,
jugava amb l’Amposta, la tempo-
rada 98/99. Posteriorment, va fit-
xar amb la Sénia, a la Preferent, la
campanya d’Edu Albacar.

Llavors, es va lesionar. La seua
lesió el va apartar dels camps. “El
Dr. Cugat, després de dues inter-
vencions, em va dir que hi havia
molt poques possibilitats, una en-
tre un milió, de que pugués tornar
a jugar”. Anys de soledat, de veu-

re trencades les seues il.lu-
sions....de poder progressar..... 

Han passat 12 anys i Chimeno,
la lliga anterior, va provar-ho amb
els veterans de la Rapitenca. 70
gols. Alfons Royo li va donar a
l’estiu l’oportunitat i Chimeno ha
tornat a nèixer futbolísticament,
amb l’Alcanar. 

Diumenge va fer el gol d’or de
l’Alcanar. El seu gol d’or particular.
Se’l mereixia.

La història de Quique Chimeno
TE 34 ANYS, ARA JUGA A L’ALCANAR

Quique Chimeno va marcar en temps afegit el gol de l’Alcanar.

CANAL TE

El Remolins-Bítem va guanyar diumenge l’Ampolla (2-1) en un partit en
què el millor va ser el resultat. El locals, en plena ratxa, no van estar a
l’alçada d’altres partits recents i van sofrir molt per superar a l’Ampo-
lla, equip que es presentava amb quatre baixes per sanció i que, a
més, va tenir la lesió de Manel Sol. A la banqueta, dos juvenils. 

Marc Alegre va fer l’1-0 però Ivan responia amb l’empat poc des-
prés. Es notava que els de Bítem estaven espessos i que l’Ampolla, en
canvi, se sacrificava el doble pel seu estat. A la represa, els locals van
dur el domini però aquest va ser infructuós fins que Baiges va fer el 2-
1. E. R. Bítem, quart, rep demà el Catalònia en el derbi (15.45 h).  

El R. Bítem rebrà demà dissabte el
Catalònia (15.45 h)

ELS LOCALS, CRESCUTS (16 PUNTS DE 18)

Alcanar i la Cava van oferir un
derbi apassionant que es va re-
soldre en temps afegit amb un
gol de Quique Chimeno (1-0). Un
gol que premia l’esforç d’aquest
jugador que, després de dotze
anys d’haver deixat el futbol per
una lesió, la vida li ha donat una
segona oportunitat. 
De totes formes, el partit té un
punt d’inflexió per al CD la Cava.
Un altre cop una decisió arbitral
condiciona. Marc Perelló, en 23
minuts, va veure dues targetes.
El criteri de l’àrbitre es disparava.

I, com acostuma a passar, va
crear disconformitat. I és que es
va perdre posteriorment. Si amb
Marc Perelló havia estat rigorós,
després va voler ser-ho però ja a
la seua manera. Possiblement, el
local Ivan, amb el mateix criteri,
també havia de veure la segona
targeta, tot i que, molt possible-
ment, també hagués estat rigo-
rosa. Però hagués estat el ma-
teix criteri. Per tot això, les
queixes d’un CD la Cava que te-
nia les baixes de Jaime, Moha,
Eric i Pau. No obstant, el líder va

demostar les seues condicions.
I, malgrat la inferioritat, va estar
més ben posat que l’Alcanar, en
el primer temps. A la represa, els
canareus van sortir més aplicats.
Van buscar fer circular la pilota i
van obrir el camp, principalment
per l’esquerra, amb un Adrià fa-
bulós. El partit, però, va estar
obert, trencat, amb anada i tor-
nada. La Cava, amb arguments i
gent ràpida i amb força (Rovira,
Agus i, Mauri van estar incom-
bustibles) tenia accés i buscava
la seua ocasió. I les va tenir. No

va renunciar-hi. Però va haver de
fer un gran esforç.  L’Alcanar,
amb els minuts, va accentuar el
seu domini i, va crear més arriba-
des pels costat. També va recla-
mar un penal, que va ser-ho, de
Mauri a Edu Aguilar. Ja a darrera
hora, la Cava va acusar l’esforç i
va replegar-se. L’Alcanar va inten-
sificar els seus intents i va asset-
jar. En temps afegit va arribar el
gol de Chimeno. Un gol que en-
ganxa a l’Alcanar i que fa perdre
el liderat al CD la Cava.  

Chimeno fa embogir la Fanecada
La Cava va lamentar l’arbitratge, l’expulsió de Perelló (minut 23)

SEGONA CATALANA. DERBI ALCANAR-LA CAVA (1-0) AL MINUT 94

El Jesús i Maria va vèncer el
Cunit, cuer del grup i, d’aquesta
forma, amb la derrota de la Ca-
va a Alcanar, torna a ser líder en
solitari. Una situació històrica
per al club de l’Aube que segueix
vivint uns anys de somni.

Del partit contra el Cunit, dir
que, tot i el gran gol de Sebas

als primers minuts, al Jesús i Ma-
ria va costar-li molt trobar-se cò-
mode, es va anar contagiant
d’un rival que va intentar apretar
sense gaires ocasions clares
(excepte una falta d'una cessió
que només va veure l’àrbitre).
Els locals tenien el partit contro-
lat per el resultat era incert fins

que el pichichi Ferreres va acon-
seguir el 2-0 (67’). Va ser una re-
matada amb el cap arran d’un
còrner que va traure Pier. Va ser
la setència. Finalment, amb el
duel trencat, un golàs de De Cal
era el 3-0. Destacar el debut de
Victor Pujol, interessant, i dels ju-
venils Marc i Andreu en una jor-

nada en la que hi havia fins a
cinc baixes: Albert i Nico per
acumulació i Francesc, Iku i Ade-
lassis per lesió.

El Jesús i Maria recupera el
liderat del grup

3-0 AL CUNIT. VICTOR VA DEBUTAR

Ferreres, onzè gol.

CANAL TE

Sebas, Jesús Ferreres i
De Cal van marcar.

Gols

“L’àrbitre va ser rigorós
amb nosaltres i, en canvi,
després va mirar les cares
i sabia qui tenia targeta i
qui no. Criteri desigual”

Des de la Cava

Quarta victòria seguida
de l’equip de Javi Cid que

s’acosta a les primeres
places

Reacció
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El Deltebre, tot i la derrota d’Horta, segueix progressant amb el triomf con-
tra la Sénia (1-0). Els seniencs, per la seu part, continuen irregulars i no po-
den enganxar-se a la part més alta de la taula. El partit va ser igualat, sen-
se moltes opcions. La Sénia va tenir les seues, a la represa, quan
semblava que disposava del control del duel. Però es va quedar en deu i
David Rovira, de falta, va marcar l’1-0. René, porter local, va posar la res-
ta evitant les opcions de la Sénia. El Deltebre millora i creix. Bon partit. 

El Deltebre creix

GOL DE DAVID ROVIRA, DE FALTA

L’Ulldecona va imposar-se al Pinell (1-0) amb un gol de Joaquim a da-
rrera hora. Els pinellans van estar millor al primer temps, perdonant op-
cions. A la represa, l’Ulldecona va posar-hi més intensitat i el partit va
estar obert, hagués pogut passar de tot. Fins el gol de Joaquin. Els ull-
deconencs creixen i es refermen a la zona còmoda de la taula. Diumen-
ge (12 h) rebran el líder. L’Horta, per la seua part, va golejar el Campre-
dó i també està a la zona alta. Ha sumat 12 punts dels darrers 15. 

Ulldecona i Horta miren per amunt

TRIOMFS CONTRA PINELL I CAMPREDÓ

El Sant Jaume i el Móra la Nova van empatar (2-2). Un resultat que no
satisfà a cap dels dos en el seu intent de sortir de la part baixa. Gerard
Benito va fer l’1-0 però, amb el partit igualat i obert, Magí i Jordi Julià van
remuntar. Arran d’un penal protestat pels visitants, Manel va empatar. El
duel va estar totalment fracturat i amb opcions pels dos. El Sant Jaume
va perdonar i també el Móra que va reclamar un penal. Al final, 2-2. El
Móra va millorar respecte anteriors partits. Demà dissabte afronta el su-
perderbi morenc, contra l’Olimpic. El Sant Jaume es desplaça diumenge
a Flix (12 h).  D’altra banda, informar que el Tivenys va vèncer el Santa
Bàrbara per 2-0. Diego i Pau (als primers 15 minuts) van encarrilar la
victòria. El Tivenys va estar ferm en defensa i també va comptar amb
l’encert de Juanjo. Johan va debutar amb el Santa. 

Sant Jaume i Móra la Nova empaten
SEGONA VICTÒRIA DEL TIVENYS

OLIMPIC-ATLAS (2-2)

El Perelló va guanyar el Flix (3-
1) i es líder en solitari. L’equip
de Molinos va començar el par-
tit molt ferm en defensa, i amb
les idees clares. Línia avança-
da a pressionar el centre del
camp per a no deixar manio-
brar a l’equip rival, al seu cen-
tre del camp. La pressió local
era també molt amunt. Així es
recuperava la pilota i es va pro-
vocar una falta que el mestre
Tudela va transformar amb l1-
0. El gol va donar més força i
intensitat al Perelló mentre que
va noquejar al Flix. Avançada la
represa, els perellonecs
ampliaven l’avantatge amb un

gol de crac de Mohedano.
Gran passada a l’espai d’Eric i
Mohedano, amb sang freda, va
fer el 2-0. No va celebrar-lo.
A la represa, d’entrada, no va
poder haver-hi resposta visi-
tant. Al contrari, el jove Andrei
va fer una jugada marca de la
casa i va decidir amb el 3-0
(minut 52). Llavors va reaccio-
nar el Flix. El Perelló com era
normal va baixar la intensitat
defensiva i els flixancos van
reduir distàncies i van fer molt
de mal amb els llançaments de
banda. Van tenir opcions. Però
el marcador no es va moure. El
Perelló, nou líder. 

El Perelló és líder en solitari
Va guanyar el Flix, rival directe, i amb l’empat de l’Olímpic, recupera el primer lloc a la taula

TERCERA CATALANA

Visca Catalunya, Visca el Madrid, Visca el
Barça, Visca l’Espanyol... si, Visca el Madrid
perquè cal desitjar que continui com fins ara.
Visca l’Espanyol perquè va empatar a Madrid, i
Visca el Barça perquè batrà rècords cada set-
mana i sense Guardiola. A veure si l’èxit era de
Vilanova (al que des d’aquí li envio una gran
abraçada).
Seguim. Visca el futbol Català, un Girona amb
possibilitats de lluitar per l’ascens a Primera i a la Segona B, vuit con-
junts catalans en les principals 15 posicions. Cap en descens.
I visca el futbol ebrenc que està millor que mai. La Rapitenca conso-
lidat a la Tercera divisió i l’Ascó líder absolut i preparant el cava per
ser campió d’hivern. L’Amposta, tot i les ensopegades a casa, està
tranquil fins al moment en la Primera catalana. No obstant, cal millo-
rar a casa. Els aficionats s’avorreixen a l’estadi amb només una
victòria. Vuit gols a favor a casa. Per favor, mister, canvia de tàcti-
ca o en la següent temporada molts socis es donaran de baixa. A
la Segona catalana, per primer cop en la seua història, cinc equips
d’aquestes terres comandant la taula. I dos d’ells, Jesús i Maria i
Gandesa estaven en la meua travessa de favorits per a l’ascens. Ho
vaig dir abans de començar el campionat. Qui pujarà? Qui serà el
campió? Preparats...jo sé qui pujarà. En la jornada 17 els desvelaré
el possible campió. 
A la Cava, en tres setmanes, gairebé li han robat la cartera en qua-
tre ocasions. En el seu darrer partit a casa l’àrbitre els va anul.lar un
gol que va ser legal i diumenge, a Alcanar, va perdre el segon partit
seguit, amb un menys des del minut 23. Tenint la baixa de Jaime per
la jornada anterior, per les protestes. La Cava pot dir que l’han atra-
cat darrerament. Cal esperar que el que et trauen, t’ho tornin més
endavant, com diuen que és la llei del futbol.
Gran Gandesa que encara no ha empatat i té un rècord de cinc
victòries en les últimes jornades. També impecable el R. Bítem, en
les últimes sis jornades, cinc victòries, i solament ha perdut un par-
tit fora en tot el campionat.
Va ser una jornada de miracles. A l’Alcanar se li va aperèixer la Verge
del Remeï en temps afegit, quan l’empat semblava que seria el resul-
tat, i al Tortosa la de la Cinta. Perdia al minut 62 per 0-2 i va remun-
tar el partit. El Jesús i Maria va guanyar i va resar perquè pergués la
Cava a Alcanar. I així va ser. Soltarà el liderat o es quedarà amb ell?
És el gran dubte. Si en les darreres campanyes els equips campions
han estat de Tarragona (Morell, Valls, Reddis i Camp Clar), aquesta
temporada es pot trencar la tradició amb el permis de la Federació,
àrbitres i més de mil coincidències. 
Desitjo amb tot el cor que sigui un equip d’aquestes Terres el cam-
pió i que el segon classificat també ho sigui i que no baixin Catalònia,
l’Ampolla i Roquetenc. Potser demano molt. Però per demanar que
no quedi. Aquest diumenge faré una pregària per tot plegat. I des-
prés faré un brindis amb cava per desitjar-los a tots els equips
ebrencs que tinguin molta sort en el 2013. 

ELS NERVIS JA HAN COMENÇAT a la Segona catalana. El tècnic
del Roda ha presentat la dimissió. 

PILDORES NADALENQUES

BON NADAL I  BON DIA 28...!!!!

ELS JUGADORS DEL JESÚS I MARIA PREPAREN UNA NADA-
LA
L’exmister David Torres, del Jesús i Maria, va tenir una petita inter-
venció, no de gravetat. I en els propers dies s’incorporarà a la seua
tasca de secretari tècnic. Com homenatge els jugadors li volen fer
una Nadala amb el títol ‘Te fuiste, te fuiste...’, de fons a la coral
actuarà el tècnic de la Cava Santi Forner.

MICHEL VIÑAS SE’N VA AL TIBET. El periodista Michel Viñas està
preparant les seues memòries futbolístiques que presentarà al
2015. Per això es retira a un convent budista a la India durant un
any. Els dos candidats per a fer la feina en aquest temps són el
redactor d’esports d’El Vallenc, Francesc Fabregas, que cada set-
mana fa 24 planes en la secció d’esports, tot i les incidències que
ha tingut els darrers anys, una al camp de la Iberiana, on es va
enfrontar a uns aficionats, i després el segrest per part de l’equip
femení del Valls, amb el que va tenir un affaire informatiu. L’altre can-
didat és Pau Folqué, amb un gran futur per davant en el món del
periodisme i actualment és el cap de premsa del Flix.  
JA HI HA SOLUCIO PERQUÈ L’AMPOSTA GUANYI A CASA. Un
dels socis de l’Amposta ha proposat al president tres opcions per-
què l’equip guanyi els seus partits a casa. Plantar alls a les porteries,
incorporar un psicòleg per als dies del partit i que segui a la banque-
ta i l’última oferir als àrbitres un obsequi local, deu quilos d’arròs i
també de mandarines. 
FERNANDO GARCIA PREPARA LES SEUS MEMÒRIES. El comu-
nicador i secretari tècnic Fernando Garcia publicarà unes memòries
de la seua trajectòria en el seu club com a narrador per a Ràdio
Ràpita ‘Micron blau’. Comptarà moltes de les anècdotes, que no són
poques, dels desplaçaments seguint a l’equip rapitenc en els darrers
anys.
LES BANQUETES DE LA TEMPORADA SEGÜENT. Les banque-
tes de la següent temporada comencen a estar definides. Cotaina
tornarà a l’Ascó, al nou filial; Guillermo Camarero al Roquetenc i Ximo

Visca el futbol ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El Perelló es va imposar al Flix i és líder en solitari.

PAU FOLQUÉ/D. COMUNICACIÓ JE FLIX

Malestar per la designació

L’Olímpic es va trobar amb un Atlas combatiu que va tenir reacció i que
va demostrar una setmana més que és un conjunt molt potent i que es
motiva davant els rivals capdavanters. Andreu Guiu va fer l’1-0. Morat
empatava a la represa, de penal, mentre que Pol establia el 2-1. Morat
feia el 2-2 en els darrers minuts. Els locals van manifestar estar moles-
tos per la desgnació d’un àrbitre marroquí per jugar contra l’Atlas: “no
traiem cap mèrit a l’Atlas que fou un equip ben posat i fort, agressiu dins
del reglament. Però aquesta designació pot donar peu a suspicàcies en
tots els sentits. A més, l’àrbitre no va estar encertat i per nosaltres va
poder ser determinant”. Eren queixes de l’Olímpic com també que “en
acabar el partit, l’àrbitre va poder parlar amb el seu idioma amb gent de
l’Atlas”. Un fet que es dementia des de l’Atlas: “nosaltres ja vam deixar
clar als jugadors que, si s’havien de dirigir a l’àrbitre, ho havien de fer en
català o castellà. Mai en àrab. I que si algú ho feia, seria substituït”. Des
de l’Atlas van considerar el penal com a clar i volien matisar que “nosal-
tres volen jugar i gaudir de l’esport, integrats a Catalunya com ho estem.
No volem problemes. I no diem res de les designacions, ni tenim res a
veure, ni en aquest partit ni en d’altres, i menys jugant fora de casa”. 

VILALBA-CAMARLES (0-1)

El porter de la jornada: Joaquim
El Camarles va guanyar a Vilalba en un partit en què Joaquim, el seu
porter, va estar sensacional. Va evitar fins a quatre ocasions d’un con-
tra u dels locals. I, a més, va parar un penal (92’). Dani Fluixa va fer el
gol d’un Camarles que respira amb dues victòries seguides. 

L’Ametlla s’emporta el derbi contra l’Aldeana

L’Ametlla va estar millor al primer temps, quan els aldeans no van tro-
bar el lloc al camp. Waka va fer l’1-0 i Abraham, ja a la represa, el 2-0.
L’expulsió del local Waka i altres decisions de l’àrbitre no van agradar
als locals. L’Aldeana va reaccionar amb el gol de Sorinel i amb altres
opcions com una rematada de Gallego al pal. Va poder empatar.

Talarn fitxarà a l’Ampolla. Santi Forner deixarà la Cava per anar al Borriol de Tercera divisió i el substituirà Enric Aleixendri. Un dels candidats que sona
per al R. Bítem és Jordi Rojas i al Tortosa, Ferri. A l’Alcanar, Alfons donarà la seua etapa com a acabada i pot agafar el comandament Ramon Callarisa.
Hi ha rumors que Harri i Robert seguiran formant tàndem en el futur i que tornaran a l’Amposta. Xavi Cid tindrà una oferta del Roquetenc i Lluis Capseta
que ja va ser entrenador de la Sénia, tornarà a ocupar el càrrec. La gran novetat és que Paco Callarisa, que ho ha estat tot a l’Ulldecona, pugui trau-
re’s el titol d’entrenador i faci aquesta funció. Edu Albacar s’està pensant retirar-se i muntar una escola de futbol a l’Ebre a l’estil Vilareal. Nacho ha rebut
una oferta d’un club argentí que el president és una senyora.  
EL TORTOSA CREARA UN FILIAL. El Tortosa crearà un filial, amb seu a Fredes. Un dels impulsors és un gran empresari que té un xalet en aquesta
localitat i vol que hi hagi futbol per a poder deleitar-se els caps de setmana quan viatja allí. Per tot plegat s’està fet el nou camp.
NOUS CLUBS PER A LA PROPERA TEMPORADA. Tres equips s’estan preparant per a la propera temporada. El Roquetenc femení, l’Aldover i un
equip que l’únic requisit és que els jugados siguin separats o solters. Es parlar de la refundació de l’At. Ampostí.  
EL FLIX POT DESAPARÈIXER. El Flix té intenció de donar-se de baixa de la Federació Catalana si no prospera la independència de la nostra autono-
mia. Llavors, s’integarà a la lliga francesa.

El que han llegit són les innocentades del 2012. Com que Més Ebre no surt la setmana vinent, les publico avui. Espero que hagin gaudit d’aquestes
històries del tot ficticies. Els desitjo de tot cor bon any 2.013, que tinguin salut, amor, i que tots els que no estiguin treballant, que puguin trobar feina.
Que tothom tingui amor, els que no tinguin gaire salut, que la recupern del tot, als àrbitres els desitjo que enlloc de targetes, que traguin felicitacions,
també que els jugadors no protestin, que siguin feliços i que escriguin el dia 31 deu desitjos seguits. Segur que cinc es compleixen I com diu un bon
amic, Salut i pilota. I com diuen a Mèxic, la meua segona patria “Vamos a  tomar un copa , un tequila dos tequilas , cinco tequilas y cuando estamos
borrachos asaltaremos un banco, le robaremos a la mujer al presidente del gobierno y luego pegaremos mil tiros al aire. Viva la vida, Viva Méjico“. De
tot cor, Bon 2013. Ens veiem  al gener.  
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Mohedano va fer el 2-0, diumenge, contra el Flix. No va celebrar-lo.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Perelló va vèncer el Flix
(3-1) i es converteix, amb

l’empat de l’Olímpic
contra l’Atlas, en el líder

del grup de Tercera.

Líder
PRÒXIMA JORNADA   

Balaguer-Rapitenca (dissa 17 h)
Castelldefels-Rubí 

Santboià-Gramanet
Vilafranca-Muntanyesa
Olot-Pobla Mafumet

Vic-Europa
Palamós-Vilassar
Manlleu-Júpiter
Figueres-Gavà

Terrassa-Cornellà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 16 12 3 1 26 7 39
2. Cornellà 16 10 4 2 29 11 34
3. Europa 16 9 5 2 23 12 32
4. Manlleu 16 8 6 2 22 10 30
5. Figueres 16 8 2 6 21 18 26
6. Pobla Mafumet 16 7 5 4 18 15 26
7. Santboià 16 6 7 3 22 17 25
8. Rubí 16 6 6 4 24 17 24
9. Rapitenca 16 5 7 4 16 11 22
10. Gramanet 16 4 9 3 12 12 21
11. Terrassa 16 4 7 5 16 14 19
12. Vilassar 16 5 4 7 17 20 19
13. Gavà 16 4 4 8 15 18 16
14. Castelldefels 16 3 7 6 12 21 16
15. Vilafranca 16 4 4 8 11 23 16
16. Vic 16 2 9 5 14 15 15
17. Palamós 16 3 4 9 16 31 13
18. Muntanyesa 16 3 4 9 12 31 13
19. Júpiter 16 3 3 10 17 27 12
20. Balaguer 16 1 6 9 14 27 9

Tercera divisió RESULTATS
16a jornada, 3a divisió
Vilassar-Castelledefels 1-1
Rapitenca-Palamós 2-0
Gramanet-Vilafranca 1-1
Rubí-Manlleu 0-1
Júpiter-Santboià 0-1
Muntanyesa-Figueres 0-3
Gavà-Cornellà 3-0
Pobla Mafumet-Vic 3-3
Europa-Balaguer 3-2
Olot-Terrassa 1-0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

M. Nova-Olimpic (16 h)
Pinell-Campredó (16 h)

Diumenge dia 16
Ulldecona-Perelló (12h)
Flix-Sant Jaume (12 h)

Camarles-Deltebre (15.30 h)
Atlas-Tivenys (16 h)

la Sénia-l’Ametlla (16 h)
S. Bàrbara-Vilalba (16.30 h)

Aldeana-Horta (16.30 h)

RESULTATS

14a jornada Tercera catalana

Tivenys-S. Bàrbara 2-0

Horta-Campredó 5-0

S. Jaume-Móra la Nova 2-2

Perelló-Flix 3-1

Vilalba-Camarles 0-1

Ulldecona-Pinell 1-0

Olímpic-Atlas 2-2

Deltebre-la Sénia 1-0

L’Ametlla-Aldeana 2-1

Tercera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Perelló 14 34 21 32

2. Flix 14 38 16 30

3.  Olímpic 14 30 13 30

4. la Sénia 14 25 17 23

5. Horta 14 29 28 23

6. Ulldecona 14 21 20 22

7. Deltebre 14 22 22 21

8. Camarles 13 18 20 21

9. Pinell 14 29 22 20

10. Vilalba 14 21 24 17

11. L’Ametlla 14 18 23 17

12. Atlas 14 21 23 16

13. Aldeana 14 20 24 16

14. S. Bàrbara 14 20 31 15

15. Sant Jaume 14 25 29 14

16. Móra Nova 14 17 23 14

17. Campredó 14 15 29 11

18. Tivenys 14 22 40 10

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte dia 15

Roquetenc-Bot (16.30 h)
Catalònia-R. Bítem (17 h)

Diumenge
Muntells-Jesús i Maria (12 h)

la Galera-Xerta (15 h)
Arnes-Tivissa (15 h)

Godall-Ginestar (15 h)
Batea-Benissanet (16 h)
Alcanar-Deltebre (16 h)

Descansa, Corbera

RESULTATS

14a jornada, Quarta catalana

Deltebre-Muntells 2-2

Jesús i Maria-Roquetenc 3-3

Xerta-Arnes 1-2

Tivissa-Batea 0-2

Corbera-Catalònia 7-1

Benissanet-Godall 1-3

Ginestar-Alcanar 0-5

Bot-R. Bítem 4-0

Quarta catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 14 61 16 35

2. Batea 13 35 12 35

3. Alcanar 13 29 9 29

4. R. Bítem 13 39 13 26

5. Catalònia 14 30 26 26

6. Bot 13 33 25 22

7. Benissanet 13 25 21 17

8. Arnes 13 20 22 17

9. Ginestar 13 26 29 17

10. Roquetenc 13 24 29 17

11. Tivissa 13 27 33 15

12. Godall 13 32 37 14

13. Xerta 14 25 35 13

14. la Galera 13 19 42 13

15. Jesús i Maria 13 21 30 12

16. Muntells 13 20 48 5

17. Deltebre 13 12 51 5 

PRÒXIMA JORNADA 
Vilanova-Torreforta

Tàrrega-Reddis

Morell-Amposta (dissabte 17 h)

Tecnofutbol-Valls

Torredembarra-Sants

Igualada-Cervera

Martinenc-Viladecans

Andorra-Santfeliuenc

Vista Alegre-Ascó (diu 12 h)

RESULTATS

14a jornada, Primera catalana

Reddis-Morell 0-0

Santfeliuenc-Ascó 1-0

Torreforta-Tàrrega 1-2

Sants-Igualada 0-3

Viladecans-Andorra 2-1

Cervera-Martinenc 2-4

Valls-Torredembarra 3-2

Vilanova-Vista Alegre 3-3

Amposta-Tecnofutbol 0-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Ascó 14 36 13 32

2. Santfeliuenc 14 20 11 28

3. Martinenc 14 30 14 26

4. Igualada 14 27 12 26

5. Viladecans 14 22 14 26

6. Amposta 14 21 18 22

7. Tàrrega 14 22 20 22

8. Vista Alegre 14 22 20 22

9. Reddis 14 16 22 22

10. Andorra 14 17 18 18

11. Vilanova 14 15 20 17

12. Torreforta 14 18 24 17

13. Morell 14 11 20 15

14. Cervera 14 18 25 14

15. Sants 14 21 29 14

16. Tecnofutbol 14 12 23 14

17. Valls 14 10 24 8

18. Torredembarra 14 16 27 7

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte 

R. Bítem-Catalònia (15.45 h)
Cunit-Gandesa (17 h)

Diumenge 
SP i SP-Calafell (11.30 h)

Roda Berà-Roquetenc (12 h)
Catllar-Tortosa (12 h)

Vilaseca-Jesús i Maria (12 h)
la Cava-Camp Clar (16 h)
L’Ampolla-Cambrils (16 h)
Salou-Alcanar (16.30 h)

RESULTATS

14a jornada, Segona catalana

Catalònia-Roda Berà 2-2

Camp Clar-Catllar 1-1

Calafell-Vilaseca 0-1

Roquetenc-Salou 1-2

R. Bítem-l’Ampolla 2-1

Alcanar-la Cava 1-0

Jesús i Maria-Cunit 3-0

Gandesa-Cambrils 1-0

Tortosa-SP i SP 3-2

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 14 33 15 29

2. la Cava 14 21 11 27

3. Alcanar 14 29 17 24

4. R. Bítem 14 22 16 24

5. Gandesa 14 26 23 24

6. Catllar 14 17 14 24

7. Vilaseca 14 24 15 23

8. Tortosa 14 31 19 21

9. Cambrils 14 21 15 20

10. Camp Clar 14 12 23 19

11. Roda Berà 14 15 15 18

12. Roquetenc 14 22 22 16

13. Salou 14 13 20 16

14. Catalònia 14 25 34 16

15. L’Ampolla 14 16 21 14

16. SP i SP 14 12 30 13

17. Calafell 14 14 29 12

18. Cunit 14 10 24 8
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FUTBOL. QUARTA CATALANA

L'equip infantil, rebia al C.E.Claver perdent per 0-3 amb parcials (12-25, 5-25 i 8-25). Es va notar
la lògica manca de rodatge. El juvenil va rebre al C.V.Vall d'Hebron. El resultat final va ser 2-3 amb
parcials 29-27, 22-25, 23-25, 25-22 i 10-15). L'equip cadet va caure a SP i SP per 3-1 amb par-
cials (25-22, 25-15, 16-25 i 25-12), tot i que millora la superioritat dels tarragonins va ser mani-
festa. El sènior masculí rebia al A.E.Sàndor. Partit que com era d'esperar, va ser bastant asse-
quible per als locals, guanyant per 3-0 amb parcials (25-18, 25-10 i 25-21). Amb aquesta victò-
ria, els roquetencs permaneixen una jornada més primers empatats a punts amb el segon clas-
sificat. Per finalitzar la jornada, el sènior femení es desplaçava al camps de l'Escola Orlandai.
(segones contra les terceres). El partit va ser molt ajustat en tots els sets, però en el take-break
les roqueteres van fer un gran joc i amb el seu servei potent i molt efectu, van puguer aconse-
guir la victòria per 2-3 amb parcials (25-22, 19-25, 25-16, 17-25 i 9-15). En la pròxima jornada,
l'equip infantil descansa, el cadet rep al F.C.Barcelona. El juvenil es desplaça al camp del
F.C.Barcelona. El sènior femení rep al líder, Sant Pere i Sant Pau, i el sènior masculí es desplaça
al camp del Avap Girona, partit que es presenta molt emocionant.

Volei Roquetes

El Corbera i el Batea seguei-
xen encapcel.lant la taula,
amb els mateixos punts. Però
el Batea amb un partit menys.

El Corbera descansa
diumenge. Per tant,
els de Joan Vallès

tenen l’oportunitat de posar
terra de per mig en el cas de
guanyar el Benissanet, diu-
menge.
El Corbera, en la jornada pas-
sada, va golejar el filial del
Catalònia (7-1) en un duel en
què els visitants van acusar
les nombroses baixes que

tenien. Fidel (3), Velislav (2),
Ivan i Brusca van marcar els
gols dels de Roca.
Rosemberg va fer el del
Catalònia.
El Batea, per la seua part, va
saber sofrir al camp del
Tivissa on va aconseguir un
triomf de prestigi (0-2). Bona
feina per als de Vallès en una
confrontació que era clau per
poder arribar amb opcions en
la darrera jornada de l’any d’a-
cabar per davant del rival
més directe.
L’Alcanar no va donar opció a

un Ginestar (0-5) que va acu-
sar la limitació i també diver-
ses decisions arbitrals.
L’Alcanar va anar per feina i
no va donar opció.
El Bot progressa amb tres
victòries seguides. Va golejar
el R. Bítem en un duel que va
sentenciar per la via ràpida (4-
0). I als 35 minuts. Cristian,
Pau i Alvar (2) van marcar.
Per últim, dir que el Deltebre
va salvar un punt contra els
Muntells, amb gol de Joshua
a darrera hora. Miguel i el
pichichi Romica van remuntar

El Batea pot acabar l’any líder

L’Handbol Amposta va per-
dre a casa contra el Tejina
Tenerife (24-34). Una derro-
ta que complica la situació
de l’equip ampostí a la taula
una vegada s’han disputat
deu jornades del campio-
nat. 
El conjunt ebrenc no va
començar bé. I el rival va
aprofitar-ho per adquirir uns
avantatges que, no obstant,

es van anar reduint amb la
millora que va oferir
l’Amposta amb el pas dels
minuts. Al final del primer
temps, però, el Tejina va tor-
nar a guanyar metres i es
va posar amb el 12-17.
S’esperava la reacció a la
represa. Malgrat això,
aquesta no va ser efectiva i
el conjunt ampostí va acu-
sar el fet d’anar tants

minuts a remolc, després
d’un mal inici. I no va poder
aturar la bona feina del rival
que va acabar jugant amb
comoditat (24-34).
La situació, amb la derrota,
es complica. 
Amposta: Gálvez, Chiriev
(5), Domingo, Frnova (5),
Simon (10), Uliaque (3),
Juncosa. Haro, Rieres (3),
Tortajada i Sara Garcia. 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

Es complica
Derrota contra el Tejina Tenerife (24-34)

Dilluns 17 de desembre a les
12.00 h va tenir lloc a l'ajun-
tament de l'Aldea la signatura
del conveni de col·laboració
entre l'ajuntament i l'escola
de tecnificació esportiva
Avatars. 
Avatars és una empresa que
té per objectiu fomentar l'es-
port com a eina educativa,
formativa, de desenvolupa-
ment personal, de millora de
la salut i de benestar perso-
nal i professional. Dintre de
les seves activitats futbolísti-
ques dóna a conèixer a les
empreses i altres col·lectius
els serveis consistents en la
organització i gestió esporti-
va del grup de Tecnificació de
l'escola Avatars. 
La signatura tenia lloc amb
presència de l'alcalde de
l'Aldea Dani Andreu, Marc
Font administrador d'Avatars,
el tinent alcalde Simón Falcó,
la regidora d'Esports Yolanda
Tomàs i el regidor de Pagesia

Manolo Masdeu. 
Marc Font administrador
d'Avatars: "Un projecte edu-
catiu que basa l'esport com
eina principal per formar el
caràcter i els valors als nos-
tres nens. Hem firmat un con-
veni amb l'ajuntament ja que
l'Aldea és el que ens dóna la
millor qualitat i el millor servei
d'aquestes terres. Dins l'a-

cadèmia s'engegarà el pro-
jecte un diumenge amb el
campió del món, ja que a les
Terres de l'Ebre contem amb
5 campions en diferents dis-
ciplines disposats a col·labo-
rar amb Avatars.
Precisament aquest diumen-
ge 23 de desembre comen-
cem a les instal·lacions de
Montañés a la Ràpita".

Molins de Rei CE     21
H. Tortosa Hidrocanal   17

Les tortosines es desplaça-
ren dissabte passat al camp
de l'actual campió de la cate-
goria. El CE Molins de Rei
que, per tercera temporada
consecutiva, renuncià a
jugar a Divisió d'Honor Plata
estatal per motius pressu-
postaris. Tot i la condició de
favorit de l'equip local,
l'Handbol Tortosa va tenir
controlat el joc durant gaire-

bé tot el partit, sense cedir
avantatge i arribant a la mitja
part guanyant d'un gol. Amb
concentració, bon treball en
defensa i un atac resolutiu,
les tortosines van arribar al
minut 55 amb un gol de
desavantatge. Aquests cinc
minuts finals van capgirar-ho
tot perquè l'arbitratge va
canviar radicalment. Les
decisions injustes i casola-
nes, amb diferent criteri a
una banda i a l'altra, a més
de l'exclusió de dues jugado-

res tortosines, va fer impos-
sible poder aguantar el resul-
tat davant d'un Molins potent
i amb alguna jugadora deter-
minant. La clau de la victòria
molinenca va ser qüestió de
detalls que van desmerèixer
un partit que havia estat
vibrant, emocionant i molt
competit pels dos equips. 
Demà a les 16 i al pavelló del
Temple, les tortosines reben
el BM Granollers, en el partit
que significa el final de la pri-
mera volta.

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Demà, darrer partit de l’any i de la primera volta

Aquest cap de setmana el CE
Tortosa el va plenar d’hand-
bol, un fet que feia temps que
no és veia i que molts ja
demanaven a crits. El dissab-
te el van encetar els infantils
pel matí i el van tancar el
sènior per la nit. I el diumen-
ge és va dur a terme la terce-
ra jornada de la lliga comar-
cal de mini-handbol. I excepte
el sènior femení que va des-
cansar, l’infantil masculí i el
cadet masculí, tots els altres
equips de l’entitat van guan-
yar els seus partits.
Una altra victòria del sènior
masculí a casa, aquesta set-
mana va ser davant el
Vilanova i la Geltrú per 31 a
27. Un partit on els dos punts
eren vitals per mantenir-se a
la zona alta de la classificació
i començar a distanciar-se de
la de descens. Gràcies al

gran encert de la porteria
ebrenca, s’arribava al 16-11
al descans. Tot i això a la
represa els del Garraf no van
afluixar i de seguida és van
ficar 20 a 20. A partir d’aquí
el partit és va trencar pels
nervis dels dos equips.
Moltes errades en general
que cap dels dos aprofitava
per distanciar-se al marcador
i sol s’aconseguien rendes
d’un o dos gols. Finalment,
els tortosins ho van poder
aprofitar fins aconseguir el
resultat final. Cal destacar el
debut del juvenil David
Barrobés que va tenir una
notable actuació. Per a aca-
bar l’any els ebrencs viatjaran
a Lleida a enfrontar-se a un
rival de la zona alta, el
Pardinyes. Els juvenils, que
segueixen invictes, van tenir
un partit molt fàcil davant el

Gavà “B”. El resultat final va
ser de 54-8. Bon resultat per
als tortosins que continuen a
dos punts del primer i amb
un partit menys. El cap set-
mana vinent viatgen a St.
Miquel on a priori serà un par-
tit fàcil per acabar l’any.
Els cadets perden per la míni-
ma davant el St. Martí
Voramar “B”. Un partit amb
molts de gols (44-47).

El juvenil femení va guan-
yar per 21-18 al BCN-Sants i
l’infantil-cadet femení guanya-
va 34-17 al Mora la Nova.

A més a més, aquest cap
de setmana és va veure la 3a
jornada d’aquesta lliga
comarcal organitzada pel CE
TORTOSA on cada vegada és
veu augmentada la seva par-
ticipació i ens deixar gaudir
d’un bon matí de mini-hand-
bol.

HANDBOL. CE TORTOSA

Dia de l’Handbol

L’AJUNTAMENT DE L’ALDEA

Conveni amb l’Escola Avatars

CB CANTAIRES, 67
MANYANET REUS, 58
El Cantaires va aconseguir una
importantíssima victòria davant del
Manyanet Reus després d'un
emocionant i disputadíssim partit
pel resultat de 67-58. 
La posada en escena tortosina va
ser espectacular. Una defensa
asfixiant unida a una alta velocitat
tan en les transicions ofensives
com en l'atac posicional van
permetre adquirir de bon
començament una renda prou
amplia (19-9, minut 8). El joc interior
local superava constantment la
defensa rival mentre que els
jugadors exteriors jugaven amb
molta mobilitat per generar espais
que dificultaven les recuperacions

defensives rivals. La mateixa tònica
va continuar en el segon quart
malgrat que el baix percentatge en
el llençament de llarga distància no
ens va permetre adquirir un major
avantatge. Al descans el marcador
reflectia un il-lusionant 37-28. 
Al tercer quart la dinàmica va
canviar radicalment. L'equip
reusenc es va instal.lar en una
defensa zonal molt tancada per
aturar els jugadors ebrencs
interiors i aprofitant la nostra mala
selecció de llençament. Així, es van
anar reduint distàncies fins al punt
que al minut 33 (49-50). En aquest
moment va aparèixer l'esperit
competitiu que caracteritza al Club
Bàsquet Cantaires. 2 ràpids
contraatacs, 1 triple i 2 cistelles

des del poste baix després d'una
circulació de pilota molt més rápida
van facilitar tornar a agafar una
renda de 5 punts que es va ampliar
fins els 9 del final del partit (67-58). 
El Club Bàsquet Cantaires vol
“felicitar tots els jugadors i
entrenadors per l'esforç, el
compromís i la dedicació que estan
demostrant dia rere dia. Els animem
a seguir treballant amb el mateix
esperit inconformista i ambiciós.
Ens hem guanyat el dret a seguir
lluitant per les places
capdavanteres i amb treball i
constància podrem seguir
mantenint el somni”. 
Per últim, recordar que el dia 29 de
desembre es celebrarà el 3x3 al
pavelló del Temple. 

BÀSQUET CANTAIRES

Amb esperit competitiu
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L’ENTREVISTA DIANA MAR
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
JOAN ESPUNY. PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ PESSEBRISTES DE TORTOSA I TE

Des del passat 7 de
desembre i fins el proper
6 de gener, la Catedral de
Tortosa acull l'exposició
d'un total de 30 diora-
mes. Aquesta proposta
ha estat idea de
l'Associació Pessebristes
de Tortosa i Terres de
l'Ebre. I avui, xerrem amb
el seu president, Joan
Espuny.
Més Ebre: La tradició
pessebrista té molta anti-
guitat. I l'associació?
Joan Espuny: Som una
associació molt jove. De
fet ens vam constituir el
maig passat. A l'inici
érem 12 socis i ara ja en
som 30. Vam crear l'asso-
ciació perquè a nosaltres
ens apassiona, però la
veritat és que hem tingut
molta feina i des d'aquell
moment no hem parat.
ME: L'exposició que ens
heu presentat compta
amb 30 diorames i un
pessebre. Quina diferèn-
cia existeix entre un diora-
ma i un pessebre?
JE: Un diorama és una
escena de la vida de
Jesús, per exemple: el
naixement i el pessebre
ve a ser un conjunt de dio-
rames mesclats, diguem:
el naixement, l'anunciació
als pastors i l'adoració
dels reis Macs. Enguany,
el diorama ha celebrat el
seu 100 aniversari. Va
haver un pessebrista a

Barcelona que va decidir

separar les escenes de la
vida de Jesús i fou així
com van nàixer els diora-
mes de l'actualitat.
ME: Què trobarem a l'ex-
posició?
JE: L'exposició és extra-
ordinària. Fins el punt,
que podria dir que mai
s'ha dut a terme, fins el
moment cap exposició de
tanta qualitat, ni de tantes
peces al nostre territori.
ME: És car ser pessebris-
ta?
JE: Quan a hores de mà
d'obra, se'n requereixen
moltes, però jo estic jubi-
lat i sóc pessebrista tot
l'any. Tinc companys que
treballen i s'ho compagi-
nen. Els materials que uti-
litzem no són cars i mol-
tes coses les aconseguim
fer a base d'enginy.
ME: Quina és la peça més
petita que has fet per a un
diorama?
JE: Nosaltres treballem a
escala i l'element més
petit que hem fet fins el
moment ha estat una
caixa de de fruita. Si que
voldria apuntar que les
figures que posem van a
part i no les fem nosal-
tres. Diguem que nosal-
tres ens encarreguem de
les cases, els mobles, els
carrers, … Les persones
que venen a les exposi-
cions s'entretenen molt
en observar els petits
detalls. A l'exposició hi ha

un diorama de l'interior

d'una casa pairal ebrenca
on s'ha reproduït un altar
de la Verge de la Cinta.
Més de dos mil persones
ja han visitat l'exposició
de diorames i pessebres
que hem organitzat a la
ciutat de Tortosa, la pri-
mera exposició de l'enti-

tat.
ME: Un cop es finalitza
l'exposició que es fa amb
els diorames?
JE: Les figures es treuen
per conservar-les millor i
les estructures les guar-
dem per peces. La veri-
tat, ens fa falta un local

social. De moment,
l'Ajuntament de Tortosa

ens ha deixat l'espai per
poder exposar.

Fa cent anys, un pessebrista barceloní
va proposar no mesclar les escenes

de la vida de Jesús

L’Ajuntament de Tortosa ens ha deixat
un espai per exposar, però

necessitaríem un local social
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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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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui: Llagostins amb carxofes a
la reducció de taronja

HOTEL CARLOS III - ALCANAR PLATJA

Imatge del plat de la setmana.

INGREDIENTS:

- 50 cl.  de Brandi
- 4 Carxofes
- 12 Llagostins
- 2 Alls
- 4 Taronges
- 100 gr.  de Julivert
- Sal
- Oli d`oliva
- Un mica de pebre dolç

PREPARACIÓ

Posem una cassola a foc mig, li afegim l`oli, l`all i el
julivert. Tot seguit posem el cor de les carxofes i ho
saltejem 5 minuts. Passat aquest temps li afegim els
llagostins, el pebre dolç, la sal, el suc de les taronges
i el brandi. Ho deixem reduïr 5 minuts i ho servim
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan    

Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Ruiz Franquet, Agustí Damià   

Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Moran Sitja, Juan Carlos  

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel mig ennuvolat per núvols alts i mitjans fins el migdia. A partir de llavors,
quedarà serè o poc ennuvolat, tot i que amb intervals de núvols al quadrant
nord-est i al litoral i prelitoral sud.
Independentment al Pirineu i Prepirineu, sobretot al sector occidental, la nuvo-
lositat serà més abundant i el cel quedarà molt ennuvolat.

Precipitacions
Durant les hores centrals del dia s'esperen algunes precipitacions febles i min-
ses, o localment poc abundants, al Pirineu occidental. Cota de neu de 2000 a
2200 metres.
A més, no es descarta alguna precipitació feble, aïllada i minsa a l'extrem
nord-est a l'inici de la matinada.

Temperatures
Les mínimes seran similars o lleugerament més baixes, tot i que la baixada
podrà ser moderada al nord-est, i a més al litoral i prelitoral sud pujaran. Les
màximes seran semblants o pujaran lleugerament. Les temperatures mínimes
oscil·laran entre -2 i 3 ºC al Pirineu i Prepirineu, entre 0 i 5 ºC a la depressió
Central, entre 2 i 7 ºC al prelitoral central i nord i entre 6 i 11 ºC a la resta del
país. Les temperatures màximes es mouran entre 7 i 12 ºC al Pirineu, entre 9
i 14 ºC al Prepirineu i a la depressió Central i entre 13 i 18 ºC a la resta, si bé
seran puntualment més altes al terç sud.

Visibilitat
Entre bona i regular, si bé podrà ser dolenta al Pirineu. Es formaran boires i
boirines fins a mig matí a valls i fondalades de l'interior.

Vent
Bufarà de component oest entre fluix i moderat en conjunt, amb cops forts a
zones elevades a partir del matí i a la resta del país al centre del dia, i alguns
cops molt forts a zones elevades del prelitoral sud. Tot i això, al quadrant nord-
est bufarà fluix i de direcció variable.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus plans econòmics poden sofrir  algun
reajustament  , però  si saps  jugar  bé les
teves cartes  pots fins  i tot  sortir  beneficiat
del canvi

Taure
20/4 al 19/5

La teva  manera de manejar  els diners haurà
de continuar  sent rigorosa i disciplina. Si et
proposen  algun negoci , estudia-ho  a fons i
desprès  decideix.

Bessons
20/5 al 21/6

Estàs  en un moment  de franca  expansió  en
la teva carrera  professional  i seria  una llàsti-
ma  que el desaprofitessis  per diversions  que
només  et fan gastar  més del compte.

Cranc
22/6 al 21/7

Controla  la tendència  a saltar-te  les normes
, no abandonis  els bons  hàbits  perquè  això
et passaria  factura . No gastis  de més  del
que realment has de gastar.

Lleó
22/7 al 22/8

Si tens  l'oportunitat  de viatjar , fes-ho , però
sense  deteriorar  la teva  economia  amb
massa  despeses. No  permetis  que sorgeixin
problemes  amb la teva parella.

Verge
23/8 al 21/9

Ara  tens  major tendència  a sofrir  accidents
deguts  a la teva impulsivitat  i als  teus movi-
ments bruscos . Evita  qualsevol  situació  que
comporti  un rics.

Balança
22/9 al 22/10

Si et continues  esforçant  en el treball, asso-
liràs  una bona posició en la teva  empresa que
et permetrà  majors  garanties  i seguretat
econòmica.

Escorpí
22/10 al 21/11

Tant  la teva  vida social  com la laboral  estan sent
agitades  i és  possible que hagis  d'actuar  a mol-
tes festes, actes o reunions , en les quals  et sen-
tiràs  de gust.

Sagitari
21/11 al 21/12

Les teves  ànsies  i desigs  de llibertat  poden
provocar  que la inestabilitat amorosa , que se
t'està  presentant  des de fa  temps , ara  es
pugui  veure  accentuada.

Capricorn
21/12 al 19/01

En la salut , l'estómac ha estat  el teu  punt feble
en els últims  temps  i ara  podries  sofrir  una
indigestió  , per ingerir  aliments  que  no et  sen-
tin bé.  

Aquari
20/1 al 18/2

És possible  que sorgeixin  problemes  amb  la
teva parella  o socis  per qüestions  de diners,
però  veuràs  com poc a poc  se'n  van  solucio-
nat  les coses. 

Peixos
19/2 al 20/3

Saps  bé  que tens que canviar moltes coses  en
la teva relació  de parella , però  és possible , que
encara  no sàpigues com fer-ho . En aquest  cas
, el diàleg serà  un factor  imprescindible.  

MATÍ

SOL I NÚVOLS ALTS

TARDA

SOL I NÚVOLS ALTS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

18º 8°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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L'aplicació s'anirà actualit-
zant periòdicament amb la
incorporació de nous itine-
raris, funcionalitats i pres-
tacions. L'aplicació ocupa
un lloc destacat a la pàgina
d'inici de la web de parcs
(http://www.gencat.cat/pa
rcs) dóna un valor afegit a
aquest portal, que, amb
gairebé 2 milions de pàgi-
nes visitades anualment, ja
és per si mateix un dels
més consultats del
Departament. Entre altres
funcionalitats de l'apliació,
el visitant pot realitzar un
vol virtual de l'itinerari en 3
dimensions, localitzar on
són els punts d'informació
més propers, veure els
punts d'interès que s'ani-
ran trobant al llarg del
recorregut, i consultar i
imprimir la fitxa de cada iti-
nerari i del perfil, si s'es-
cau.  Aquestes prestacions
permeten que l'usuari es
faci una idea molt clara de
com és un itinerari abans
de decidir realitzar-lo. Un

cop a camp, l'usuari pot
utilitzar altra cop la fitxa si
se l'ha imprès i també, si
disposa de gps o de
smartphone, el track des-
carregat que s'ofereix en
cada itinerari. Aquesta
aplicació web aprofita les
darreres innovacions en
tecnologia cartogràfica
que proporcionen els ser-
veis de google maps i goo-
gle earth i també els geo-
serveis de l'ICC en la carto-
grafia de base. Tot això fa
que es milloren considera-
blement les eines web que
es posen a l'abast dels ciu-
tadans perquè es puguin
preparar la visita als parcs
amb anterioritat i aprofitar
al màxim les possibilitats
que aquests espais oferei-
xen. Es tracta d'una aplica-
ció web molt senzilla d'uti-
litzar, optimitzada per a les
darreres versions dels
navegadors: Internet
Explorer 9 o superior,
Chrome o Firefox. Per
poder realitzar els vols vir-
tuals en 3D cal disposar
del connector (plugin) de
google earth, que es pot
descarregar de manera
gratuïta a través d'internet.
L'aplicació s'anirà actualit-
zant periòdicament amb la
incorporació de nous itine-
raris, funcionalitats i pres-
tacions.  Entre altres millo-
res, està previst que evolu-
cioni per interactuar amb
xarxes socials, de forma
que els usuaris puguin qua-
lificar els itineraris i fer

aportacions i  suggeri-
ments. A l'acte d'inaugura-
ció va assistir el conseller
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural en funcions, Josep

Maria Pelegrí, acompanyat
del director general de
Medi Natural i
Biodiversitat, Josep
Escorihuela. El conseller
Pelegrí ha remarcat que un

dels pilars bàsics en la
gestió dels espais naturals
és fer arribar els valors
d'aquests espais i precisa-
ment l'eina innovadora que
s'ha presentat avui és una

manera de fer arribar a la
societat els valors d'a-
quests espais i una gestió
que compatibilitzi la pro-
tecció amb els usos de la
població.

Itineraris en 3D al Parc Natural 
del Delta de l’Ebre

Aquest dimecres pas-
sat, 19 de desembre,
s'ha presentat la nova
aplicació d'itineraris
3D dels parcs de
Catalunya. Es tracta de
142 itineraris de 12
Parcs de Catalunya. 

El visitant del parc podrà fer un vol virtual i tindrà una idea clara de com és l'itinerari abans de realitzar-lo

NATURA & TECNOLOGIA

ACTUALITAT

             




