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L'Ajuntament de Tortosa ha vol-
gut vincular la nit més màgica
de l'any amb l'esdeveniment de
més projecció de la ciutat com
és la Festa del Renaixement.
Així, la cavalcada de Reis de
demà dissabte estarà tematit-
zada en l'esplendor del segle
XVI i, els elements més tradicio-
nals com els patges reials i les
carrosses es combinaran amb
els protagonistes, campaments
i espectacles del Renaixement.
En la cavalcada del 2013, que
manté el pressupost de l'any
passat, participaran més de
mig miler de persones, una vin-
tena d'estructures mòbils, i es
repartiran 1.500 quilos de cara-
mels. Des de fa sis edicions,
Tortosa ha apostat per fer una
cavalcada "referent" al territori.
A la foto, imatge de la de l’any
passat.

P3

Una cavalcada “renaixentista”

El passat diumenge 30 de desembre la Catedral de Tortosa va acollir l'Eucaristia de comiat de
Monsenyor Xavier Salinas, després de quinze anys com a Bisbe de Tortosa. A partir del dia 12 de gener
serà Bisbe electe de Mallorca. El fins ara Bisbe de Tortosa, Xavier Salinas, va ser nomenat nou Bisbe
de Mallorca, el passat novembre. I cal recordar que Salinas era Bisbe de Tortosa des del 1997, on va
succeir Lluís Martínez Sistach. Canal Terres de l’Ebre va oferir en directe l’Eucaristia, el mateix diumen-
ge.       P9

El Bisbe auxiliar de Barcelona, possible substitut de Salinas

Terres de l’Ebre. El pressupost 2013 de
l´Ajuntament de Tortosa “garanteix la
prestació de tots els serveis i optimitza la
gestió de la despesa”. P4

Esports. La Rapitenca rebrà demà el Vic (16
hores), a la Devesa, en el primer partit de
l’any, i l’únic oficial aquest cap de setmana a
l’Ebre. P10

Terres de l’Ebre. Els afectats per la fallida de
la Cooperativa de l'Aldea es reorganitzen per
emprendre accions legals.

P5Av
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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 

Ja tenim aquí l'any 2013 que desitgem que es pre-
senti igual o millor que el 2012. I amb el nou any
arriben els Reis Mags d'Orient que, un cop més,
porten molts regals per a tots els nens i nenes que
s'han portat bé durant l'any. Els carrers de tots els
barris, pobles i ciutats s'omplen de famílies sence-
res per veure passar les cavalcades amb les
carrosses reials. Majorets, bandes de música,
carrosses amb diferents decoracions ... avisen
que els Reis Mags estan a punt de passar. I tots
els nens, embadalits, van recollint els caramels
que es llencen des de qualsevol dels vehicles que
passen. Els Patges Reials passen i recullen les
cartes que la mainada, plens d'il.lusió, han escrit

per als Reis Mags: una llista immensa de regals,
joguines i desitjos, i potser alguna justificació en el
cas que no hagin estat bons minyons. Un cop aca-
bada la cavalcada, és l'hora d'anar cap a casa i
preparar-ho tot per l'arribada dels reis. És tradició
deixar en un balcó, pati o finestra una sabata de
cada membre de la família. A dins, o al costat, hi
haurem de deixar una mica de menjar pel Reis i
Patges, i també una mica d'aigua per als camells
(penseu en la feinada que tenen aquesta nit!! si a
cada casa hi troben un petit mos, la feina se'ls farà
més fàcil). També hi ha qui els deixa una miqueta
de Moscatell!!I arriba el moment de posar-se a dor-
mir ... si els nervis ho permeten!!

Editorial

Melcior, Gaspar i Baltasar, els Reis més màgics

La Joventut Esportiva Flix es
declarava, el passat 5 de
novembre, el primer club del
futbol català per la inde-
pendència, amb el 92,42% de
vots favorables dels seus
socis. S'encetava així un nou
cicle al club gràcies al senti-
ment d'identificació amb la
societat del país després de
l'Onze de Setembre. Una era
en què també s'ha presentat i
s'ha estrenat la nova equipa-
ció, amb l'estelada i el logotip
de l'Assemblea Nacional
Catalana (ANC), fet que per-
meté rebre, el 23 de desem-
bre, la visita de la seva presi-
denta, Carme Forcadell, agraï-
da per la iniciativa dels flixan-
cos. Elements, tots dos, que
han marcat una estratègia de
projecció de l'entitat més enllà
de la part emocional del pro-
cés. 
D'entrada, a partir del posicio-
nament dels de la Ribera
d'Ebre a favor de l'autodermi-
nació, més d'una vintena de
mitjans de comunicació d'àm-
bit territorial, nacional i fins i
tot internacional han publicat
més d'una cinquantena d'infor-
macions dels roig-i-blancs, al
llarg d'un període de 49 dies.
Una mitjana superior a la notí-
cia per dia. Dada inusual quan
el protagonista és un conjunt
de categoria regional, i que
pren encara més força tenint
en compte la presència, entre
d'altres, a TV3, Catalunya
Ràdio, l'Agència Catalana de
Notícies (ACN) i l'Ara, o a les
portades del diari Sport i El 9. 
Encara que l'impuls adquirit no
es resumeix tan sols a la plana
mediàtica, sinó també a les
vessants econòmica i huma-
na. D'aquesta manera, fins al
moment, els del meandre han
venut 60 samarretes de l'e-
quip -des del poble fins a
Grècia i des del Pirineu fins a
Castelló-, han aconseguit 20
nous abonats i han registrat
entrades excepcionals a l'es-
tadi de La Ventonella, on per
exemple, van aplegar-se més
de 300 espectadors per pre-

senciar el partit davant l'Atlas
Tortosa. Alhora, ja han estat
diversos els rivals que han feli-
citat el club pel seu pas enda-
vant, i un cop jugats 6 encon-
tres amb l'estelada incorpora-
da, són diverses les veus que
destaquen que “per fi” es
parla del municipi “per alguna
cosa bona”. 

Al seu torn, pel que fa al món
digital, el Flix ha obert una
pàgina web, i la imatge de
Forcadell vestint la nova equi-
pació s'ha expandit com la
pólvora a través de les xarxes
socials. Un escenari on els
comptes oficials de l'entitat
han guanyat una massa consi-
derable d'adeptes durant el
darrer mes i mig, arribant fins
a les 1.325 amistats a
Facebook i als 670 seguidors
a Twitter, xifra superior a la
que registren la Rapitenca,
l'Ascó o l'Amposta, en l'actua-
litat els tres representants de
major nivell futbolístic i pressu-
postari de les Terres de l'Ebre. 

Com a cirereta del pastís, el
manifest en defensa del català
i del model d’immersió lingüís-
tica, llençat pels flixancos
com a reacció a la proposta
de reforma educativa impulsa-
da pel ministre Wert, no
només ratificà el seu reconei-
xement a una identitat, sinó la
tasca que duen a terme per a
expandir-la, a partir de la crea-
ció d’una marca pròpia. Una
fortalesa que, al camp, es tra-
dueix en la segona posició
que ocupa el Flix a Tercera
Catalana, i que l’encoratja a
buscar fites, a nivell particular,
tant històriques com la inde-
pendència de Catalunya.

Pau Folqué Murria

JE Flix i independència: 
més que un sentiment

Opinió

El regidor tortosí, Jordi P. Casanova,
denuncia que el jutjat nº 2 de Tortosa,
a més de traduir el seu nom al castellà
encara presentant el seu DNI al mateix
jutjat, on es fa evident que el seu nom
és Jordi Pere, ha iniciat un procedi-
ment judicial a nom de Jorge Pedro. El
regidor s'ha presentat al jutjat per
sol·licitar informació del procediment i
el jutjat s'ha negat rotundament a
donar-li cap informació, encara sent un
procediment que li està afectant a la
butxaca ja que se li retenen part dels
seus ingressos sense conèixer el
motiu del procediment - fins al punt
que no ha pogut fer efectiu el paga-
ment de la hipoteca els dos últims
mesos - i el jutjat, sense motiu apa-
rent, es nega a facilitar-li informació
(imagino que havent vist l'error greu
que han comès amb el nom de l'afec-
tat). L'única informació que li ha facili-
tat el jutjat ha estat que s'havia enviat
la documentació a l'advocat del client -
quelcom totalment fals ja que han utilit-
zat el nom d'un advocat q ue va portar
un procediment l'any 2001 i que en
l'actualitat està jubilat i el despatx tan-
cat i que si aquesta informació hagués
arribat a les mans de l'advocat, s'ha-

gués retornat immediatament per no
coincidir el nom de l'afectat pel proce-
diment amb el nom del seu client.>
> Indefensió absoluta, opacitat misera-
ble, atracament descarat a la butxaca
dels ciutadans, desinformació total i un
misteri sense desxifrar, encara sent
més que evident que jo no sóc el titu-
lar d'aquest procediment. Així mateix,
vull denunciar la col·laboració necessà-
ria i imprescindible d'una empresa,
catalana perquè el tema sigui més
penós i que faré públic el seu nom si
no rectifica la seva actuació, retornant
l'ordre d'embargament de part dels
meus ingressos per la simple i lògica
raó que no tenen a cap persona amb
aquest nom a les seves llistes.>

Signat: Jordi Pere Casanova Panisello.
Regidor de l´Ajuntament de Tortosa.

Indefensió absoluta

Opinió
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La nit més màgica de l’any
arriba una vegada més.
Tots els municipis de l’Ebre
rebran aquest dissabte els
Reis Mags. I, en aquest
cas, l'Ajuntament de
Tortosa ha organitzat un
dispositiu amb més de 500
persones per fer possible
un dels actes més esperats
a la ciutat, que en aquesta
edició disposarà d'un
seguici amb 20 elements
mòbils, 8 carrosses, tot
plegat amb una longitud
total de 1.500 metres.
L'arribada reial serà, com
tots els anys, a la platja flu-
vial de Ferreries, on els

Reis adoraran al nen Jesús
al Pessebre de l'església
del Roser, per dirigir-se pel
pont de l'Estat fins a
l'Ajuntament. Aquí, l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, i el
regidor de Festes,
Domingo Tomàs, els lliura-

ran les claus de la ciutat i
s'adreçaran unes paraules
als xiquets i xiquetes des
del balcó de l'Ajuntament.
És llavors quan s'iniciarà la
Cavalcada del
Renaixement, sortint de la
plaça de l'Ajuntament i

recorrent l'avinguda
Generalitat fins arribar al
parc municipal.  De manera
curiosa, destacar que a
Deltebre enguany com a
novetat S. M. els Reis
Mags d'Orient arribaran a
bord d'una muleta i seran

rebuts al Molí dels Mirons
per l'alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, i pel regidor
de Cultura, Joan Alginet, i
altres autoritats munici-
pals. A les 19h a Amposta
arribaran pel carrer Josep
Tarradelles.

Tortosa s’inspira en el segle XVI 
per a la Cavalcada de Reis

Malgrat que la propera
edició de la Festa del
Renaixement no serà
fins al proper mes de
juliol, l'ambient del segle
XVI, els campaments,
els espectacles i els
seus protagonistes visi-
taran abans d'hora la
ciutat de Tortosa per
acompanyar ses majes-
tats Melcior, Gaspar i
Baltasar la nit del 5 de
gener en la Cavalcada
de SS.MM. els Reis
d'Orient, que aquesta
any s'espera més gran i
més multitudinària que
mai. 

Els campaments, els espectacles i els protagonistes del Renaixement visitaran demà dissabte la ciutat

A Deltebre, aquest any, arribaran en muleta

REDACCIÓ

Tot a punt per a una nit màgica, amb la visita dels Reis d’Orient. 
cedida

ACTUALITAT

L’esplendor del

Renaixement s’avança

a la nit més màgica de

l’any a la ciutat de

Tortosa
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L'Ajuntament de Tortosa ha
aprovat ja el projecte de
Pressupost per a l'exercici
2013, amb els vots a favor
dels dotze regidors de CiU,
l'abstenció del PP, i els vots
en contra dels regidors del
PSC, ERC, IC-ET i PxC. Un
pressupost que un any més
ve protagonitzat per la con-
tenció, pel manteniment de
la qualitat de la prestació
dels serveis públics i per
l'optimització en la gestió
dels recursos públics. Els
comptes municipals vénen
condicionats per la difícil
situació econòmica i finan-
cera del moment, per la
incertesa dels exercicis
futurs i per les limitacions al
creixement de la despesa
imposades pel Govern de
l'Estat. Amb tot,
l'Ajuntament no renuncia a
continuar fent inversions i a
potenciar totes aquelles polí-

tiques dirigides a la promo-
ció de la ciutat, sense haver
de recórrer a l'endeutament.
L'Ajuntament de Tortosa pre-
senta un pressupost de
30.515.684 euros, amb un
increment de l'1,79 per
cent. El pressupost consoli-
dat ascendeix a
50.586.642 euros, un 1,46
per cent inferior a 2012.
L'alcalde, Ferran Bel, ha
assenyalat que aquest és un
pressupost "complicat", que
es fa en un context econò-
mic i social difícil i no
exempt d'incerteses, motius
pels quals "les previsions
han de ser encara més pru-
dents". 
Malgrat tot, Bel ha avançat
que l'Ajuntament continuarà
fent inversió, buscant sub-
vencions per fer-ho possi-
ble, i ha citat d'exemple els
recents convenis signats
amb la Generalitat per fer
possible l'aula didàctica del
Museu i per a redactar el pla
especial de la Catedral, o la
subvenció de fons Feder
que permetrà que aquesta

mateixa setmana es licitin
les obres de canalització del
barranc de la Llet i l'obertu-
ra de l'avinguda Canigó.
Les inversions es vehicula-

ran principalment a través
de la societat municipal
GUMTSA i estaran finança-
des per ingressos de capital
afectats, subvencions,

romanents afectats d'exerci-
cis anteriors i recursos
corrents. L'import previst ini-
cialment ascendeix a
3.450.728 euros. 

Pressupostos.

Imatge d’arxiu del ple de Tortosa.

Cedida

El govern municipal
d'Alcanar ja ha encarregat
un estudi preliminar per
saber els passos que ha
de seguir el consistori per
abordar un revisió del pla-
nejament urbanístic.
Segons ha explicat el regi-
dor d'Urbanisme, Manel
Martí, l'Ajuntament preveu

iniciar una revisió del Pla
General d'Ordenació
Urbanística (PGOU) per
poder regularitzar la situa-
ció d'alguns habitatges.
"La situació és molt com-
plexa però estem treba-
llant perquè les conse-
qüències siguin les míni-
mes tant per a

l'Ajuntament com per als
particulars afectats", ha
manifestat. 
Un informe pericial ha
constatat que entre el
1997 i el 2003 es van
donar llicències per cons-
truir habitatges "contràries
a dret" i sense el pertinent
informe jurídic.

Alcanar encarrega un estudi 
per abordar una revisió del planejament

urbanístic del municipi

L’Onada Serveis va batre un
nou rècord de recaptació
per a la Marató de TV3. Va
superar, amb la implicació
de totes les residències, els
10.OOO euros, una fita que
és un nou repte i que supe-
ra els anteriors. La bona
feina i el gran grup humà
existent van fer possible,
amb tots els col.labora-
dors, poder batre un nou
rècord i estar entre les 20
millors recaptacions de la
Marató. Un gran èxit. Penny
Subirats, Directora de
L’Onada Serveis de la
Ràpita, ho explica a la plana
18, en la secció el Crac de
la Setmana.

La recaptació de
L’Onada Serveis,
per a la Marató

de TV3, entre les 
20 millors

El ple de l'Ajuntament de
Móra d'Ebre ha aprovat
uns pressupostos per al
2013 que ascendeixen a
10,6 milions d'euros, pràc-
ticament la meitat dels
quals seran destinats a
inversions. Es tracta,
segons l'equip de govern
de CiU, d'un pressupost
"continuista", que redueix
en un 3,3% la xifra aprova-
da per enguany si s'excep-
tua el capítol d'inversions.
Precisament, i segons els
comptes aprovats, els poc
més de 5 milions d'euros
previstos en aquesta parti-
da es destinaran principal-
ment a executar el projecte
de complex social, lúdic i
cultural del barranc de les
Moreres.

El barranc de les
Moreres a 

Móra d’Ebre

“Tortosa garanteix la prestació de tots els serveis i
organitza la gestió de la despesa”

Aprovats els Pressupostos del 2013

ACTUALITAT
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Tot i coincidir en les línies
generals i objectius a mig i
llarg termini d'uns comptes
que, per primer cop en la
història recent del consisto-
ri, preveuen més ingressos -
19.248.481 euros- que des-
peses -18.550.032 euros,
resultant un superàvit de
698.000 euros- per poder
tornar endeutar el consistori
i projectar nova obra pública
a partir de 2014, els princi-
pals grups de l'oposició no
han estalviat crítiques a la
forma com s'han retallat
alguns capítols, especial-
ment el de personal i el de
les subvencions. No només
això, la previsió de 100.000
euros en complements de
productivitat, "una situació
anormal que el comitè d'em-
presa ha denunciat", ha
recordat Adam Tomàs, por-
taveu d’ERC, ha provocat

indignació a l'oposició.
Mentre ERC ha plantejat
rebaixar-los al 50% de forma
no lineal i amb un topall
màxim de 3.000 euros per
treballador, el portaveu del
PSC, Antoni Espanya, ha
situat la continuïtat del com-
plement "que premia quatre
funcionaris que es repartei-
xen 45.000 euros" com un
dels aspectes principals que
els han impedit votar a favor
dels comptes, com va ocó-
rrer l'any passat.
Precisament, també han
adduït la polèmica qüestió
dels 15.000 euros men-
suals -180.000 anuals- per
al lloguer-compra ajornada
del local del centre de reha-
bilitació de l'Hospital
Comarcal, una xifra que ha
titllat d'"immoral". 
Des de PxC, el regidor
Germán Ciscar s'ha manifes-
tat sense embuts per justifi-
car el seu vot en contra.
«CiU només dona feina als
seus amiguets, sembla una
agència d'ocupació». Sobre

les crítiques de l'oposició,
l'alcalde, Manel Ferré, ha
reconegut que la retallada
per als regidors és inferior
que en el cas dels treballa-
dors municipals. Amb tot, ha

repartit culpes entre tots els
grups polítics. 
"Potser ho havien d'haver
demanat canviar a principi
de mandat". 
També ha recordat que el

complement de productivi-
tat aprovat s'ha retallat en
un 10% i que es tracta d'un
concepte "justificat" en cada
cas a més de "complir la
normativa". 

Pressupostos.

Imatge d’arxiu del ple d’Amposta.

Cedida

L'Associació d'afectats
per la fallida de la secció
de crèdit de la
Cooperativa de l'Aldea
(Baix Ebre) emprendrà
accions legals per resca-
balar els seus estalvis i
exigir responsabilitats judi-
cials per la gestió de la

societat. Els impositors
s'han reorganitzat interna-
ment i han elegit com a
nou president Jordi Gas en
substitució de Ramon
Carles, nomenat interven-
tor de comptes per l'ac-
tual junta rectora de la
societat. Cap visible d'un

grup d'afectats partidari,
des del principi, d'iniciar la
via judicial, Gas -que va
rebutjar presidir la
Cooperativa el passat
estiu-, treballa ara en la
contractació de serveis
jurídics perquè estudiïn la
situació del cas i proposin les mesures legals a emprendre.

L’Associació d’Afectats per la fallida de
la secció de crèdit de la Cooperativa de

l’Aldea empendrà accions legals

L'equip de govern de CiU de
l'Ajuntament d'Amposta s'ha
compromès a remodelar el
desguàs de la nova plaça del
mercat d'Amposta, inaugu-
rada fa un any, després d'ha-
ver rebut tres reclamacions
patrimonials per caigudes
de vianants i que els grups
de l'oposició hagin demanat
solucions des de fa mesos.
El ple del passat divendres
va aprovar per unanimitat
una moció d'ERC exigint una
actuació efectiva, després
d'haver constatat que el solc
de desguàs que creua longi-
tudinalment el paviment de
la plaça ha provocat diver-
sos accidents, tres dels
quals han estat objecte de
reclamacions patrimonials
contra l'Ajuntament durant
l'últim any.

Caigudes de
vianants a la

plaça d’Amposta

Les Terres de l'Ebre han
tancat aquest 2012 pen-
dents encara del petit
municipi de Rasquera
que ha centrat l'agenda
mediàtica durant molts
mesos de l'any. La pro-
posta de tirar endavant
un projecte per acollir
plantacions de marihuana
per a l'autoconsum va
situar en el focus de, fins
i tot, la premsa interna-
cional, aquesta població
de la Ribera d'Ebre.
Malauradament, Rasquera
tornava a estar a l'epicen-
tre mediàtic per un incen-
di intencionat que va cre-
mar més de 3.000 hectà-
rees a la serra de Cardó.

Rasquera,
protagonista el

2012

L’oposició d’Amposta no està d’acord amb els
comptes que tanca l’Ajuntament

El lloguer de l’Hospital Comarcal i les retribucions a treballadors, a debat

ACTUALITAT
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Aquest augment es deu
principalment a l'incre-
ment de la partida de l'IBI
i els tributs de l'Estat. Es
tracta d'un pressupost
molt real que té com a
prioritats augmentar els
serveis que es presten

des de l'ajuntament pel
que fa a vies públiques,
camins rurals, urbanitza-
ció de Riumar, mantenint
el serveis socials i també
les aportacions a les enti-
tats i associacions del
municipi . 
Segons l'equip de govern
es tracta d'uns pressu-
postos “ben treballats,
realistes, que compleixen
amb el pla d'ajust aprovat
satisfent l'objectiu d'esta-
bilitat pressupostària”. 
L'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, ha desta-
cat que aquests pressu-
postos han estat elabo-
rats en un context econò-
micament molt difícil tot i
això “són uns pressupos-
tos que creixen per donar
més servei al ciutadà”. 
El grup de CIU ha votat a
favor; el portaveu Lluís
Soler explicava que “no
són els pressupostos

que faria Convergència,
però donem suport per-
què fem una oposició
constructiva i volem
donar confiança i estabi-
litat als ciutadans de

Deltebre”. 
D'altra banda el PP ha
votat en contra perquè
segons paraules del por-
taveu Tomàs Castells
“cal canviar la manera

de confeccionar els
pressupostos, analitzant
d'on traiem els diners i
contemplant les necessi-
tats reals”.

El Ple de l'Ajuntament
de Deltebre va apro-
var la setmana passa-
da el Pressupost
Municipal per l'any
2013 que és de
10.984.000 EÛ i que
representa un aug-
ment de 735.304 EÛ
respecte al pressu-
post del 2012.

Deltebre ha aprovat el Pressupost.
Cedida

L'ens comarcal del Baix
Ebre ha presentat el
Programa d'Actuació
Comarcal (PAC) que ha d'es-
tablir el full de ruta de la cor-
poració en el període 2013-
2016. El PAC inclou els ser-
veis, les activitats i les
obres que s'han de dur a
terme, així com els recur-
sos, previsions i mecanis-

mes per tal d'efectuar-los.
El Programa d'Actuació
Comarcal s'ha configurat a
partir d'una introspecció
dels diferents serveis
comarcals. 
Aquesta introspecció ha
servit per buscar un equilibri
econòmic dels serveis pres-
tats, garantir els serveis
públics i realitzar una anàli-

si, amb els tècnics i repre-
sentants dels ajuntaments
de la comarca, de quines
han de ser les línies mes-
tres de l'ens comarcal. El
resultat d'aquesta intros-
pecció ha permès desenvo-
lupar el Programa
d'Actuació Comarcal per al
període 2013 - 2016.
Aquest està format per 108

actuacions que fan referèn-
cia a serveis o activitats
existents, per a millorar o
per a implementar.  
En aquest sentit, entre les
diferents i noves actuacions
previstes destaquen la
implementació de l'aula acti-

va, impuls de la borsa de
treball, cursos ocupacio-
nals, ampliació del Viver
d'Empreses, impuls de la
via cicloturista entre Tortosa
i Deltebre, projecte tiquet
fresc, entre d’altres.

El Consell Comarcal del Baix Ebre
estableix el seu full de ruta

Mitjançant el Programa d’Actuació Comarcal 2013-2016

Els pescadors d'angules i
llagostins del delta de
l'Ebre han vist com la crisi
ha acabat deixant curtes
les habituals pujades de
preu que experimentaven
les seves captures durant
les dates nadalenques. La
caiguda de la demanda ha
deixat els preus en nivells
força més baixos als habi-
tuals: entre 270 i 290
euros les angules a la llotja
de Deltebre (Baix Ebre) -
pels prop de 400 de fa un
any- mentre que els llagos-
tins, després d'unes set-
manes de molta pesca,
han arribat només als 25
euros a la subhasta de
Sant Carles de la Ràpita
(Montsià), pels 40 de l'any
passat. 

Preus a la baixa
aquests Nadals

La residència d'ancians
Sant Miquel Arcàngel del
bisbat de Tortosa ha inver-
tit tres milions d'euros en la
construcció d'una nova
planta que permetrà
ampliar en 60 noves pla-
ces les 150 actuals -70 de
les quals concertades per
la Generalitat-. L'ampliació,
que s'ha de posar en
marxa a principis d'aquest
any vinent, suposarà dispo-
sar de 40 noves places de
residència i 20 de centre
de dia. La nova planta,
amb 2.360 metres qua-
drats construïts, albergarà
24 noves habitacions
dobles, serveis, sales i
serà també centre de dia.

Ampliació a la
residència del

Bisbat de Tortosa

Deltebre aprova un pressupost de 10,9 MEUR 
“per donar més servei al ciutadà”

«Ben treballats, realistes, que compleixen amb el pla d’ajust»

ACTUALITAT
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Els vots en contra del
PSC, ERC i EBIN (Ebrencs
Independents) i l'abstenció
del PP, han impedit l'apro-
vació del pressupost muni-
cipal de Sant Carles de la
Ràpita de 2013. En el ple,
l'oposició va acusarel
govern en minoria de CIU
de “no negociar prèvia-
ment amb les diferents for-
ces polítiques i buscar el
seu suport”, sabent que
no té majoria. Segons es
va posar de manifest, CIU
va citar divendres passat
al PSC i el PP, però
aquests grups lamenten
que la proposta “ja estava
feta”, mentre que ERC i
EBIN no haurien estat con-
vocats per l'alcalde, Joan
Martín Masdeu (CIU). 
Per la seva banda, el
govern assegura que el

mes d'octubre va lliurar un
esborrany del pressupost
a tots els grups de l'oposi-
ció i, en aquest sentit, va
lamentar  “que durant dos
mesos no ha tingut notí-
cies d'aquests”.  I és que
els portaveus de l'oposició
consideren que ha de ser
l'alcalde “qui ha de donar
el primer pas”. Per tant,
Joan Martín Masdeu veu
clar que es tracta d'una
estratègia política contra
el govern en minoria i
assegura que, amb aques-
ta actitud, “estan compro-
meten el finançament d'al-
gunes inversions”. Però
des de l'oposició, van
demanar “consens”, si el
govern vol el seu vot favo-
rable. La proposta de
pressupost municipal per
al 2013, que va presentar
el govern de CIU, estava
valorada en 13.600.000
euros i, excepcionalment,
els ingressos pressupos-
tats superaven en 900 mil
euros les despeses
(12.700.000 euros). En
aquest sentit, es tractava

d'un “pressupost excep-
cional”, segons valora-
cions del regidor
d'Hisenda, Joan Baptista
Forcadell, “per adaptar-se
a la situació actual, tant
legal com econòmica i
social”.
Segons el govern munici-

pal (CIU), la seva proposta
manté la vocació social de
l'exercici anterior, ja que
es conserven les subven-
cions a les entitats socials,
es garanteix el funciona-
ment de la llar d'infants
municipal -l'ajuntament
absorbeix la quantitat de

80.000 euros que deixa
de percebre de la subven-
ció del Departament
d'Ensenyament- i s'incor-
pora una nova partida de
30.000 euros per a
beques de transport per
als estudiants universita-
ris.

L’oposició de Sant Carles de la Ràpita tomba els
pressupostos per al 2013

Pressupostos.

Acusen al govern en minoria de CiU de «no negociar prèviament»

L’alcalde considera que es tracta d’una estratègia política 

REDACCIÓ

Esquerra a la Ràpita con-
sidera que l’equip de
govern de la Ràpita no
pot aprovar un pressu-
post idèntic als d'anys
anteriors, quan l'escenari
econòmic és absoluta-
ment diferent i, per tant,
les dificultats de les famí-
lies i les activitats econò-
miques del poble s'han
agreujat fins límits insu-
portables. 
De fet, “ja fa temps que
ens queixem de manca
de sensibilitat social,
reclamem que cal intro-
duir bonificacions per tal
que la gent amb menys
ingressos pague menys,
així com reduir els impos-
tos que paguen les
empreses i comerços del
poble, introduint ele-
ments de suport a la
seva activitat”, comenta

Josep Caparrós.
Per això, els republicans
afirmen que ara és
moment “de demostrar
una visió àmplia i genero-
sa, prioritzant poble
abans que els partits.
Aquests hem de fer un
esforç per consensuar
uns pressupostos que
milloren el benestar de la
gent de la Ràpita. Per
això és imprescindible
crear un grup de treball de
tots els grups polítics i colze
a colze elaborar un pressu-
post per al 2013”. 
Així, Esquerra la Ràpita es
mostra preocupada pel poc
diàleg que fins ara ha tingut
el govern municipal amb el
seu grup, i la manca de par-
ticipació en els grans projec-
tes del poble, com el POUM,
les ordenances fiscals o els
pressupostos.

Esquerra la Ràpita demana “un grup de treball 
de tots els grups polítics”

Per tirar endavant els pressupostos del 2013

La Creu Roja ha atès les
necessitats bàsiques de
més de 80.000 perso-
nes de la demarcació de
Tarragona durant aquest
2012. Així ho ha explicat
la coordinadora territorial
de Creu Roja, Anna
Sabaté, en el marc de la
campanya que l'entitat
està duent a terme fins el
proper 2 de gener per
recollir aliments i jogui-
nes i poder ajudar les
persones més necessita-
des i amb dificultats
econòmiques. Sota el
lema "Aquest Nadal,
regala solidaritat a les
persones que més ho
necessiten", l'objectiu és
recollir tot tipus d'ali-
ments i joguines noves
per després repartir-ho
entre les persones amb
més dificultats, d'acord
amb el Serveis Socials
de l'Ajuntament de
Tarragona i el Consell
Comarcal del
Tarragonès.

Ajuda
solidària,
aquestes

dates

El conseller de Salut,
Boi Ruiz, ha assegurat
que els objectius del
Govern per aquest
2013 és fer "tot el
possible" per conti-
nuar mantenint "sòlid"
el sistema sanitari
públic. 
Ruiz ha assegurat que
els ajustos fets durant
els darrers dos anys
han permès aconse-
guir que el sistema "no
fes fallida", però ha
reconegut que s'hau-
ran de continuar fent
"esforços" per mante-
nir-lo. "Hem hagut de
fer ajustos que, sobre-
tot, ho han patit molt
els professionals sani-
taris", ha admès. El
conseller ha fet aques-
tes declaracions
durant la visita al pri-
mer nadó català,
Gerard Vendrell
Espinosa, nascut a
l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa, fill
d'una família de Sant
Jaume d'Enveja
(Montsià).

Boi Ruiz
defensa la

sanitat

ACTUALITAT

                  



DIVENDRES 4
DE GENER
DE 2013

diarimés
ebressoocciieettaatt

9www.mesebre.cat

La Creu Roja ha atès les
necessitats bàsiques de
més de 80.000 persones
de la demarcació de
Tarragona durant aquest
2012. Així ho ha explicat
la coordinadora territorial
de Creu Roja, Anna
Sabaté, en el marc de la
campanya que l'entitat
està duent a terme fins el
proper 2 de gener per
recollir aliments i jogui-
nes i poder ajudar les
persones més necessita-

des i amb dificultats
econòmiques. Sota el
lema "Aquest Nadal, rega-
la solidaritat a les perso-
nes que més ho necessi-
ten", l'objectiu és recollir
tot tipus d'aliments i
joguines noves per des-
prés repartir-ho entre les
persones amb més difi-
cultats, d'acord amb el
Serveis Socials de
l'Ajuntament de
Tarragona i el Consell
Comarcal del Tarragonès.

A partir del dia 12 de gener, la diòcesi de Tortosa quedarà vacant a l’espera d’un Administrador

Vandellós II, Nº1 en «successos»

Lliurament diplomes «Joves i Oficis»

Agents dels Mossos
d'Esquadra, la Guàrdia Civil,
la Guàrdia Urbana o Policia
Local, la Policia Portuària i
del Cos estatal de Policia
han visitat i obsequiat amb
regals els xiquets i xiquetes
que estan ingressats en els
hospitals de la demarcació.

En concret, els agents poli-
cials han passat per
l'Hospital Joan XXIII i Santa
Tecla de Tarragona, a
l'Hospital Sant Joan de
Reus, al Pius Hospital de
Valls, a l'Hospital Verge de
la Cinta de Tortosa, i a
l'Hospital del Vendrell. 

La policia i el Nadal

El fins ara Bisbe de Tortosa,
Xavier Salinas, va ser nome-
nat nou Bisbe de Mallorca,
el passat novembre. I cal
recordar que Salinas era
bisbe de Tortosa des del
1997, on va succeir Lluís
Martínez Sistach. Nascut a
València el 1948, Salinas
havia estat abans bisbe
d'Eivissa, i el 2007, durant
poc més d'un any, va com-
paginar el càrrec de bisbe
de Tortosa amb el d'adminis-
trador apostòlic de Lleida.
Mallorca estava vacant des
del juliol quan el bisbe Jesús
Murgui va ser traslladat a
Alacant. Amb 64 anys,
Salinas afronta a Mallorca un
episcopat durant els pro-
pers deu anys. La diòcesis
de Mallorca està integrada a
la província eclesiàstica de
València, juntament amb la
resta de diòcesis valencia-
nes i balears (Oriola-Alacant,
Sogorb-Castelló, Menorca i

Eivissa). Actualment, els
tres bisbes de les Illes són
valencians. Salinas conti-
nuarà com administrador
apostòlic de Tortosa fins
que es faci efectiva la seva
entrada a Mallorca. Si se
segueix el procediment habi-
tual, el sucessor del bisbe
de Tortosa s'hauria de deci-
dir durant els propers
mesos. 
Amb la marxa de Salinas de
Catalunya, la Santa Seu

tindrà pendents dos nome-
naments en territori català,
el de Tortosa i el relleu de
Barcelona, tot i que aquest
últim pot trigar encara dos
anys com és habitual en les
seus cardenalicies. 
Salinas era un dels tres bis-
bes valencians que actual-
ment ocupen una diòcesi
catalana. Gran part de la tra-
jectòria pastoral de Xavier
Salinas ha estat a la diòcesi
de València, on va ser orde-

nat el 1974. 
Alla va ser prefecte d'estu-
dis del Seminari Menor de
Xàtiva, consiliari diocesà del
Moviment Júnior d'AC, dele-
gat diocesà de Catequesi, i
va ser nomenat vicari epis-
copal per l'arquebisbe Roca
Cabanellas. Com a bisbe
d'Eivissa des del 1992 i des-
prés de Tortosa ha mantin-
gut sempre els lligams amb
València, ja que Tortosa és
la única seu catalana que té
una part del territori dins del
País Valencià, a la zona dels
Ports i El Maestrat. 
Salinas va ser també admi-
nistrador apostòlic de Lleida
quan la Santa Seu va accep-
tar la renuncia del bisbe
Francesc Xavier Ciuraneta. 
En aquests quinze anys al
capdavant de la diocesi de
Tortosa, Salinas ha ordenat
19 sacerdots i 6 diaques.
Entre els possibles succes-
sors de Monsenyor, hi ha el
del bisbe auxiliar de
Barcelona. 
A partir de la presa de pos-
sessió de Mallorca per part
de Monsenyor Xavier
Salinas, la diòcesi de
Tortosa quedarà com a Seu
Vacant i el Col.legi de
Consultors del Bisbat de
Tortosa elegirà un
Administrador Diocesà -si la
Santa Seu no nomena un
Administrador Apostòlic- fins
la presa de possessió del
nou Bisbe de Tortosa.

Salinas deixa el Bisbat de Tortosa,
després de quinze anys

El passat diumenge 30 de
desembre la Catedral de
La Cinta va acollir
l'Eucaristia de comiat  de
Monsenyor, Xavier
Salinas, després de quinze
anys com a Bisbe de
Tortosa i a partir del 12 de
gener com a Bisbe electe
de Mallorca.

Xavier Salinas.

cedida

Creu Roja duplica la demanda 

d'ajuda al Camp i a l’Ebre aquest 2012
La taxa d'infants que viuen per sota el llindar de la pobresa a Catalunya arriba al 28%

ACTUALITAT

El 28 de desembre es va
celebrar, al Saló de
sessions de l'Ajuntament, el
lliurament de diplomes als
alumnes participants en la
Casa d'oficis "Joves i Oficis"
i al taller d'ocupació de
jardineria que han finalitzat.
La Casa d'Oficis ha estat

formada per 16 alumnes, 8
del mòdul de paleta i 8
d'electricitat, tots menors
de 25 anys, que durant
aquest 2012 han rebut
formació i han posat en
pràctica els coneixements
adquirits en diferents obres
de manteniment de la ciutat.

El primer nadó nascut a Catalunya es diu Gerard, és de Sant
Jaume d'Enveja, i va treure el cap quan passaven trenta
segons de les dotze de la nit a l'Hospital de Tortosa Verge
Cinta, segons informa el Departament de Salut. 

Actualitat

Les centrals nuclears
espanyoles van
comunicar un total de 46
successos al Consell de
Seguretat Nuclear (CSN)
al 2012, almenys fins al
21 de desembre, 18 més
que en tot 2011, quan es
van notificar a l'òrgan
regulador un total de 64,
segons dades del mateix
organisme. Per nombre
de successos
comunicats, la central
nuclear de Vandellós II i
Cofrents (València) van
ser els reactors que en
més ocasions van
informar al regulador. En
total, Vandellós II va
comunicar al CSN nou

successos, dos d'ells
relacionats amb
incompliments de rondes
horàries, mentre que
Cofrents va informar de
set successos. En tercer
lloc, apareix la central
nuclear d'Ascó II, que va
comunicar al CSN un total
de set successos,
seguida d'Ascó I , amb
cinc successos més. A
això cal afegir, que els
dos grups en conjunt van
comunicar cinc
successos més.
D'aquesta manera, el
complex nuclear d'Ascó
acumula 17 del 46
successos notificats del
parc nuclear estatal.

Cavalls i poder en el món ibèric
Des del passat 21 de
desembre de 2012 i fins el
dia 24 de febrer de 2013,
el Centre d'Interpretació de
la  Cultura dels Ibers. Casa
O'Connor d’Alcanar ofereix
l'exposició “Cavalls i poder
en el món ibèric”. Aquesta
exposició, produïda per

diverses institucions
científiques, mostra el
significat que va tenir per a
la societat ibèrica el cavall
per mitjà de peces de
jaciments ebrencs. Aquest
animal simbolitzava el
poder i un estatus. Així com
un element de guerra. 

Creu Roja cobreix les necessitats
bàsiques de 80.000 persones 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La Rapitenca, com a Castellde-
fels, li va costar entrar en situa-
ció a Balaguer. No obstant, a la

represa, va millorar i va guanyar
metres fins que va arribar l’em-
pat, obra de Ferran que va apro-
fitar un rebuig del porter des-
prés d’un llançament de Munta.
L’equip ebrenc va gaudir de
més opcions a la segona mei-
tat. No obstant, també cal dir
que, en els darrers minuts,
amb el duel trencat, el Bala-
guer també va tenir la seua
amb una rematada que va
acabar amb la pilota al pal. 
El punt és meritori i més quan
ja entrem en una fase que
puntuar fora de casa es fa
molt coll amunt, per tots els
motius.
Ara cal fer bo aquest empat
amb nou triomf a la Devesa,

contra el Vic, més tenint en
compte que després, coinci-
dint amb  el final de la prime-
ra volta i l’inici de la segona, la
Rapitenca ha de jugar dos par-
tits seguits com a visitant, al
camp del líder, l’Olot, i a la Po-
bla de Mafumet. 
La victòria és necessària per
conservar l’estabilitat i també

el crèdit de punts. 
Luis Zambranos, de baixa les
darreres setmanes, es confia
en què pugui tornar a la con-
vocatòria demà en el primer
partit de l’any a la Devesa.
Torna la competició. A l’Ebre
lúnic partit de lliga per aquest
primer cap de setmana és
aquest, a la Ràpita.

El Partit de Reis

La Rapitenca rebrà demà
el Vic en el primer partit
de l’any. Partit avançat al
dissabte, en tarda de ca-
valgata de Reis. Un altre
partit, el darrer de la pri-
mera volta a casa, impor-
tant en l’intent d’acumu-
lar el màxim nombre de
punts possibles i estar
més prop de l’objectiu: la
permanència. A més, es
mantindria, amb un
triomf, la mitjana anglesa
que s’ha recuperat amb
la victòria contra el Pala-
mós i l’empat a Balaguer.
El Balaguer, cuer del
grup, va sorpendre al pri-
mer temps quan va estar
més ben posat i va fer l’1-
0..

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca estrena l’any amb la visita del Vic. Demà dissabte a les 16 h

M.V.

Ferran va fer el gol de l’empat, a Balaguer, el darrer partit del 2012.

Canal TE

Es va acabar el 2012 amb una
imatge que tinc gravada. El gol d’E-
du Albacar al camp del R. Madrid
Castilla. Era el minut 94, l’especialis-
ta de l’Elx agafa la pilota, xuta i la
col.loca per l’escaire. Quin gran gol.
Què gran. I el més gran és que aquell
jugador que havia executat la falta
de forma tan magistral el coneixo,
és de Sant Jaume, és Edu. Edu Alba-
car. Gran moment, en aquest sentit,
del nostre futbol. No puc oblidar a
Rangel, a Oriol, ara lesionat, a Badia,
a Víctor Curto....a tots els nostres
ambaixadors pel futbol de primer ni-
vell. Un bon final per al 2012. 

Un any, en general, complicat per
a tots. De recès. De risc. De conten-
ció. De projectes austers. Però tam-
bé d’il.lusió. Si, la de la gent que con-
tinua implicant-se de forma altruista
per les entitats de la seua població,
tot i les dificultats. Aquella gent que
no surt mai a la televisió, ni als pro-
grames de ràdio...ni a les fotogrà-
fies...aquella gent que treballa per
sentiment. Cada dia queden menys,
però estan.

Sé que és complicat. Però hem
de seguir. El panorama econòmic
per al nou any no apunta gairebé, se-
gons els entesos. No obstant, des
d’aquí només puc fer que animar a
tots els col.laboradors que lluiten
des de l’ombra perquè continuin.  

I pel que a mi respecta, i pensant
sempre en col.laboradors, he de

destacar a Joaquin Celma. Una per-
sona que des de Madrid viu el futbol
del nostre territori amb la passió que
ho fa és digne de menció. I no me
cansaré de dir-ho. Però no només
pel nostre territori, el control que té
del futbol de la provincia és privile-
giat, segurament a hores d’ara és la
persona amb més informació de to-
ta la demarcació, en general. I això
gràcies als seus contactes i a la
seua incansable labor. Celma té la
seua collita i ell, en base a la seua in-
formació, dóna després la seua opi-
nió. Entenc que hi hagin aficionats
que no puguin assimilar com potser
que, des de Madrid, Celma estigui
tan informat i pugui opinar de se-
gons que. Es possible que deu ha-
ver-hi clubs amb els que té més fee-
ling, més vincles que no pas amb
altres. I per això disposa de més in-
formació o menys, depenent d’a-
quest motiu. Però els asseguro que,
equivocat o no, amb més o menys
encert en les seues valoracions, ell
averigua i opina. I dóna vida. La seua
columna és molt seguida. Jo podré
estar d’acord o no amb el que diu,
però ell i només ell sap perquè ho es-
criu. I que duri. A més, les relacions
que està fent, a 500 quilòmetres,
són d’amistat. Sé que ha hagut gent
vinculada al nostre futbol que ha anat
de vacances a Madrid i que ha fet un
parentesi per quedar i conèixer a
Celma. Ha creat escola. Bon any!  

2013
L’opinió de Michel

Del club de futbol del seu poble, Ulldecona

Reconeixement a l’Oriol Romeu
EMOTIU

Oriol Romeu, jugador d’Ulldeco-
na que ara milita al Chelsea, va re-
bre un reconeixement del club de
la seua localitat el dia 23 de de-
sembre, abans del darrer partit
de l’any de la Tercera catalana en-
tre l’Ulldecona i el líder Perelló.
Oriol, ara lesionat, va estar aquell
cap de setmana a la vila del Mont-
sià i, per aquest motiu, la junta di-
rectiva de l’Ulldecona, presidida
per Mario Subirats, va voler retre-
li un homenatge tenint en compte
les dificultats que hi ha en altres
èpoques per coincidir en un cap
de setmana a la població. Oriol va
rebre el passadis d’honor per part
dels jugadors dels dos equips, de
l’Ulldecona i del Perelló. I, tot i les

limitacions eventuals per la lesió,
va fer el llançament d’honor. La
junta de l’Ulldecona va donar-li al
jugador una samarreta del club,
amb el número sis i el seu nom
gravat al darrera. Oriol, per la
seua part, va respondre amb una
altra samarreta, en aquest cas del
Chelsea, també amb el número 6,
signada, i que ja està a les vitrines
del club. Aquesta samarreta va
mostrar-la Mario Subirats, presi-
dent del club ulldeconenc, el di-
jous dia 27 de desembre al Canal
TE al programa Més Esport. Així
mateix, parlant de cracs ebrencs,
cal fer menció a Edu Albacar, de
Sant Jaume. Edu va fer un gran
gol, de falta, en temps afegit al
camp del Real Madrid. El gol del
jugador de Sant Jaume va signifi-
car la victòria de l’Elx per 0-1.
Gran gol per aquest jugador que
mereix competir a la Primera divi-
sió. De moment, el seu equip tor-
na a estar ben situat. 

“Al final, segur que guanyareu”

A FLIX, ABANS DEL PARTIT CONTRA EL S. JAUME

Carme Forcadell, presidenta
de l'Assemblea Nacional
Catalana (ANC), va passar la
jornada del diumenge dia 23
de desembre al costat de la
Joventut Esportiva Flix, i no
va deixar escapar l'ocasió,
en un discurs encoratjador,
per llençar un missatge de
força a l'equip, aspirant a
l'ascens: “La lliga és molt
llarga, igual que el camí cap
a la independència. El que
compta és el final. I al final
segur que guanyareu”.
Així mateix, la padrina d'ex-
cepció va expressar que se
sent “orgullosa” del gest del
club de lluir l'eslògan de
l'ANC i l'estelada a l'equipa-
ció, i va confessar que li feia
“il·lusió” conèixer les perso-
nes que formen l'entitat per-
què “van demostrar el seu
compromís amb el país”.
Forcadell, que va rebre una
samarreta del conjunt roig-i-
blanc com a regal i va efec-
tuar el servei d'honor abans
de presenciar el partit entre

el Flix i el Sant Jaume
d'Enveja (0-0), va presidir un
dinar de germanor al que
van assistir-hi més d'un cen-
tenar de persones, i també
va visitar l'ajuntament per
signar-hi el llibre d'honor de
la vila.

Edu Albacar va marcar un
gran gol en el darrer partit
del 2012, al camp 
del Real Madrid Castilla.

0-1 (94’)

Primer partit oficial del
2013 a les Terres de

l‘Ebre.
Demà a la Ràpita.

Primer partit
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Els ‘Zamora’ i els ‘pichichis’, Temporada 2012/13
PICHICHIS

icompeticion

Raül, de la Rapitenca, el segon porter de Tercera divisió menys golejat. 
I Jordi (Flix), el segon de Tercera catalana. 

Jordi Gil/Pau Folqué Departament de Comunicació JE Flix

Povill (R. Bítem)              0,69
Josué (La Cava)             0,86
Eliot (Roda Berà)           1,07
Gerard (Cambrils)     1,13
Rodri (Vilaseca) 1.15
Marc (Alcanar)          1,2
Selu (Tortosa)       1,4
Chema (l’Ampolla)   1,4
Albert (Roquetenc) 1,6
Rojas (Gandesa) 1,73
Víctor (SP i SP)   1,85
Tom Sabater (C.Clar) 2,08
Marcos (Catalònia)  2,38

(comptabilitzats, en tots els
casos -categories-, els por-
ters que han jugat un 75%
dels minuts disputats)

Golejadors

Aleix (Roquetenc) 12
J. Ferreres (J. i Maria) 1 1
El Kaaichi (Roda Berà) 1 0
Angel (Tortosa) 9
Nico (J. i Maria) 9
Ivan (Alcanar) 8
Alejandro (C. Clar) 8
Roger (Gandesa) 7
Gumiel (Gandesa) 7
Adrià (Alcanar) 7
Eugeni (Catalònia) 7
Luis (Catllar)       7
Toni (Vilaseca) 7
Jaime (la Cava)      7
Samu (Cambrils) 6
Marc Baiges (R. Bítem) 6
Brigi (Ampolla) 6
Javi Asín (R. Bítem) 5
David (SP i SP) 5
Agus (la Cava) 5
Alex Accensi (Tortosa)   5
Daniel Maireles (Cambrils) 4
Diego López (Calafell) 4
Manel Subirats (Alcanar) 4
Jacob (Calafell) 4
Chillon (Vilaseca) 4
Joel Crespo (Tortosa) 4
Quim Bru (Catalònia) 4
Ivan Abat (l’Ampolla) 4

Segona Catalana

Barragan (Manlleu) 0,64

Raül (Rapitenca) 0,71

Burgada (Gramanet) 0,76

Adrià (Vic) 0,88

M. Angel (Terrassa) 0,88

Bermúdez (Cornellà)         0,94

Marc (Castelldefels) 1,00

Plancheria (Rubí) 1,00

Imanol (Vilassar)            1,07

Ureña (Figueres)  1,08

Yannik (Igualada) 0,87
Carlos (Santfeliuenc)         0,92
Jordi (Ascó) 0,93
Alex (Viladecans)                 1
Ferran (Andorra)               1,19
Bernat (Vista Alegre) 1,25
Nito (Vilanova) 1,33
Joel (Tàrrega) 1,4
Miki (Reddis) 1,6
Pedro (Torreforta) 1,73
Ambrós (Torrede.) 1,79
Marc (Sants) 2

Tercera divisió

Primera catalana

Esteban (Alcanar) 0.64
Joan (Batea) 0.86
Cristian (R. Bítem) 1
Miralles (Arnes)  1,62
Alex (Catalònia)  1,85
Didac (J. i Maria) 2.17
Eric (Roquetenc B) 2.21
Javi (Xerta) 2,33
Adrià (la Galera) 3,18

Golejadors

Fidel (Corbera) 23
Alejandro (Batea) 18
Cornejo (Corbera) 13
Toni (Roquetenc) 11
Marc Fibla (la Galera) 10
Romica (Muntells) 10
Pitarque (J. i Maria) 10
Cristian (Bot) 9
Angel (Alcanar) 8
Martí (Xerta) 8
Adrià (Batea) 7
Font (Ginestar) 7
Gilabert (Godall) 7

Quarta Catalana grup 20

Primera Catalana

Tercera Catalana

Marc (Olimpic) 0,93
Jordi (Flix) 1,07
Rai (la Sénia) 1,33
Ferran (Móra Nova) 1,33
Joaquim (Camarles)       1,33
Gallego (Perelló) 1,5
Assou (Atlas) 1,67
Oscar (Sant Jaume)  1,75
Miguel (Vilalba) 1,85
Claudio (Horta) 1,92

Golejadors

Mohedano (Perelló) 17

Jacob (Flix) 15

C. Gilabert (S. Bàrbara) 12

Santi (Ulldecona) 12

Manel (St Jaume) 11

Toni (Pinell) 9

Pau (Tivenys) 9

Pol (Olimpic) 9

Dani Fluixa (Camarles) 8

Isaac (Horta) 8

Alex Gallego (Aldeana) 8

Marc Mesegué (Flix) 7

Robert López (S. Jaume) 7

Bernabé (Vilalba) 7

Magí (M. Nova) 7

Sergi (Pinell) 7

Chescu (La Sénia) 7

Julio (Pinell) 7

Youness (Atlas) 7

Rullo (l’Ametlla) 6

Narcís Fabra (Deltebre) 6

Oscar Camarero (Pinell) 6

Barceló (Olimpic) 5

Mourad (Atlas) 5

Iker (Aldeana) 5

Cristian (Perelló) 5

Yalti (Vilalba) 5

Marius (la Sénia) 5

Miquel Malràs (Horta) 4
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Com han passat el Nadal? Quant de torró
han menjat? Han segut feliços? Segur que
sí. Encara que no hi ha futbol, durant
aquests dies, un servidor està un altre cop
aquí per la primera columna de l’any amb
els que són els meus desitjos per al nou
any. Molts d’ells potser són impossibles,
però com es diu, els somnis també poden
existir i igual n’hi ha algun que es realitza.

-Pel que respecta el FC Barcelona, que es posi bé ‘Tito’
Vilanova, serà campió o no, però que es posi bé. Es el més
important. També que el Barça posi una clausula a travès de
la qual no pugui fitxar més jugadors extrangers, inclòs
Neymar. I que s’obre el museu de Messi.
Així mateix, que al jugador argentí el traspassin, un club de
Rússia dóna 250 milions. Amb això s’abaixaria a la meitat el
deute del club i els carnets de socis podrien ser més barats.
-Que es recuperi la Copa Montsià, jugant-se partits en dates
lliures o entre setmanes.
-Canvi denominació de la Rapitenca per Terres de l’Ebre
Rapitenca i que es fusionin R. Bítem, Catalònia, Tortosa i
Roquetenc.
-Que torni el futbol a la Torre de l’Espanyol, Benifallet,
Aldover, Vandellòs, Miravet, Masdenverge i Rasquera, fins i
tot al Mas de Barberans i a Prat de Conte.
-Que els veterans d’aquestes terres facin un equip per jugar
a la Quarta catalana. N’hi ha que són grans però que toquen
la pilota de meravella.
-Que deixin de presumir de futbol base a la Rapitenca,
Tortosa, Ascó i Amposta i que segueixin exemples d’altres
clubs que donen una continuitat als jugadors que acaben de
juvenils com passa a Alcanar, Jesús i Maria, Roquetenc i R.
Bítem que tenen filials.
-Que surti a la llum el llibre promès de la història del Tortosa
i que algun dia només veiem jugadors únicament locals en
el seu primer equip, no d’altres poblacions, i que a més s’ha-
gin format en el seu futbol base des d’aleví.
-Que el municipal de Bítem es digui Estadi Joaquim Roda.
-Que un mitjà de comunicació d’aquestes Terres sigui més
humil i citi la font d’un tema publicat el mateix dia en aques-
ta columna i que va ser debat en una tertúlia seua.
-Que els àrbitres traguin una targeta vermella a cada entra-
da lletja encara que es quedin sols al camp. I per protestar
també traguin la vermella, segons la protesta. Els jugadors
que més protesten facin penitència abans de parlar amb l’àr-
bitre i si els trauen la vermella s’acomiaden amb una encai-
xada de mans amb l’àrbitre. I si aquest és una dona amb
dues besades i si és la Meritxell, amb tres.
-Que la designació dels àrbitres sigui més encertada en
alguns partits i hi hagi més sentit comú per als ascensos.
Sembla com si els d’una temporada per una altra estan gai-
rebé pactats. Potser la propera un sigui el d’una noia àrbitre.
-Que Michel Viñas faci una vegada al mes un ‘Punto Pelota’
ebrenc, amb àrbitres, jugadors, entrenadors, presidents,
directius...amb un homenatge pels que ja s’han retirat. Que
super-Michel faci la carrera de filosofia doncs els seus arti-
cles cada cop tenen més pensament filosofics que de futbol.
-Que s’unifiqui el futbol base de juvenil, cadet, infantil com a
la zona de Tarragona a un sol grup i que el futbol-7 dels
Consells del Montsià i del Baix Ebre unifiqui una lliga de
Benjamí i Prebenjamí com a Terres de l’Ebre.
-Que torni Tarrazona a l’Amposta com a secretari tècnic i el
mister Teixidó es casi per a deixar constància del seu amor
per aquestes terres. 
-Que, en general, hi hagin presidents que deixin el seu càrrec
a persones que volen fer una aposta de canviar el seu club
perquè només juguin jugadors de casa.
-Que pugi Jordi Fabregat al Conquense a la Segona B.
-Que pugi el Catllar, el Flix, Olimpic o Perelló i que no baixin
Ampolla, Catalònia i Roquetenc i així la temporada propera
hi hauran 11 equips ebrencs a Segona catalana.
-Que Nacho Pérez fitxi per al futbol base del Vilareal. Xavi Cid
torni al Roquetenc i Enric Aleixendri fitxi amb el Tortosa i que
no es destitueix, durant la lliga, cap entrenador d’aquestes
comarques.
-Que desapareixi la Segona B i la Tercera divisió. Que es pugi
crear la Segona divisió en dos grups i que la Tercera es
modifiqui per proximitat amb vuit grups i es reestrucrti tot el
futbol catala per demarcacions. 
-Que ja que hi ha una delegació de les Terres de l’Ebre a la
Federació, que hi hagi una lliga propia de les Terres de l’Ebre
i que s’acabin els descensos de Tercera catalana i s’unifiqui
aquesta categoria amb la Quarta catalana.

Els meus desitjos per al 2013

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

-Que tots els equips que juguen amb jugadors locals tinguin un descompte del 50 % de la Federació en fitxes i altres elements i els
que tinguin jugadors de fora que es dupliqui la quota.
-Que en alguns camps de la Ribera i de la Terra Alta les seues aficions siguin més tranquil.les i que donin una botella de ví en acabar
el partit als jugadors.
-Que neixi una selecció de futbol de les Terres de l’Ebre per veure jugar a Rangel, Edu Albacar, Badia, Oriol...

-Que la Federació obligui a tots els equips des de la Tercera divisió fins a la Segona catalana a tenir un filial.
-Que tots els equips de 1a divisió, 2a i 2a B que no siguin capaços de tenir superavit, siguin baixats a Tercera divisió.
-Que els mitjans esportius catalans, Mundo Deportivo i Sport es dediquin menys a parlar del Madrid i ho facin més del futbol modest
català.
-Que baixi l’atur i es recuperi l’economia i surti una llei a favor d’evitar els desnonaments i que s’ajudi amb diner public per als que tor-
nir a conrrear la terra.

QUARTA CATALANA

El Nadal ha propiciat una set-
mana de descans pràctica-
ment per tots els equips, des
de la Primera fins la Quarta
catalana. Excepte Camarles i
Sant Jaume, que van jugar diu-
menge, la resta no han tornat
a la feina fins aquesta setma-
na, quan s’han reemprès els
entrenaments en la majoria
dels casos per començar a
preparar el primer partit de
l’any, per l cap de setmana
dels dies 12 i 13 de gener.
Es moment per fer una mini-
pretemporada per recuperar
l’estat físic.
El Jesús i Maria va acabar l’any
com a líder després de la bri-
llant victòria a Vilaseca amb
gols de Nico i Esmel. Un triomf
agònic, amb juvenils en els
darrers minuts per les baixes
però que ha fet fort al conjunt
roigiblanc perquè va superar
amb victòria una prova de foc
al seu lideratge, al camp del
Vilaseca, un dels equips capda-
vanters.
La Cava, per la seua part, es
va recuperar amb un triomf bri-
llant contra el Camp Clar (5-2).
Agus, el Messi de Vinaròs, va
acabar l’any passat en plena
forma i va brillar amb dos gols

marca de la casa, amb veloci-
tat i força. Pau (2) i Jaime van
completar la golelada.

El R. Bítem, en ratxa
La darrera jornada de l’any
ens va deixar una victòria
èpica, la del R. Bítem en el
derbi contra el Catalònia (1-0).
Els de Bítem tanqun el 2012
en plena ratxa de resultats (16
punts de 18) cinc victòries i un
empat, al camp del que llavors
era líder, la Cava.
Es van quedar amb nou per les
expulsions de Llaó i de Povill
(aquesta segona ja a la repre-
sa). Però, tot i això, amb una
genialitat de Baiges, van guan-
yarequip va demostrar la seua
confiança i el seu estat actual.
Va saber defensar-se i tenir la
pilota quan podia, buscant el
contraatac. El Cata, noquejat,
no va saber llegir el partit i no
va estar a l’alçada, tot i tenir
Eugeni la gran ocasió per
empatar. La pilota va anar al
travesser.
Els de la Santa Creu només
han sumat un punt de quinze i
la seua situació es compro-
met.
També la del Roquetenc, mal-
grat millorar al camp del Roda

Berà, on va perdre per 2-1. La
nota negativa és que l’equip té
més baixes per lesió. La direc-
tiva també està preocupada i
ha hagut teràpia de grup, com
a Jesús. El Roda de Berà està
buscant tècnic després de la
dimissió de Raül Martínez. De
mome
La jornada també va significar
el fre a la ratxa del Tortosa, va
perdre al Catllar, i del Gandesa
que va caure, després de cinc

victòries seguides, al camp del
cuer, el Cunit. L’Alcanar va
empatar a Salou i l’Ampolla va
sumar, després de quatre
derrotes, una victòria d’or, con-
tra el Cambrils, amb gols de
Brigi i d’Ivan.
L’equip costaner està fent ges-
tions per concretar un fitxatge
i, de fet, aquest nou jugador
podria estar ja compromès per
debutar en el derbi contra el
Catalònia del diumenge 13.

Retorn a�la feina
Els equips, tot i que la competició no torna fins el dia 12, ja reemprenen la feina amb nous entrenaments 

SEGONA I TERCERA CATALANA

Camarles i Sant Jaume empaten en el
darrer partit del 2012

TERCERA CATALANA

Eulogio Giné, nou entrenador dels Muntells

Eulogio Giné és el nou entrenador d’Els Muntells, equip de la Quarta
catalana ebrenca. S’ha arribat a una entesa amb David Balagué, tèc-
nic des de l’inici de temporada fins ara, i a partir d’aquest instant se-
guirà col.laborant amb el club, però només en la faceta directiva. Eu-
logio ja entrenarà a l’equip del Montsià en el primer partit de l’any.
Eulogio, que fou jugador de l’Ampostí At. quan Toni Ruiz era el presi-
dent d’aquest club, ha estat treballant els darrers anys amb el futbol
base de l’Amposta, Benicarló i Alcanar, entre d’altres. Ara torna a les

banquetes amb aquesta nova etapa a Els Muntells. Eulogio estava
dins de l’equip de la candidatura de Toni Ruiz per a les eleccions del
CF Amposta, ara fa un any. Es persona de confiança de Ruiz, actual
president d’Els Muntells, un club que té previst nous projectes per al
futur amb la implicació de més directius i un empresari que també po-
dria col.laborar per la temporada vinent. D’altra banda, dir que el Ba-
tea va acabr l’any com a líder en solitari després de guanyar el Benis-
sanet per 5-1.

El Camarles i el Sant Jaume van empatar en el partit que mancava
per completar la competició. Era un duel que es va ajornar i que es
va acordar disputar-se el dia 30 de desembre. D’aquesta forma, els
locals van acumular el segon empat seguit i no acaben de reaccio-
nar. El Sant Jaume suma el segon punt consecutiu fora de casa i ha
millorat en l’aspecte defensiu. D’aquesta forma, es recupera animi-
cament per buscar fer bons aquests empats amb un triomf en el pro-
per partit, que no serà fàcil, contra un dels equips més en forma,
l’Ulldecona, equip que ha obtingut 13 dels darrers 15 punts. Es
quart. En el darrer partit de l’any va imposar-se al líder, el Perelló,

amb un gol de Yassine al primer temps i gràcies a la bona feina de-
fensiva de tot l’equip. Els perellonencs, no obstant, acaben igualment
líders. A Ulldecona, no van disposar de l’encert d’altres jornades.

El Flix, per la seua part, com hem esmentat, va empatar a casa
contra un Sant Jaume que va sorpendre amb un gran dispositiu tàc-
tic que va impedir als de la Ribera poder marcar, tot i tenir opcions
com una rematada al pal de Jacob, als darrers minuts. 

L’Olímpic també va perdre pistonada en el derbi morenc. Un gol
de Magí va decidir. Tres punts i oxigen per un Móra la Nova necessi-
tat. Per la zona mitjana de la taula, triomf valuós del Vilalba, amb do-
ble valor, a Santa Bàrbara, així com de l’Aldeana, que es recupera,
contra l’Horta. Empat meritori de l’Ametlla al camp de la Sénia, equip
que no pot enlairar-se i que s’allunya dels primers classificats. 

Finalment, dir que el Camarles està negociant poder fer una incor-
poració en els propers dies. 

Marc Baiges va fer el gol del R. Bítem, en el derbi contra el Catalònia.

                      



DIVENDRES 4 DE GENER DE 2013 15PPUUBBLLIICCIITTAATTwww.mesebre.cat
diarimés

ebre

      



DIVENDRES 4
DE GENER

DE 201316

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

PRÒXIMA JORNADA (13-1)
Dissabte

Deltebre-Godall (16 h)
Jesús i Maria-Alcanar (16 h)
R. Bítem-Roquetenc (16 h)

Diumenge
Xerta-Corbera (15 h)

Benissanet-Arnes (16 h)
Ginestar-Batea (16 h)
Bot-Muntells (16 h)

Tivissa-la Galera (16 h)
Descansa,Catalònia

RESULTATS

15a jornada Quarta catalana

Muntells-Jesús i Maria 0-2

Roquetenc-Bot 5-3

Catalònia-R. Bítem 0-0

la Galera-Xerta 0-0

Arnes-Tivissa 3-1

Godall-Ginestar 3-1

Batea-Benissanet 5-1

Alcanar-Deltebre 7-0

Descansava, Corbera

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 14 40 13 38

2. Corbera 14 61 16 35

3. Alcanar 14 36 9 32

4. R. Bítem 14 39 13 27

5. Catalònia 15 30 26 27

6. Bot 14 36 30 22

7. Arnes 14 23 23 20

8. Roquetenc 14 29 32 20

9. Benissanet 14 26 26 17

10. Godall 14 35 38 17

11. Ginestar 14 27 32 17

12. Jesús i Maria 14 23 30 15

13. Tivissa 14 28 36 15

14. Xerta 15 25 35 14

15. la Galera 14 19 42 14

16. Muntells 14 20 50 5

17. Deltebre 14 12 58 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA  (13-1)
Dissabte

Aldeana-Ginestar (11.30 h)

Masdenverge-Jesús i Maria (12 h)

Diumenge

Alcanar-la Cava (12.15 h)

Ulldecona-R. Bítem (11.30 h)

Olimpic-Gandesa (11.30 h)

Amposta-Tortosa Ebre (12 h)

Descansen, Arnes i S. Bàrbara

RESULTATS

13a jornada Femení

Tortosa Ebre-Ulldecona 0-7

la Cava-Aldeana 5-1

S. Bàrbara-Olimpic 8-3

Gandesa-Alcanar 2-1

R. Bítem-Arnes 1-4

Jesús i Maria-Amposta 3-2

Ginestar-Masdenverge 3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Ulldecona 11 75 5 31

2. la Cava 11 64 10 31

3. Arnes 11 60 17 26

4. Amposta 11 53 19 25

5. S. Bàrbara 13 41 27 25

6. Jesús i Maria 11 26 30 17

7. Tortosa Ebre 11 24 40 15

8. Aldeana 11 28 46 15

9. R. Bítem 11 21 30 14

10. Gandesa 12 11 39 7

11. Alcanar 11 9 37 6

12. Olimpic 11 25 58 6

13. Masdenverge 11 17 50 5

14. Ginestar 11 16 62 3

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA (13-1)
Dissabte

Tivenys-M. Nova (15 h)
Horta-la Sénia (16 h)

Campredó-Aldeana (16 h)
Diumenge

Sant Jaume-Ulldecona (15 h)
Vilalba-Atlas (15 h)
Pinell-Perelló (16 h)

Deltebre-S. Bàrbara (16 h)
L’Ametlla-Camarles (16 h)

Olimpic-Flix (17 h)

RESULTATS

15 jornada, Tercera catalana

Móra N-Olimpic 1-0

Pinell-Campredó 5-0

Ulldecona-Perelló 1-0

Flix-Sant Jaume 0-0

Camarles-Deltebre 2-2

Atlas-Tivenys 0-2

la Sénia-l’Ametlla 1-1

S. Bàrbara-Vilalba 2-3

Aldeana-Horta 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 15 34 22 32

2. Flix 15 38 16 31

3. Olimpic 15 30 14 30

4. Ulldecona 15 22 20 25

5. la Sénia 15 26 18 24

6. Pinell 15 34 22 23

7. Horta 15 30 30 23

8. Camarles 15 21 23 23

9. Deltebre 15 24 24 22

10. Vilalba 15 24 26 20

11. Aldeana 15 22 25 19

12. l’Ametlla 15 19 24 18

13. Móra Nova 15 18 23 17

14. St. Jaume 15 26 30 16

15. Atlas 15 21 25 16

16. S. Bàrbara 15 22 34 15

17. Tivenys 15 24 40 13

18. Campredó 15 15 34 11

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA (13-1)
Dissabte

Roquetenc-R. Bítem (16.30 h)
Camp Clar-Salou (17 h)
Calafell-Catllar (17 h)

Diumenge
Cambrils-Cunit (12 h)

L’Ampolla-Catalònia (16 h)
Jesús i Maria-SP i SP (16 h)
Alcanar-Roda Berà (16 h)
Gandesa-Vilaseca (16 h)
Tortosa-la Cava (17 h)

RESULTATS

15 jornada, Segona catalana

Cunit-Gandesa 3-2

SP i SP-Calafell 1-0

Roda Berà-Roquetenc 2-1

Catllar-Tortosa 2-1

Vilaseca-J. i Maria 1-2

la Cava-Camp Clar 5-2

l’Ampolla-Cambrils 2-0

Salou-Alcanar 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 15 35 16 32

2. la Cava 15 26 13 30

3. R. Bítem 15 23 16 27

4. Catllar 15 19 15 27

5. Alcanar 15 19 15 25

6. Gandesa 15 28 26 24

7. Vilaseca 15 25 17 23

8. Tortosa 15 32 21 21

9. Roda Berà 15 17 16 21

10. Cambrils 15 21 17 20

11. Camp Clar 15 14 28 19

12. l’Ampolla 15 18 21 17

13. Salou 15 15 22 17

14. Roquetenc 15 23 24 16

15. Catalònia 15 25 35 16

16. SP i SP 15 13 30 16

17. Calafell 15 14 30 12

18. Cunit 15 13 26 11

Segona catalana

Una acció d’un partit de la Rapitenca, d’aquesta temporada.
JORDI GIL

Els
resultats

de la
jornada

A la Tercera divisió la
competició ja torna
aquest cap de setmana.
La Rapitenca rebrà el Vic,
demà dissabte.

La Tercera torna
PRÒXIMA JORNADA  

Terrassa-Pobla Mafumet
Europa-Olot

Rapitenca-Vic (dissabte 16 h)
Vilassar-Balaguer

Rubí-Palamós
Júpiter-Castelldefels
Gramanet-Manlleu

Muntanyesa-Santboià
Gavà-Vilafranca

Cornellà-Figueres

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

Tercera divisió RESULTATS
17a jornada, Tercera divisió

Balaguer-Rapitenca 1-1
Castelldefels-Rubí 0-1
Santboià-Gramanet 1-3
Vilafranca-Muntanyesa 2-2
Olot-Pobla M. 5-1
Vic-Europa 0-1
Palamós-Vilassar 1-1
Manlleu-Júpiter 1-1
Figueres-Gavà 2-1
Terrassa-Cornellà 5-1

PRÒXIMA JORNADA (13-1) 
Reddis-Vilanova

Santfeliuenc-Martinenc

Vista Alegre-Torreforta

Sants-Tecnofutbol

Viladecans-Igualada

Ascó-Andorra 

Cervera-Torredembarra

Valls-Morell

Amposta-Tàrrega

RESULTATS

15 jornada, Primera catalana

Torredem.-Sants 1-1

Andorra-Santfeliuenc 0-1

Morell-Amposta 0-3

Tàrrega-Reddis 3-0

Valls-Tecnofutbol 3-0

Igualada-Cervera 4-1

Vista Alegre-Ascó 1-4

Vilanova-Torreforta 3-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 15 40 14 35

2. Santfeliuenc 15 21 11 31

3. Igualada 15 31 13 29

4. Martinenc 14 30 14 26

5. Viladecans 14 22 14 26

6. Amposta 15 24 18 25

7. Tàrrega 15 25 20 25

8. Vista Alegre 15 23 24 22

9. Reddis 15 16 25 22

10. Vilanova 15 18 20 20

11. Andorra 15 17 19 18

12. Torreforta 15 18 27 17

13. Sants 15 22 30 15

14. Morell 15 11 23 15

15. Cervera 15 19 29 14

16. Tecnofutbol 15 12 26 14

17. Valls 15 13 24 11

18. Torredembarra 15 17 28 8
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FUTBOL FEMENI

L'Ulldecona va proclamar-
se campió del I Torneig de
Nadal Femení F8 celebrat a
Vinaròs després d'imposar-
se al Jesús i Maria per 3-1
a la gran final. Els equips
participant van ser el UE
Jesús i Maria, UE Remolins
Bítem, CF Santa Bàrbara,
AVV Rafalafena, Càlig CF,
Ath. Vinaròs (amb l'equip A
i i CF Ulldecona. Després
de la fase de grups, el
Jesús i Maria va ocupar el
primer lloc al  (amb 6
punts), seguit del R. Bítem
(amb 5 punts) i quedant
fora de la fase final el
Rafalafena i l'Ath. Vinaròs A.
Pel que fa al grup B, el CF
Ulldecona va acabar invicte
i sense rebre cap gol (9

punts) seguit pel Santa
Bàrbara amb 6 punts.
Quedan fora de la fase de
grups el Vinaròs B i el Càlig.
Les semis van presentar
els duels de Jesús i Maria-
Santa Bàrbara i
d 'U l l decona -Remo l i ns
Bítem, on tots dos partits
van acabar amb el resultat
de 2-0 i mostrant així la
superioritat i major expe-
riència dels equips catalans
respecte els de la comuni-
tat valenciana.
l tercer i quart lloc, va
enfrontar el Remolins Bítem
davant del Santa Bàrbara,
on va sortir-ne guanyador el
R. Bítem per un ajustat 2-1.
La gran final va enfrontar el
CF Ulldecona i el UD Jesús

i Maria. L'equip faldut actual
campió de lliga dirigit per
Alex Esteller va fer bons els
pronòstics i va ser superior
durant la primera part, on ja
va deixar la final encarrilada
amb els gols d'Alba Forner
i Aida Moya (que acabaria
sent la màxima golejadora
del torneig amb 8 gols). 

A la represa,
només començar, Alba feia
el 3-0 que semblava defini-
tiu. Cap al final, Isabella, va
aconseguir el 3-1 que ja
seria definitiu i tancava així
un bon matí de futbol feme-
ní. nformació del grup
TERRES DE L'EBRE
ESPORTS, de Francesc
Bervis.

I Torneig de Nadal de Vinaròs
El CFS Roquetes segueix enda-
vant després d'imposar-se per
un ajustat 1-2 al CFS Rapitenc
en un partit força travat en mol-
tes fases i amb un joc poc vis-
tós.
A l'inici els de Roquetes van fer-
se amb el domini territorial  tot
i no trobar profunditat en atac
davant un CFS Rapitenc molt
ben posat a la pista, que va bus-
car sorprendre a la contra mal-
grat no gaudir d'ocasions
durant l'inici.
En una de les primeres oca-

sions clares de gol per als
roquetencs, que s'havien apro-
ximat a la porteria de Ferran,
Goldero aconseguia encetar el
marcador després d'una bona
passada de Jaume. Amb el gol
d'avantatge per als de David
Castrejón, l'equip del Baix Ebre
va saber controlar el matx
durant uns minuts, però poc a
poc el partit va anar travant-se.
Els rapitencs van empatar amb
un gol d'Espinosa després d'un
seguit de rebutjos. 
A la represa el visitant Joanmi

superava al porter Ferran amb
un llançament a boca de canó
que retornava l'avantatge als
groguets. Els de Sant Carles de
la Ràpita disposaven de dos
bones ocasions per empatar a
les quals Richard responia de la
manera més encertada possi-
ble. 
Al final, amb el partit un xic
tens, es va arribar amb l’1-2 i
tercera victòria consecutiva
dels roquetencs que passen a
lassegüent fase de la copa
Tarragona.

COPA. FUTBOL SALA

CFS Roquetes guanya al Rapitenc

Aleix Garcia és d’Ulldecona
i juga, tot i que encara és
cadet, amb el juvenil B del
Vilareal. La seua progressió
ja l’hem destacada des del
Més Ebre els darrers anys.
La temporada amb el juve-
nil ‘groguet’ és sensacional
i darrerament ha tornat a
brillar, en la primera fase
del campionat de selec-
cions autonòmiques sub 16
(l´any passat era sub-15 i ja
la va jugar). 
Aquesta primera, el combi-
nat valencià, que entrena
Curro Torres, es va enfron-
tar als de Madrid i
Cantabria. En el primer par-
tit, segons les cròniques,
Aleix Garcia va ser decisiu
amb dos gols i una
assistència “ajudant direc-
tament a la remuntada”.
València va vèncer a Madrid
per 4-1. Contra Cantabria,
el combinat valencià va

guanyar per 1-0.
Aleix no va mar-
car però va tor-
nar a destacar.
València ha que-
dat en molt
bona situació
per disputar les
finals, a la
Primavera. 
El diari As
remarca la parti-
cipació del jove
ulldeconenc en
la primera fase
del campionat
autonòmic.
La rumorologia
indica que Aleix
podria estar en
l’agenda de
clubs emblemà-
tics en el pano-
rama futbolístic
europeu. 
Es jove. Va pel
bon camí.    

Un cop finalitzat el III Torneig
Solidari de Roquetes, des
del Club Deportiu Roquetenc
“volem agrair l'esforç, sacri-
fici i sobretot el treball de
totes les persones que ens
han fet gaudir d'un bon dia
de futbol, amb molta compe-
titivitat, però sobretot amb
molt de companyerisme i
solidaritat. Guies, membres
de taula, gent del bar, àrbits,
encarregats del dinar,
equips, entrenadors i juga-
dors, empresa MICFOOT-
BALL, i demés col.labora-
dors moltes gràcies a tots”.
Prop de 700 persones
omplien les graderies del
Municipal de Roquetes en
hores de màxima expecta-
ció per veure una nova jorna-
da de futbol i solidaritat.
Setze van ser els equips par-
ticipants, dividits en dos
grups de vuit equips segons
l'edat dels jugadors.
En els nascuts l'any 2001,
es van classificar per a semi-
finals el Mollerussa,
Rapitenca, Santes Creus i

Nastic de Tarragona.
En els nascuts l'any 2001,
es van classificar per a semi-
finals el Remolins,
Rapitenca, Santes Creus i
Vinaròs.
A les semis, els resultats van
ser els següents:
ANY 2001
MOLLERUSSA 8-1 RAPITEN-
CA
SANTES CREUS 0-5 NASTIC
ANY 2002
REMOLINS BITEM 0-4 RAPI-
TENCA
SANTES CREUS 2-3 VINA-
ROS.
Les finals dels dos grups
van tenir els següents resul-
tats:
ANY 2001 MOLLERUSSA 2-
0 Nastic de Tarragona
ANY 2002 Rapitenca 0-0
VINAROS (2-3 en els penals)
CAMPIO ANY 2001 JE
MOLLERUSSA
CAMPIO ANY 2002 CF VINA-
ROS.
PREMIS INDIVIDUALS 
MILLOR PORTER: DAN
REVERTER ( UE.RAPITENCA

)
PROVA HABILITAT: FACUN-
DO (STES. CREUS )
LLANÇAMENT PENALS:
CARLES LUJAN (CF.AMPOS-
TA). MILLOR JUGADOR
FINAL 2001: MARC GARCIA
(CFJ.MOLLERUSSA)
MILLOR JUGADOR FINAL
2002: FRANCESC LLORCA
(UE.RAPITENCA)
MENCIÓ UNICA NOIA DEL
TORNEIG: EMMA MARTIN
(CD.ROQUETENC)
Així mateix, el dia 29 també
es va fer un torneig solidari,
a Camarles, de futbol-7 en
categoria benjamí, organit-
zat pel mateix CF Camarles i
la Junta de la Lliga contra el
Cancer de la localitat. Era
solidari, com el de
Roquetes. Encara que el
resultat aquí sempre es de
menys, la classificació fou la
següent: 
1r CF CAMARLES; 
2on. CD TORTOSA; 3er. UE
RAPITENCA; 
4rt. CF AMPOSTA.

A ROQUETES I A CAMARLES, EL DIA 29 DE DESEMBRE

Futbol base i solidaritat

El Municipal de la Santa creu
de Jesús, ha estat l'escenari
de la disputa del II Torneig
Terra Rubra de futbol-7 en
categoria infantil, on han pres
part els següents equips:
Rapitenca, Ascó, Arnes,
Vinaròs, Jesús Catalònia,
Jesús i Maria, Ulldecona i
Amposta.
El guanyador del torneig ha
estat i'UE Rapitenca, en
segon lloc ha quedat el
Vinaròs i ha tancat el podi en
tercer lloc el CF Ulldecona.
Destacar la bona participació
de la gent durant tot el dia i la
col.laboració de les entitats i
la dels socis i participants de
tots els equips.
Per acabar, també el dis-
sabte 29, a l’Aube de
Jesús i Maria va tenir lloc
el torneig Nadalenc de
Benjamins, organitzat per

la UD Jesús i Maria. 
La UE Rapitenca va ser-ne
el guanyador, imposant-se
a la Final per 3 a 2, un dia
intens de futbol, destacant
la gran afluència de gent
que va passar per les ins-
tal.lacions de l’Aube”.
Finalment, informar que a
la localitat tarragonina de
La Floresta, va ser l'esce-
nari d'un torneig de futbol
pre-benjamí on jugava l'e-
quip del CF Gandesa.
Els gandesans van acon-
seguir passar la primera
ronda i en la fase de
quarts de finals es van
veure superats amb clare-
dat pels anfitrions, La
Floresta A (7-0).
Aquest resultat, va fer que
els petits gandesans
juguessin amb La Canonja
el següent encontre pels

llocs 7è i 8è del torneig. Al
final empat (1-1) pero en
els penals els tarragonins
acabaven impossant-se,
deixant al CF Gandesa en
el vuitè lloc del torneig. Un
bon lloc, si tenim en conte
el bon nivell que tenia el
torneig. A la final del tor-
neig, el Santes Creus es
va imposar a la Pastoreta
per 5-0. (Informació del
grup TERRES DE L'EBRE
ESPORTS, de Francesc
Bervis).

INFANTILS I BENJAMINS. LA RAPITENCA S’IMPOSA

Terra Rubra a Jesús i torneig nadalenc a J. i Maria

CAMPIONAT D’ESPANYA DE SELECCIONS AUTONÒMIQUES

L’ulldeconenc Aleix deleita

El prebenjamí del Gandesa

va participar en un torneig

a la Floresta

Prebenjamins
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L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
L’ONADA SERVEIS BAT RÈCORDS EN LA RECAPTACIÓ PER A LA MARATÓ DE TV3

Des de L’Onada Serveis, la
satisfacció és extraordinà-
ria després de la Marató.
Un nou rècord de recapta-
ció gràcies al treball i l’es-
forç d’un col.lectiu que any
rera any mostra la seua ves-
sant més humana i solidà-
ria, com ja la demostra dia
a dia amb la seua professio-
nalitat al diferents centres.
La humiltat i la perseverèn-
cia avalen aquest projecte
que, amb la unió d’es-
forços, és un referent.
En parlem amb Penny
Subirats, Directora de
L’Onada Serveis a la Ràpita,
Centre que organitzava l’ac-
te final. Penny ens explica
un llarg procès, des de la
satisfacció de sentir-se més
solidaris i més humans,
amb tota la feina feta.

Més Ebre: A la 1.25 de la
matinada del dilluns, 17 de
desembre, acomiadaveu la
21a. Marató de TV3, quines
sensacions tenieu?
Penny Subirats: Nosaltres
comencem a recaptar molt
abans, al mes de novem-
bre, anant a vendre objec-
tes de segona mà al merca-
dillo de la Ràpita amb els
residents, i també fem sem-
pre un bingo solidari dins la
residència, i, el divendres
abans de la Marató, una de
les residències de L'Onada
se n'encarrega de fer una
festa a la seva població,
aquest any ens va tocar a la
Ràpita. Així que diumenge
sabíem ja la nostra aporta-
ció; les sensacions eren
d'expectació per veure
sumada la nostra recapta-
ció a la total del país.

ME: La Marató va recaptar
10.113.152 euros, més

d’1.700.000 provenen d’ac-
tivitats. Com s’arriba fins
aquí, per estar entre les 20
recaptacions més impor-
tants?
PS: Suposo que amb l'ex-
periència de 10 anys de
recaptacions i valorant qui-
nes activitats agraden més
a la gent, provant coses
noves i fent partícep al teixit
social de la població, està
clar que els granets de
sorra acaben fent les mun-
tanyes. Les entrades de la
festa eren a 2 E, els esmor-
zars a 1, les tires de la cis-
tella solidària també a 1;
volíem que tothom pugués
participar, tot i que els
temps són difícils, així que
va participar molta gent
amb petites aportacions.
ME: Quanta gent s’implica?
PS: Espero no deixar-me a
ningú i aprofito per donar
de nou les gràcies:
l'Ajuntament de Sant Carles
de la Ràpita (què fàcil t'ho
posa Sergi de la Brigada!),
el Col.legi Carles III, Col.legi
Horta Vella, Col.legi
Sagrada Familia, IES Els
Alfacs (amb joves voluntaris
preparats per fer DE TOT),
Pastisseria Masdeu,
Pastisseria la Devesa,
Pastisseria Caballes,
Bolleria Sant Antoni,
Begudes Ramonillo,
Samper, Toscà, Homatic, la
Unió Esportiva Rapitenca,
Sant Carles esports,
Esports Porxes, Esports al
de Pau, Floristeria Miriam,
Flors Joana, l' equip de
voluntaris de L’Onada,
Llibreria la Pau, Casal muni-
cipal de Jubilats, Escola
Mandala de Benicarló,
Badia Fitness, Esbart
Dançaire Rapitenc, Rímica
Xaloc i Escola de Dança

Esther Rosselló. I he de
nombrar especialment a
"les dues Angelites" de Lliga
contra el cancer de La
Ràpita, i les altres residèn-
cies de L'Onada, especial-
ment la d’Ulldecona que va
recaptar gairebé 2000
euros amb la desfilada de
modes; i la de Deltebre,
amb la venda de pastissets
i una recaptació total de
també 2000 euros.
ME: Què recordes de la jor-
nada. Des que va començar
fins el final?.
PS: La festa va ser tot el
dia al pavelló firal, al matí
van passar les tres escoles
del poble a cantar nadales,
l'acte el va conduïr una
pallassa molt especial, la
Gelocatila, que treballa amb
nens ingressats pel càncer
a l'Hospital. Mentres la
recaptació la féiem dins un
petit bar amb productes
solidaris. A la tarda, només
començar van venir moltes
associacions a fer entreteni-
ment a l'escenari, i vam
repartir xocolata bullit i coc
a tots els assistents, va
venir moltíssima gent, més
de la que ens esperàvem.
Era un goig veure el pavelló
tan ple.
ME: Millors moments.
PS: El meu, alhora de ballar
amb tots els nens del poble
la coreografia de la flash-
mob de la Marat. Jo era a
l'escenari, al costat de l'e-
quip tècnic de la residència
i la pallassa; i els nens esta-
ven enfront, ens moviem
ballant junts l'himne de La
Marató. Va venir TV3 a gra-
var-mos i feia impressió
moure alhora tants xiquets i
veure que junts ens ho pas-
savem tan bé!!! Com a orga-
nització, quan vam anunciar

al pavelló la recaptació de
totes les residències i llars
d'infants del grup i vam
saber, que arribàvem a pas-
sar els 10.000E.
ME: L’Onada Serveis ha
escrit el seu nom en lletres
d’or a la Marató. Es un plus
a la bona feina, a un gran

equip humà.
PS: Crec que tenim molta
sort de treballar amb la
gent gran, aprenem d'ells
cada dia una nova lliçó, i
quan tens un equip que sap
quines coses donen valor a
la vida, no és difícil dedicar
temps extra a La Marató de

TV3. Lorena Boria, l’educa-
dora social del centre i
Chari Díaz, la coordinadora,
han estat fonamentals, i
totes dues són d'aquesta
gent que aprenen aquesta
lliçó diària a la feina. Al
pavelló estaven els treballa-
dors que venien voluntària-
ment, el seu dia lliure, així la
residència seguia el ritme
normal de treball, tot i que
la furgoneta no parava de
pujar i baixar avis que no es
volien perdre la festa.
ME: Ara ja cap pensar en el
proper. La feina no s’atura.
PS: La feina mai s' atura, la
residència necessita de
vida, d'activitats, de projec-
tes nous, acaba aquest any,
però en comença unaltre,
amb les Olimpionades
(aquest any a Deltebre), La
paradeta de Sant Jordi
(“una rosa, una abraçada”),
les festes dins al centre,
sortides...
ME: Proper repte.
Complicat superar-ho, no?
PS: Ara potser pecaré de
sobèrbia, però no és com-
plicat, ens hem superat tots
els anys, i en portem 10
amb La Marató!!!  
ME: Per acabar, què i a qui
voldries destacar per haver
pogut assolir una fita privile-
giada com aquesta i que us
fa ser uns referents.
PS: Què i qui, t'ho respon-
dre alhora, m' he sentit molt
orgullosa del meu poble, de
la meva empresa i del meu
equip.

La recaptació de L’Onada Serveis va estar entre les 
20 millors d’aquesta darrera edició de la Marató de TV3.

Va superar els 10.000 euros
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IMMOBILIARIA�

         

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tacions, menjador,
cu ina,  bany com-
p le t  i  ba lconada.
A l ta  qua l i ta t .  A l
costat de col· legis,
supermercats  i
zona comerc ia l .
Tel: 607538304

Carrer  Trafa lgar.
Local comercial en
l 'avinguda principal
de Les Cases
d'A lcanar.  Façana
a c r i s t a l a d a .
Totalment condicio-

nat. Ideal com ofi -
cina o per a desen-
volupar activ itat de
cara al públ ic.  Tel:
610203144

La Sen ia .  P laça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal parel les,
consta de men ja -
dor  amb sor t ida
ba lconada,  cu ina
independent  equ i -
pada, lavabo amb
dutxa re format ,
hab. doble  i  hab
ind. En el centre La
Senia. 661707383
Preguntar por Emi

Ul ldecona. Local en
l loguer o venda de
35m_,  re format ,

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

Deltebre. Casa de
2 plantes reforma-
da, 3 habitacions,
men jador  d 'est i l
rúst ic  amb xeme-
neia, cuina off ice,
bany,  àmpl ia
terrassa i  magat -
zem. De l tebre.
Zona La Cava.
145 .000 Û .  Te l :
607538304

Deltebre. Zona La
Cava,   avgda.
Goles de l 'Ebre.
Ampli local comer-
cial, ideal per of ici -
nes. Es cantoner i
to ta lment  acr is ta -
lat. En el centre del
poble.  Reformat i
c o n d i c o n a t .
L loguer  o venda.
Consu l t i  preu.
610203144

- La Senia. Ocasió!
Es ven edif ici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
habitacions i  amb
cu ina equ ipada.
Preparats  per  a
vendre o l logar.
98 .000 Û .  Te l :

607538304 (pre -
guntar por Eva)

Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comer -
c ia l  de Reus.
Esquinero, 100m2
en dues p lantes,
condic ionat per a
qualsevol t ipus de
negoc i .  Ub icac ion
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700

Miami Plat ja. Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i
2  banys.  P isc ina

comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m_. A 5 min. de
la  p la t ja .  Preu
i m m i l l o r a b l e .
215 .000 Û   Te l :
977249700 

MOTOR�

   

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

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven

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

zina. Preu de
ganga 12.000Û
Interessats pre-

guntar per
Susana 

607 538 304
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GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui:
Arròs caldós amb llagosta

RESTAURANT LUPE - LES CASES D’ALCANAR

Plat de la setmana.

INGREDIENTS :

• Llagosta
• Oli d`oliva
• Arròs
• Lloré
• Primentó Roig
• Primentó Verd
• Ceba
• Tomaquet
• Sépia
• Sal
• Brou de peix

PROCEDIMENT:

En una cassola posem l`ol i ,  fregim la
l lagosta, afegim la picada, i  la sépia.
Posem el brou de peix i  deixem reduïr.
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Franch Franch, Mª Teresa   

Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Salom Beltran, Artur  

Passatge Júpiter, 18. (Amposta) 977704076

Borrut Valles, Josep M               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat pel pas d'alguns núvols alts, més nombrosos durant
la primera meitat del dia.
A més, fins a mig matí hi haurà algun núvol baix a punts del Pirineu, el
Prepirineu i el quadrant nord-est.

Precipitacions
No s'esperen precipitacions.

Temperatures
Les temperatures mínimes baixaran entre lleugerament i moderadament a
l'extrem nord-est i al Pirineu, mentre que a la resta del país es mantindran
estables. Es situaran entre -6 i -1 ºC al Pirineu, entre -4 i 1 ºC al Prepirineu, a
la depressió Central i al Prelitoral nord, entre -2 i 3 ºC a la resta del prelitoral,
i entre 4 i 9 ºC a la resta del territori. Les màximes experimentaran un ascens
lleu en general, i es mouran entre 9 i 14 ºC al Pirineu, el Prepirineu i a la
depressió Central, i entre 12 i 17 ºC a la resta del territori.

Visibilitat
Serà entre bona i excel·lent a cotes altes i mitjanes. A cotes baixes serà entre
bona i regular, amb algunes boirines i bancs de boira matinals en algunes valls
i fondalades de l'interior del país que tendiran a minvar al llarg del matí.

Vent
A l'interior el vent serà fluix i de direcció variable, amb predomini del compo-
nent oest al centre del dia. 
Al litoral bufarà vent de component nord i oest fluix amb cops moderats, més
reforçat durant la matinada a l'extrem sud. Al sector nord hi haurà tramunta-
na entre fluixa i moderada. Malgrat això, durant les hores centrals del dia el
vent serà fluix de component sud al sector central.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Vius un moment excel·lent per emanar-te i per
transformar la teva vida .Respecte a la salut ,
no et deixis endur per cap excés o acabaràs
sentint certa intranquil·litat.  

Taure
20/4 al 19/5

Posaràs les piles a la teva parella perquè can-
viï una sèrie se coses. Respecte a la salut, el
trànsit de Venus per la teva casa cinc et fa
sentir-te millor psíquicament i físicament.   

Bessons
20/5 al 21/6

Avui trobaràs la manera de relacionar-te amb
el sexe oposat d'una manera oberta i distesa.
Mart et posa dur a tenir una actitud mental
massa activa, una mica precipitada.

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitant per la teva tres augmenta
les teves relacions i et dóna més oportuni-
tats de conèixer gent nova que satisfaci les
teves expectatives.

Lleó
22/7 al 22/8

En els assumptes d'amor , de vegades , ho
comences tot amb molt entusiasme i energia i
et canses massa aviat. Intenta anar una mica
més tranquil.

Verge
23/8 al 21/9

Si reflexiones sobre les experiències que estàs
vivint  dintre de la teva vida sentimental veuràs
que tens motius per rectificar. Avui et sentiràs
a gust amb tu mateix.

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor no camines desorientat
, però potser encara no és el moment, espera
una mica més. Preocupa't de tenir un bon
estat de forma i una cuidada imatge personal.

Escorpí
22/10 al 21/11

No discuteixis amb la teva parella , el bon humor
és el millor vehicle per al teu benestar interior. Si
millores el teu estat físic  la teva personalitat es
veu reforçada.

Sagitari
21/11 al 21/12

En l'amor transmets energia però és recoma-
nable que també transmetis tranquil·litat. Una
temporada amb una dieta depurativa i antitoxi-
nes arreglaria els teus problemes.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d'amor , avui tindràs un esperit
bastant aventurer i trauràs a relluir el teu bon
humor. Busca temps d'on puguis per fer una
mica d'exercici físic.

Aquari
20/1 al 18/2

Vés amb compte amb el trànsit de Mart per la
teva casa quatre ja que indica un període conflic-
tiu i ple de discussions dintre de les teves rela-
cions de família.

Peixos
19/2 al 20/3

El temor a no sentir-te comprès pot causar-te
una inestabilitat emocional. Respecte a la salut
, encara que el teu cos estigui actiu busca la
pau interior.

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 5°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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"Big Goys Gone Bananas!*
va ser un film que havia de
fer. Ser demandat per una
multinacional com Dole
Food Company no es cap
broma i no és divertit.
Però és interessant,
aprens moltes coses. I si
sobrevius a l'experiència,
tens una bona història que
explicar. He treballat com
a periodista i director de
cinema durant més de 25
anys i l'experiència d'és-
ser el subjecte d'un atac
d'una multinacional, m'ha
fet entendre més profun-
dament el funcionament
de la societat i dels mit-
jans de comunicació."
Fredrik Gertten. Fins on
pot arribar una multinacio-
nal per protegir la seva
imatge? El director suec

Fredrik Gertten s'enfronta
a la persecució legal i psi-
cològica iniciada per la
multinacional alimentària
Dole Food Company quan
estrena el seu film ante-
rior Bananas!*, que relata
la querella de 12 treballa-
dors d'una plantació a
Nicaragua contra aquesta
empresa poderosa. 
Bananas!* va ser seleccio-
nada per competir al
Festival de cinema de Los
Angeles al 2009. Però
just abans de sortir de
Suècia per assistir a l'es-
trena mundial del seu film,
Gertten rep un missatge
estrany: des de l'organit-
zació del festival decidei-
xen retirar Bananas!* de
la competició. Llavors,
una setmana abans de
l'estrena, un article polè-
mic i mal documentat apa-
reix a la portada del diari
de Los Angeles Business
Journal sobre la pel·lícula.
I, seguidament, Gertten
rep una carta de Dole
amenaçant-lo amb
accions legals si el film
s'estrena al festival i l'ins-
ten a que pari i desisteixi. 
El documental Big Boys
Gone Bananas!* mostra

des del procés d'assetja-
ment de la multinacional
contra Gertten i la seva

productora, aplicant una
querella difamatòria i a
través de tàctiques d'inti-
midació, fins a la manipu-
lació dels mitjans de

comunicació pressionats
per Dole. Aquest potent
film revela precisament

com una multinacional no
es detindrà davant res per
aconseguir els seus
propòsits. 
La llibertat d'expressió
està en joc. Tal i com el
relacions públiques de la
multinacional ho planteja:
"És més fàcil carregar
amb una mala consciència
que amb una mala reputa-
ció". 
Fredrik Gertten treballa
des de fa 25 anys com a
periodista i director.

Durant els anys 80 i 90 va
ser corresponsal i colum-
nista a l'Àfrica, l'Amèrica
Llatina, Àsia i Europa.
L'any 1994 funda la seva
productora, WG Film, amb
la qual combina la feina
com a director i productor
creatiu. 
El seu film més polèmic,
del qual és director i pro-
ductor, és Bananas!*
(2009), reconegut interna-
cionalment pel seu com-
promís amb la llibertat

d'expressió. 
A Suècia va guanyar diver-
sos premis incloent-hi
l'Anna Politkovskaya free-
dom of speech award.
Com a productor ha parti-
cipat en més de 10 llarg-
metratges documentals
entre els quals destaquen
Thin Ice (2006) i la nomi-
nada a l'Òscar Burma VJ
(2008), ambdues ja pro-
gramades a El
Documental del Mes.

Fredrik Gertten, al Casal d’Amposta

Aquest proper 11 de
gener, l’Associació
Cultural Tarambana i
Paral·lel 40, dintre del
Cicle «El Documental
del Mes» ens proposen
Big Boys Gone
Bananas. El documental
presenta la història d’un
cineasta suec i el preu
que s’ha de pagar per
la llibertat d’expressió.
El film es passarà al
Casal a les 21.30 hores
del divendres. Així, com
el dissabte a les 18
hores (preu 3 euros).

«Ser subjecte d’un atac d’una multinacional, m’ha fet entendre el funcionament de la societat i dels mitjans»

DOCUMENTAL DENUNCIA

ACTUALITAT

REDACCIÓ

Fins on pot arribar una
multinacional per protegir

la seva imatge?
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