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Aquesta setmana s'ha
posat en evidència la situa-
ció de "greuge i discrimi-
nació" que pateix el servei
ferroviari a les Terres de
l'Ebre en comparació amb
la resta de Catalunya.
Mentre totes les demarca-
cions catalanes queden
connectades amb el tren
d'alta velocitat amb la
capital catalana, arran la
posada en funcionament
aquest dimarts del servei
entre Barcelona i Girona,
aquest no és el cas
ebrenc. 
Tot i el compromís que va
haver-hi estatal, l'Euromed
continua sense aturar-se a
l'estació de l'Aldea i anar
de Tortosa a Barcelona
costa el mateix que ara fa
20 anys.

P3

«Volem un servei ferroviari del segle XXI»

Ajuntaments i partits polítics compromesos amb un canvi normatiu sobre la plantació i consum de cànnabis
volen sumar forces per portar el debat sobre la qüestió al Parlament. L'equip de govern rasquerà farà el pri-
mer pas portant a debat i votació una moció en el ple ordinari del pròxim mes de març i confia que a la ini-
ciativa se puguin sumar almenys una vintena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya. No només els que s'han
interessat en el projecte impulsat pel consistori i una associació d'autoconsum, sinó aquells que ja tenen plan-
tacions en marxa al seu terme. A la foto, Bernat Pellissa, Alcalde de Rasquera.                                    P6

La marihuana de Rasquera vol arribar al Parlament

Terres de l’Ebre. Tortosa aprova amb
l'abstenció del PP una moció en defensa del
model d'immersió lingüística a l'escola.

P4

Esports. Lluís Fornés i Nando Crespo
tornaran a jugar a futbol. Ho faran amb el
Roquetenc.

P11

Terres de l’Ebre. L'Ametlla de Mar aprova un
pressupost de 22,4 MEUR, amb més de 3
MEUR per a Inversions.
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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 

OOPPIINNIIÓÓ

Diverses personalitats politiques han denunciat el
tracte discriminatori que pateixen a Catalunya les
Terres de l'Ebre amb el servei ferroviari. Els preus
dels bitllets del trajecte Barcelona-Tortosa amb
mitjana distància (10,73 euros) és similar al viat-
ge amb alta velocitat Barcelona-Lleida (12,45
euros) però els trens tarden, de mitjana, dues
hores i mitja per portar els passatgers de les
Terres de l'Ebre fins a la capital catalana, amb un
deficitari servei alternatiu de més velocitat, com
els Talgo o els Euromed. No ha de ser temps de
callar i les Terres de l'Ebre s'han tornat a mobilit-
zar per demanar un servei ferroviari de regionals
eficient, més ràpid, amb més vagons, més fre-

qüència de pas i amb uns abonaments més
econòmics, tenint en compte els preus fixats per
als Avant que fan el trajecte des de Lleida, Girona
i Tarragona fins a Barcelona. Sembla ser que a
les Terres de l'Ebre, que som les que estem més
lluny de les grans capitals catalanes, a més de
penalitzar-nos amb peatges per anar per vies
ràpides o sense tren d'alta velocitat, resulta que
per utilitzar el servei regional, en proporció, hem
de pagar més que aquells que es desplacen més
ràpid i amb més comoditat amb el TAV des de
Tarragona, Lleida o Girona fins a Barcelona. “Qui
no plora no mama” diuen, i la mobilització territo-
rial ja està en marxa. 

Editorial

‘Es hora de pendre mesures de força’ S. XVIII - XXI, la història 
es repeteix

Opinió

Aquesta setmana s'ha inaugurat el tra-
jecte del servei ferroviari d'alta veloci-
tat entre Barcelona, Girona i Figueres,
amb unes tarifes dels abonaments
molt semblants a les que aquí paguem
per circular amb uns regionals menys
còmodes i molt més lents. Ara ja es
pot viatjar amb alta velocitat des de
Tarragona, Barcelona, Lleida i Girona i,
per tant, l'únic territori català descon-
nectat són les Terres de l'Ebre. La
paradoxa és que des de l'any 1997 per
l'estació de l'Aldea passen sense atu-
rar-se nou Euromed diaris, tant en
direcció Barcelona com en direcció
Alacant, que sí que tenen aturada a
Castelló i Tarragona. De res va servir
la moció presentada pel senador repu-
blicà Pere Muñoz i aprovada per la
Comissió de Foment del Senat el 18 de
novembre de 2008 demanant l'aturada
diària d'un d'aquests Euromed. La
moció va tenir els vots contraris del
PSOE i favorables de la resta de grups,
entre els quals, el PP. La justificació
del Govern era la pèrdua de temps que
comportaria l'aturada a l'Aldea i el fet
que l'estació ja està ben servida amb
els trens de llarga i mitja distància que
llavors s'aturaven. Mentrestant, el
mateix Govern continuava construint i
inaugurant AVE com el Toledo - Cuenca
- Albacete (any 2010) per acabar tan-
cant la línia l'any 2011 per manca de
passatgers (9 cada dia). Conclusió: l'a-
turada de l'Euromed a l'Aldea depenia
de la voluntat política del Govern
espanyol, i aquesta era nul·la.

El greuge i el maltracte dels governs
espanyols, ja sigui del PSOE o del PP,
cap a les Terres de l'Ebre va compor-
tar que s'organitzés, l'any 2009, un
acte a l'Ajuntament de l'Aldea, amb
càrrecs institucionals, polítics i repre-
sentants dels agents socioeconòmics
del territori per exigir al Govern espan-
yol que solucionés el dèficit de serveis
ferroviaris que patíem i impulsés l'esta-
ció l'Aldea - Amposta - Tortosa dins el
corredor mediterrani. A més de dema-
nar l'aturada de l'Euromed, es van

demanar millores a l'estació i un servei
de trens regionals més ràpids, efi-
cients i amb més freqüència de pas. A
dia d'avui, però, els problemes i les
mancances ferroviàries a les Terres de
l'Ebre són pitjors perquè la resposta
del Govern espanyol durant aquests
anys ha estat la de no atendre les
demandes, tancar estacions, acomia-
dar treballadors i reduir els horaris d'a-
tenció al públic. 

Els diferents governs espanyols han
marginat i marginen les comunicacions
de les Terres de l'Ebre perquè tot allò
que depèn d'ells, o no es fa, o es fa
amb molt de retard. Mirem sinó el que
ha passat amb les variants de Corbera
d'Ebre i Gandesa, o amb l'autovia A-7,
que a partir de l'Hospitalet està acaba-
da quan aquí encara estan dibuixant-la.
Aquesta manca d'inversió del Govern
espanyol en infraestructures i comuni-
cacions ens condemna a ser un territo-
ri perifèric i menys competitiu; per
això, si volem tenir futur, cal que com
més aviat millor agafem el tren cap a
la independència. Estació 2014. 

Gervasi Aspa
President de la Federació de l'Ebre

d'ERC

Euromed i els trens que no van

Opinió

Un dels membres més impor-
tants de la Il·lustració espan-
yola fou Gaspar Melchor de
Jovellanos (1744-1811),
escriptor, jurista i polític
il·lustrat. També un dels pri-
mers intel·lectuals espanyols
preocupats pels temes
econòmics. Van ser bastants
els seus escrits econòmics
relacionats, sobretot, amb la
llei agrària, així com temes
de fiscalitat. Entre les seves
preocupacions es troba,
curiosament, la problemàtica
existent a finals del segle
XVIII sobre l’empobriment de
la classe mitjana, degut
sobretot a un sistema fiscal
abusiu que retreia la seva
renda disponible i impossibili-
tava el seu consum, la qual
cosa feia inviable la recupe-
ració econòmica del regne.
Un regne que estava en total
bancarrota com a conse-
qüència de la bogeria cons-
tructora d’infraestructures,
sense cap anàlisi de viabilitat
econòmica. Al front
d´aquests megaprojectes hi
era el comte de
Floridablanca, secretari
d´obres públiques durant el
regnat de Carles III i entusias-
mat promotor per crear una
xarxa de canals marítim - els
canals del s. XVIII eren els
aeroports actuals- per tota la
geografia peninsular.
Com a exemple d´aquella
bogeria, tenim al nostre terri-
tori el cas del canal de nave-
gació Carles III. O fins i tot el
municipi de Sant Carles de la
Ràpita, amb què l´escriptor
rapitenc Emili Rosales, amb
el seu llibre La ciutat invisi-
ble, ens recorda la ciutat
imperial que estava projecta-
da a ser i com va acabar tot
plegat; o millor dit, no va aca-
bar. Tot i això, el caràcter
liberal del projecte il·lustrat
ha quedat impregnat dins les
arrels de la ciutat, donant-li
un caràcter més obert a la
resta del territori.
Tanmateix, observant els fets
de fa tres segles i els
actuals, veiem un gran
paral·lelisme, com si la histò-
ria es repetís constantment.
Els mateixos errors, les
mateixes conseqüències:
ruïna de les arques públiques
per una bogeria constructora
sense fre, increment dels
impostos per sufragar el
deute, ofegament de la clas-
se mitjana amb la reducció
considerable del consum i
impossibilitat de recuperació
econòmica.
La conclusió és clara. Tal i
com deia el polític il·lustrat
Gaspar Melchor de
Jovellanos, si no es creen
instruments que incrementin
el poder adquisitiu de la clas-

se mitjana, la recuperació
econòmica tardarà més del
necessari. I això només pot
impedir-se mitjançant dos
mecanismes: o baixant la fis-
calitat als ciutadans o bé por-
tant una política de rendes
que incrementi els salaris per
sobre de la inflació.
Malauradament, les políti-
ques que s´apliquen són
inverses. S’incrementa la fis-
calitat per reduir el deute i es
devaluen els salaris dels tre-
balladors per guanyar com-
petitivitat internacional. Les
conseqüències d´aquestes
polítiques són nefastes: pro-
voquen l’empobriment cons-
tant de la població i la dismi-
nució del consum intern. Per
tant, podríem dir que s´estan
impulsant polítiques de redis-
tribució de la riquesa a la
inversa. És a dir, l´Estat
recapta els impostos per tal
que els rics siguin més rics i
els pobres, més pobres. I és
que, de vegades, si ens atu-
rem a pensar, veiem que la
història es repeteix una vega-
da rere l’altra, però no hi ha
manera que n´aprenguem.
Sempre repetim els mateixos
errors. Per què serà? La pre-
gunta clau seria: és culpa de
la nostra memòria o de la
nostra manca de saviesa? La
resposta no la sé, o potser
sí, però avui no toca dir-la. El
que queda clar és que la
Història Econòmica d´un país
és més important del que
sembla i si se li donés més
importància no estaríem avui
on estem.

Joan Baptista Forcadell
Bayarri, Regidor d'Hisenda

Aj. de la Ràpita
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Un acte institucional, d'alt
nivell, que es celebrava el
18 de maig d'aquell any a
l'Ajuntament de l'Aldea on hi
assistien pràcticament tots
els polítics i agents socioe-
conòmics del territori, recla-
mava al Govern de l'Estat,
del moment, que redactès
un pla director  per millorar
els accessos a l'estació,
l'ampliació dels aparca-
ments, la reforma i adequa-
ció de les instal·lacions, que
s'augmentès la freqüència i
aturada dels trens regionals
de la línia Barcelona-
Tortosa, i que s'aturès
almenys un Euromed al dia
per sentit, entre d'altres.
Tres anys i mig desprès, a
l'Ebre estem igual o pitjor.
No ha cambiat res. Tot
segueix de la mateixa mane-

ra.  Nomès s'han generat
noticies que encara
“emprenyen” més al territo-
ri. Aquesta mateixa setmana
s'ha inaugurat el trajecte del
servei ferroviari d'alta veloci-
tat entre Barcelona, Girona i
Figueres, amb unes tarifes
dels abonaments molt sem-
blants a les que aquí
paguem per circular amb
uns regionals menys còmo-
des i molt més lents. I

seguim desconectats i mal
comunicats. Tortosa conti-
nua mantenint una connexió
ferroviària amb Barcelona
que es fa amb trens regio-
nals amb 2 hores 41 minuts
de durada -un temps que
s'ha mantingut invariable en
les últimes dècades. Mai es
massa tard i les institucions
ebrenques han tornat a
posar “el crit al cel”.
L'alcalde de Tortosa, Ferran

Bel, ha expressat el seu
malestar per aquest greuge
comparatiu i ha reclamat
una solució en forma de
reducció de preus i de
temps de trajecte. “Volem
un servei ferroviari que ens
connecti amb Barcelona
amb uns temps del segle
XXI i no pas del segle XX,
com passa ara.”  També
s'ha manifestat al respecte
Gervasi Aspa, president de

la Federació de l'Ebre
d'ERC, “Aquí tenim nou
Euromed diaris que passen
per l'estació de l'Aldea en
direcció Barcelona i Alacant i
cap no s'atura, malgrat que
el mes de novembre de
2008 es va aprovar una
moció presentada pel sena-
dor Muñoz a la Comissió de
Foment del Senat, amb els
vots favorables del PP, amb
la qual es demanava l'atura-

da diària d'un d'aquests
Euromeds”. 
El territori no vol seguir
callant. La Cambra de
Comerç de Tortosa ha anun-
ciat que convocarà la socie-
tat civil per reivindicar la
millora del servei ferroviari.
L'ens cameral creu que cal
prendre "mesures de força"
per resoldre el "greuge" que
pateixen les Terres de
l'Ebre.

Evident abandonament del servei
ferroviari de l’Ebre

El 22 de maig del 2009
la portada del Més Ebre
ho deia ben clar, “Units
pel territori”.
Aconseguir que l'estació
de l'Aldea-Amposta-
Tortosa esdevinguès
l'estació central de les
Terres de l'Ebre, amb
infraestructures millora-
des i serveis, era la rei-
vindicació principal que
es feia, en aquell
moment, al Ministeri de
Foment del Govern del
PSOE.

Es reclama una reducció de tarifes dels diferents serveis

Anar de Tortosa a Barcelona en tren costa el mateix temps que fa 20 anys, 2hores 40 minuts

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Portada Més Ebre del 22-5-09. Els desitjos, fins ara, han quedat en això. La situació continua igual. 

JESÚS RUIZ
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L'Ajuntament de Tortosa ha
aprovat aquesta setmana
una moció, consensuada
prèviament pels grups muni-
cipals de CiU, PSC, ERC i IC-
ET, que manifesta el "rebuig
rotund" a l'esborrany de Llei
Orgànica de Millora de la
Qualitat Educativa (LOMCE)
en considerar que "atempta
contra el model d'escola
catalana" i "posa en qüestió
la igualtat d'oportunitats per
a tot l'alumnat". L'acord, que
exigeix la retirada del text,
també demana la dimissió
del ministre Wert. L'acord
aprovat en sessió plenària
demana també la retirada
de l'avantprojecte de llei i l'o-
bertura d'un període de dià-
leg amb la comunitat educa-
tiva i totes les forces socials
i polítiques "que permetin
assentar les bases d'un
model educatiu consensuat i

sostenible". Així mateix, se
sol·licita al Govern de la
Generalitat i als grups polí-
tics al Parlament que, en
cas que no es retiri l'esmen-
tat text legislatiu, "s'interposi
un recurs davant del Tribunal
Constitucional", en conside-
rar que la LOMCE "podria
contradir el Capítol 3 de la
Constitució en relació a les
llengües oficials i vulnerar
l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya". El Ple ordinari
d'aquest mes de gener
també ha debatut una
moció del grup municipal
d'IC-ET sobre els desnona-
ments. Els quatre punts d'a-
questa proposta s'han votat
de manera separada, a peti-
ció del grup de CiU. Els
punts que han prosperat,
amb el suport unànime de
tots els regidors presents,
són els que insten el Govern
de l'Estat a una "suspensió
dels desnonaments de la
residència habitual al qual es
puguin acollir tots els
col·lectius veritablement vul-

nerables" i al manteniment
d'aquesta suspensió fins
que es promulgui una nova
normativa comunitària, d'en-
judiciament civil, adaptada a

les directives de la UE en
defensa dels consumidors, i
de regulació del sobreen-
deutament de les persones
físiques, que contempli

entre altres mesures la
dació en pagament i la pos-
sibilitat de permanència del
deutor en el domicili per llo-
guer social.

Ple.

Imatge d’arxiu d’un ple de Tortosa.

Cedida

L'alcalde de Roquetes,
Francesc Gas, confirma
que durant aquest mes de
gener reduiran els diners
que els costa el manteni-
ment de les antigues naus
de LEAR. L'ajuntament
mantindrà la segurat i la
neteja però donarà de

baixa la llum. La decisió
s'ha pres després que les
negociacions amb una
multinacional que s'hi volia
instal.lar hagin quedat atu-
rades. Les antigues naus
de la LEAR són propietat
de l'ajuntament de
Roquetes des de l'agost

del 2011 i es van poder
comprar gràcies als diners
del Pla d'Industrialització
de les Terres de l'Ebre.
Durant tot aquest temps
l'ajuntament ha assumit els
més de 3.000 euros que
costa el manteniment de
les naus.

Roquetes reduirà costos de
manteniment de les 

antigues naus de LEAR

Un mal any, malament
acaba. El sector del turis-
me rural a la demarcació
de Tarragona ha acomia-
dat el 2012 amb ocupa-
cions dispars segons la
zona però amb la percep-
ció general que ha estat
un dels pitjors anys que
recorden. Aquestes fes-
tes de Nadal, només per
cap d'any s'han omplert
els allotjaments rurals, i
zones com les Terres de
l'Ebre s'han hagut de
conformar amb poc
menys del 60%. En gene-
ral, tampoc el nombre de
pernoctacions s'ha allar-
gat més de les dos o tres
nits, com a màxim.

Xifres
d’ocupació

turística

Xavier Pallarés seguirà
com a delegat del govern
a les Terres de l'Ebre. La
seva continuitat s’ha con-
firmat aquesta setmana
durant una reunió amb el
conseller de la
Presidència, Francesc
Homs. Pallarés va ser
nomenat ara fa dos anys
i durant aquest temps ha
pogut compatibilitzar la
seva tasca com a dele-
gat amb la d'alcalde
d'Arnes.  El conseller
Francesc Homs, demana
ara més esforç i més
presència arreu del terri-
tori. Això tot i que el pres-
supost es reduirà fins un
30% més aquest any.

Pallarès seguirà
com a Delegat 

de l’Ebre

Tortosa demana la retirada de la Llei Wert 
i defensa el model d’escola catalana

També s’ha debatut una moció sobre els desnonaments

ACTUALITAT

                  



DIVENDRES 11
DE GENER
DE 2013

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

5www.mesebre.cat

L'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar ha aprovat un pressu-
post per al 2013, de
22.393.723,55.  De mane-
ra desglossada estem par-
lant de 15.240.562,64
euros de l'Ajuntament,
693.978,43 euros per La
Cala Serveis, que aglutina
les àrees de Cultura,
Mitjans, Esports i Turisme i
de 9.932.063 euros per La
Cala Gestió. Aquest pressu-
post ha comptat amb el vot
a favor de CiU, l'abstenció
del PP, i el vot en contra del
PSC i ERC.Des de l'equip de
govern s'ha remarcat la
voluntat d'elaborar un pres-
supost auster i realista en
concordança al context de
crisi actual. “s'ha aprovat un
pressupost pel 2013 conti-
nuista, similar al pressupost
de l'any 2012. El que es
pretén és ser molt acurat en

els ingressos que hi haurà;
el que després ens per-
metrà executar la despesa.
Hem estat molt prudents
tant en els ingressos com
en la despesa. Volem conti-
nuar minvant la despesa
corrent. Això sí, sense que
minvi la qualitat dels serveis
que donem al ciutadà”,
subratlla Antoni Montagut,
portaveu del Govern. En el
capítol d'ingressos desta-
quen partides del Capítol 2
com la dels 400.000  E pre-
vistos d'ingressar aquest
any en concepte de la cons-
trucció d'un hotel a 3 Cales
2ª fase. També es preveuen
increments del 54% en el
Capítol 3, pels ingressos
que generarà la incorpora-
ció a l'abastament munici-
pal de la Xarxa d'aigua de la
urbanització Calafat. 
En el Capítol 5 es preveuen
entrades per valor de
2.838.815 E en concepte
de subvencions del PUOSC,
FEDER, Diputació de

Tarragona i del conveni
urbanístic amb Marina Sant
Jordi. En relació a la despe-
sa s'ha de tenir en compte
la incorporació del personal

de l'empresa de neteja amb
qui s'havia externalitzat el
servei, per la finalització de
l'activitat. També es con-
templa un increment de la

despesa en el servei d'ai-
gües del 36% que queda
compensat pels majors
ingressos pel mateix con-
cepte. 

Pressupostos.

El pressupost ha comptat amb el vot a favor de CiU, i en contra, PSC i ERC

Cedida

L'Audiència de Tarragona
ha citat, aquest divendres,
les parts personades en la
causa oberta per l'incendi
d'Horta de Sant Joan
(Terra Alta) el juliol del
2009, on van morir cinc
bombers del Graf de
Lleida. Després que el 31

d'octubre del 2011, en
una interlocutòria, la jut-
gessa de Gandesa donés
per tancada la investigació
judicial amb la separació
del cas en dues causes,
l'Audiència té pendent de
resoldre diversos recur-
sos d'apel·lació presen-

tats per les parts. Ara,
segons ha informat l'advo-
cat representant de part
de les famílies dels bom-
bers morts en l'incendi,
Pau Simarro, l'Audiència
ha citat a totes les parts
perquè detallin els motius
dels seus recursos. 

L’Audiència cita les parts personades
per l’incendi d’Horta abans de

resoldre els recursos d’apel.lació
La investigació als Jutjats de Gandesa es va tancar fa més d’un any

Aquest dilluns va prendre
possessió el nou agent
de Policia Local de Móra
d'Ebre que ha estat
nomenat per part de l'al-
calde, Joan Piñol, nou
cap de Policia Local. Es
tracta de Ramon Sastre
Sentís, de 38 anys i natu-
ral de Móra d'Ebre.
Sastre prové del cos de
Mossos d'Esquadra amb
una antiguitat superior
als 14 anys, havent estat
la seva última destinació
la Unitat de Seguretat
Ciutadana de la Ribera
d'Ebre. Sastre també ha
estat, entre d'altres, pro-
fessor de l'Institut de
Seguretat Pública de
Catalunya.

Nou cap de
policia local a
Móra d’Ebre

Els Mossos d'Esquadra
han imputat un veí de
l'Aldea (Baix Ebre) de 44
anys per conduir un
camió quintuplicant la
taxa d'alcoholèmia per-
mesa. Els fets van tenir
lloc el passat 31 de
desembre a la tarda,
quan els agents van fer-lo
aturar en un control poli-
cial a la carretera C-12, a
l'altura d'Amposta, des-
prés d'estar a punt d'en-
calçar el vehicle que el
precedia aturat en una
intersecció. Segons el
relat policial, l'home pre-
sentava símptomes de
trobar-se sota els efectes
de l'alcohol i, al ser
sotmès a les proves, va
donar positiu. Anava amb
la seva filla de nou anys. 

Quintuplica la
taxa

d’alcoholèmia

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar aprova un 
pressupost de 22.393.723,55 euros per al 2013

L’equip de govern l’ha qualificat d’auster i amb un esforç per reduir la despesa corrent

ACTUALITAT
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Aquesta mateixa xifra de
l'any 2012 s'ha incre-
mentat fins a 756, en un
fet extraordinari a la
demarcació de
Tarragona, on la pràctica
totalitat de localitats per-
den treballadors en
aquests anys. 
Així, les darreres dades
disponibles del Ministeri
de Treball disponibles
fins ara que va publicar

Diari de Tarragona dis-
sabte passat indiquen
que durant la pitjor crisi
econòmica en dècades
Ascó ha guanyat 119 afi-
liats a la Seguretat Social
respecte a 2008.
L'alcalde, Rafel Vidal,
creu que l'explicació prin-
cipal cal buscar-la en la
tasca municipal d'incen-
tiu de l'ocupació a la
indústria nuclear. "Vam
crear l'Oficina de
Desenvolupament Local
(ODL) entre d'altres
motius per a incentivar la
contractació i corregir
les mancances de forma-
ció existents entre la
població", assenyala l'al-
calde. De fet, des del seu
inici la ODL ha organitzat
dotzenes de cursets for-
matius específics, la
majoria d'ells a petició
d'empreses que necessi-
taven personal.

"La indústria nuclear ens
dóna una estabilitat molt
valuosa, que es visibilitza
encara més en aquests

temps de crisi", defensa
l'alcalde d'Ascó, i recor-
da que des de
l'Ajuntament també s'han

dut a terme polítiques
actives de creació d'ocu-
pació amb l'anomenat
Pla No T'Aturis.

El gener de 2008 a
Ascó hi vivien 637
persones que estaven
donandes d'alta a la
Seguretat Social, és a
dir, que treballaven ja
sigui de forma autò-
noma o per compte
d'altre. 

L’Alcalde d’Ascó, Rafel Vidal.
Cedida

L'Ajuntament de Rasquera
(Ribera d'Ebre) ha demanat
a ajuntaments i partits polí-
tics compromesos amb un
canvi normatiu sobre la
plantació i consum de càn-
nabis sumar forces per
portar el debat sobre la
qüestió al Parlament.
L'equip de govern ras-

querà farà el primer pas
portant a debat i votació
una moció en el ple ordina-
ri del pròxim mes de març
i confia que a la iniciativa
se puguin sumar almenys
una vintena d'ajuntaments
d'arreu de Catalunya. No
només els que s'han inte-
ressat en el projecte impul-

sat pel consistori i una
associació d'autoconsum,
sinó aquells que ja tenen
plantacions en marxa al
seu terme municipal.
L'objectiu és poder dispo-
sar de nous ingressos per
fer front a la crisi.
A la foto, Bernat Pellisa,
Alcalde de Rasquera.

Rasquera portarà el debat de la
marihuana al Parlament

El pròxim mes de març es farà una moció a l’Ajuntament

Després de dos anys
amb una caiguda de les
vendes a les rebaixes
d'hivern, PIMEC Comerç
a Tarragona també pre-
veu que enguany es
vendrà un 10% menys
que al 2012. Els primers
dies de rebaixes que
comencen aquest dilluns
seran els més decisius -
amb un 60% de les ven-
des de tota la campanya
concentrades en els deu
primers dies-. Tampoc la
campanya de Nadal ha
estat bona. A Tarragona
s'ha venut un 12% menys
que l'any passat.
L'augment de l'IVA, l'atur i
la retirada de la paga
doble dels funcionaris ha
perjudicat el sector. 

Comencen les
Rebaixes de gener

El tancament aquest pas-
sat 2012 d'Antaix, la que
va ser la principal indús-
tria del moble de la
Sénia, va suposar un  dur
cop anímic per a aquest
municipi del Montsià, que
ara treballa per superar
la  crisi diversificant la
seva economia i donant
una ajuda als aturats de
llarga durada i les famílies
que ho estan passant
més malament. 
Les polítiques socials i el
pla estratègic per diversi-
ficar l'economia local
suposen la base de les
inversions previstes per
l'Ajuntament de la Sénia
en el pressupost per
aquest 2013, de 3,9
milions d'euros. 

L’Ajuntament de
la Sénia ajuda als
més necessitats

Durant la crisi econòmica, Ascó guanya 119 afiliats 
a la Seguretat Social respecte al 2008

L’Alcalde, Rafel Vidal, creu que l’explicació és la indústria nuclear

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

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

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

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

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

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

FES LA PRIMERA CONSULTA AVUI, PER LA MEITAT DE PREU
PREU CONSULTA: 70€. PROMOCIÓ AQUEST MES 35€.

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

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

REBECCA JACKSON DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA
EBRECLÍNIC CENTRE MÈDIC - C/ARGENTINA, 25 - 2on, TORTOSA TEL. 977 448 095
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El dret d’explotació per
part de L’Onada és per
un termini de 40 anys i
l’import a pagar del llo-
guer anual al consistori
és de 2300 euros per
plaça, sempre que s’as-
soleixi el 47% d’ocupació
de l’equipament. El pas
inicial és equipar el cen-
tre, amb una inversió pre-
vista per part de L’Onada
d’ 1 milió 100 mil euros.
L'equipament disposa de
120 places de residència
i 28 de centre de dia.

Amb l'acord establer
amb la Generalitat es
comptarà amb una tren-
tena de places concerta-
des i d'un mínim de 10
més en règim de presta-
ció vinculada, és a dir, on
els sol·licitants tindran
una part subvencionada.
L'objectiu és assolir
durant el 2013 entre 50 i
60 places concertades,
segons el consistori cale-
ro. L'edifici, de 1.500m2
en planta, està ubicat a
l'avinguda de
l'Ensenyament. Aquesta
construcció que està for-
mada per una planta
baixa i dos plantes, està
concebuda per integrar-
se al paisatge i poder fer
gaudir de l'entorn als
usuaris només mirant per
la finestra.
Cada planta compta amb
dues sales d'estar i men-
jador. La residència té 40
habitacions dobles i 40
de senzilles pels resi-
dents. 
La planta baixa es on es

concentraran els serveis
d'ús compartits per resi-
dents i usuaris del centre
de dia. A més, la residèn-

cia té un porxo de
100m2 on es pot gaudir
al bon temps de l'aire lliu-
re i el paisatge. La

residència, que es
posarà en marxa a finals
de febrer, crearà 50 llocs
de treball.

L’Onada Serveis gestionarà la residència i
Centre de Dia de l’Ametlla de Mar

L’Onada Serveis SL
gestionarà la residèn-
cia i Centre de dia de
l’Ametlla de Mar.
L’Ajuntament de la
Cala la va seleccionar
a data del 21 de
desembre del 2012.

L’alcalde del municipi, Andreu Martí, ho considera com un projecte social de referència al territori

L’equipament disposarà de 30 places concertades

REDACCIÓ

Tots els hospitals i cen-
tres d'atenció especialit-
zada gestionats per
l'Institut Català de la
Salut (ICS) ja estan utilit-
zant el mòdul de pres-
cripció electrònica que
l'organització va
començar a implantar el
passat mes d'abril amb
l'objectiu de potenciar la
integració entre serveis
assistencials, generalit-
zar l'ús de la recepta
electrònica i millorar la
seguretat en la prescrip-
ció de fàrmacs.
L'Hospital Vall d'Hebron
va ser el primer a com-
pletar la implementació
del mòdul a tots els seus
serveis a mitjan juny.
Paral·lelament, la resta
de centres hospitalaris

de l'ICS (Josep Trueta,
Germans Trias, Arnau de
Vilanova, Verge de la
Cinta, Viladecans, Joan
XXIII i Bellvitge) també
han incorporat la pres-
cripció electrònica de
manera progressiva. En
aquest temps ja s'han
generat 182.086 noves
prescripcions, se n'han
retirat 35.453 i se n'han
modificat 2.837. 
El programari de pres-
cripció electrònica que
ha desenvolupat l'ICS és
una eina de treball com-
partida que permet que
els professionals de
medicina de família,
pediatria i infermeria, els
especialistes, els far-
macèutics i altres pro-
fessionals sanitaris que

tenen relació amb el pro-
cés de salut d'una per-
sona puguin accedir al
seu pla de medicació,

que és únic, i interac-
tuar-hi. Tot això, amb les
mesures de seguretat
necessàries per tal de

garantir la confidenciali-
tat i el bon ús de les
dades.

La  prescripció electrònica ja està 
en funcionament a tots els hospitals de l’ICS

L’Hospital Verge de la Cinta ho aplica des de el 2009

La societat cooperativa
Agrícola Sant Josep, de
Bot, ha presentat el car-
tell i el programa d'actes
de la primera edició de la
Festa del Vi Novell i l'Oli
Nou, el primer esdeveni-
ment de l'any al voltant
dels productes agroali-
mentaris de la Terra Alta
que s'organitza a la
comarca. Aquesta és la
primera festa terraltenca
de l'any dedicada al vi i a
l'oli nou. Des de l'organit-
zació s'ha convidat com
a pregonera de la festa
la periodista Tana
Collados, directora del
programa Cuines de la
Televisió de Catalunya. Hi
haurà una barra on es
podran degustar tots els
vins de l'Agrícola Sant
Josep. I un aperitiu acom-
panyat pels sabors de
temporada del "Novell de
Bot" 2012 (DO Terra Alta)
i de l'oli d'oliva verge
extra (DOP Oli de Terra
Alta) de la nova collita. 

Festa del Vi
novell i l’oli
nou a Bot

'Demanem, per donar
suport als Pressupostos
municipals, una clara
voluntat de desenvolupar
polítiques socials i de
facilitar el funcionament
de les activitats econòmi-
ques del poble', ha afir-
mat Josep Caparrós, por-
taveu dels republicans
rapitencs. En aquest sen-
tit, Caparrós continua la
seva valoració sobre la
situació del
Pressupostos municipals
rapitencs emfasitzant
que 'cal un canvi de sen-
sibilitat, l'Ajuntament ha
d'aplicar mesures que
suposin estalvi per a les
famílies, menys impostos
municipals, sobretot per
a les que estan patint
més la crisi econòmica i,
alhora, s'ha de facilitar l'i-
nici d'una activitat comer-
cial o professional als
emprenedors que vulguin
obrir un negoci a la
Ràpita' perquè, 'altra-
ment, ERC no donarem
suport a l'aprovació dels
Pressupostos per al
2013'.

ERC la
Ràpita

proposa

ACTUALITAT

FOTO: Ajuntament de L’Atmella de Mar
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Deltebre ha organitzat un
any més la Cavalcada.
SS.MM. els Reis Mags
d'Orient van arribar a
bord d'una muleta i van
ser rebuts al Molí dels
Mirons per l'alcalde de
Deltebre, Gervasi Aspa, i
la resta d'autoritats muni-
cipals. Des d'allí els Reis
Mags es traslladaren
amb carruatge fins al
Pintor Sorolla on van
pujar a les seves respec-
tives carrosses i s'uniren
a la resta de la comitiva
per començar la visita a
la població. Com és tra-
dicional els Reis Mags
van fer tres aturades per

repartir regals a
l'Església de l'Assumpció
, a l'Ajuntament i a
l'Església de Sant
Miquel, un recorregut
total de prop de 8 quilò-
metres. La Cavalcada del
2013 va comptar amb
una carrossa per a cada
Rei i una carrossa de fan-
tasia confeccionades
artesanalment per
col·laboradors; a més
com a novetat hi havi una
carrossa pel 30è
Aniversari de Ràdio
Delta. També acompan-
yaren la comitiva cavalls
de muntura, els patges
reials, a més de la

Societat Musical Espiga
d'Or, la Banda de
Cornetes i Tambors de
Deltebre, el Twirling La
Cava i l'Associació
Cultural i de Percussió
Batu'cava. Pel que fa al

guanyador del cartell
anunciador de la
Cavalcada 2013 ha estat
Joan Paulino Benito, d'11

anys, que cursa sisè de
primària al Col·legi
Riumar. Com és tradicio-
nal l'Emissora Municipal
de Deltebre, Ràdio Delta,
va realitzar una progra-
mació especial en motiu

de la Cavalcada. Una vin-
tena de col.laboradors
van retransmetre en
directe l'esdeveniment.

La cartellera cultural compta també amb una àmplia oferta d'espectacles familiars, els Sírex i Moncho

Visites a Gerard

La titular del jutjat
d'instrucció número 2 de
Tortosa cita a declarar
com a testimonis a
diversos treballadors de
l'entitat el pròxim dia 19.
L'exdirector de la secció
de crèdit de la
Cooperativa de l'Aldea
(Baix Ebre), Enric Sabaté,
declararà finalment en
qualitat d'imputat davant
la titular del jutjat de
primera instància i
instrucció número 3 de
Tortosa el pròxim
dimarts, 22 de gener, en

el marc de les diligències
obertes per la querella
presentada per l'entitat
contra l'exgerent, Daniel
Ferré. La jutgessa ha
decidit ajornar la citació,
prevista inicialment per
aquest dijous, dia 10. A
banda de Sabaté, el
pròxim dia 19 declararan,
com a testimonis,
diversos treballadors de
la Cooperativa. Qui ja ha
passat a prestar
declaració pels jutjats
com a principal imputat
és el mateix Ferré.

Ajornen la declaració de Sabaté

Avui divendres, 11 de
gener, a les 19.30 h. a
la sala d'actes del
Museu de les Terres de
l'Ebre es realitzarà la
presentació del llibre
"Delta de l´Ebre i serra
de Montsià" de la
col·lecció Els Camins de
l´Alba de l´Editorial
Alpina. A la presentació
hi intervendrà el seu
autor  Juan Carlos
Borrego. 
Aquesta guia,

pertanyent a la a
col·lecció de guies
excursionistes "Els
camins de l'Alba", està
dedicada al delta de
l'Ebre i a la serra de
Montsià, i inclou 20
rutes per a tota la
família, que es poden
realitzar a peu o en
bicicleta per aquests
espais naturals veïns
que es troben entre els
més importants de les
Terres de l'Ebre.

«Delta de l’Ebre i Serra del Montsià»

'altre gran espectacle del
programa cultural de
Tortosa és l'òpera
Nabucco, de Giuseppe
Verdi, que porta a la nostra
ciutat el Teatro Lírico
D'Europa, en una posada
en escena d'impacte, amb
37 actors i actrius i més
de 40 músics. L'oferta
cultural del TAFP es
completa amb dues
comèdies teatrals, cinc
espectacles familiars, i
dues nits musicals, amb
Els Sírex i amb Moncho, el
rei del bolero. El regidor
de Cultura, Joaquim del
Pino, ha destacat la
qualitat del programa
presentat. "Cyrano de
Bergerac" es representarà
el 25 de gener (22h),
mentre que el Nabucco de

Verdi es farà el 6 d'abril
(21h). El 15 de març (22h)
serà el torn de "La millor
nit de la teva vida", una
comèdia de Jordi Silva,
dirigida per Antonio Calvo i
interpretada per Mercè
Montalà, Oriol Casals i
Clàudia Costas. 
La interpretació de
Montalà ha estat molt ben
rebuda per la crítica. El
mes de maig, el divendres
17 (22h), serà el torn de
"El nom", una altra
comèdia en aquest cas del
mediàtic Joel Joan, que la
dirigeix i protagonitza.
L'apartat musical del
programa del Teatre

Auditori Felip Pedrell té
dos noms propis: Els Sírex
i Moncho. Els primers fan
parada a Tortosa en la
seva gira pels 50 anys de
la formació i actuaran el
proper 22 de febrer (22h).
El 21 de juny (22h)
Moncho interpretarà una
selecció dels més de tres-
cents temes que acumula
en els 50 anys que porta
dalt de l'escenari. La
cartellera teatral per a
famílies ve força
carregada. 
El diumenge 27 de gener,
L'Estaquirot Teatre
representa "La pastissera i
els follets". 

El 17 de febrer, El Replà
Produccions, posa en
escena el clàssic "Bambi,
una vida al bosc". Al març,
el diumenge 10, hi haurà
sessió de circ amb
Desastrosus Cirkus i l'obra
"Aquí no hi ha ningú". El 28
d'abril, la companyia de
dansa Núria Serra
representarà "Els colors
del Tic Tac". 
I, finalment, el 12 de maig
"L'evocador produccions"
programa un musical
familiar basat amb en
Patufet. 
Totes les sessions de
Diumenges en família es
fan a les 12 .

Cyrano i l'òpera Nabucco de Verdi,
a la nova temporada del Pedrell

Aquest passat
dimecres, 9 de gener,
l'Ajuntament de
Tortosa ha presentat
les novetats de la
cartellera del Teatre
Auditori Felip Pedrell
(TAFP) per als propers
sis mesos, d'on
sobresurt "Cyrano de
Bergerac", d'Oriol
Broggi, protagonitzada
per Pere Arquillué,
després d'haver-se
estrenat a Barcelona
25 anys després de la
representació de Josep
Maria Flotats.

Els Reis Mags arriben a Deltebre 
en muleta pel riu

L’Alcalde, Gervasi Aspa i la resta d’autoritats van rebre a SS.MM. al Molí dels Mirons

ACTUALITAT

REDACCIO

Xavier Pallarès visità,
aquest passat dimecres,
9 de gener, el domicili
familiar del primer nadó
ebrenc, Gerard Vendrell
Espinosa, a St. Jaume
d'Enveja, acompanyat
per l'alcalde, Joan
Castor Gonell i del
director d'Imagina
Ràdio, Josep Lluís Villa,
organitzadors de l'acte.
L'1 de gener de 2013,
només 30 segons
després de les
campanades que
marcaven el canvi d'any,
naixia a l'Hospital Verge
de la Cinta de Tortosa,
Gerard, amb un pes de

3'700kg. i 54cm.
d'estatura, essent el
primer nadó de les
Terres de l'Ebre, i alhora
el primer català de l'any.
És el primer fill de
Montserrat Espinosa, de
34 anys i treballadora
d'un laboratori i el segon
de Lluís Vendrell, de 43
anys, que treballa en una
empresa de fertilitzants i
té un fill d'una anterior
relació. La família ja va
rebre la visita a l'hospital
del conseller de Salut,
Boi Ruiz, i el nadó serà
obsequiat amb una
llibreta Estrella Súper 3
de la Caixa amb 2.000E.

6à convocatòria del Premi F. Mayor Zaragoza De súbdits/es
a ciutadans/es. Concurs de bones experiències i accions
transformadores per a construir un món millor, resta oberta
fins el 31 de gener, al lloc  www.unescotortosa.cat.

ACTUALITAT

El guanyador del cartell anunciador de
la Cavalcada 2013 ha estat Joan

Paulino Benito

L'Associació Contra la
Tortura i el Maltractament
als Animals (ACTYMA) ha
presentat una denúncia
davant la delegació del
Govern a les Terres de
l'Ebre contra els
organitzadors i
responsables de
supervisar dos actes
taurins de les festes
majors de Masdenverge
(Montsià), del passat 27
de juliol, perquè el bou
salvatge utilitzat durant
un correbou i el posterior
bou embolat portava
clavada una divisa al cos.
Segons ACTYMA, les

divises són clavades als
animals amb un arpó,
provocant-li ferides "de
consideració". Aquests
fets, addueixen, podrien
constituir dos infraccions
greus de la Llei que
regula les festes
tradicionals amb bous,
sancionables entre els
601 i els 60.000 euros
cadascuna.

Denúncia a dos actes taurins

Les sancions
poden anar entre
els 601 i els 60.000
euros cadascuna
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Això serà diumenge vinent. En la
jornada passada, primera de
l’any, la Rapitenca va empatar a
casa amb el Vic (1-1). L’equip ra-
pitenc, amb més ambient a l’es-

tadi (el grup de joves de darrera
la porteria va donar molt de ca-
liu), va començar bé el partit,
amb un parell d’arribades i un gol
malanul.lat per l’assistent, tal
com les imatges de Canal TE van
demostrar-ho. Però, amb els mi-
nuts, la confrontació va tendir a
fracturar-se, amb anada i tornada
i això no va beneficiar al conjunt
local. Els tres mitges-puntes no
podien arribar davant i Javi Ra-
mos estava sol en els darrers
metres. Per això la Rapitenca va
perdre coesió i arribada. I el Vic
va avançar-se amb el 0-1 i va
acabar el primer temps jugant
còmode. La Rapitenca va viatjar
desconcertada fins el descans.

Tot va canviar a la represa. La Ra-
pitenca es va apoderar del partit.
El Vic va cedir-li la pilota i els rapi-
tencs van saber llegir el partit.
Felipe i Cristian van enllaçar, jun-
tament amb Ferran. I per les ban-
des hi havia accés amb Teixidó,
Yèlamos i Alexis. Velocitat, circu-
lació fluida i ocasions. Molt bona
segona part dels rapitencs que
van empatar, amb el gol de Yèla-

mos, i, tot i que el Vic va fer un
travesser, van merèixer guanyar. 
Finalment, dir que la Rapitenca,
segons Diari Sport, fou l’equip
menys golejat del 2012 i que el
tècnic Antoni Teixidó serà guar-
donat en la Nit de l’Entrenador
que organitza la Federació Ca-
talana de Futbol, en una gala en
la que, entre altres, hi assistirà
Vicente del Bosque.

Visita al campió d’hivern

La Rapitenca visita diu-
menge el camp del líder
i campió d’hivern, l’Olot
(16.30 h). Es aquell
clàssic partit del que es
diu que hi ha molt a
guanyar i poc a perdre.
El conjunt de la Garrot-
xa no ha perdut cap
partit a casa. La Rapi-
tenca no ha guanyat fo-
ra. L’estadística està
per trencar-se. I amb
aquesta il.lusió viatja la
Rapitenca que, a més,
recupera els sancionats
en la jornada passada,
Barrufet i Callarisa i
probablement pugui en-
trar en la convocatòria
Luis Zambranos.  

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca es desplaça diumenge al camp de l’Olot, líder del grup (16.30 h)

M.V.

Ambient de futbol, dissabte, amb l’animació dels joves seguidors rapitencs.

Canal TE

Darrerament, m’han dit que
sóc un filòsof, per les columnes
de les últimes setmanes. Ho ac-
cepto amb molt de carinyo. Fins
i tot un jove entusiasta, del que
més endavant en parlaré un dia,
em va comentar que quan ana-
va a l’institut no li agradava gens
la Filosofia i que ara, en canvi, sí
que li agrada quan llegeix
aquesta columna...

Bé, seguiré en aquesta línia...
He de dir, en qualsevol cas, que
a mi m’encantava la Filosofia i,
sobre tot, explicada per un pro-
fessor que vaig tenir que es
deia Masià. Potser per això
l’essència de les columnes és
aquesta...

Temps enrera vaig parlar de
la soletat dels àrbitres. També
de la dels entrenadors. Així ma-
teix, la dels directius i presi-
dents. Van ser primers capitols.
N’hi haurà més de cadascuna
d’aquestes soletats. 

Avui vull parlar de la soletat
dels lesionats. Dels lesionats
greument en l’esport amateur.
Què dur!. Aquesta setmana m’-
he assabentat de la greu lesió
als dos genolls de Jordi Rovira,
jove jugador de Bítem que ac-
tualment està a la Cava, on ha-
via fet una progressió sensacio-
nal. Estava en un gran moment
de forma. 

No és l’únic cas d’una lesió
greu en el futbol regional. He ci-
tat aquest perquè és el darrer
que he conegut. 

I des d’aquí el meu suport per
Jordi en uns moments compli-
cats (no és el primer cop que
pateix una lesió al genoll). 

D’entrada, li han sugerit que
deixi el futbol. Entenc el que li
passa pel cap a hores d’ara.
Però tal com vaig dir-li ahir, no
ha de pensar amb això. Primer
ha de recuperar-se i després, el
temps dirà. Quique Chimeno és
un clar exemple de superació,
perseverància i lluita. 12 anys
després, quan li havien dit que
mai tornaria a jugar, ho va fer.   

Una lesió d’aquesta mena és
un aprenentatge directe de sa-
crifici i superació. I també de pa-
ciència. La soletat que es viu és
gran. Molt gran. Només ho sap
qui ho passa. Ho sé per expe-
riència.

I, a més, el més complicat és
quan es produeix en jugadors
amateurs. Tot el que suposa.
Des d’aquí, el meu reconeixe-
ment més gran i absolut per
tots els esportistes amateurs
que heu passat o heu de passar
per quirofan i us esteu recupe-
rant.  

Si algú mereix un apladi-
ment, sou vosaltres. 

La soletat d’una lesió
L’opinió de Michel

L’Amposta rebrà diumenge el Tàrrega (17 h) i l’Ascó, l’Andorra (12 h)

Torna la competició
1A. CATALANA

Torna la competició. El líder
l’Ascó rebrà diumenge (12 h) a
l’Andorra. Ho fa amb il.lusió de
mantenir la bona línia de finals
del 2012 quan es va refer de
la derrota a Sant-Feliu i va go-
lejar el Vista Alegre per 1-4 i te-
nint en compte que després
afronta dos partits seguits fora
de casa.

L’Amposta, per la seua part,
comença el 2013 amb volun-
tat de millorar a casa on no-
més ha assolit un triomf, pels
sis que ha aconseguit fora. El
2012 el va acabar per la porta
gran, golejant al Morell (0-3).

Nacho Pérez, el tècnic, del pri-
mer partit de l’any, a casa con-
tra el Tàrrega, de diumenge vi-
nent, deia que “és un partit
esperat, i que afrontem amb
moltes ganes desprès d’a-
questa aturada Nadalenca. L’e-
quip ha treballat molt dur per
poder arribar-hi en la millor for-
ma. A més, està preparat i il.lu-
sionat en poder seguir amb la
dinàmica positiva. Serà un par-
tit molt disputat entre dos
equips molt semblants en
quant a números (punts, gols).
El Tàrrega manté una base de
jugadors experiments de la
temporada passada, amb molt
d’ofici i que a més només ha
perdut un partit fora de casa,
al camp del líder, l’Ascó”.

Nacho afegia que “el nostre
objectiu ha de ser oblidar-nos
de la classificació, millorar i
progressar cada satmana dis-
frutant del que fem, sent con-
cients de que ens costarà molt

guanyar qualsevol partit, i po-
der arribar als 45 punts per
poder aconseguir la salvació”.

Serà baixa, encara lesionat,
Albert Arnau. Es preveu que ja

està en la recta final de la seua
recuperació. 

Es dubte de Dani Fatsini, per
aquest proper partit, primer de
l’any. 

El Swansea eclipsa el Chelsea
AMB EL RAPITENC ANGEL RANGEL (0-2)

En el partit d’anada de les
semifinals de la Copa de la
Lliga, el Swansea va vèncer
per 0-2 al Chelsea, a
Stamford Bridge. La tornada
serà el 23 de gener al Liberty
Stadium. L’ex del Rayo,
‘Michu’ (quin rendiment està

donat amb 1.500.000 E de
traspàs) i Graham van mar-
car. 
El rapitenc Angel Rangel,
com és habitual,  va jugar tot
el partit i va estar sensacional
ajudant a aconseguir aquesta
històrica victòria. 

Voluntat de millorar a casa,
on està el dèficit fins ara en
la present temporada, amb

només un triomf

CF Amposta

L’equip de Teixidó, amb
una segona part

elèctrica, va reaccionar i
va empatar amb el Vic,

dissabte passat

Bona segona part

Nacho Pérez, tècnic de l’Amposta.
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L’Ampolla, va guanyar en el darrer partit del 2012, contra el Cam-
brils. Tres punts d’or després de quatre derrotes seguides. Ivan i Bri-
gi van marcar els gols. Diumenge comença, esportivament parlant,
el nou any i els de Cotaina tornen a jugar a casa. Serà en un derbi
contra el Catalònia (16 h). Un partit amb doble valor de punts en la
lluita per sortir de la zona incòmoda de la taula. La novetat més im-
portant per a l’Ampolla és el fitxatge del davanter Luis Alfonso, que
estava al Reddis i que la temporada passada va jugar amb l’Ascó. El
Catalònia arriba amb urgències al derbi. I amb la baixa de l’ampolle-
ro Quim Bru. L’ha rebut aquesta setmana. 

El davanter Luis Alfonso (Reddis)
debutarà diumenge amb l’Ampolla

AMADO HA CAUSAT BAIXA

L’Alcanar rebrà diumenge el Roda de Berà (16 h). Es el primer partit
del 2013 i també l’inici d’un cicle que por marcar-li quin serà el seu fu-
tur, a partir del febrer, quan les posicions poden començar-se a definir
a la taula. Alfons Royo, el tècnic, estava d’acord en dir: “segons els re-
sultats d’aquests quatre partit ens podem enganxar a les primeres pla-
ces perquè encara hi ha temps. Però amb el ritme que porten els dos
primers, si fallem en aquestes jornades, està clar que serà més com-
plicat”. L’Alcanar té les baixes per sanció de Tena, Pau Castro i Adrià.
El Roda de Berà, que va afrontar el darrer partit de l’any amb la dimis-
sió del tècnic, té la baixa del seu referent ofensiu. També per sanció. 

L’Alcanar enceta un cicle de partits
que poden marcar-li el seu futur

CONTRA RODA DE BERÀ

El Gandesa, sisè amb 24 punts, rebrà diumenge el Vilaseca, setè
amb 23 (16 h). Es el primer partit de l’any que sempre s’afronta amb
ganes per aquest motiu però en el cas dels gandesans s’assumeix
amb més motivació per millorar la imatge exhibida al camp del Cunit,
cuer, en el darrer partit del 2012. L’equip no va estar a l’alçada i va
perdre contra un rival que, en principi, ho té complicat fer tres gols en
una confrontació. A més de millorar la imatge, el Gandesa disputa el
proper partit contra un rival directe i, per tant, amb la consciència de
que a Cunit ja es va deixar perdre una bona ocasió per enganxar-se
als primers llocs i ara no es pot fallar, si es vol estar a la part alta. 

El Gandesa ha de millorar la imatge i
demostrar on vol arribar

CONTRA EL VILASECA

El Tortosa rebrà diumenge la
Cava (17 h). Un derbi especial
que en altres èpoques es va dis-
putar a la Tercera divisió i que
ara fa 30 anys que no es juga
en lliga. La darrera ocasió fou el
23 d’abril del 1983, a Tercera.
El Tortosa va guanyar per 1-0.
Gol de Casiano. El jugador rapi-
tenc va aprofitar unb rebuig de
César i a la porteria de l’Institut,

va marcar el gol que al final se-
ria el de la victòria local. La Ca-
va va baixar aquella temporada.
I, de cop, perdria dues catego-
ries. Per això no han hagut al-
tres enfrontaments en lliga. Sí
que va haver-ne un en la Copa
Generalitat quan el Tortosa  (a
Tercera) va eliminar la Cava (a
Preferent). A l’anada, van que-
dar 1-1 i a la tornada, a Tortosa,

els roigiblancs van guanyar per
5-0 amb cinc gols de Juanjo Pa-
nisello.

La situació ha canviat. Els
dos equips es troben a Segona
catalana, però en estats dife-
rents. El Tortosa en formació,
per consolidar. La Cava, per la
seua part, és segon classificat i
té un equip amb moltes possibi-
litats de lluitar per l’ascens de

categoria. Està consolidat i dis-
posa de recursos, amb juga-
dors que tornen a Tortosa, ara
com rivals.

Javi Cid, tècnic del Tortosa,
comentava que “és un partit im-
portant i, a la vegada, molt com-

plicat. Buscarem de seguir la
bona trajectòria que portem, tot
i la derrota del Catllar, en un par-
tit en el que penso que merei-
xiem més. Sabem que és un
derbi, un partit d’emocions i
que, com he dit, és important
per a poder enganxar-nos a la
part alta. Estem entre dos ai-
gues i seria interessant poder ti-
rar per amunt. No serà gens fà-
cil perquè la Cava és un equip
amb gent amb ofici a la defensa
i jugadors també experimentats

i ràpids davant i que, a  més, és
segon i jugarà molt motivat”.
Santi Forner, tècnic de la Cava,
explicava que “serà un partit es-
pecial, il.lusionant perquè visi-
tem un històric. Un partit en el
que intentarem traure els tres
punts conscients que haurem
d’estar molt centrats i treballar
molt si volem aconseguir-los”.
Moha, ha recaigut, Eric i Jordi
Rovira són baixa. Rovira, a man-
ca de confirmar, pot tenir una
greu lesió al genoll. 

Tortosa-la Cava, 30 anys després
EN LLIGA, ES VAN ENFRONTAR LA DARRERA OCASIÓ EL 23-4-83, A 3A. DIVISIÓ

Lluís Fornés i Nando Crespo tornen a jugar amb el Roquetenc.

CANAL TE

El líder, la UD Jesús i Maria, rebrà diumenge el SP i SP (16 h), un dels
equips que està en zona de descens. Després de l’aturada nadalen-
ca, amb el que això suposa pel descans, la directiva del club de l’Au-
be és conscient que s’ha d’estar molt concentrat diumenge contra un
rival de la part baixa, un equip a més que és dels que va pujar en la
lliga passada. ‘No ha de ser un partit trampa’ i amb aquesta idea s’ha
treballat durant la setmana, amb un amistós fins i tot dimecres con-
tra el Sant Jaume. Tornarà Iku, després de la lesió el dia del Tortosa.
També tornen Pier i Ximo. Francesc i Abdelassis són les baixes. 

El líder buscarà que no sigui un
‘partit trampa’, contra el SP i SP

UE JESÚS I MARIA. TORNARÀ IKU

Lluís Fornés i Nando Crespo
tornarar a jugar amb el Roque-
tenc. Lluís, que va estar al Ca-
talònia la lliga anterior, va de-
cidir deixar el futbol a finals de
la temporada passada. Consi-
derava que havia arribat el
moment i aquesta va ser la
seua decisió. Fins i tot va re-
bre un homenatge de com-
panys i amics. 

Nando Crespo va penjar les
botes en el darrer partit de fa
dues campanyes, juntament
amb Moisés. Posteriorment, i
fins el mes de maig de l’any
passat, va estar de segon en-
trenador a l’Amposta. Va tenir,
llavors, diverses opcions per
entrenar, ja com a màxim res-
ponsable, entre elles de l’Am-
posta i també del Roquetenc.
Però en aquell moment va de-
cidir descansar futbolística-
ment parlant. 

Han passat els mesos i el
Roquetenc necessita ajuda.
Les baixes han assetjat una
plantilla ja de per si és curta.
A més, l’equip està en una
dinàmica negativa, amb no-
més un punt de quinze possi-
bles. Les baixes han incre-

mentat pel primer partit de
l’any, demà dissabte, contra
el R. Bítem, tercer classificat.
Fins i tot el pichichi Aleix serà
baixa per sanció, i també Ma-
rio. Aquests jugadors s’han
d’afegir a la llista de lesionats
que ara s’ha vist incrementa-
da per Josep Otero. Lesions
de llarga durada com el cas
d’Amadeu (s’estava recupe-
rant quan va fitxar i encara no
ha debutat) o el de Subi, que
ja ha plegat. 

Enmig de tot aquest espiral
i davant de la dificultat actual
per poder fitxar, es va fer un
esforç important amb la con-
tractació d’Aleix i a la vegada,
el club, com tots a hores d’a-
ra, no està per efectuar grans
inversions, s’han hagut de
buscar recursos adequats al
moment, per poder ampliar la
plantilla i també per donar un
altre aire al vestidor, per po-
der trobar un revulsiu amb ju-
gadors que estimen l’entitat i
que estan disposats a ajudar.
I que no fitxen per una qüestió
econòmica.

I el perfil ajustat per tot ple-
gat el tenen Lluís Fornés i

Nando Crespo. Ximo Talarn ho
va tenir clar i ho va comentar
a la directiva. Posteriorment,
es va parlar amb Lluís per
plantejar-li la possibilitat.

El jugador històric del Ro-
quetenc manifestava que “la
veritat és que no em podia
imaginar tornar a jugar. I així
vaig manifestar-ho. Però des-
prés de pensar-m’ho durant
uns dies he acceptat amb la
voluntat de poder ajudar, dins
de les meues possibilitats ac-
tuals, al Roquetenc, un club
del que sóc soci i que sempre
estarà present al meu cor. Fa
set mesos que vaig deixar de
jugar i no sé com puc respon-
dre però entenc la situació ac-
tual que s’està vivint per les
baixes i si jo puc aportar algu-
na cosa, sigui en l’ambit es-
portiu o en l’animic, l’aporta-
ré”. 

Nando Crespo, dins de la
mateixa línia, s’incorpora per
ajudar a l’equip. El tècnic va
parlar amb Crespo que, ani-
mat per Lluís, també ha fitxat.

Nando deia que “és una si-
tuació inesperada que assu-
meixo com una ajuda i sem-

pre amb compromís. La meua
intenció és ajudar, així com la
de Lluís, si esportivament po-
dem i, sobre tot en l’aspecte
de donar suport als com-
panys amb l’experiència que
tots dos podem tenir”. 

El Roquetenc havia fet ges-
tions amb un altre jugador,
per fer una tercera incorpora-
ció però aquesta no es podrà
produir.

El derbi, per tant, tindrà
més al.licients. D’entrada
sempre és un partit diferent
però, a més de les novetats
del Roquetenc, està la situa-
ció d’uns i altres. Els de Talarn
tenen necessitats per trencar
la dinàmica negativa i sortir
de la zona incòmoda. El R. Bi-
tem, tercer, voldrà seguir la
bona línia de resultats amb la
que va acabar el 2012 (16
punts de 18). 
Els de Miquel Bes, no tantes,
però també tenen baixes im-
portants com les dels sancio-
nats Llaó i el porter Alfonso
Povill. Sergio Segura estarà
baix els pals, contra el seu
exequip. 

Lluís i Nando Crespo fitxen amb el Roquetenc
Tornaran a jugar per ajudar a un equip que està limitat d’efectius

SEGONA CATALANA. LES BAIXES ASSETGEN

Tots dos ja han fitxat i
podrien jugar demà
dissabte, en el derbi
contra el R. Bítem 

(16.30 h)

Derbi

Va haver-hi una
eliminatòria a la década

dels 80. El Tortosa va
guanyar per 5-0, amb cinc
gols de Juanjo Panisello.

Copa Generalitat
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Si al futbol d’aquestes comarques cada
cop hi ha menys espectadors als camps,
solament cal veure quants socis i aficionats
anaven a Tortosa, Amposta i Rapitenca
anys enrera i els que van ara. El futbol
modest cada cop ho té més complicat.
Com em deia un president d’un club, ´”és
més fàcil trobar jugadors que directius”. La
realitat és que és dificil que un club pugui competir davant de
tantes adversitats per poder trobar gent per tirar-lo endavant.
També per a poder fitxar jugadors que, en segons quins
casos, són a preu de panellet i tenint en compte que les aju-
des en forma de subvencions de l’Ajuntament són cada cop
inferiors. Si això, baix el meu punt de vista, s’afegeix que la
Federació no ajuda per a donar vida a categories modestes
perquè tinguin més al.licient i pensar menys amb el Barça i el
futbol d’èlit, doncs més complicat encara. Si ho unim tot,
podriem pensar que ens estem carregant el futbol i, per a mi,
la millor mostra la tenim en la quarta catalana, que potser està
descafeinada però potser és la millor perquè cal considerar
que sense aquesta, molts clubs no haguessin pogut competir.
Ni existir.
No fa tants anys, el Jesús i Maria, el Catalònia o el Morell hi
jugaven i altres clubs com la Sénia, Sant Jaume o Santa
Bàrbara van estar un temps sense competir i van tornar a fer-
ho a la Tercera regional, categoria que neix la temporada
73/74 i va fer-ho amb un gran potencial, amb només tres
grups quan, llavors, la Primera regional no era formada només
per equips de la provincia i la Segona era d’un grup a la demar-
cació, enlloc dels tres actuals. 
Poc a poc, s’ha anat castigant la Tercera regional, ara Quarta
catalana, no solament a les Terres de l’Ebre, sino també a la
provincia. La temporada passada es va batre el rècord d’e-
quips retirats en plena competició, al Camp de Tarragona
(Icomar B, Escola Pastoreta, Creixell, Sarrealenc i Pallaresos)
i a la nostra zona cada any hi ha un invent. Si hi ha més equips
(l’any passat), es divideixen en dos grups i els sis primers fan
un play-off. La resta, en la segona fase, s’avorreixen amb la
Copa Primavera on pot passar que n’hi hagi que no es presen-
tin en les darreres jornades per la manca d’interés.  
Cada cop té menys adeptes la Quarta Catalana. En aquesta
campanya s’han retirat Benifallet, Ascó B, Rasquera i la Cava
B. Si existeix aquesta categoria ha estat gràcies a poblacions
que han tornat a federar el seu equip com la Galera, Bot, Xerta
i enguany els Muntells. A més del neixement de l’Atlas, fa uns
anys, i també gràcies a clubs que tenen filials com el
Roquetenc, Catalònia, Alcanar i R. Bítem. I en les darreres cam-
panyes, Jesús i Maria i Deltebre. Existeix aquesta categoria
gràcies a ells, si no gairebé no hi haurien equips per competir
i solament quedarien Tivissa, Benissanet, Corbera, Arnes,
Batea, Godall i Ginestar. I es podrien reproduir capitols com el
de l’any 99, amb la lliga de tres voltes, davant de la manca de
conjunts per competir.
Menció a banda mereix l’Ascó, que aquesta temporada no ha
presentat el seu filial, així com també van fer al seu dia la
Rapitenca i l’Amposta donant, tots tres clubs, un trist exemple
quan els primers equips estan en les categories més altes i els
jugadors que acaben del futbol base i no poden passar al pri-
mer equip, han d’emigrar per no existir un filial.   
Però aixó serà tema per un altre dia, igual com el Tortosa, club
que gairebé sempre ha ignorat tenir un filial.
La Quarta catalana, com segueixi d’aquesta forma, perdrà l’e-
moció i els clubs que s’inscriguin cada vegada en seran menys
i penso que part de culpa la té la Federació pel model de com-
peticions. Per què hi ha els mateixos grups de Tercera que de
Quarta catalana? No té sentit. A més, la Quarta, amb menys
equips. El natural és el que es feia antigament. Un grup de
Primera regional, dos de Segona i cinc de Tercera. Es neces-
sari, baix el meu punt de vista, una modificació d’aquesta com-
petició o transformar-la o que desapareixi, potenciant-la obli-
gant a tots els equips des de la Segona divisió fins la Segona
catalana a tenir un filial. Aquesta podria ser una solució, però
una altra estaria eliminar-la i unir-la a la Tercera per demarac-
cions i comarques (Montsià, Baix Ebre i Terra Alta) i amb un
play off final. I a la Segona catalana fer dos grups. Solucions
existeixen però a la Federació no hi ha interès per canviar
segons que. Va morir Franco però els estaments com la
Federació, en alguns casos, són com els d’abans de la
democràcia. Penso que seria bo que hi hagués més opinió,
pluralitat, canvis... i els clubs també tenen molt a dir. I no ho
fan.  No sacrifiquem a la Quarta catalana, que sobreviu gràcies
a uns clubs que tenen filials i que donen vida. Altres que tornen

Eliminem la Quarta Catalana

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

a competir i ho fan amb il.lusió i altres que competeixen fins que poden.
I els Quarte Magnífics Tortosa, Amposta, Rapitenca i Asco que podrien donar exemple per a potenciar aquesta llliga amb un filial, passen
olimpicament de tenir-lo. 
LA CAVA ANIRÀ A TORTOSA A PER TOTES
Antigament, la tradició era traure’t les culpes confessant-te amb un capellà, a l’esglèsia. Avui en dia la gent es confessa pel facebook, pels
mòbils...Fa pocs dies vaig parlar amb Santi Forner i em va confessar, entre altres qüestions, que quan era petit va anar a veure “un partit
a Tortosa, amb el meu pare, amb qui anava a veure’n molts. Era un derbi entre el Tortosa i la Cava, de Copa Generalitat. Va guanyar el
Tortosa per 5-0 amb cinc gols de Juanjo Panisello. Aquest futbol, el de l’Ebre, em va enamorar. Més tard vaig fitxar amb el Tortosa juvenil,
a la Preferent. Va ser una experiència inoblidable amb el senyor Otero com a entrenador. Sóc feliç a la Cava i enguany hi ha molta il.lusió
i també sensació de que podem aconseguir alguna cosa important. Sé que no serà fàcil però diumenge, a més de ser un partit especial
per tots perquè visitem un històric, per mi ho és perquè tornaré a aquell camp que em va acollir quan era molt jove, i on m’ho vaig passar
força bé. Conscient de la dificultat, la veritat és que anem amb moltes ganes de fer un bon partit i poder guanyar”.

Torna la lliga, el cap de setma-
na vinent. I el líder Perelló afron-
ta el segon partit seguit fora de
casa. El primer, darrer del
2012, el va perdre al camp de
l’Ulldecona per 1-0. Diumenge
visita el Pinell, amb intenció de
puntuar i conservar el liderat,
tenint en compte que Olimpic i
Flix s’enfronten per la tarde.
El Pinell encara el primer duel
de l’any amb moltes dificultats
per les molesties que arrose-
guen jugadors que encara, tot i
el descans, no estan recupe-
rats. Es el cas de Joel, Morillo
o Albert, a més del sancionat
Xavi que no podrà jugar.
Pels pinellans, a la vegada, és
el segon partit consecitiu com
a local. El seu propòsit és,
segons el seu tècnic, Joan
Pachan, “fer un bon partit, que
en puguin gaudir els aficionats
que vinguin al camp i si podem

guanyar serien tres punts
importants per seguir engan-
xats a les primeres places. No
és el nostre objectiu, però una
derrota ja ens faria estar molt
lluny dels primers classificats.
Tot i que, llavors, tal com està
la taula, cal mirar la part baixa
perquè no hi ha distàncies i si
es perden partits, la situació es
podria complicar”.
La directiva ha decidit fixar el
partit a les 12 hores de diumen-
ge. El Perelló ha acceptat. 
“Serà una prova. Si fem una
bona valoració, mantindrem
l’horari fins que arribi el bon
temps. La veritat és que es pre-
senten uns diumenges de fred i
al nostre camp ve gent gran
que, d’aquesta manera, no ha
de patir tant com quan es juga
per la tarde en aquesta època i
és menys agradable anar al
camp”, deia Pachan. 

Gallego, amb lligaments tren-
cats del genoll (encara no sap
si s’haurà d’operar), és baixa.
Així com Navarro. Vicent ja ha
tornat. Davant de la baixa de
Gallego, el Perelló ha de fitxar
un porter. Es el cas del morenc
Marc Andreu que va començar

la lliga amb el Pinell, fins que va
lesionar-se (4 partits). Llavors el
Pinell va fitxar a Norbert i Marc,
un cop recuperat, va anunciar
que no seguiria. Dimecres va
rebre la baixa. I diumenge, amb
el Perelló, s’enfrontarà al seu
exequip.

El líder Perelló visita el Pinell
El partit es jugarà a les 12 h del diumenge

TERCERA CATALANA. EL PORTER MARC ANDREU FITXA PEL PERELLÓ, PER LA LESIÓ DE GALLEGO

El derbi de la Ribera

DIUMENGE. OLIMPIC-FLIX (16 H)

Es el partit esperat a la Ribera d’Ebre. Un partit de rivalitat, amb
molts al.licients i amb els dos equips a la part alta de la taula. L’Olím-
pic és tercer amb 30 punts i el Flix, segon amb 31. Hi ha molt en
joc, tot i que res es decidirà. El derbi ha creat molta expectació i es
preveu molt d’ambient amb afluència d’aficionats flixancos que, com
és habitual en aquesta temporada, acompanyaran a l’equip.

Es el partit de la il.lusió. Els morencs no van guanyar en els dos
darrers del 2012, perdent el derbi a Móra la Nova. Necessiten reac-
cionar. L’ascens no és la seua prioritat però és evident que han sa-
but conduir la renovació que ha hagut al club, també a la directiva
(amb canvi de president fins i tot durant el campionat) i han aconse-
guit fer un equip compensat amb jugadors experimentats barrejats
amb d’altres que estan explotant com els germans Guiu o Pol.

El Flix també arriba amb certa necessitat. No va guanyar en cap
dels tres últims partits de l’any passat (2 punts de 9), dos van ser a
casa i l’altre al camp del líder Perelló. Té ganes de reaccionar i de re-

forçar la seua il.lusió. Tots dos equips sabran el resultat del líder, que
pel matí haurà jugat a Pinell. 

El derbi sempre té al.licients afegits a més de la rivallitat comar-
cal, que no és poca. Serà la tornada de Jacob a Móra d’Ebre, com
a rival. També d’Albert Saltor, jugador ara del Flix, i fill del president
actual del club morenc, Manel Saltor. El derbi ha sofert un canvi en
l’hora. Es jugarà a les 16 hores de diumenge. 

(foto de Pau Folquè/D. Comunicació JE Flix)

El Pinell vol provar de jugar un diumenge, a l’hivern, a les 12 hores.

Chescu, un dels referents ofensius de la Sénia, podria ser baixa per
al partit de demà a Horta. Segons ha pogut saber Més Ebre, el juga-
dor ha comunicat al club que, de moment, no té intencions de seguir
jugant. No ha demanat la baixa i, d’entrada, no sembla que sigui per
poder fitxar amb un altre club en el futur. Podria ser un estat d’ànim
del jugador que també cal dir que podria revertir-se i canviar d’opinió
sí el tècnic i la directiva el poden convèncer. Tot apunta a ser una de-
cisió personal i, per tant, en principi, una baixa sensible per a la Sé-
nia que no pot cedir més punts si vol seguir prop dels primers. 

Chescu podria deixar la Sénia

DEMA NO JUGARIA A HORTA

El Santa Bàrbara, minvat per les baixes, ha hagut de fitxar. El jove ni-
gerià Tafà, un jugador que ha agradat molt als entrenaments, n’és un.
L’altre és el jugador local que va estar al juvenil de la Rapitenca, Millan.
El Santa Bàrbara, en zona de descens, visita diumenge un Deltebre
que s’està consolidant i que va acabar molt bé el 2012. No hi ha distàn-
cies entre els equips. Per això les primeres jornades de l’any seran im-
portants per saber on pot estar cadascú. D’altra banda, el Camarles
incorpora a Quim Bru, jugador ampollero que estava al Catalònia i pel
que s’ha interessat el Roquetenc, amb qui no podia fitxar. 

El nigerià Tafà i Millan, que torna,
fitxatges del S. Bàrbara

EL CAMARLES TAMBÉ EN FA UN

EESSPPOORRTTSS
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PRÒXIMA JORNADA 
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 
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 
Dissabte

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

Campredó-Aldeana (16 h)
Diumenge

Sant Jaume-Ulldecona (15.45 h)
Vilalba-Atlas (15 h)
Pinell-Perelló (12 h)

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

Olimpic-Flix (16 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 
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 (17.15 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

Torna la competició, per a totes les categories.
PF/D. COMUNICACIÓ JE FLIX

Els
resultats

de la
jornada

El proper cap de setmana
torna la competició
després del descans

Nadalenc.

A tornar-hi
PRÒXIMA JORNADA  

Pobla-Europa
Olot-Rapitenca (diu 16.30 h)

Vic-Vilassar
Balaguer-Rubí

Palamós-Júpiter
Castelldefels-Gramanet

Manlleu-Muntanyesa
Santboià-Gavà

Vilafranca-Cornellà
Figueres-Terrassa

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

Tercera divisió RESULTATS
18a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  
Reddis-Vilanova

Santfeliuenc-Martinenc

Vista Alegre-Torreforta

Sants-Tecnofutbol

Viladecans-Igualada

Ascó-Andorra (diu 12h)

Cervera-Torredembarra

Valls-Morell

Amposta-Tàrrega (diu 17 h)

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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JUDO. A TORTOSA. DEMÀ DISSABTE

Per tercer any consecutiu s'or-
ganitza a Tortosa una de les
competicions integrades dins
del circuit de copes d'España
de Judo. Aquesta competicio
es la mes important dins de la
categoria Infantil que es du a
terme a Catalunya. Aquest
circuit estableix dos clasifica-
cions, una que permet que els
quatre primers accedeixin
directament al campionat
d'Espanya i l'altra que configu-
ra el ranking nacional per con-
formar la selecció espanyola. 
A més, el diumenge 13 es
farà la competició intercomar-
cal per als mes petits on parti-
cipen judoques d'alguns dels
clubs que estaran a Tortosa
per la competició de dissabte,
a mes dels de les nostres
comarques.

Copa d’Espanya Infantil
El proper 26 de Gener es
celebrarà al Pavelló
Municipal d´Esports
d´Amposta el XII
Campeonato de España de
Remoergómetro i el dia
següent el 27 de Gener el V
Campeonato de España de
Fondo por Clubes, 6.000

metres d´ascens per el riu
Ebre al seu pas per
Amposta. Els dos campio-
nats d´Espanya estan orga-
nitzats per la Federación
Española de Remo, la
Federació Catalana de Rem
i el Club Nautic Amposta
amb la col.laboració del

Ajuntament d´Amposta i la
secretaria general
d´Esports.
D’altra banda, demà dis-
sabte dia 12 de Gener es
farà una regata preparato-
ria per el Campionat
d´Espanya amb la participa-
cio dels Clubs Catalans.

DIA 26 DE GENER

Remergòmetre a Amposta

El 31 de desembre va tenir
lloc la segona edició de la
Cursa Sant Silvestre a
l’Aldea, que va tornar a ser
un èxit. Les classificacions,
després dels 10 quilòme-
tres, van ser les següents:
Sènior Femení
1 Mireia Guarner (Texas)
2 Geni Batiste (Alcanar)
3 Sara Fontanet (Deltebre)
Sènior Masculí
1 Remigio Queral (Vinaròs)
2 G. Monteverde (Jesús)
3 José Ma. Lluís (Amposta)
Veterà Femení
1 Eli Serra (Amposta)
2 Pili Rojas (Amposta)
3 Inès Cid (Amposta)
Veterà Masculí (a la foto)
1 J.Josep Panisello (Vinaròs)

2 Dani Alegre (Amposta)
3 Oscar Aleixendri (Jesús)
Júnior femení
1 Teresa Moya (Amposta)
2 Laura Rodriguez (Barna)

Júnior masculí
1 Miquel Tomàs (la Galera)
2 Didac Marzà (Xerta)
3 Laureano Panisello (La
Ràpita)

Arriba a Tortosa la celebra-
ció del 1er Duatló de
Muntanya Intersport-Fevi,
que tindrà lloc el proper diu-
menge 20 de gener.
Aquesta prova, no competiti-
va, és assequible per a qual-
sevol modalitat d'esportista,
tot i que està especialment
indicada per a triatletes i
corredors de muntanya. En
aquest sentit, l'organització
ha previst la participació
d'uns 150 atletes, entre
federats i no federats, amb
un límit de persones inscri-
tes de 200.  El regidor
d'Esports de l'Ajuntament de
Tortosa, Pere Panisello,
acompanyat per Xavi Ferré,
d'Intersport-Fevi, i per Ivan
Pastor, membre de la junta
directiva d'Atletisme Terres
de l'Ebre, va presentar ahir
aquest esdeveniment espor-
tiu en el qual l'Ajuntament de
Tortosa/Tortosasport ha
col·laborat en tasques d'in-
fraestructura.  Aquest 1er
Duatló de Muntanya dispo-
sarà de tres segments dife-
renciats. El primer, de 5 kilò-
metres urbans, consta d'un
recorregut pels carrers del
barri de Remolins amb puja-
da a les Avançades de St.
Joan per la sendera de la
Torreta i circuit per la platja
de la Xiquina. El segon, de
22 kilòmetres BTT, serà un
recorregut mixt de terra i
asfalt amb dificultat tècnica
baixa. I el tercer, que serà un
segment de 2,5 kilòmetres
trail amb recorregut, una
altra vegada, pel circuit de la

platja de la Xiquina. Aquest
recorregut, segons l'organit-
zació, tindrà en la seva tota-
litat una durada aproximada
de 2 hores 30 minuts.  El
preu de la inscripció per a
aquesta prova és de 25
euros i es pot realitzar online
(triate@ate.cat) o presencial-
ment a les botigues
d'Intersport-Fevi a Ferreries.
La recollida de dorsals serà
al Pavelló Firal de Remolins

de 08.00 a 09.45 hores i la
sortida es donarà a les
10.00 hores. Així mateix,
l'organització oferirà serveis
als acompanyants dels parti-
cipants com un punt infantil
de manualitats amb monito-
res, zona de jocs amb cas-
tell inflable, dinar en acabar
la prova (gratuït per als parti-
cipants), i fisioterapeutes i
punt de recuperació muscu-
lar.      

EL DIA 20 DE GENER

Tortosa celebrarà el 

1er. Duatló de Muntanya

Aquesta setmana el sènior
masculí va disputar un partit
amistós contra el BM Vinaros
aprofitant encara el parèntesi
nadalenc i començant a pre-
parar la tornada a la competi-
ció. Pel que fa al partit, va ser
un partit molt disputat i el
resultat final va ser de 36-36
tot i que els del Baix Maestrat
van començar molt forts
posant-se per damunt amb
una renta de 6 gols els locals
durant els segons 15 min de
la primera van saber eixugar
ràpidament i marxar a la mitja
part amb una desavantatge
de 2 gols.
El principi de la segona va ser
una copia de la primera on,
els visitants tornaven a aga-
far un avantatge de 6 gols.
Però el partit es va capgirar i
els ebrencs amb una molt
bona defensa i poc encert
del visitants, a falta de 2
minuts per a la conclusió, van
posar-se un gol per sobre. Al
final es va fer justícia al que
havia sigut el partit i tots dos
equips van certificar un
empat. Els tortosins per la
seva part comencen a pre-
para el torneig dels tres reis
que es disputarà el dia 12
durant tot el dia al pavelló firal

de remolins.

3 Reis, demà
Per segon any
consecutiu el CE
TORTOSA organit-
za el torneig de
Nadals, “Torneig 3
Reis”. Aquest cop
l’acte constarà de
45 equips partici-
pants, des de pre-
benjamins fins a
veterans. A més a
més, l’esdeveni-
ment també ser-
virà per a que
diversos equips
de l’entitat disputin
algun dels seus
partits que havien
quedat ajornats.
Una molt bona jor-
nada per gaudir
de l’handbol des
de bon matí fins al
tard i, que a més, servirà per
a que els equips s’acabin de
re c u p e r a r d ' a q u e s t s
Nadals, ja que a la següent
setmana torna la competició
oficial on tots els equips del
club estan desenvolupant un
bon paper. El torneig tindrà
lloc al pavelló firal on s'aprofi-
taran les 4 pistes per poder

jugar diversos partits alhora.
Condol
D’altra banda, aquesta set-
mana passada es va conèi-
xer la mala noticia de la pèr-
dua d'una de les jugadores
del CH Ascó. Des del CE
TORTOSA “volem donar tot el
suport i els ànims a la família
de la jugadora i al CH Ascó
en aquests durs moments”.

EL CLUB RECORDA A LA JUGADORA DEL C. HANDBOL ASCÓ

Escalfant motors per al Torneig 3 Reis

SEGONA EDICIÓ

Sant Silvestre a l’Aldea
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L’ENTREVISTA DIANA MAR
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
JOSEP BERTOMEU. SOCI DE «CULTIVA TU FE»

La complexitat en la que
es troba immersa la
societat actual, degut a
una crisi generalitzada,
provoca que en molts
casos s'acabi veient la
part buida de l'ampolla, i
no tant, la part que enca-
ra queda plena.
L'entrevista d'aquesta set-
mana a un dels socis de
Cultiva Tu Fe, Josep
Bertomeu de Deltebre pot
ajudar a recuperar l'espe-
rança en el futur, i també
en nosaltres mateixos. A
partir d'aquí coneixereu
l'aventura empresarial de
tres ebrencs que lluny de
conformar-se amb el que
està passant, fa dos anys,
van decidir apostar per un
negoci trencador: portar
terra de Natzaret i llavors
de Jerusalem, aconse-
guint molt bons resultats.
Més Ebre: És conya?
Josep Bertomeu: Al prin-
cipi del trajecte, quan ho
explicàvem la gent ens
mirava estranyada, no
acabaven d'entendre que
volíem fer. I això, encara
ens va fer confiar més
amb la possibilitat de
negoci.
ME: Com sorgeix la idea
de comercialitzar terra
“santa”?
JB: Nosaltres, som tres
socis, sabíem que volíem
crear un negoci però al
principi no sabíem quin
producte volíem comer-
cialitzar. Tot sorgeix arran
d'unes perspectives labo-
rals desesperants -un és
arquitecte, l'altre és cons-
tructor i Josep en aquells
moments treballava a una
fàbrica-. El que si que tení-
em clar des d'un principi
és que el nostre producte
tindria una part solidària.

Bé, davant les perspecti-
ves laborals dolentes i
arran d'un viatge a Israel,
ens va sorgir la idea: si la
gent va a Terra Santa,
perquè no podem portar
terra Santa a la gent? A
partir d'aquí vam
començar un procés d'in-
vestigació i recerca d'in-
formació per veure com
havíem d'encaminar les
nostres passes. Primer
vam contactar amb la
Cambra de Comerç de
Tortosa, aquesta ens va
posar en contacte amb la
Cambra de Reus que
organitzava missions
comercials a Israel. I quan
ja ho teníem tot preparat,
pocs dies abans de mar-
xar ens vam assabentar
que el que volíem fer, ja
havia algú que ho estava
fent.
ME: I que vàreu fer en
aquells moments?
JB: Tancar-nos a casa,
durant les dues primeres
hores vam estar mirant
“bromes japoneses” per
Internet i després vam
començar a pensar que
fer: tiràvem endavant o
abandonàvem. Finalment,
vam decidir viatjar a
Israel. Al principi, no
acabàvem de trobar el
que volíem, vam marxar

amb la idea de portar la
terra i les llavors, però no
ho vam explicar prou bé,
per a que no ens pren-
guessin la idea. I en arri-
bar allà, ens portaven a
veure gardens de pistat-

xo. Al final va ser una noia
de la Cambra de Reus que
ens va facilitar el contacte
d'un home que tenia un
garden a la Vall de Fardel
al costat de Natzaret,
zona molt mencionada a
la Bíblia. 
ME: Va ser fàcil entendre-
vos?
JB: No, fins que va arri-
bar Messi. L'home i nosal-
tres no ens enteníem, la
barrera idiomàtica era
massa gran, però una nit
a la porta de l'hotel vaig
escoltar un taxista par-
lant, era Messi i és argen-
tí, ell ens va fer de traduc-
tor per tancar els tractes.
ME: Sembla l'argument
d'una pel·lícula, però tor-
nem a l'entrevista. Al prin-
cipi dónes gran importàn-
cia a la vessant solidària
del projecte empresarial.
Amb qui col·laboreu?
JB: No sabíem en qui fer
el conveni de col·labora-
ció fins que vaig tenir l'o-
portunitat e conèixer a
Manolita Almudeve, la
delegada de Mans Unides
a Amposta. Ella em va
parlar dels projectes que
duia a terme l'organitza-
ció. I el que més ens va
agradar és que treballen
en projectes concrets, tu
saps en què es gasten els

diners. Nosaltres col·labo-
rem en un projecte d'agri-
cultura sostenible a Perú.
ME: Heu rebut crítiques
per comercialitzar amb la
fe?
JB: El nostre producte és

espiritual, no és simple
objecte. La persona que
el té, interactua amb ell.
Realment és un producte
amb un gran simbolisme.
De fet, estem tenint una
gran acceptació. El
mateix nom de l'empresa,
Cultiva Tu Fe, del que ens
sentim molt orgullosos ja
ho diu tot: nosaltres bus-
quem cultivar la fe en les
persones, en nosaltres
mateixos i en el món. A
banda, el nostre producte

porta tots els certificats
d'autenticitat per tal que
el consumidor sàpiga la
procedència de la terra. 

ME: Resultat de l'expe-
riència?
JB: En el meu cas, puc dir
que en aquest trajecte he
aprés i he crescut com a
persona. Durant aquests
dos anys han hagut
moments molt durs, però
entre els tres ho hem tirat
endavant. 

Teníem molt clar que no
seria fàcil, i el fet de ser
tres ha anat molt bé per-
què un sempre decantava
la balança i això ha ajudat
molt. Pel que fa a nivell
professional, a hores
d'ara la comercialització
és on line i comptem amb
tres punts de venda a
Barcelona. 
La nostra idea és establir-
nos a les capitals
d'Espanya i  exportar.

“En aquest trajecte he aprés i he crescut
com a persona. És una experiència 

molt bonica”
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L’AMPOLLA

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

L’ALDEA

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

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

DELTEBRE

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

LA RAPITA

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

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

AMPOSTA

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

MORA LA NOVA

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

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

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

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

d’educació a Distancia
C/. Cervantes, 17  43500 -

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

informacion@tortosa.uned.es
www.uned.es/ca-tortosa

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

Fax 977 70 33 41
www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

INGREDIENTS PER A LA TERRINA:
•  Pebrot verd
•  Pebrot roig
•  1 Tomaquet de penjar
•  All pelat
•  Brou de peix
•  Llagostins de Vinaròs
•  Patates
•  Sal
•  Oli d`oliva

PREPARACIÓ:

En una cassola posem l´oli, sofregim els pebrots, el to-
maquet ( tot trossejat ) i  després l`all. Es sofregeixen els
llagostins i es reserven. Quan estigui daurat hi afegim les
patates tallades a rodanxes, després el brou i quan està a
meitat coure, es posen els llagostins, es rectifica de sal i a
menjar!!!

«Primentons i Tomates»
Avui: Caldereta de llagostins  

RESTAURANT BERGANTÍN - VINARÒS 

Plat de la setmana.

                 



DIVENDRES 11 DE GENER DE 201322 www.mesebre.catsseerrvveeiissdiarimés
ebre

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

Verges Benet, M.cinta   

Verges Pauli, 32 (Tortosa) 977440715 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli  

Avgda. Catalunya, s/n.. (Amposta) 977701495

Laura Lluís - Aida Noe ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat en general, malgrat que fins a migdia hi haurà alguns
intervals de núvols baixos a punts del nord del litoral central i sud de la Costa
Brava. A partir del vespre arribaran alguns núvols alts per l'oest del territori. 
Independentment, al vessant nord del Pirineu el cel estarà molt ennuvolat fins
a migdia, si bé a partir de llavors els núvols tendiran a minvar i quedarà serè
o poc ennuvolat.

Precipitacions
De matinada se n'esperen de febles i intermitents al vessant nord del Pirineu.
Deixaran quantitats minses de precipitació (fins a 5 mm). Cota de neu: 1100
metres.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran similars al litoral sud i lleugerament més
altes al nord de la Costa Brava. A la resta del territori seran lleugerament més
baixes, si bé el descens serà puntualment moderat a l'interior. Oscil·laran
entre -6 i -1 ºC al Pirineu, entre -2 i 3 ºC a la depressió Central i al Prelitoral
central i nord, entre 0 i 5 ºC al Prelitoral sud, entre 8 i 13 ºC al litoral sud i al
nord de la Costa Brava, i entre 2 i 7 ºC a la resta del territori. 
Les màximes seran lleugerament més baixes, i es mouran entre 6 i 11 ºC al
Pirineu i Prepirineu, i entre 11 i 16 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent en general, malgrat que al nord i a l'est de la depres-
sió Central hi haurà algunes boirines i bancs de boira matinals que localment
podran persistir fins a migdia. A banda, fins a l'inici del matí serà regular o
puntualment dolenta al vessant nord del Pirineu.

Vent
Vent de component nord i oest entre fluix i moderat en general, amb alguns
cops forts al litoral i Prelitoral sud, al Pirineu i al nord de l'Empordà, i puntual-
ment molt forts de matinada. Bufarà mestral a les terres de l'Ebre i tramunta-
na o mestral al nord de l'Empordà, més marcats durant la matinada quan
podran deixar alguns cops puntualment molt forts. 
Independentment, al nord del litoral central, sud de la Costa Brava i a l'inte-
rior del quadrant nord-est el vent serà fluix i de direcció variable.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Amb Venus transitant  per la teva casa cinc
pots  conèixer algú  que et  causi  impacte
bastant  especial. En aquest  moment res pot
pertorbar  el teu bon humor. 

Taure
20/4 al 19/5

Si mesures les teves paraules, conreant  una
mica la diplomàcia , pots  solucionar  un pro-
blema  de parella . Respecte  a la salut  , si
surts  a passejar, envolta't  de la naturalesa . 

Bessons
20/5 al 21/6

En l'amor  has d'apostar fort per tu  , les car-
tes  estan  a les  teves mans . Respecte  a la
salut ,no passis  per alt  tot el  que afecta a les
teves emocions.

Cranc
22/6 al 21/7

Transformar el teu  dia a dia  sentimental
com un joc divertit  i lúdic està a l'abast  de
la mà . Respecte a la salut , avui gaudeixes
d'un  ànim  excel·lent .

Lleó
22/7 al 22/8

Avui  et costarà  molt treure  els teus  senti-
ments  més  veritables . Vés  amb compte
amb les teves  indecisions . El teu estat  d'à-
nim millora .

Verge
23/8 al 21/9

Es reactiven  els teus  assumptes  amorosos.
La teva parella  et sorprendrà quan  menys  t'ho
esperis . Per mantenir-te  en forma  el desgast
diari  que realitzes ha de ser compensat.

Balança
22/9 al 22/10

En les teves relacions sentimentals, avui has
de ser  molt subtil creant  un ambient  molt
càlid  al teu voltant . Necessites  moure't i des-
carregar  tensions  a causa del trànsit  del Sol.

Escorpí
22/10 al 21/11

Has  de ser conseqüent . Qualsevol  canvi  sobtat
d'opinió  et  fa  ser inestable  a ulls  de la teva pare-
lla . Respecte a la salut , evita els canvis  bruscos
de temperatura.

Sagitari
21/11 al 21/12

De vegades  et costa  comunicar-te  amb cla-
redat . Sincera't  amb la teva parella .
Respecte  a la salut , busca  la serenitat men-
tal . Fes exercici  de relaxació.

Capricorn
21/12 al 19/01

Estàs  immers  en una  etapa  bona  per fomen-
tar  el diàleg  i superar vells  problemes  senti-
mentals . Si  fas coses  que et facin  sentir-te a
gust  amb tu mateix  , millorarà  el teu to vital.

Aquari
20/1 al 18/2

Sigues  més objectiu . No et perdis  en els petits
detalls  pel que fa  a la teva vida  amorosa . Per
mantenir  la teva  salut sense  problemes , mol-
tes vegades  és important  saber dir no.

Peixos
19/2 al 20/3

Pel que fa  a l'amor , pots evitar  viure  una
decepció  si actues  fredament  i amb  la distàn-
cia deguda . Respecte  a la salut , no has  d'es-
gotar-te  en el treball. Evita l'estrès. 

MATÍ

SOL

TARDA

SOL I NÚVOLS ALTS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 12°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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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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La revista inaugura l'Any
de les Dones a la Cançó
amb un número especial
dedicat a 25 cantants
catalanes protagonistes
d'una escena musical que
posa de manifest la contri-
bució artística i la seva
manera d'entendre la
música. El monogràfic
coincideix amb l'eclosió
d'una nova generació de
joves cantants que estre-
nen nous treballs, la pro-
gramació del festival
BarnaSants 2013 que cen-
trarà bona part del cartell
en les cantautores, i amb
la commemoració dels 50
anys de la mítica cançó
“Se'n va anar”, popularit-
zada per Salomé, la prime-
ra dona de la Cançó en
català. El número de
gener de la revista musi-
cal s'acompanya a més
del CD recopilatori, Dones
i cançons (EDR Discos,

2012) que mostra una
àmplia selecció les noves
veus de la cançó i el pop
d'autora, la majoria de les
quals actuaran al festival
BarnaSants, que s'inaugu-
ra el proper 25 de gener.
La selecció -realitzada per
Rosa E. Massaguer- inclou
16 cançons entre peces
inèdites i temes recopilats
de Sílvia Pérez Cruz, Maria
Rodés, Ivette Nadal, Anna
Roig, Rosa Pou, Clara
Andrés, Marina Rossell,
Bikimel, Joana Serrat,
Meritxell Gené, Esther
Condal, Marta Rius,
Montse Castellà, Franca
Masu, Névoa i Carme
Canela. Aprofitant l'edició
d'aquest número especial
es presentarà també una
exposició gràfica i sonora
del projecte Dones que
canten, acompanyada
d'un cicle de concerts. Es
tracta d'un disc recopilato-
ri que uneix en una matei-
xa gravació 16 de les
veus femenines més
importants de la música
del nostre país. En este
projecte hi és present la
cantautora tortosina
Montse Castellà, que hi
apareéis amb la cançó La
barca, del seu tercer i

darrer disc GEMINIS. La

peça és obra de la matei-
xa artista ebrenca, junta-

ment amb Gerard Vergés i

Jesús Massip, homenat-
jats a l'esmentat treball
discogràfic. Així mateix,
un cop fet públic el progra-
ma oficial del Barnasants,
cal destacar també la
presència de Montse
Castellà en l'agenda del
prestigiós festival compar-
tint cartell amb les noves
veus de la cançó.
L'actuació de la cantauto-

ra serà el divendres 8 de
març a l'emblemàtica sala
barcelonina Luz de Gas i
servirà per fer un concert
antològicque repassarà
els temes més importants
dels tres discos que ha
editat (Todo és relativo,
amb Isla de Buda, 2005;
L'escriptor inexistent,
2006; i GEMINIS, 2011). A
més, el fotògraf Juan

Miguel Morales ha elabo-
rat expressament per a la
publicació una vintena de
retrats de les noves gene-
racions de cantautores
catalanes. Aprofitant l'edi-
ció d'aquest número espe-
cial es presentarà també
una exposició gràfica i
sonora del projecte Dones
que canten, acompanyada
d'un cicle de concerts.

Montse Castellà, nova dona de la cançó

Ahir dijous, 10 de
gener, a la Biblioteca
Nacional de Catalunya
va tenir lloc la presen-
tació del número espe-
cial de la revista musi-
cal Enderrock que
inclou el CD “Dones i
cançons” on podrem
trobar “la barca”, cançó
de la cantautora torto-
sina, Montse Castellà.

El projecte compta amb el suport de l'Institut Català de les Dones i del festival BarnaSants
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El CD recopilatori mostra una
àmplia selecció les noves veus de

la cançó i el pop d'autora

             


