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La Cambra de Tortosa
reclama l'aturada a l’Aldea
de tots els Euromed, la
millora de la mitja distàn-
cia i l'exempció de peat-
ges. 
L'ens exigeix millores per
pal·liar el "greuge" en les
comunicacions de les
Terres de l'Ebre i traslla-
darà les demandes al con-
seller Vila i el secretari
d'Estat d'Infraestructures.
Les principals demandes
que la Cambra de
Comerç de Tortosa
posarà damunt la taula de
les administracions tenen
l’objectiu de pal·liar el
"greuge comparatiu" en
matèria de comunica-
cions al territori.

P3

«Exigim millores»

El suport del PP i l'abstenció del PSC permeten el govern de CiU de la Ràpita aprovar uns comp-
tes de 13,5 MEUR, per al Pressupost del 2.013. 
Els convergents es veuen obligats a incorporar algunes propostes de l'oposició per poder tirar
endavant uns pressupostos amb 900.000 euros de superàvit.                                    

P5

La Ràpita aprova el Pressupost per al 2013

Terres de l’Ebre. El Consell Comarcal del
Montsià acomiada temporalment el director
de l'Arxiu Comarcal per falta de recursos.

P6 i 8

Esports. Diumenge passat va començar el
Circuit Ebrenc de Curses de Muntanya 2.013,
a Campredó. 

P2 i 18

Terres de l’Ebre. L'Ajuntament de Tortosa
centralitzarà l'àrea de promoció econòmica al
viver d'empreses.

P8Av
ui

 é
s 

no
tíc

ia



DIVENDRES 18
DE GENER

DE 20132

diarimés
ebre

www.mesebre.cat

mésmésdiari

ebre

Edita:
Limicola, SL

DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659  

MÉS EBRE

Gerent:
Aleix Beltran

Redacció:
Tere Gonzalez, Diana Mar,

Michel Viñas.
Fotografia:

Mariano Lalana
Disseny i maquetació

Jesús Ruiz
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa

c/ Estanislao Figueres, 17 entr.
43002 Tarragona

Tel.: 977 25 27 27

www.mesebre.cat

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

Molt s'està opinant aquests últims dies, i la conclusió
ve a ser la mateixa per a tots, la situació ferroviària
a les Terres de l'Ebre és “nefasta, obsoleta i antiga” i
suposa una discriminació respecte a la resta de
Catalunya. I per posar totes les opinions en comú, ja
hi ha data.  L'aturada de tots els combois de
l'Euromed a l'estació de l'Aldea, la millora de qualitat
i freqüències de pas dels trens de mitja distància o
l'exempció de peatges en el tram de l'AP-7 per les
Terres de l'Ebre són les principals demandes que la
Cambra de Comerç de Tortosa posarà damunt la
taula de les administracions per pal·liar el "greuge
comparatiu" en matèria de comunicacions al territori.
La reunió es farà el dilluns 28 a les 19h. a la seu de
la mateixa Cambra. L'objectiu, acabar amb aquest
oblit  històric i el dèficit d'infraestructures ferroviàries

dignes que afecta a les quatre comarques de l'Ebre i
que la pateixen especialment els habitants del Baix
Ebre i el Montsià. Moltes veus polítiques també han
deixat clar que el fet que s'aturi o no l'Euromed a
l'Aldea és una 'qüestió de voluntat política del Govern
espanyol'. Els fets passats ho confirmen (recordem
l'incompliment de la moció que, a proposta del sena-
dor republicà Pere Muñoz, es va aprovar a la
Comissió de Foment del Senat, el 18 de novembre
de 2008, votada a favor pel PP i en contra pel
PSOE). Tot i l'intent de lluita, les esperances són “tími-
des” sobre el fet que es pugui aconseguir l'aturada
de l'Euromed tot i que 'cal continuar intentant-ho, mal-
grat que sabem que, per a les Terres de l'Ebre,
dependre de Madrid és una pèrdua de temps i d'o-
portunitats'.

Editorial

L’Ebre no es vol rendir Primera Cursa del Circuit de
Curses de Muntanya ebrenc

Actualitat

Primer de tot voldria agrair amb aquestes
paraules al setmanari  MÉS EBRE per dei-
xar expressar amb tota llibertat les meves
opinions i sentiments. 
La present es per a  “felicitar” a tots els
ciutadans de les EMD que el nostre ajunta-
ment  va engegar. També als  alcaldes d'a-
questes  pedanies que s'han esforçat  nota-
blement per  aconseguir els  màxims bene-
ficis i serveis per als seus ciutadans. La
coneguda frase de “cafè   per a  tots”  es
pot aplicar al nostre territori, i sort hem tin-
gut que no s'han formalitzat les Vegueries
perquè segur que més d'un s'hagués tret el
carnet polític de torn per a connectar-se i
viure del cuento. 

Sóc un veí del barri de Ferreries, on tenim
l'IBI més alt de tota Catalunya. Vivint al
carrer  Ulldecona pago més impostos muni-
cipals que si estés vivint a  la capital cata-
lana. Els veïns estem farts del deteriora-
ment que ha patit el barri en aquests  últims
anys, però necessitaria més pàgines per a
denunciar la situació real d' abandonament
que pateix Ferreries. 
Part d'aquesta culpa és de l'Associació de
Veïns del barri que sempre ha estat al cos-
tat del polític de torn sense exigir res a
canvi. Ja és hora que facin alguna cosa per
Ferreries a les bones o a les dolentes. Les
pedanies són l'altra cara de la moneda.
Amb el pas dels anys han anat prosperant
d'una manera molt important.
Crec que seria molt necessari que els nos-
tres regidors fessin un debat sobre la sos-
tenibilitat del nostre particular “cafè per a
tots”. Sobren polítics en tots els
Ajuntaments. Com pot haver vint-i-un
càrrecs  polítics quan  la majoria de les
competències estan descentralitzades?

Sincerament penso que amb onze ja n'hi
hauria prou. Amb la dura crisi  econòmica
que patim, la solidaritat i el patriotisme està
per damunt de tot  i crec que només hau-
rien de cobrar els regidors que tinguessin
dedicació exclusiva, com ho fa el senyor
Domingo Tomàs a qui aprofito aquestes
línies per a felicitar  per complir  les seves
obligacions amb nota molt alta. 
Els altres només haurien  de cobrar dietes
com es feia abans.
Si tingués vint  anys menys, poden estar
segurs que em presentaria  a les eleccions
sense  cobrar ni un sol euro i probablement
ho faria millor. Quan un estima la seva terra
es fa el que sigui. 
Una salutació a tots els  tortosins i tortosi-
nes, i  en especial als  veïns del barri de
Ferreries.

Fins la propera!

José Solé Mora

Cafè per a tots

Opinió

El Circuit de Curses de
Muntanya de les Terres de
l'Ebre ja ha començat. I ho ha
fet amb una de les proves
més suaus de l'any, la Cursa
de les Dos Torres de
Campredó, un circuit amb
menys desnivell del que és
habitual, molt ràpid i canviat
respecte a altres edicions.
La participació ha sigut molt
elevada en aquesta primera
prova del circuit, amb: 203
inscrits a la cursa, 214 a la
marxa i 47 al Canicross. En
total, més de 450 persones
disposades a combatre el
fred a base de moure el cos
en la sisena edició d'este
esdeveniment esportiu i
social.
Pel que fa a la cursa, cele-
brad diumenge, han estat
gairebé 22 quilòmetres amb
un desnivell positiu de 660
metres. La sortida portava
als atletes pel polígon de
Campredó en direcció cap a
la carretera de Tortosa a
l'Aldea, que superaven per
un pas subterrani. A partir
d'allà, tot el recorregut es
feia per la serra de Collredó,
amb selectes vistes del tram

final del riu Ebre i el seu
delta.
L'inici de la cursa es va
feramb el cel assolellat,
peròabans de les 11.00
hores va començar a caure
una fina però freda pluja que
va complicar el tram final del
recorregut. La propera cita
serà el proper dia 27 amb la
4a Cursa del Pastisset, a
Benifallet, de 26Km i 1489 m
de desnivell positiu.
Classificació Absolut
Masculí: 1. José Lozano
(Independent), 2. Ramon
Curto (Trail CER La Sènia), 3.
HoussainAbaghad (UEC
Tortosa)
Classificació Absolut Femení:
1. Thais Pentinat (Extrem
Team Tivissa), 2. Judit Lamas
(Team Flowers), 3. Gemma
Colomé (Team Flowers).
Informació i Fotografia de
Xavi Prera / Campredó.
Aguaita.cat

A la plana 18 d’aquesta edi-
ció de Més Ebre, entrevista a
Jordi Bort, President de
l’Associació organitzadora
del Circuit de Curses de
Muntanya Ebrenc.

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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Així consta en el manifest
aprovat per l'ens que ha de
servir de base per una reu-
nió convocada amb els
agents socials Aquesta es
farà el dilluns 28 a les 19h.
a la seu de la mateixa
Cambra. La idea és tractar
les vies de reivindicació a
explorar per aconseguir
aquests objectius. Tot i que
les deficients condicions
de les condicions del trans-
port públiques de les
Terres de l'Ebre han estat
denunciades, de forma rei-
terativa i cíclica, des de fa
dècades, l'arribada del tren
d'alta velocitat a Girona i
Figueres així com les noves
tarifes aprovades per
Renfe que afavoreixen els

usuaris d'aquest trajecte
han tornat a aixecar les ires
de l'empresariat ebrenc pel
"greuge comparatiu" que
suposen. Per tot això, el
comitè executiu de la
Cambra ha decidit posar-se
al capdavant de la renova-
da reivindicació i ha apro-
vat un manifest amb una
llista de demandes concre-
tes en aquest àmbit per

pal·liar la situació actual. Al
capdamunt hi figura l'atura-
da no només d'un dels
combois de l'Euromed
entre Barcelona i València-
Alacant -tal i com diversos
partits havien intentat
infructuosament-, sinó que
els set trens d'anada i tor-
nada s'aturin a l'estació de
l'Aldea.  
"La mobilització social és

de les coses que entenen
més els poders polítics.
Tenim un gran greuge com-
paratiu amb tot Catalunya a
les Terres de l'Ebre".
Diferents partits polítics
s’han sumat també a la llui-
ta. ERC presentarà una
Proposició no de llei al
Congrés demanant aques-
ta aturada de l’Euromed a
l’Aldea «immediatament».

La semblant al 2010 no es
va poder debatre perquè
es va acabar la legislatura.
De la mateixa manera ICV-
EUiA reivindicarà tant al
Parlament com al Congrés
dels Diputats la millora del
servei ferroviari a les
Terres de l'Ebre. 
Es reclamarà al Govern que
millori els horaris i augmen-
ti les freqüències dels trens

entre Tortosa i Barcelona, i
també la connexió de Móra
la Nova amb la capital cata-
lana. 
A més, també demanarà
bonificacions pels usuaris
de la línia Tortosa-
Barcelona perquè se'ls
compensi la lentitud del
servei que encara té un
tram de via única entre
Vandellòs i Tarragona.

Demanen l’aturada de l’Euromed a
l’Aldea «immediatament»

L'aturada de tots els
combois de l'Euromed a
l'estació de l'Aldea (Baix
Ebre), la millora de qua-
litat i freqüències de pas
dels trens de mitja
distància o l'exempció
de peatges en el tram
de l'AP-7 per les Terres
de l'Ebre són les princi-
pals demandes que la
Cambra de Comerç de
Tortosa posarà damunt
la taula de les adminis-
tracions per pal·liar el
"greuge comparatiu" en
matèria de comunica-
cions al territori.

La Cambra ha convocat una reunió per al proper dilluns 28 a les 19hores

ERC i ICV reinvindicaran el tema al Congrés dels Diputats

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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Forcadell, durant l'estiu de
2012 va coordinar la
marxa per la independèn-
cia arreu de Catalunya i
durant el mes de setembre
fou una de les veus de l'or-
ganització de la manifesta-

ció "Catalunya, nou estat
d'Europa". “Enguany la pre-
gonera serà Carme
Forcadell, Presidenta de
l'Assemblea Nacional
Catalana. Originària de les
Terres de l'Ebre, la Carme
Forcadell ha tingut certs
vincles amb l'Ametlla de
Mar que ja explicarà. La
seva presència vol simbolit-
zar el nostre compromís
amb el país. A través de les
converses que he tingut
amb ella a mostrat molta
predisposició per ser la
pregonera de les festes”,
subratllà Andreu Martí,
alcalde de l'Ametlla de Mar.
Carme Forcadell, originària
de Xerta, és Llicenciada en
Filosofia i en Ciències de la
Comunicació per la
Universitat Autònoma de
Barcelona i Màster en
Filologia Catalana per la
mateixa universitat. 
Ha treballat de funcionària
del Departament
d'Educació des del 1985,

coordinadora de normalit-
zació lingüística del Servei
d'Ensenyament del Català
del Departament
d'Educació des del 1992; i

des del 2004, assessora
de llengua interculturalitat, i
cohesió social del Vallès
Occidental. 
Ha publicat divers material

didàctic. També ha
col·laborat en diversos mit-
jans de comunicació escri-
vint sobre planificació lin-
güística, llengua, identitat. 

Des de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar
aquesta Candelera
2013, tenint en comp-
te el context sociopolí-
tic actual, s'ha escollit
a Carme Forcadell,
presidenta de
l'Assemblea Nacional
Catalana com a prego-
nera. El pregó és l'ac-
te més institucionals
de les festes majors
caleres, tindrà lloc el
dia 1 de febrer i dóna
el tret de sortida, a
quatre dies de festa,
del 1 al 4 de febrer.

Forcadell donarà el tret de sortida a les festes de la Cala. 
Cedida

La via verda de la Terra
Alta quedarà reoberta
totalment a finals de
febrer. El passat mes de
novembre, el Consell
Comarcal va haver de
tallar al trànsit l'accés per
dos túnels del terme del
Pinell de Brai on es van
detectar moviments de

terres i esquerdes.
Després que geòlegs i
enginyers de la Generalitat
fessin una valoració, la
Diputació de Tarragona ha
anunciat una dotació de
40.000 euros per costejar
la reparació d'aquesta
infraestructura, amb l'ob-
jectiu que estigui a punt

per abans de Setmana
Santa. Actualment, la via
verda de la Terra Alta, un
dels actius turístics més
importants, té 40.000
usuaris anuals i, segons
els empresaris, represen-
ta un impacte econòmic a
la comarca de prop d'1,5
MEUR. 

La Via Verda de la Terra Alta quedarà
reoberta a finals del mes de febrer

Té actualment uns 40.000 usuaris anuals

El portaveu de CiU a la
Comissió d'Hisenda del
Senat, Ferran Bel, ha
lamentat la “manca de
generositat” del PP al rebut-
jar amb 133 vots la moció
de CiU per flexibilitzar l'ob-
jectiu de dèficit de les
Comunitats Autònomes. En
aquest sentit, Bel, que ha
defensat la iniciativa a l'he-
micicle de la Cambra, ha
assenyalat que “no és rao-
nable que les Autonomies
tinguin assignat un 15%
dels objectius de dèficit
quan gestionen el 35% de
la despesa”. El senador per
les Terres de l'Ebre ha
reclamat la modificació
dels objectius de dèficit per
complir amb les exigències
fixades per al període
2013-2016.

El senador Bel
opina sobre les

comunitats

Després de que el consell
d'administració d'Ascó
Serveis hagi decidit pro-
longat el termini d'inscrip-
ció per accedir a un dels
pisos del carrer Unió fins
al 31 de gener, l'Oficina
Municipal de l'Habitatge
organitzarà aquest proper
cap de setmana una jor-
nada de portes obertes,
coincidint amb la festivitat
de Sant Antoni, per tal de
donar a conèixer el bloc
de 14 pisos amb 14 apar-
caments i 14 trasters que
ha promogut l'Ajuntament
d'Ascó.
En concret, el proper dis-
sabte dia 19 i diumenge
dia 20, de 18:00 a 20:00
del vespre, els interessats
que vulguin visitar els
pisos seran atesos al bloc
del carrer Unió.

Portes obertes 
a Ascó

Carme Forcadell, pregonera de la 
Festa Major de la Candelera 2013

Serà el proper 1 de febrer

ACTUALITAT
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La proposta del govern en
minoria de CIU, amb 6 regi-
dors, ha rebut el suport
favorable únicament del PP
(2 regidors), mentre que el
PSC (4 regidors) s'ha abs-
tingut, i ERC (4 regidors)  i
Ebrencs Independents (1
regidor) han votat en con-
tra. Així, tot i que sense un
consens majoritari, l'equip
de govern ha pogut tirar
endavant  l'aprovació inicial
del Pressupost, després
que el passat 20 de desem-
bre els quatre grups de l'o-
posició tombessin la pro-
posta amb el vot en contra
de PSC, ERC i EBIN, i l'abs-
tenció del PP. Aleshores, l'o-
posició va acusar el govern
en minoria de CIU de "no
negociar prèviament amb
les diferents forces políti-
ques i buscar el seu
suport", sabent que no té
majoria. Per tal de recon-
duir aquesta situació, l'alcal-
de del municipi, Joan Martín

Masdeu, va iniciar una
ronda de negociacions amb
els diferents grups per cer-
car el seu consens. Els
ponts de diàleg oberts van
servir per presentar una
nova proposta de pressu-
postos que, segons Joan
Martín Masdeu, “recull mol-
tes de les peticions fetes
pels diferents grups”. En el
cas d'algunes propostes de
l'oposició, l'alcalde de la
Ràpita assegura que no han
pogut ser incorporades per
qüestions tècniques.
“Algunes propostes fiscals
que ens han fet haguessin
hagut de ser formulades
quan vam aprovar les orde-
nances fiscals l'octubre pas-
sat”. El PSC ja s'havia com-
promès amb el govern de
CIU a votar abstenció si la
pujada del preu de l'aigua
no repercutia sobre els rapi-
tencs i es mantenia la parti-
da destinada a ajuts socials.
El seu vot favorable, per
tant, ja havia estat descar-
tat pels socialistes al·legant
“que no podem donar
suport a un pressupost que
ens ve coartat per la llei

d'estabilitat pressupostària
del govern de Rajoy”.  Per la
seua banda, ERC no ha
donat suport a la proposta
perquè “no hi veiem mesu-
res que suposin un estalvi
per a les famílies amb
menys impostos munici-
pals, ni que faciliten l'empre-

nedoria i l'activitat econòmi-
ca”. 
En canvi, el PP ha votat
favorablement a la propos-
ta, segons el seu portaveu,
Pedro Hernández, pel
“canvi de tarannà” de l'alcal-
de i perquè “són uns pres-
supostos coherents amb la

realitat econòmica que
tenim”. Pel que fa a EBIN,
no hi han donat suport per-
què “no se'ns ha acceptat la
rebaixa del coeficient de l'IBI
i la reducció del 10% en el
sou de l'alcaldia i en les
retribucions dels regidors”,
entre d'altres propostes.

Pressupostos.

Ajuntament de la Ràpita.

Cedida

Setze comarques cata-
lanes estan en situació
aquest dijous d'un risc
elevat d'incendis fores-
tals, segons indica el
Servei de Prevenció
d'Incendis Forestals de
la Generalitat. Les
comarques afectades
pel perill de focs són les
zones de l'Empordà i la
meitat sud del país, que
avui estan afectades
pels forts vents.
Concretament, són l'Alt
Empordà, Baix
Llobregat, Anoia, Alt
Penedès, Baix Penedès,
Garraf, Bages,
Tarragonès, Baix Camp,
Alt Camp, Conca de
Barberà, Priorat, Ribera
d'Ebre, Terra Alta, Baix
Ebre i Montsià. Els
Agents Rurals prohibei-
xen en aquestes comar-
ques fer foc a menys de
500 metres de la zona
forestal, mentre duri
l'activació dels nivells 1
i 2 del Pla Alfa.

Risc d’incendi a
les Terres de

l’Ebre

La Ràpita aprova el Pressupost per al 2013, valorat en
13 milions i mig d’euros, sense consens majoritari

ACTUALITAT
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“Aquesta infraestructura
sempre ha anat coixa de
personal i, ara, amb l'elimi-
nació del càrrec del seu

director, ajuntaments com
el d'Amposta, Santa
Bàrbara i Mas de
Barberans, així com diver-
sos particulars i alguns
departaments de la mateixa
Generalitat de Catalunya no
podran tenir accés als seus
fons”. L'Arxiu Comarcal del
Montsià es va inaugurar
l'any 2010 i la seva gestió
es duia a terme gràcies a un
conveni a tres bandes que
involucrava l'Ajuntament
d'Amposta, el Consell
Comarcal del Montsià i el
Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya.
“Aquesta fórmula va ser
molt novedosa al seu dia
perquè va desviar la respon-
sabilitat contractual del per-
sonal als ens locals, en
aquest cas al Consell
Comarcal del Montsià, quan,
per norma general, aquesta
matèria requeia sobre el
Departament de Cultura.
Però mentre l'Ajuntament
d'Amposta s'ha fet càrrec

de les despeses del submi-
nistrament d'aigua, electrici-
tat, gas, telefonia, servei de
neteja i manteniment de l'im-
moble, el Departament de
Cultura no ha transferit al
Consell Comarcal del
Montsià la dotació econòmi-
ca que li corresponia per a
la gestió de l'Arxiu, és a dir,

per a la contractació del
director”. Quan el 28 de
març de 2012 es va portar
al Ple del Consell Comarcal
del Montsià l'aprovació del
Conveni de col·laboració
per a la gestió de l'Arxiu
Comarcal de Montsià, el
portaveu del Grup Comarcal
d'Esquerra, Jesús Auré, ja

va argumentar que “s'abste-
nia, perquè no volia posar
fre a un equipament que fa
el seu servei, però entenia
que el Consell feia una tasca
que correspon al
Departament i que aquest
podria patir les conseqüèn-
cies davant una davallada
del finançament”.

Després de saber que el
Consell Comarcal del
Montsià ha posat data
de caducitat al contrac-
te amb què comptava el
director de l'Arxiu
Comarcal del Montsià, i
que aquesta suspensió
es farà efectiva el pro-
per dimarts 15 de
gener, el portaveu del
Grup Comarcal
d'Esquerra, Jesús Auré,
ha alertat que “aquesta
acció representa el tan-
cament d'un equipa-
ment cultural de primer
ordre, atès que no hi ha
ningú més que pugui
obrir-ne les portes cada
matí”.

REDACCIÓ

Esquerra lamenta el tancament de l’Arxiu. 
Cedida

El Saló Nàutic de Düsseldorf
és una de les principals
cites de la la indústria inter-
nacional d'esports aquàtics.
Amb 250.000 visitants de
més de 60 països, el Saló
és tot un referent. Les
dades expliquen aquest fet:
1.656 expositors de 62 paï-
sos amb 17 pavellons de
diferents sectors de la

indústria nàutica. Iots,
esports aquàtics, equips i
accessoris, etc. Sant Carles
de la Ràpita tindrà enguany
una presència destacada.
L'Oficina de Turisme dispo-
sarà d'un mostrador dintre
l'estand de l'Associació
Catalana de Ports
Esportius, del qual en forma
part Marina Sant Carles.

També hi serà present a tra-
vés de l'Associació Catalana
d'Estacions Nàutiques, que
disposarà d'un mostrador
en l'estand de 41m2 que
aportarà l'Associació
Espanyola d'Estacions
Nàutiques.
D'aquesta manera, la Ràpita
pretén obrir mercat a
Alemanya, i difondre els

seus productes -comercialit-
zats a través de l'Estació
Nàutica de la Ràpita- al mer-
cat alemany. La internacio-
nalització és un dels princi-
pals objectius de la destina-

ció, com una estratègia per
diversificar els visitants, i
alhora promoure la desesta-
cionalització a través de l'o-
ferta turística que ofereix la
Badia dels Alfacs.

La Ràpita serà present al Saló Nàutic
més important d’Alemanya

Del 19 al 27 de gener

El Consell d'Administració
de Baix Ebre Innova ha
aprovat la concessió de
bonificacions per tal d'im-
pulsar l'emprenedoria.
D'aquesta manera, el
Viver d'Empreses oferirà
descomptes als joves
emprenedors, a les
dones emprenedores, als
emprenedors amb disca-
pacitats i a les empreses
ja ubicades al viver que
contractin nou personal
per al període mínim d'un
any. Per al president de
Baix Ebre Innova, Xavier
Royo, aquestes noves
bonificacions “han de per-
metre donar un impuls a
la creació de noves
empreses i fomentar la
contractació de nous
llocs de treball entre les
diferents empreses que
formen part del viver”. 

Bonificacions al
viver d’empreses

La Cooperativa Soldebre,
una de les principals a la
zona productora del Baix
Ebre/Montsià,  augmen-
tarà un 20 per cent la
seva collita d'olives i prop
d'un 25 per cent la seva
producció d'oli, unes
dades extrapolables a
l'àmbit de la denominació
d'origen de les dues
comarques. Els forts
aiguats de finals d'octu-
bre van permetre salvar
una campanya inicialment
pèssima per la persistent
sequera dels últims
mesos i anys. Això ha pro-
vocat un rendiments d'oli
de les olives baixos o molt
baixos ja que el fruit esta-
va carregat d'aigua. 

El preu de l’oli
s’incrementa un

40 per cent

Esquerra lamenta el tancament de l’Arxiu Comarcal del
Montsià i acusa el Consell i l’Ajuntament de «passivitat»
L’equipament es va inaugurar el 2010

ACTUALITAT
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A través del SOC i del Fons
Social Europeu, el Consell
Comarcal del Montsià
rebrà aquest any una sub-
venció de 305.260,59
euros, que representa el
90% del cost total del pro-
jecte. En relació al 2012,
aquesta subvenció s'ha
incrementat en 53.894
euros (21%). 
El president del Consell
Comarcal, Joan Martín
Masdéu, ha explicat en
roda de premsa que
“aquest 2013 Montsià
Actiu continua apostant pel
desenvolupament local i la
cooperació, el suport al tei-
xit productiu i a les perso-

nes en situació d'atur i
també es reforçarà la coo-
peració dels diferents
agents públics adherits al
projecte. El Consell
Comarcal, els 12 ajunta-
ments i l'EMD dels Muntells
assoliran majors quotes de
corresponsabilitat i
cofiançament en el conjunt
d'accions que es realit-
zen”. 
Masdéu ha ressaltat l'incre-
ment de les polítiques acti-
ves d'ocupació per part del
Consell Comarcal i l'aposta
decidida del SOC pel pro-
jectes de Montsià Actiu,
amb un important incre-
ment de la dotació econò-
mica “en moments d'im-
portants recessions.” 
Entre altres novetats,
enguany Montsià Actiu aug-
menta el suport al teixit
empresarial, amb un major
número de seminaris, i l'a-
tenció a les persones amb
situació d'atur, amb la cre-
ació del dispositiu d'inser-
ció sociolaboral ACTIVA'T. 
Pel que fa a la formació,
aquest 2013 es preveu

realitzar 4 cursos, amb un
elevat component de pro-
fessionalització i adequa-
ció d'aquesta als certifi-
cats professionals exis-
tents, destinats a persones
aturades de la comarca i
es realitzaran a Alcanar,

Amposta, Sant Carles de la
Ràpita i Sant Jaume
d'Enveja. Es tracta de cur-
sos en els àmbits d'agricul-
tura ecològica,  gestió de
magatzems, informació
turística local i conducció
de vehicles classe C1. 

El dispositiu ACTIVA'T
comptarà amb un pressu-
post de 101.636,46 euros
i posarà a disposició dels
diferents Ajuntaments 3
tècnics d'inserció laboral
laboral per als col·lectius
més desafavorits.

El projecte Montsià Actiu es consolida al 2013 amb
la participació de tots els Ajuntaments

El projecte Montsià Actiu
2013 té previst dur a
terme accions ocupacio-
nals i de desenvolupa-
ment local amb un cost
total de 339.178,43
euros.

Es continua apostant pel suport al teixit productiu i a les persones aturades

Després de dos anys des de l’inici del projecte

REDACCIÓ

Més de 1.100 persones
han passat per les aules
de formació del programa
de Simulació d'Empreses
amb Finalitats Educatives
(SEFED) de Tortosa, una
bona part dels quals s'han
acabat inserint al mercat
laboral. L'Ajuntament de
Tortosa ha decidit donar
un impuls a aquest progra-
ma formatiu, en marxa a
la nostra ciutat des de
1994, traslladant aules i
professors al viver d'em-
preses, i compartint l'es-
pai de treball amb els
emprenedors. Fa pocs
dies ha començat un nou
curs de Gestió
Administrativa basat en el
sistema de simulació
d'empreses. Al viver de
Tortosa, el SEFED compta
amb un espai de 130 m2
completament equipat

que simula les oficines i
els diferents departa-
ments administratius
d'una hipotètica empresa
que es dedica a la produc-
ció i comercialització de
cítrics, arrossos i altres
productes de les Terres
de l'Ebre.  El SEFED és un
projecte de formació ocu-
pacional en què es repro-
dueixen situacions reals
mitjançant la simulació
d'empreses com a meto-
dologia d'aprenentatge.
S'aprèn en un contex on
es viu l'ambient laboral i
es desenvolupen les con-
dicions d'una relació de
treball, facilitant un apre-
nentatge pràctic i real.
L'objectiu final és dotar l'a-
lumne d'adaptació al lloc
de treball, polivalència i
cultura d'empresa. El
caràcter innovador de la

metodologia afavoreix una
major motivació de l'alum-
ne i maximitza resultats.
L'alcalde, Ferran Bel, ha
valorat que el trasllat del
SEFED al viver permet
aprofitar sinèrgies i gene-
rar valor afegit, ja que per-
met intercanviar experièn-
cies amb els emprene-
dors. Bel, que ha destacat
el bon treball dels alum-
nes de la Casa d'Oficis en
la rehabilitació de les ins-
tal·lacions, ha recordat
que aquest any l'empresa
Aigües de Tortosa traslla-
darà la seva seu al costat
del viver. "Hem tret molt
de rendiment a tot aquest
àmbit en molt poc temps".
El regidor Emili Lehmann,
de la seva banda, ha
agraït la col·laboració de
l'empresa Agrofruit, amb
qui està basada l'empresa

simulada del SEFED i ha
recordat l'important tràn-
sit d'alumnes per aques-
tes instal·lacions, 30 cada
sis mesos. El director de
la Fundació Inform ha des-

tacat que aquí la formació
es treballa en competèn-
cies i que els alumnes
compren i venen com si
treballessin en un mercat
real.

El programa de simulació d’empreses SEFED 
es trasllada al viver de Tortosa

Amb l’objectiu de potenciar la formació dels alumnes

El Consell Comarcal del
Montsià s'ha quedat
sense recursos per
seguir pagant la nòmina
del director de l'arxiu
comarcal i ha decidit
acomiadar-lo temporal-
ment. Com ha explicat
el president del Consell
Comarcal del Montsià,
Joan Martín Masdéu,
l'ens es compromet a
incloure en els pressu-
postos de 2013 una
partida per tornar-lo a
contractar i reprendre el
servei amb normalitat.
L'arxiver acaba el seu
contracte aquest
dimarts. El Consell
Comarcal es feia càrrec
de la nòmina del funcio-
nari des de 2011 amb
el compromís del
Departament de Cultura
de la Generalitat d'abo-
nar més endavant el
cost de la seva contrac-
tació. L'arxiu quedarà a
càrrec per un temps de
l'arxiver tècnic que
paga l'Ajuntament
d'Amposta.

El consell 
del Montsià
respon a la

problemàtica
de l’Arxiu
Comarcal

ACTUALITAT

El grup municipal socia-
lista a Ulldecona ha pre-
sentat una moció per a
debatre en el proper ple
municipal de
l'Ajuntament en què
s'insta als govern de la
Generalitat de
Catalunya i de la
Generalitat Valenciana a
suspendre les activitats
de prospecció que s'es-
tiguin realitzant en els
dos territoris mitjançant
l'ús de la tècnica d'ex-
plotació minera denomi-
nada fracturació hidràu-
lica o fracking. El text
demana també que es
dicti una moratòria en la
concessió de noves
autoritzacions i que es
procedeixi a elaborar un
estudi de les seves con-
seqüències ambientals. 

El PSC
d’Ulldecona

contra el
fracking
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Divendres, dissabte i diu-
menge, queden encara per
gaudir de la festa de Sant
Antoni d’Ascó. Els actes
d'aquesta festa van
començar ahir amb la tradi-
cional “plega”, un recorre-
gut pels carrers del poble
que encapçala el “Clavari” i
que antigament servia per
recollir aportacions veïnals
que servien per sufragar
les festes. Durant aquest
recorregut també es recull
la llenya que avui, diven-
dres, servirà per alimentar
una foguera que restarà
encesa fins acabar la festa.
L'asconenca Sònia
Franquet, que ha participat
als Jocs Olímpics de

Londres 2012 i també als
de Beijing 2008 com a
membre de l'equip espan-
yol de tir, va estar l'encarre-
gada de fer el pregó. 
Aquesta foguera serà el
centre dels balls de jota -
Ascó compta amb una jota
pròpia de la qual se'n té
constància des del segle
XVI)- i sardanes, així com
dels diferents àpats popu-
lars que se celebraran al
llarg del cap de setmana.
Les curses de cavalls,
“matxos” i rucs són un dels
trets més característics de
Sant Antoni d'Ascó. 
El Perelló i Alcanar també
són localitats ebrenques en
festes. 

Les autores són les membres de l'Associació Local de la Dona de la Cava

«Emociona’t» amb La Passió

La Ràpita ha guanyat el
concurs “La població més
optimista” del gener, que
organitza el programa de
Catalunya Ràdio “Els
optimistes”, conduït per
Àngel Llàcer i Manu Guix.
Aquest dimarts, dia 15,
es va acabar el termini de
votacions per escollir la
població més optimista
entre quatre candidates:
La Ràpita, Amposta,
Tortosa i l'Ampolla. La
Ràpita ha acabat
imposant-se a la resta
després de protagonitzar
un frec a frec amb
l'Ampolla, que ha quedat
segona.  El percentatge
de vots ha estat el

següent:  la Ràpita:
50,5%, l'Ampolla: 34,3%,
Tortosa: 8,4% i Amposta:
6.8% . La victòria de la
Ràpita representa que el
divendres 25 de gener,
l'equip d'Els Optimistes
vindrà al nostre municipi a
gravar el programa en
directe, d' 11.15 a 13
hores, a la sala d'actes
del Casal Cultural El
Maset, amb accés lliure i
gratuït a tothom.  Cal
destacar la mobilització
ciutadana que, a títol
individual, ha demanat el
suport a la Ràpita a través
de les xarxes socials.
Moltes gràcies a tots i
totes!

La Ràpita guanya per optimisme

José Luis Arín i Roig, fins
ara vicari general de la
diòcesi de Tortosa, ha
estat nomenat aquest
dilluns administrador dio-
cesà. La seva tasca serà
la de fer-se càrrec del bis-
bat fins que el Vaticà
designi un nou titular de la
diòcesi, un procés que,
segons ell mateix, podria
ser breu i arribar a la pri-

mavera. Arín, natural de
Benicarló (Baix Maestrat) i
de 63 anys, ha estat
escollit per unanimitat
dels sacerdots que inte-
gren el Col·legi de
Consultors de Tortosa, i
així s'ha comunicat al
Nunci del Vaticà a l'Estat,
Renzo Frattini, i a
l'Arquebisbe de
Tarragona, Jaume Pujol. 

De vicari a administrador diocesà

En concret, s'han
imposat com a Millor
lliure de cuina
mediterrània de la zona
Espanya-Catalunya, i
opta al "Best in the
World" que es donarà al
febrer del 2013 a París.
L'obra és una aposta per
la cuina casolana, de tota
la vida. De fet, les seues
autores són les membres
de l'Associació Local de
la Dona de la Cava, qui
van aportar receptes
trameses de generació
en generació. Els
ingredients, com no, són
els que el hi proporciona
la terra i la mar, el corral
i l'hortet: arròs, peix,
conills, verdures... i
també dolços locals com
les paracotes. "La cuina
del Delta de l'Ebre" ha
estat nomenada pel jurat
dels Gourmand com el
millor llibre de cuina
mediterrània d'Espanya i
Catalunya, i representarà
aquest territori a la final

de París, on també hi
acudeixen propostes
com Kookkaravaantje, de
l'holandés Marcel van
Silfhout o L'huile d'olive.
L'or de la Provence, del
francés Olivier Baussan.
En cas de guanyar, el
premi romandria a
Catalunya, atès que a
l'edició anterior se'l va
endur el Corpus del

Patrimoni Culinari Català,
de l'Institut Català de la
Cuina. En aquestes
setmanes s'estan
resolent les diverses
fases estatals i regionals,
prèvies a la final. El "Best
in the World" es
coneixerà el 23 de febrer
de 2013, al teatre de Le
Carrousel, dins de la
programació de la Paris

Cookbook Fair. Els
Premis Gourmand són
dels més prestigiosos
quant a literatura
culinària i vinícola. Cada
any apleguen a
participants de prop d'un
centenar de països.
Enguany és la seua
18ena edició, des que
Eduard Cointreau els va
crear al 1994.

La cuina del Delta de l'Ebre,
al Gourmand World Cookbook Awards

La cuina del Delta de
l'Ebre editada dins la
cololecció La Teca
d'Onada Edicions, ha
guanyat a la primera
fase del prestigiós
concurs Gourmand
World Cookbook
Awards, que premia
els millors llibres de
cuina del món. 

Portada del llibre «La cuina del Delta de l’Ebre».

cedida

Ascó ja viu 
un nou Sant Antoni

Declarada festa patrimonial d’interès nacional per la Generalitat el 2012

ACTUALITAT

REDACCIO

"Emociona´t"  és la
recomanació que Núria
Itarte autora del cartell de
La Passió d´Ulldecona
2013 vol transmetre al
públic i que l´entitat ha
presentat avui al teatre
municipal. El cartell de la
temporada 59 de
representacions segueix
una continuïtat gràfica i
tècnica amb les anteriors
edicions i dona
importància al que es viu
des de les butaques i no al
que es representa dalt de
l´escenarri. Itarte ha volgut
destacar " que en cada
quadre de l´obra es
provoca en l´espectador
algun tipus d´emoció o
sentiment, positiu o

negatiu i en graus variables
i de diversa intensitat".
Segons l´autora, La Passió
provoca sentiments
diversos  o maneres
d´exterioritzar-los " el fet
de mostrar espectadors
en el cartell és resaltar la
importància i el paper que
tenen aquests en l´obra, ja
que sense el públic la
representació no tindria
raó de ser". Les funcions
es podràn veure en català
els dies 17, 24  i 29 de
març.Com a novetat en 59
anys la passió es
representarà la tarda de
Divendres Sant. L´obra en
castellà a partir del
diumenge 7 d´abril fins a
l´1 de maig.

L’Ajuntament de Tortosa renova el conveni de
col·laboració amb Creu Roja. Al marge d'aquest conveni,
el consistori col·labora amb Creu Roja, mitjançant l'àrea
de Servei a les Persones, en diverses de les iniciatives
que duu a terme l'ONG.

Actualitat

El coreògraf i ballarí
Roberto Olivan (Tortosa,
1972) i Enclave Arts dels
Moviment portaran el
muntatge 'A place to bury
strangers' al Mercat de
les Flors aquest mes de
gener. Olivan vol colpejar
al públic i crear-li moltes
sensacions amb aquest
muntatge de dansa física,
que es podrà veure del 18
al 20 de gener i del 25 al

27 el mateix mes a la
Sala MAC del Mercat de
les Flors. Olivan ha expli-
cat que el muntatge apos-
ta perquè "la gent sigui
una mica més autèntica i
que si una persona vol fer
cosa diferent a la resta,
l'ha faci". De fet, a l'es-
pectacle es poden veure
personatges que intenten
viure al marge de les con-
vencions socials.

Olivan, al Mercat de les Flors
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

A més de no deixar jugar a l’Olot,
durant el primer temps, la Rapiten-
ca va gaudir d’ocasions com un
tret d’Alexis que va traure Oscar,
porter local. Miguel, amb possibili-
tats, va rematar el córner poste-

rior. La Rapitenca no va anar a es-
pecular i això li va comportar que
el partit tingués fractura. No va es-
perar darrera. I, curiosament, va
ser en un contraatac com va sor-
pendre el líder. Per la dreta, juga-
da ben elaborada, centrada a la
frontal de l’àrea on en molta astú-
cia Carlos va emportar-se rivals i,
a més, va deixar passar la pilota
per sota de les cames. Vallés, lliu-
re de marcatge, va controlar-la i va
fer l’1-0. Fins el descans, els rapi-
tencs van estar ‘out’ i l’Olot va es-
tavellar una pilota al pal. A la re-
presa es va poder veure un gran
partit, amb anada i tornada. L’O-
lot va gaudir de les seues op-

cions però la Rapitenca va tenir
resposta, amb oportunitats en
botes de Javi Ramos i de Callari-
sa, les més clares per empatar.
Els de la Garrotxa, a darrera ho-
ra, amb el partit totalment fractu-
rat, fou quan van tenir dues oca-
sions més per marcar. Bona
imatge de la Rapitenca però la
conclusió és que l’equip està
mancat de gol. Crea ocasions
però li falta resoldre-les.

Dilluns està previst que ja entre-
ni amb l’equip el davanter came-
runés Michel Bangweni, ex del
Sants i del Vilafranca. Estarà a
prova però podria fitxar.  
La Rapitenca visita diumenge
la Pobla (16.30 h). El filial del
Nàstic té la baixa d’Oribe per
sanció i la de Boniquet perquè
ha fitxat amb el Sant Andreu. El
jugador va arribar de l’Osasuna
fa dos anys. 

Tourmalet per a la Rapitenca

La Rapitenca va perdre
diumenge passat al
camp del líder i campió
d’hivern, l’Olot (1-0). Un
gol del local Vallés als
37 minuts del primer
temps va acabar deci-
dint un partit obert i
amb alternativa, “el mi-
llor que hem vist al nos-
tre camp en el que por-
tem de temporada”,
deien des d’Olot. 
El cert és que la Rapi-
tenca va jugar desinhi-
bit des de l’inici, pres-
sionant amunt i
causant-li dificultats al
líder que, fins ara, no
ha cedit com a local.

TERCERA DIVISIÓ. 

Va visitar el líder, diumenge (16.30 h) va a la Pobla i després rep l’Europa

M.V.

En un contraatac, al final del primer temps, l’Olot va marcar el gol.

Canal TE

S’aproxima Sant Tomàs d’Aqui-
no. Recordo quan anava a l’Institut
que eren dies de festa i de cele-
bració. I també de partits. Interes-
sants partits entre l’Immaculada
(Conxos), el Joaquim Bau (Ximos)
i l’Institut de Formació Professional
com llavors se li deia. 

Va arribar l’any que jo entrava a
l’equip per disputar el 3x1 a l’esta-
di de Tortosa, amb un ambient
que sempre era especial. 

El divendres de la Festa, quan
la graderia ja començava a a om-
plir-se, abans de jugar nosaltres,
ho havien de fer els altres dos
equips. I estava estipulat que algú
del nostre equip havia de xiular el
partit. Qui no jugava havia de po-
sar el col.legiat. Amb la cridoria
que hi havia a la graderia, com era
d’esperar, ningú volia xiular. Les
experiències, en anys anteriors,
no havien estat agradables. Va ha-
ver-hi un cas d’un àrbitre eventual
que va dir que mai més xiularia un
partit del 3x1. Estava clar. Aguan-
tar tot el que suposa xiular aquella
confrontació no era agradable. 

Dins la Festa, els joves estu-
diants ja quedaven a primera hora
del matí per esmorzar i a la grade-
ria hi havia ‘botellon’ a dojo. Per
tant, increpar a l’àrbitre era el nor-
mal des del minut 0.

Jo havia xiulat partits de futbol
sala i, per tant, vaig ser l’escollit.

Si no xiulava, el 3x1 no comença-
va. I vaig agafar el xiulet i vaig sor-
tir a la plaça. Em vaig buscar dos
ajudants per fer d’assistents a les
bandes... Dos nois que em van fer
un favor i que em sembla que ja
no han tornat al futbol...

Coincidia que en aquella època
un jugador del Madrid (recentment
destituït com a tècnic del Sevilla) li
va tocar la ‘moral’ a Valderrama,
del Valladolid. I per això se li canta-
va una cançó molt coneguda. A
mi, quan encara no havia xiulat l’i-
nici del duel, ja feia estona que me
la cantaven uns i altres... I això va
ser el més suau. Em van dir de
tot!.  

El partit va ser dur. Al limit. Mol-
tes targetes. Jugades en les que
vaig mirar cap un altre costat per
evitar expulsions. Jugadors que
coneixia i que em protestaven
com a bojos... Complicat de con-
trolar. Dins del camp, ningú ho po-
sa fàcil. Tots et volen enganyar. I
els de fora...millor no recordar-ho!

Crec que me’n vaig sortir prou
bé i quan un dels equips va fer el
3-1, tot es va calmar. Quina tensió
i quins nervis. Entraven dins de
l’ambient de la Festa. 

Vaig ser àrbitre per un dia.  Ca-
da jornada que passa penso que
més d’un hauria de viure aquesta
experiència. Actuaria d’una altra
forma quan va a un camp. Segur.

Àrbitre per un dia
L’opinió de Michel

‘El millor partit de la
temporada, d’uns i

altres’, deien des d’Olot.
La Rapitenca va perdre

1-0. Va tornar a
perdonar diverses

ocasions.

Manca gol

L’Ascó és campió d’hivern, a manca d’una jornada pel final de la 1a. volta

El CD la Cava
fitxa a Ondazabal

(Sant Mateu) i
Gerard Reyes
(Campredó)

L’Amposta no trenca el malefici a casa
DARRERA HORA1A. CATALANA

La Cava, assetjat per les bai-
xes, està limitat d’efectius. I diu-
menge va acusar-ho al camp del
Tortosa. Per aquest motiu,
aquesta setmana, s’han tancat
dos incorporacions. Es el cas
de Gerard Reyes, centrecampis-
ta que va estar al R. Bítem i al
Catalònia, i que ara jugava amb
el Campredó, i de Toni Ondaza-
bal, que ja va pertànyer al CD la
Cava i que ha estat al Tortosa,
Catalònia, Roquetenc i R. Bítem.
Aquesta temporada jugava amb
el Sant Mateu, que entrena Gui-
llermo Camarero. Cal dir que To-
ni estava en l’agenda de dos
equips ebrencs de Segona cata-
lana, també per poder-lo incor-
porar. 

L’Ascó va golejar l’Andorra (4-
1) i és campió d’hivern a manca
d’una jornada pel final de la pri-
mera volta. Roca (13’) i Isma Ro-
jas, en un moment psicològic
(44’), van reflectir al marcador la
serietat amb la que estava ju-
gant el conjunt de la Ribera que,
a l’inici de la represa, a través
d’Edgar, va sentenciar. Poc des-
prés, Piju va establir el 4-0 que
determinava el partit d’uns i al-
tres. L’Andorra, a darrera hora,
va fer el gol de l’honor.

L’Ascó és campió d’hivern.
Afronta dos partits fora. Diumen-
ge (12 h) al camp del Martinenc
i després a Igualada.

L’Amposta, per la seua

part, va cedir un altre empat a
casa, contra el Tàrrega (2-2). I
va ser un mal menor. El Tàrrega
va estar llest i va aprofitar les
concesions locals per posar-se
amb el 0-2. Afortunadament, els
de Nacho van reaccionar amb
dos gols de Xani Anell, jugador
destacat. Van tenir més situa-
cions de gol, com tres de Bece-
rra que no es van poder culmi-
nar. 

Nacho Pérez deia que “va ser
un partit en el que crec que ha-
guéssim hagut de treure els 3
punts. Vam estar ben posats,
però vam tornar a perdonar cla-
res ocasions de gols per mar-
car”. Nacho destacava “el bon
nivell de joc demostrat per l’e-
quip i el saber lluitar i treballar un
partit que se’ns havia ficat molt
complicat amb el 0-2”.

Els ampostins van reclamar
un penal a Dani Bel, al minut 15,
amb el 0-0 al marcador. Hagués

hagut de ser expulsió, en el cas
de xiular-se.

D’aquesta forma, continua el
malefici a casa. No obstant, cal
valorar que, davant, l’Amposta
va tenir un rival competitiu, amb
ofici i també amb jugadors expe-
rimentats.

En la jornada vinent, l’Ampos-
ta visita el Vilanova (17 h) i en la
següent, primera de la segona
volta, es desplaçarà a Torrefor-
ta. Albert Arnau serà baixa men-
tre que es confia en què pugui
tornar Sergi Ventura. Dani Fatsini
és dubte. El Vilanova va a més.
Ha fet 13 gols en tres partits i
s’ha reforçat amb dos jugadors
del Castelldefels.

“Parlem de Futbol” des de Swansea

DE RÀDIO RÀPITA

Per segon any consecutiu, el
programa de Ràdio Ràpita,
Parlem de Futbol, ha organit-
zat un viatge a Swansea per
poder presenciar un partit de
la Premier League de l’equip
on milita el rapitenc Àngel
Rangel. Aquesta temporada
un total de 24 rapitencs es
desplaçaran des de la ciutat
del Montsià fins a Swansea on
hi seran el cap de setmana.
Dissabte seran presents al
Liberty Stadium, on veuran el
partit contra l’Stoke City, i
posteriorment el programa
realitzarà un especial en direc-
te des del mateix estadi, amb
la presència del jugador rapi-
tenc i on s’espera també la
participació d’algun altre juga-
dor de l’equip que entrena
Michael Laudrup. Serà a partir
de les 19h, hora catalana.
El viatge s’ha doblat en partici-
pants, després que l’any pas-
sat fossin 10 els components
totals de l’expedició
Rapitenca.
Parlem de Futbol és una tertú-
lia esportiva que s’emet per

Ràdio Ràpita els dilluns al ves-
pre, a partir de les 20h i
aquesta és la seva segona
temporada en antena. Els
integrants del programa van
ser els primers en realitzar un
programa en directe des de
l’estranger, així com diversos
especials amb públic i retrans-
missions de partits d’equips
professionals des de locals
d’oci de Sant Carles de la
Ràpita, així com la final de
Copa del Rei entre el Barça i
l’Athletic de Bilbao de la pas-
sada temporada, des de la
plaça Carles III.

L’Ascó es desplaça al
camp del Martinenc

(12 h), diumenge

Fina 1a. volta

L’Amposta visita el
Vilanova 

Diumenge (17 h)
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L’Alcanar comença l’any amb un triomf contundent que reflecteix el
seu estat. Després de l’empat a Salou, amb recital de Manolo Miras,
àrbitre que va determinar amb decisions com el segon gol local, que
fou l’empat, precedit d’una falta clara a Marc Bertomeu, va golejar el
Roda per 6-0. Ivan, Molas i Manel en dues ocasions ja van sentenciar
abans del minut 38 del primer temps. Manel, que va culminar el hat-
trick, i Chimeno van ampliar l’avantatge a la represa. Els canareus no
volen perdre el tren capdavanter i aquests primers partits de l’any són
claus, tenint en compte que diumenge visiten el R. Bítem i després el
Catalònia, per rebre posteriorment el Roquetenc i l’Ampolla. Quatre
derbis. Diumenge, gran partit a Bítem. Els locals, però, estaran min-
vats amb les sancions de Sergio Ruiz, Marc Alegre, Asin i Adell.  A
més del lesionat Paco. Pep Bartra va debutar a la banqueta rodenca.

‘Set’ de l’Alcanar

DIUMENGE, GRAN DERBI A BITEM

L’Ampolla va guanyar, contra el Catalònia (3-0). Un partit amb doble
valor en la lluita per fugir de la zona compromesa. Un triomf, lligat al
de finals de l’any passat, que és el segon seguit. Oxigen necessari
després de les quatre derrotes. El derbi va estar marcat i deslluit pel
vent i també per l’estat del terreny de joc. L’Ampolla fou més incisiu i
al primer temps va aprofitar les concesions del Cata. El debutant Luis
Alfonso va marcar l’1-0. Brigi el segon gol. Els visitants, a sobre, no
van transformar les dues opcions que van tenir i a la represa va arri-
bar la sentència local amb el gol de Sam. L’Ampolla visita demà el
cuer mentre que el Cata, assetjat per les baixes (Dani, Rafa, Jorge,
Marcos, Sisco, Gallego, Joel...) necessita reaccionar (1 punt de 18).
Diumenge derbi amb urgències contra el Roquetenc.

Luis Alfonso debuta amb gol i
victòria per a l’Ampolla

DOBLE VALOR DE PUNTS, CONTRA EL CATALÒNIA

La setmana passada exposàvem que el Gandesa s’enfrontava al Vila-
seca amb l’objectiu de refermar la seua situació i fer una declaració
d’intecions de si vol ser ambiciós o no de cara la segona volta.

Cal dir que l’equip d’Enrique va estar a l’alçada i va jugar bé, en una
confrontació que fou vistosa perquè el Vilaseca va demostrar que
també pot estar dalt a la taula. Era un partit igualat i, com es diu en
aquests casos, es podia decidir per petits detalls. Frede, al minut 16,
va fallar un penal. El va aturar Rodri, l’autèntic protagonista. El Gande-
sa va gaudir de més opcions, sense encert, i el Vilaseca, en canvi, va
sentenciar al minut 78. 0-1. Dues derrotes en un moment important.
També ho seran els dos desplaçaments seguits, a SP i SP i a Catllar.

El Gandesa xoca amb Rodri, el veterà
porter del Vila-seca

DUES DERROTES EN UN MOMENT IMPORTANT

El Roquetenc va vèncer el Re-
molins-Bítem (3-0) i va co-
mençar l’any amb una victòria
balsàmica. En la seua situació,
per les baixes, i amb dels de-
buts en el retorn al futbol per
ajudar el club de Nando Crespo
i de Lluís, es podria dir que va
ser un triomf èpic. 
D’entrada, cal dir que el 3-0 va

ser inflat. El partit va ser igualat.
I noble. Però, malgrat això, els
dos equips es van carregar de
targetes al primer temps. Targe-
tes merescudes i ben mostra-
des. Però que està clar que
apuntaven a que algun dels dos
no acabaria amb onze. 

El primer temps va deixar po-
ques opcions. L’estat del te-

rreny no afavoria a transicions
pausades. El partit era tàctic i
també directe. Dues opcions
per equip, més clares les dues
visitants.  

El Roquetenc, excepte una ju-
gada, va estar molt centrat de-
fensivament. A més, va saber in-
terpretar el partit cedint la
iniciativa al rival, i esperant a

l’expectativa. A la represa, la
dinàmica fou la mateixa. Fins
que va arribar el punt d’inflexió.
Jordi Adell va veure la segona
groga. L’àrbitre, tal com vam
comentar dilluns a Canal TE, ha-
via donat ‘una vida’ als jugadors
amb targeta. A Adell, també.

El Roquetenc es reivindica
VICTÒRIA CONTRA EL R. BÍTEM, EN EL DERBI (3-0)

Moha, amb un gran gol, va aconseguir el 2-1.

CANAL TE

El Tortosa va vèncer la Cava en el
derbi (2-1). Un partit interessant i
força atractiu, amb ambient a l’es-
tadi, amb molts de seguidors visi-
tants.

La Cava va acusar el desgast i
la manca de jugadors per poder
oxigenar-se a la segona meitat.
Plantilla curta i les nombroses bai-
xes van acabar condicionant. Jor-
di Rovira, Moha, Eric i Jaime que
es va afegir a darrera hora. I hem
de comptar a Juanjo i Gerard que
van ser-ho en les primeres jorna-
des.

I el Tortosa, en els darrers 25
minuts, va demostrar que és un
equip que creix i que té més con-
fiança. I recursos. També cal dir
que la Cava, que es va avançar en
els primers minuts, va perdonar el
partit. Agus va fer aviat el 0-1. El
derbi es posava de cara per als
de Santi Forner que van jugar
com més els hi convenia. Ben re-
plegats darrera, deixant que el
Tortosa tingués la iniciativa. I la te-
nia. Disposava de la pilota. Però
això ja li anava bé a la Cava, que
podia contraatacar i que va poder

decidir en dues ocasions, una d’e-
lles claríssima a les botes d’Agus. 

A la represa, el partit es va tren-
car. El Tortosa va arriscar i va
pressionar més amunt. La Cava,
al contraatac, amb la velocitat de
Ruibal, Agus i Mauri, va perdonar
la sentència. Dues ocasions molt
clares van poder determinar. Però
els visitants no van encertar. La
ruptura del partit no va beneficiar
a la Cava, quan en principi podia
sembla que sí. L’anada i tornada
va propiciar desgast i, amb pocs
efectius, va notar-ho. El Tortosa,

més fresc amb els canvis, va anar
tancant el rival i va començar a
creure en ell mateix. Josué, por-
ter de la Cava, va estar especta-
cular. Però no va poder evitar
l’empat, de Joel, i el gran gol de
Moha. El Tortosa va remuntar un
derbi que, al minut 60, pocs ho
haguessin cregut. Selu va posar
la resta amb les seues interven-
cions. Joel va brillar i Borrull, que,
va jugar al limit, va fer mèrits so-
brats per veure la segona targeta. 

La Cava podria tenir novetats,
amb una incorporació en breu.

La Cava va perdonar el derbi
I el Tortosa, amb recursos, va saber aprofitar-ho i va remuntar

TORTOSA-LA CAVA (2-1)

Un altre moment per a recor-
dar per al club de l’Aube dins
d’aquesta època de somni que
està vivint. Està fent història, dia
a dia. Ara cal afegir que és cam-
pió d’hivern de la Segona catala-
na, a manca d’una jornada. Una
altra fita.

El Jesús i Maria va golejar diu-

menge el SP i SP (5-1). Un par-
tit que va estar obert fins que Xi-
mo, de penal, va marcar el 2-0
(34’). Geira havia fet el primer
gol als primers minuts. A partir
de llavors i arran del 3-0 (44’),
els partidalencs van gaudir de la
confrontació, amb motivació i
concentració, respectant el rival

i també sense acomodar-se. El
killer Ferreres, pichichi actual

del grup, va arrodonir la victòria
amb dos gols més. Van haver-hi
més ocasions. El SP i SP va
aconseguir el seu gol en els da-
rrers minuts.

El Jesús i Maria va començar
l’any amb victòria. Campió d’hi-
vern. Ara afronta dues proves
de foc al seu liderat. Diumenge
visita el Catllar. I, posteriorment,
en la primera jornada de la se-
gona volta, afrontarà el derbi al
camp del CD la Cava. Dos par-
tits importants per a un equip
que novament fa història. 

El Jesús i Maria és campió
d’hivern

VA GOLEJAR EL SP I SP PER 5-1

El Jesús i Maria és campió d’hivern.

CANAL TE

El líder, coincidint amb
el final de la primera

volta i l’inici de la
segona, juga dos partits
fora. Visita el Catllar i

després, el diumenge dia
27, el CD la Cava.

Partits importants

La Cava, amb baixes, no va
poder fer els canvis que si
que van efectuar els locals

Canvis

Els visitants, que van
acabar en nou, van sortir
del partit amb l’expulsió

de Jordi Adell

Expulsió Però a la  falta següent va mos-
trar-li la segona. El R. Bítem, que
havia reclamat un penal a Sergio
Ruiz, amb el 0-0, va sortir del
partit. Lluís, aprofitant un canvi
d’orientació de Zaragoza, va as-
sistir amb astúcia a Marc Prades
que va definir l’1-0 (78’). Amb el
duel fracturat, Llorenç va rema-
tar una falta. 2-0. Un premi a la
bona feina defensiva, juntament
amb Castells. I amb els de Bítem
amb nou (Asín també fou expul-
sat), Marc Prades feia un control
adequat i culminava el 3-0. Era

inflat, però fou la realitat. Oxigen
pels locals que ara recuperen
gent (Aleix i Mario) i que tenen
més competitivitat amb els bons
debuts de Crespo i Lluís. Tot i la
inactivitat, van respondre amb
escreix. El Bítem veu trencada la
ratxa de sis jornades. 

Derbi
Diumenge vinent (16.30 h), el

Roquetenc visita el camp del Ca-
talònia, un derbi sempre espe-
cial i que té més al.licients afe-
gits enguany. 
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La Sénia va golejar a Horta (0-5). I, d’aquesta forma, reacciona i comença
l’any de millor forma que no pas va acabar el 2012. Els seniencs van fer
el millor partit i a còpia d’efectivitat va resoldre ja al primer temps, amb el
0-3. Segons Cantó, tècnic de l’Horta, “vam començar bé, però arran d’u-
na acció amb rebutjos vam rebre el 0-1 i, poc després, el 0-2. Vam tenir
opcions a la represa però no vam poder entrar en el partit. I la Sénia es va
imposar“. Chescu, per decisió pròpia, no segueix a la Sénia.

Isaac no oblidarà el partit a Horta

0-5. VA FER ELS CINC GOLS DE LA SÉNIA

L’Atlas va guanyar al camp del Vilalba (1-3) i es recupera després de la
derrota contra el Tivenys, amb la que va acabar l’any passat. El triomf
és de sis punts perquè compromet al Vilalba que no pot enlairar-se i
que, amb la derrota, s’acosta a la zona conflictiva de la taula. Els de
Gaspar, com van acabar el 2012, segueixen limitats entre lesions i san-
cions. L’Atlas, molt posat, va imposar-se. Jafar, Youness i Mourad van
posar el 0-3. Abdul va fer el gol local a darrera hora. 

L’Atlas es recupera

ELS DE GASPAR, AMB MOLTES BAIXES

El Santa Bàrbara va començar l’any amb una victòria important per sortir de
la zona de descens. Va golejar a Deltebre (0-4). Segons Capera, tècnic local,
“no és excusa però teníem moltes baixes. També feia vent i la veritat que, al
contrari que el Santa Bàrbara, que va estar ben posat, no vam entrar en el
partit. No obstant, penso que el resultat fou inflat perquè dos dels gols arri-
ben al final, quan ja estava la confrontació trencada”. Pastor, David, Bullom i
Eric eren baixa mentre que Narcís i Chacon van jugar minvats, amb molesties.
Pel Santa Bàrbara, van marcar Moha, Jaume i Magrinyà (2), un de penal. El
Móra la Nova, per la seua part, respira amb el segon triomf seguit. Va vèncer
a Tivenys (2-4). Laguna, amb dos gols, un d’ells de falta directa, va posar aviat
el 0-2. Pau, amb un gran gol, feia l’1-2. Magí va ampliar l’avantatge visitant i,
tot i el gol local de Jordi, amb espais al final, Jordi Julià va sentenciar.

Oxigen per al Santa Bàrbara i Móra la Nova
AL CAMP DEL DELTEBRE I DEL TIVENYS

POL I JAUME GUIU VAN DECIDIR (4-0)

El Perelló va guanyar al camp
del Pinell (2-3) en una confronta-
ció en la que els locals van quei-
xar-se per l’expulsió d’Agustí
(23’). Les dues targetes, regla-
mentàriament, es podien traure.
El problema va ser el criteri.
L’àrbitre va aplicar el reglament
de forma rigorosa amb Agustí i,
en canvi, “no va fer-ho amb fal-
tes posteriors que van fer juga-
dors del Perelló i que, en algun
cas, també haguessin pogut ser
expulsió”. El que se li pot dir al
col.legiat és que, a partir de l’ex-
pulsió, ja va baixar el llistó. I va
ser més permisiu. D’entrada, el
Pinell va dominar. I va gaudir de

dues opcions. Amb l’expulsió, el
Perelló va guanyar metres i el
partit va obrir-se. Cristian
Carranza va assistir perfecta-
ment a  Mohedano que no va
perdonar. El Pinell no va defallir i
Toni va tenir una altra opció
abans del descans. A la represa,
tot i la inferioritat, els locals van
sortir amb força i van empatar.
Però el Perelló va tenir pegada i
Narcis i Eric, amb grans gols,
van decidir. Amb l’1-3, el partit
es va fracturar. Els locals van
acusar el desgast. Però van fer
el 2-3 i van apretar fins el final. El
Perelló va assolir una victòria de
prestigi i de treball. 

Pas endavant del líder Perelló
Va guanyar al camp del Pinell, en un partit en el que els locals es van quedar amb deu (minut 23)

TERCERA CATALANA

Fa gairebé un any, el 17 de febrer de 1012,
vaig publicar un article: “Quin dia serà cam-
pió la Rapitenca?. Encertar un campió a la
meitat d’un campionat no és fàcil. Vaig
encertar-ho cent per cent. I avui els avanço
que l’Ascó serà equip de Tercera divisió la
temporada propera. Ho asseguro. I si fallo,
com a penitència, estaré un mes sense
escriure aquí, al Més Ebre. Aquest Ascó pinta bé. Va fitxar bé,
va rectificar les errades de la campanya passada i va fer nete-
ja al vestidor. Té capacitat per golejar (44 gols) i té entre els
cinc primers pichihis de la categoria a tres dels seus jugadors:
Ermengol, Adrià i Isma.  El vestidor és una pinya i, tot plegat,
s’hi sembla al Barça. Cada cop, més líder.  M’alegro que la
temporada vinent tinguem un nou equip a Divisió Nacional i, a
més, conservem un rècord d’equips ebrencs a la Tercera
(Ascó, Amposta, Tortosa, la Cava, Rapitenca) davant de sola-
ment quatre de la zona del Camp de Tarragona ( Reus, Nàstic,
Pobla i Roda de Berà).
Però li correspon a l’Ascó per afició i per població estar a la
Tercera divisió? Doncs, no. No obstant, és com el miracle del
pa i els peixos. A Ascó hi ha miracles cada any. De ser un
equip clàssic de Tercera regional (JE Ascó), va aconseguir la
fita de pujar a Preferent i, després, va tornar a baixar fins la
Segona regional. Es va fer la fusió i va comprar la plaça del
Benavent pujant a Tercera. I perquè no n’hi havia una a la
Segona B si no el seu president, Don Miquel Pérez, hagués
estat capaç de quadrar els números i arribar-hi, buscant cotes
més altes. Com aquella pel.lícula de 1958, ‘Donde vas Alfonso
XII’, dic jo ara, ‘On vas Ascó a Tercera divisió?’. Una població
petita i pujarà segur a Tercera.  Patirà i, probablement, tornarà
a baixar. Penso jo, no seria millor consolidar l’Ascó a la Primera
catalana? Però no. No ha parat de fer un equip, tant la tempo-
rada passada com aquesta, per ascendir. Vaja, que si pot bus-
carà fins i tot la Segona B, ho faria. Places d’equips sobren.
Però, d’entrada, gaudim de que la seua afició pugui estar a la
Tercera divisió. El seu president, Miquel Pérez, m’ha dit que
sigui prudent en els meus pronòstics. I penso jo, menys ho és
la directiva de l’Ascó per fer un equip de tant de nivell per pujar
on faci falta. 

RAPITENCA, FALTA INSTINT ASSASSÍ. La Rapitenca va
perdre al camp del líder i, segons manifestacions del mister de
l’Olot, “fou un dels millors equips que ha passat pel nostre
camp”. La Rapitenca va merèixer empatar. Va tenir sis oca-
sions. El porter local, Oscar, que és de Benicarló, fou l’autèn-
tic protagonista. Però a l’equip rapitenc li manca ‘instint assa-
sí’ dins de l’àrea. I ara vol donar-li color l’arribada d’un jugador
que està a prova, Michel Bangweni.

L’AMPOSTA NO APROVA A CASA. Un cop més, ensopega-
da de l’Amposta a casa. La seua afició està inquieta de veure
que al seu camp, l’equip només ha guanyat un partit. Però les
dades cal veure-les d’una altra forma. En les últimes set jorna-
des, és el quart millor equip amb 14 punts. I és, a més, el
millor visitant amb sis victòries i només dues derrotes. Penso
que s’acusa la baixa d’Albert Arnau. Està lesionat. També crec
que l’autèntic Amposta està per explotar. La temporada prope-
ra serà màgica. Aquesta és de transició. 

JESÚS I MARIA, TOT AL SEU FAVOR
S’arriba a la jornada 16, amb quatre equips ebrencs en les pri-
meres cinc posicions. I si recordem la jornada 4, res ha can-
viat. Alcanar, la Cava i Jesús i Maria estaven en les primeres
places. I això confirma, en cada jornada, la teòria de que el
campió ja està definit en les primeres jornades. Jesús i Maria,
el Catllar i Remolins-Bítem són els equips que han assolit més
punts en les darreres set jornades. Els millors locals, en les 16
jornades disputades, són el Jesús i Maria, Alcanar i Vilaseca. I
els millors visitants: Vilaseca, Jesús i Maria i Catllar. Com
poden veuren en les tres estadístiques, està el Jesús i Maria.
Això diu molt d’aquest conjunt que té quatre estadístiques al
seu favor si sumem que solament ha perdut un partit en 16
jornades, i els que el segueixen, tres i quatre. Ara, dos partits
complicats: Catllar i la Cava. Aquí es veurà si el Jesús i Maria
té fusta de campió. 
ELS ENEMICS DEL REMOLINS-BÍTEM. Aquesta tempora-
da, el R. Bítem solament ha perdut tres partits. En dos d’ells el
xiulava Ruben Marquès. El dissabte passat, tres targetes al
Roquetenc i deu al Remolins-Bítem. Fins al mister Miquel Bes
fou expulsat, amb el tranquil que és.
El més curiós; que en els dos partits esmentats, els de Bítem

L’Ascó ja és campió

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El juvenil Eric va fer un gran gol, era l’1-3, diumenge al camp del Pinell.

CANALTE

L’Olímpic passa per sobre el Flix

L’Olímpic va començar l’any amb força, golejant al Flix en el derbi de la
Ribera que enfrontava dos dels tres primers classificats. El morencs,
més posats, van anar per feina i van resoldre davant de l’apatia del Flix.
També cal destacar l’efectivitat local. Però la genialitat de Pol va com-
portar l’1-0, aprofitant una assistència d’Andreu. El mateix Pol, al minut
9, feia el 2-0. El Flix no va poder reaccionar i l’Olímpic va seguir molt po-
sat. Una acció d’estratègia va comportar un gran gol de Jaume Guiu.
Era el 3-0. Jacob va tenir l’opció visitant, però Miró va evitar-la sota els
pals. Jaume decidia amb el 4-0 que fa mal al Flix i enlaira als locals.   

0-0, CONTRA L’ULLDECONA

El Sant Jaume acaba amb 8

El Sant Jaume va empatar contra l’ Ulldecona (0-0). Segueix en zona com-
promesa mentre que els ulldeconenc es mantenen sisens. Va ser un par-
tit travat i marcat pel vent, amb poques opcions. Els locals van acabar
molestos amb l’arbitratge de Gallego. Joel, Manel i Gerard foren expul-
sats. I Murri, de la banqueta. Complicat el proper partit al camp del líder. 

CALEROS I CAMARLENCS EMPATEN

Quim Bru marca en el debut
L’Ametlla i el Camarles van empatar en un derbi marcat pel vent, amb
poques opcions. Del llançament de centre, a l’inici, els locals van xutar i
van estavellar la pilota al travesser. Ja a la represa, Quim Bru, que debu-
tava, va fer el 0-1. Rullo empatava. Els de Bartolo porten tres empats. 

L’Aldeana fitxa a Amado (l’Ampolla)
L’Aldeana va empatar al camp del Campredó en un partit en què els lo-
cals van avançar-se amb el gol de penal. Edu empataria abans del des-
cans. A la represa, els aldeans van perdonar dues opcions per guan-
yar, una d’elles d’Alex Gallego. El davanter Amado (l’Ampolla)
s’incorpora a l’Aldeana. 

no han marcat cap gol. Persegueixen o no els àrbitres al R. Bítem?. En aquesta temporada li han xiulat 7 penals en contra i en sis jorna-
des s’ha quedat en inferioritat, dades reals i sorprenents. 

L’AMPOLLA, BONES SENSACIONS. Fa unes setmanes, avançava el càsting que tenia preparat el mister Cotaina. Finalment, es va deci-
dir per Luis Alfonso Elizalde, un colombià de 20 anys. Timid fora de camp, és una fera dins de l’àrea. 1.90 d’alçada i arriba del Reddis,des-
prés d’estar a l’Ascó l’any passat. En aquesta lliga, a la primera catalana, havia marcat 4 gols.  Aquest jugador, juntament amb Brigi, farà
feina a casa i també fora. Estic gairebé convençut que l’Ampolla se salvarà. Cotaina sap armar bé les defenses i té ara jugadors determi-
nants davant.  
QUI SERÀ CAMPIÓ, PERELLÓ O OLÍMPIC? . Els equips que han aconseguit més punts en les últimes jornades, Olimpic, Perelló i la
Sénia. Els millors locals, Flix, Olimpic i Perelló. I invictes al seu camp, Ulldecona, Perelló i Flix. Els millors visitants, Perelló, la Sénia, Olímpic.
El Flix, a hores d’ara, està en hores baixes. Tot l’equip en general, així com les seues referències ofensives, Jacob i Fontana. Amb les dades
assenyalades, es compleixen tres premisses evidents: Perelló i Olímpic estan en el podi dels tres primers al seu camp, al camp contrari i
en més bona forma. D’aquí pot sortir el campió, amb permís de la resta. Però interessa al Perelló i l’Olímpic pujar? No, qui pujarà...? Doncs
a qui pot interessar-li més. L’equip de les estrelles d’aquesta categoria, el Super-Flix. 

MOHE ES UN DEU. Porta 17 gols. Pocs defenses el poden parar. I té 33 anys. L’edat de Crist. I jo li garantitzo que superarà els 33 gols.
Aquest davanter és més jugador de Segona catalana que de Tercera. Fusta en té. 
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Roquetenc-Catalònia (16.30 h)
Diumenge

Muntells-R. Bítem (12 h)
la Galera-Benissanet (15.15 h)

Batea-Deltebre (15.15 h)
Godall-Jesús i Maria (15.15 h)

Arnes-Ginestar (15.45 h)
Corbera-Tivissa (16 h)

Alcanar-Bot (16 h)

RESULTATS

16a jornada Quarta catalana

Deltebre-Godall 0-15

Jesús i Maria-Alcanar 0-3

R. Bítem-Roquetenc 5-0

Xerta-Corbera 0-3

Tivissa-la Galera 4-1

Benissanet-Arnes 0-2

Ginestar-Batea 1-1

Bot-Muntells 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 15 41 14 39

2. Corbera 15 64 16 38

3. Alcanar 15 39 9 35

4. R. Bítem 15 44 13 30

5. Catalònia 15 30 26 27

6. Bot 15 38 31 25

7. Arnes 15 25 23 23

8. Godall 15 50 38 20

9. Roquetenc 15 29 37 20

10. Tivissa 15 32 37 18

11. Ginestar 15 28 33 18

12. Benissanet 15 26 28 17

13. Jesús i Maria 15 23 33 15

14. Xerta 15 25 38 14

15. la Galera 15 20 46 14

16. Muntells 15 21 52 5

17. Deltebre 15 12 73 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte

Arnes-Ulldecona (15.30 h)

la Cava-Olimpic (15.30 h)

R. Bítem-Amposta (16 h)

Tortosa Ebre-Masdenverge (16 h)

Diumenge

Jesús i Maria-Aldeana (12 h)

Ginestar-Alcanar (12 h)

RESULTATS

14a jornada Femení

Aldeana-Ginestar 3-2

Masdenverge-Jesús i Maria 1-2

Ulldecona-R. Bítem 4-0

Alcanar-la Cava 0-8

Olimpic-Gandesa 2-1

Amposta-Tortosa Ebre 6-1

Arnes i S. Bàrbara descansaven

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Ulldecona 12 79 5 34

2. la Cava 12 72 10 34

3. Amposta 12 66 18 29

4. Arnes 12 60 17 26

5. S. Bàrbara 13 41 27 25

6. Jesús i Maria 12 28 31 20

7. Aldeana 12 31 48 18

8. Tortosa Ebre 12 25 46 15

9. R. Bítem 12 21 34 14

10. Olimpic 12 27 59 9

11. Gandesa 13 9 37 6

12. Alcanar 12 9 45 6

13. Masdenverge 12 18 52 5

14. Ginestar 12 18 65 3

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Móra Nova-Vilalba (16.30 h)
Diumenge

Ulldecona-Olimpic (12 h)
Flix-Tivenys (16 h)

Atlas-Deltebre (16 h)
S. Bàrbara-l’Ametlla (16 h)

Camarles-Horta (16 h)
la Sénia-Campredó (16 h)

Perelló-Sant Jaume (16.30 h)
Aldeana-Pinell (16.30 h)

RESULTATS

16 jornada, Tercera catalana

Tivenys-Móra Nova 2-4

Horta-la Sénia 0-5

Campredó-Aldeana 1-1

Pinell-Perelló 2-3

Vilalba-Atlas 1-3

S. Jaume-Ulldecona 0-0

Olimpic-Flix 4-0

Deltebre-S. Bàrbara 0-4

l’Ametlla-Camarles 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 16 37 24 35

2. Olimpic 16 34 14 33

3. Flix 16 38 20 31

4. la Sénia 16 31 18 27

5. Ulldecona 16 22 20 26

6. Camarles 16 22 24 24

7. Pinell 16 35 25 23

8. Horta 16 30 35 23

9. Deltebre 16 24 28 22

10. Aldeana 16 23 26 20

11. Móra Nova 16 22 25 20

12. Vilalba 16 25 29 20

13. Atlas 16 24 26 19

14. l’Ametlla 16 20 25 19

15. S. Bàrbara 16 26 34 18

16. Sant Jaume 16 26 30 17

17. Tivenys 16 26 44 13

18. Campredó 16 16 35 12

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Roda Berà-Camp Clar (16 h)
Cunit-l’Ampolla (17 h)

Diumenge
SP i SP-Gandesa (11.30 h)
Catllar-Jesús i Maria (12 h)
R. Bítem-Alcanar (16 h)
la Cava-Calafell (16 h)
Vilaseca-Cambrils (16 h)

Catalònia-Roquetenc (16.30 h)
Salou-Tortosa (16.30 h)

RESULTATS

16 jornada, Segona catalana

Roquetenc-R. Bítem 3-0

Camp Clar-Salou 4-1

Calafell-Catllar 2-3

Cambrils-Cunit 3-1

l’Ampolla-Catalònia 3-0

Alcanar-Roda Berà 6-0

Jesús i Maria-SP i SP 5-1

Gandesa-Vilaseca 0-1

Tortosa-la Cava 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 16 40 17 35

2. la Cava 16 27 15 30

3.Catllar 16 22 17 30

4. Alcanar 16 37 19 28

5. R. Bítem 16 23 19 27

6. Vilaseca 16 23 19 26

7. Tortosa 16 34 22 24

8. Gandesa 16 28 27 24

9. Cambrils 16 24 18 23

10. Camp Clar 16 18 29 22

11. Roda Berà 16 17 22 21

12. l’Ampolla 16 21 21 20

13. Roquetenc 16 26 24 19

14. Salou 16 16 26 17

15. Catalònia 16 25 38 16

16. SP i SP 16 14 35 16

17. Calafell 16 16 33 12

18. Cunit 16 14 29 11

Segona catalana

Marc Prades va fer dos dels gols del Roquetenc, dissabte.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Roquetenc va guanyar
(3-0) el  derbi contra el
R. Bítem, equip que va

acabar amb nou. Prades
(2) i Llorenç van marcar.

Derbi
PRÒXIMA JORNADA  
Vilafranca-Figueres
Santboià-Cornellà

Manlleu-Gavà
Castelldefels-Muntanyesa

Palamós- Gramanet
Balaguer-Júpiter

Vic-Rubí
Olot-Vilassar

Pobla M.-Rapitenca (diu 16.30 h)
Europa-Terrassa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 19 14 3 2 32 9 45
2. Cornellà 19 12 4 3 33 17 40
3. Europa 19 11 6 2 25 12 39
4. Manlleu 19 8 9 2 23 11 33
5. Figueres 19 10 2 7 26 22 32
6. Rubí 19 8 7 4 30 20 31
7. Santboià 19 7 8 4 24 20 29
8. Pobla Mafumet 19 7 7 5 19 20 28
9. Vilassar 19 7 5 7 22 21 26
10. Gramanet 19 5 10 4 16 15 25
11. Rapitenca 19 5 9 5 18 14 24
12. Terrassa 19 5 8 6 23 18 23
13. Castelldefels 19 4 7 8 14 24 19
14. Vilafranca 19 4 6 9 14 27 18
15. Gavà 19 4 5 10 16 21 17
16. Júpiter 19 2 10 7 20 29 17
17. Vic 19 2 10 7 15 19 16
18. Muntanyesa 19 3 7 9 14 33 16
19. Palamós 19 3 6 10 19 36 15
20. Balaguer 19 1 8 10 17 32 11

Tercera divisió RESULTATS
19a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  
Torreforta-Reddis

Vilanova-Amposta (diu 17 h)

Tàrrega-Valls

Morell-Sants

Tecnofutbol-Cervera

Torredembarra-Viladecans

Igualada-Santfeliuenc

Martinenc-Ascó (diu 12 h)

Andorra-Vista Alegre

RESULTATS

16 jornada, Primera catalana

Reddis-Vilanova 0-5

Santfeliuenc-Martinenc 1-0

Vista Alegre-Torreforta 1-2

Sants-Tecnofutbol 1-3

Viladecans-Igualada 2-1

Ascó-Andorra 4-1

Cervera-Torredembarra 0-3

Valls-Morell 2-0

Amposta-Tàrrega 2-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 16   44  15 38

2. Santfeliuenc 16 22 11 34

3. Igualada 16 32 15 29

4. Viladecans 15 24 15 29

5. Martinenc 15 30 15 26

6. Amposta 16 26 20 26

7. Tàrrega 16 27 23 26

8. Vilanova 16 23 20 23

9. Vista Alegre 16 24 26 22

10. Reddis 16 17 30 22

11. Torreforta 16 20 28 20

12. Andorra 16 18 23 18

13. Tecnofutbol 16 15 27 17

14. Sants 16 23 33 15

15. Morell 16 11 25 15

16. Valls 16 15 24 14

17. Cervera 16 19 32 14

18. Torredembarra 16   20   28 11
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JUDO. EL CAP DE SETMANA PASSAT, A TORTOSA

Aquest cap de setmana tots els conjunts federats del Roquetes van disputar un partit.
Començant pels més petits, l’infantil, rebia al C.E.Claver. Aquest equip nou en aquesta competi-
ció es va notar molt la seva falta d'experiència, mentre els de Lleida ja portaven una mica de
rodatge. Els roquetencs van perdre per 0-3 amb parcials (12-25, 5-25 i 8-25). El juvenil va rebre
al C.V.Vall d'Hebron. Aquest partit va ser molt igualat en tots els sets. No es va decidir fins al cin-
qué set, on els roquetencs van perdre. El resultat final va ser 2-3 amb parcials 29-27, 22-25, 23-
25, 25-22 i 10-15). El cadet es desplaçava a Sant Pere i Sant Pau. Va perdre el partit per 3-1
amb parcials (25-22, 25-15, 16-25 i 25-12). D’altra banda, el sènior masculí rebia al A.E.Sàndor.
Partit que com era d'esperar va ser bastant assequible per als locals, guanyant per 3-0 amb par-
cials (25-18, 25-10 i 25-21). Amb aquesta victòria, els roquetencs permaneixen una jornada més
primers, empatats a punts amb el segon classificat. Per finalitzar la jornada, el sènior femení es
desplaçava al camps de l'Escola Orlandai. Aquest partit molt important per a les roqueteres ja
que jugaven les segones contra les terceres. El partit va ser molt ajustat en tots els sets, però
en el take-break les roqueteres van fer un gran joc i amb el seu servei potent i molt efectu, van
aconseguir la victòria per 2-3 amb parcials (25-22, 19-25, 25-16, 17-25 i 9-15). En la pròxima
jornada, l'infantil descansa i no torna en la competició passades totes les festes. l'equip cadet
rep al F.C.Barcelona. El juvenil es desplaça a la pista del F.C.Barcelona. El sènior femení rep al
líder, Sant Pere i Sant Pau i el sènior masculí es desplaça al camp del Avap Girona, partit que es
presenta molt emocionant.

Volei Roquetes

Gran cap de setmana de
judo a Tortosa, amb la cele-
bració de la “VI Copa
Ebrenca de Judo”, torneig
que consta de dues competi-
cions. Dissabte 12/01/13 es
va celebrar la “III Copa A de
España” en categoria infantil;
una de les proves puntuables
per establir el rànquing que
dona pas, per un costat direc-
tament al campionat
d’Espanya Infantil, on es clas-
sifiquen els quatre primers de
cada pes del rànquing, i per
altra banda els tres primers
són els que formen la selec-
ció Española de cada catego-
ria.
Aquesta edició va comptar
amb la participació de 160
judoques, representants d’on-
ze comunitats autònomes de

Canàries fins a Galicia,
França i Andorra.
Diumenge es va completar el
cap de setmana amb “l’inter-
comarcal escolar
2012/2013”; reunint nens i
nenes de 3 a 12 anys, arri-
bant a un total de mes de
200 judoques inscrits, ale-
vins, Benjamins, prebenja-
mins i patufets. 
A més dels representants de
les comarques de Tarragona,
van participar també judo-
ques de clubs que havien
competit dissabte tant de la
resta de Catalunya com de la
resta d’Espanya. 
Es de destacar la representa-
ció del Club de judo Castalla
de Valencia amb la seva
entrenadora Vanesa Arenas,
(Olímpica a Sidney, 5ena al

Campionat del mon, 3era al
campionat d’Europa i 7cops
Campiona d’Espanya a -
48Kg)
També informem que entre el
2 i el 5 de gener es va realit-
zar una estada/entreno fede-
ratiu, conjunts dels nuclis de
tecnificació Priorat-Tortosa i
costa Daurada; amb la parti-
cipació d’un centenar de judo-
ques, entre els que estaven
varis dels medallistes de la
temporada passada al cam-
pionat d’Espanya en catego-
ries cadet, Junior i sub 23.
Una part d’aquets entrena-
ments van estar dirigits per la
Alicia Alonso; (participant a un
Mundial, 2 pòdiums en
Europes Cap i 14 vegades
Campiona d’Espanya), en la
categoria de +78 Kg.

VI Copa Ebrenca 
El primer equip del club, repre-
nia la competició amb un viat-
ge llarg, a Fuengirola on, a
més, es jugava gairebé una
final, ja que les locals es tro-
ben penúltimes a 4 punts de
l'equip sènior, que es troba a
l'avantpenúltima plaça de la
classificació. Les visitants es
van trobar en tot moment per
sota del seu nivell de joc, fet
que va reflectir la superioritat
d’un Fuengirola que marxava a

l'electrònic poc a poc, fins a
disposar d’un avantatge de 5
gols al descans (15-10). A la
represa, la defensa ampostina
va millorar, i amb una gran
actuació a la porteria, va per-
metre a les tarragonines anar
apropant-se al marcador, fins
arribar a col·locar-se per
davant a falta a 5 minuts per al
final, però dues exclusions gai-
rebé consecutives, van minvar
l'equip de Marc Fornós, que tot

i que va disposar de l'última
pilota per aconseguir la victò-
ria, no la va saber aprofitar.
Les coses queden tal i com
estaven abans de començar la
jornada per baix (26-26).
H.AMPOSTA: Marta Gálvez;
Lumi Chiriev (3), Andrea Haro,
Laia Uliaque, Denisa Frnova
(4), Júlia Solà, Alba Simón (9),
Esther Juncosa (2), Georgina
Vila (7), Judit Tortajada (1),
Sara Garcia.

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA. (26-26)

Empat a Fuengirola

El Club Nautic Amposta
conjuntament amb l'ajunta-
ment d'Amposta i les
Federacions Catalana i
Espanyola de Rem Olímpic i
la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya
organitzarà el 26 i 27 de
Gener els Campionats
d'Espanya de
Remergometre i Fons per
Clubs.
Amb aquest motiu s'ha
celebrats una regata -test
de 6 Km de distancia amb
el mateix recorregut que es
farà al Campionat
d'Espanya on els clubs han
pogut comprovar l'estat de
forma dels seus remers i

conèixer el camp de rega-
tes. El test per als nostres
remers ha estat molt profi-
tós. En categoria cadet
femení es va imposar el 4x
del Club de Rem Tortosa i
en categoria masculina el
triomf ha estat pels remers
del Club Nautic Amposta.
En categoria juvenil el 4x
del CR Tortosa va vèncer
als remers del CN Amposta
en un emocionant final deci-
dit només per segons. En
categoria absoluta els
remers de Club de Rem
Tortosa van imposar-se tant
en categoria masculina
com femenina demostrant
estar en forma pel proper

estatal. Així mateix els
clubs catalans han aprofitat
l'esdeveniment per acomia-
dat al qui ha estat el direc-
tor tècnic de la Federació
Catalana, l’ampostí
Bienvenido Front, proper
seleccionador nacional de
Chile. 
En aquest “fins aviat” a
Bienve van ser-hi presents
lCinta Espuny, delegada
Territorial d'esports de la
Generalitat a les Terres de
l´Ebre, l'alcalde d'Amposta
Manel Ferré i el president
de la Federació Catalana de
Rem, Miquel Rutllan, així
com molts de remers, tèc-
nics i acompanyants

El CB Cantaires comença
l’any amb un triomf lluitat a
la tradicionalment difícil
pista del CB Aguiles (50-
55).
L’inici del partit va estar
marcat per la igualtat. El
fred i la irregular pista, difi-
cultava el joc tortosí (8-6 al
minut 6). A partir d’aquí, un
parcial fantàstic de 0-10 dei-
xava el marcador al final del
primer quart en 8-16. La
mateixa dinámica va tenir el

segon quart. Els tortosin
aconseguien arribar al des-
cans amb 20-33, fruit d’una
bona defensa, treure ràpids
contratacs i control del
rebot defensiu.
El tercer quart va ser molt
favorable als de l’Ebre, ja
que la intensitat defensiva
va augmentar i amb ella les
diferències en el marcador
(26-43 al min.28). 
Però la perdua de dues pilo-
tes unit a dos errors en tirs

fàcils van desconectar
momentaneament als torto-
sins i va fer que els locals
entresin en el partit. 
La distancia poc a poc s’a-
nava reduint fins a un incert
44-49 a falta de dos minuts
per a la final. Malgrat tot
unes darreres accions
defensives encertades dels
ebrencs van permetre acon-
seguir finalment la victòria
per 50-55.

BÀSQUET CANTAIRES

Victòria a la pista de l’Aguiles

El passat dissabte dia 12 el
Centre d’Esports Tortosa
amb la col·laboració del
Consell Esportiu del Baix
Ebre i de l’Ajuntament de
Tortosa va celebrar la sego-
na edició del torneig d’hand-
bol “3 Reis”. Aquesta inicia-
tiva va sorgir l’any passat
aprofitant l’aturada de les
competicions durant les
vacances de Nadal i amb
l’objectiu de realitzar un
esdeveniment de grans
dimensions obert als equips
del territori, als de la
Comunitat Catalana i als de
les altres comunitats per
promocionar l’esport de
l’handbol i la ciutat de
Tortosa.
El Torneig es va dur a terme
al Pavelló Firal de Remolins
aprofitant les 4 pistes de
joc disponibles on es van
disputar partits simultanis
durant tot el dia. A part
d’això l’acte també va
comptar amb un concurs de
penals per categories i la
visualització de diferents
partits del Mundial d’hand-
bol, que s’està celebrant
aquests dies.
L’activitat es va repartir per
categories. Durant el matí
es van realitzar les competi-
cions de mini-handbol en les
categories prebenjamí, ben-
jamí i aleví i per la tarda va

ser el torn de les categories
infantil, cadet, juvenil, sènior
i veterans. En total s’hi van
aplegar 45 equips, com el
C.H Ascó, H Amposta, CH
Móra la Nova, CH Riola, H
Montbuí o el Sant Vicenç. En
total es calcula que durant
la jornada pel Pavelló hi van
participar més de 1000
persones.
Durant el torneig es va pro-
duir un emotiu minut de
silenci en memòria a la por-
tera de 18 anys que militava
en el CH Ascó, el qual va
participar en el torneig,
Marina Montané.

GUANYADORS PER CATE-
GORIES
INFANTIL MASCULI
1r Classificat - CE Tortosa
2n Classificat- Móra la Nova

INFANTIL FEMENÍ
1r Classificat - CH Ascó
2n Classificat - H Amposta
CADET FEMENÍ
1r Classificat - CH Ascó
2n Classificat - CE Tortosa
JUVENIL MASCULÍ
1r - CE Tortosa (JM)
2n - CE Tortosa (CM)
JUVENIL FEMENÍ
1r – CH Ascó
2n – CE Tortosa
SENIOR MASCULÍ
1r - CE Tortosa
2n - CH Ascó
SENIOR FEMENÍ
1r - CH Ascó
2n - CE Tortosa
A més a més, el juvenil mas-
culí va disputar el partit ajor-
nat contra l'EH Sant Vicenç
corresponent a la sisena jor-
nada. El resultat  del partit
del juvenil va ser de 29-32.

DISSABTE, AL PAVELLÓ FIRAL DE REMOLINS

El ‘Torneig 3 Reis’ torna a ser un èxit

REM

Regata-Test Rem Olímpic Amposta

Arriba a Tortosa la celebra-
ció del 1er. Duatló de
Muntanya Intersport-Fevi,
que tindrà lloc diumenge 20
de gener. Aquesta prova, no
competitiva, és assequible
per a qualsevol modalitat
d'esportista, tot i que està
especialment indicada per a
triatletes i corredors de mun-
tanya. En aquest sentit, l'or-

ganització ha previst la parti-
cipació d'uns 150 atletes,
entre federats i no federats,
amb un límit de persones ins-
crites de 200.  Aquest 1er
Duatló de Muntanya dispo-
sarà de tres segments dife-
renciats.ede 22 kilòmetres
BTT, serà un recorregut mixt
de terra i asfalt amb dificultat
tècnica baixa. 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.       

DIUMENGE

I Duatló de Muntanya Intersport Fevi
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L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
JORDI BORT, PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ ORGANITZADORA DEL CIRCUIT EBRENC DE CURSES DE MUNTANYA

Diumenge, a Campredó, es
va donar el tret de sortida a la
sisena temporada de les
Curses de Muntanya de les
Terres de l’Ebre. 21 proves
puntuables i que tornen a
representar un fenomen
esportiu i social per tota la
repercussió que tenen al nos-
tre territori. Entre la Cursa i la
Marxa, diumenge a
Campredó, van haver-hi 464
participants. Un fet que reflec-
teix el que generen aquestes
Curses, ja força arrelades,
tant en la vessant competitiva
com en la social. Molta gent
hi ha darrera d’aquest circuit.
Més Ebre n’ha volgut parlar
avui amb Jordi Bort, president
de l’Associació organitzadora
del circuït de Curses de
Muntanya ebrenc. 
Més Ebre: Una nova tempo-
rada va començar diumenge. 
Jordi Bort: Si, a Campredó
vam arrencar aquest sisè cir-
cuit de curses per muntanya,
amb novetats i modificacions,
i com no amb nous objectius
per millorar la qualitat i la
seguretat d'aquests esdeveni-
ments. Esperem que aquest
2013, any de grans dificultats
econòmiques, el circuit conti-
nuï endavant amb la força i
participació que es mereix,
de fet si ens ens basem amb
les dades de Campredó,
pareix que anem pel bon
camí..
ME: Podia imaginar fa uns
anys que el circuit tindria
aquesta repercussió?
JB: Mai, sabia que era un
esport amb potencial, però
no em podia imaginar que
podria arribar fins aquí, de fet,
tampoc sabem fins on arri-
barà... perquè cada any els
resultats milloren, amb tot,
som conscients de que ha
d'arribar algun moment on
s'estabilitzi aquesta crei-
xença. Nosaltres treballem el
dia a dia amb naturalitat,

intentem aïllar-nos un poc dels
elogis que ens venen de
molts llocs, perquè volem
continuar treballant amb humi-
litat i sabem que encara
podem millorar, però siguem
sincers.... a tots ens agrada
que ens elogien, i més quan
ens movem en entitats sense
ànim de lucre, on l'agraïment i
la felicitació és la moneda de
canvi... nosaltres sempre
hem dit que amb això ja ens
sentim pagats.
ME: Com valora l’evolució?
JB: La valoració no pot ser
d'altra manera que positiva,
vam començar amb 7 cur-
ses, després vam passar a
14, 19 i ara a 21, de fet l'any
passat ja n'hi havia 21, però 2
d'aquestes no puntuaven.
Han estat 5 anys amb moltes
històries que recordar, hem
passat moments molt bons i
moments molt dolents, però
per sort tots ens han fet més
fort i pacients. Però voldria
valorar una cosa molt impor-
tant d'aquests 5 anys, i és el
compromís de les persones
que actualment formem la
junta directiva, perquè van ser
ells qui van fer un pas enda-
vant quan les coses estaven
més inestables, i van convèn-
cer-me de que això havia de
tirar endavant, i ara penso
que en aquell moment es van
prendre les decisions correc-
tes.
ME: Molta gent darrera de
cada Cursat?
JB: Bé, cada cursa estableix
els membres que ella consi-
dera oportunes, jo en aquest
cas puc parlar de la Pujada al
Montsià "Memorial Francesc
Bort (Madro)", que és la que jo
organitzo a Alcanar, nosaltres
tenim de l'ordre de 140 volun-
taris que aquell dia ens dedi-
quen el seu temps de manera
altruista. Amb tot, l'associació
la gestionem entre 8 mem-
bre, aquests treballem el dia a

dia, després tenim l'assem-
blea, on hi són representades
totes les curses, i és on es
prenen les grans decisions
respecte al circuit.
ME: A més de la vessant
esportiva, està la lúdica però
també  la turística?
JB: Si, aquest era un efecte
diguem-li colateral, perquè hi
era però nosaltres tampoc hi
fèiem massa, però ara podria
ser un efecte directe, ja que
moltes curses ofereixen
estatges, menús especials i
altres ofertes relacionades
amb aquest àmbit. La veritat
és que si ens mirem totes les
curses, podrem comprovar la
gran diversitat cultural i turísti-
ca que ofereixen. Gràcies a
les curses hem pogut recupe-
rar i conèixer indrets perduts i
no coneguts del nostre territo-
ri, però no menys importants.
Però l’interessant és que a
més de que la gent de la terra
ho conegui, s'ha d'esmentar
la gran quantitat de gent de
fora del nostre territori que
ens visita amb motiu de les
curses i després tornen. La
gent de l'Ebre sempre hem
hagut de lluitar per donar-nos
a conèixer, el fet d'estar a un
extrem del país no és fàcil,
però això ens converteix amb
gent molt acollidora, i això fa
que quan la gent ens visita,
molts cops es queden mera-
vellats de com som, que
fem.... És per això que orga-
nitzar aquests tipus d'esdeve-
niments ens dóna si més no,
l’oportunitat de que la gent
sàpiga que aquí baix hi ha un
territori molt interessant, amb
un gran potencial, i sobretot
amb una gran gent.
ME: Quin nou repte hi ha
davant de la nova temporada?
JB: Bé, aquest any 2013, ens
hem marcat diferents objec-
tius, el primer és comprovar
la resposta dels participants
l'any que hi ha més curses

puntuables, per tant, és un
nou repte. El segon és conso-
lidar aquesta sisena edició
sabent que serà un any molt
dur econòmicament. I la ter-
cera és potser, per a mi, la
més important i menys visi-
ble, i no és altra que dotar-nos
d'un sistema d'emergències
complert, de manera que a
més de grans recorreguts i
grans curses, també esdevin-
guem organitzacions molt
segures, on els participants
puguin rebre els millors ser-
veis si les circumstàncies ho
requereixen.
ME: Hi ha desgast? 
JB: Si, crec que tots els que
estem en aquests tipus d'or-
ganitzacions, tenim un des-

gast, hem de pensar que tot
ho fem de manera totalment
altruista, on com he esmen-
tat, l'agraïment és la moneda
de canvi, però bé, veure que
les coses funcionen m'omple
d'energia per continuar enda-
vant, l'entusiasme i el respec-
te de la gent són grans moti-
vacions per compensar el
desgast que tenim els que
estem al davant, tots tenim
les nostres situacions perso-
nals, els nostres mals de
cap..., però mirem de dedicar
un temps a allò que ens agra-
da, a vegades ens pot costar
més i altres menys, però l’im-
portant és fer-ho amb il·lusió i
convicció. Sincerament, jo
tampoc em veig com l'etern

president (jeje), sempre he dit
que ha d'arribar un dia on jo
no pugui aportar més i apare-
gui algú amb noves idees,
motivacions... arribat el
moment, tinc molt clar que
sumaré per a que es faci el
millor per allò que estimo, i si
és posar-me a un costat,
doncs per mi cap problema,
continuaré intentant aportar el
màxim per millorar dia a dia.
ME: Està garantida la conti-
nuitat del circuit i fins i tot que
s’amplii?
JB: Aquestes coses són difí-
cils de predir, no sabem que
ens depara el demà, però si
que és cert que nosaltres
esperem que continuï molts
anys... quants? Els partici-
pants són els que tenen la
paraula, també les organitza-
cions i per extensió les admi-
nistracions i ajuntaments, ja
que ells són un element
important de les curses, per
tant si aquests donen suport
hi haurà curses, i llavors i
haurà circuit, tot esta molt lli-
gat a la participació i la volun-
tat de que es faci. Actualment
estem afectats per unes legis-
lacions que ens fan difícil el
dia a dia, però estem treba-
llant amb l'administració per a
que ens donin solucions via-
bles. Nosaltres tenim l'espe-
rança, la voluntat i volem
posar tot el que estigui al nos-
tre abast per tirar endavant.
En quant a l'ampliació del cir-
cuit, és difícil que es pugui
ampliar actualment, perquè
no hi ha molts espais per ubi-
car noves curses, hem de
pensar en deixar temps de
recuperació als mesos d'es-
tius i nadals, per això es fa
complicat afegir-hi més cur-
ses, però bé, mai es pot dir
que no, no podem tancar les
portes a res, sempre hem
d'estar oberts a totes les
opcions que beneficien al con-
junt del circuit.
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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 4 PERSONES:
• 4 Peus de porc oberts de dalt a baix
• 1 Porro
• 1 Pastanaga
• 1 Ceba
• 1 Litre de brou de pollastre

PER LA SALSA:
• 1 Cap d`all
• 100 gr. de julivert
• 50 gr. “Pimentón de la Vera”
• 150 gr. Garnatxa dolça
• 50 gr. de farina
• Oli d’òliva
• Sal i Pebre

PREPARACIÓ:
En una cassola es posa el peu de porc salpebrat, cobert

d`aigua. Quan arranqui a bullir, canviar l`aigua. Un cop buit
d`aigua, posem la verdura i el brou. Bullir durant dues hores
i mitja a foc lent, anar escumant. Un cop tendres, desossar
i amb l`ajuda de paper film, fer uns rulos cilindrics.

Salsa: en una cassola, posar l`oli i  l`all  i el julivert picat.
Un cop daurat l`all, afegir el “pimentón de la Vera”i ràpida-
ment la farina (abans de que es cremi el “pimentón”) i la gar-
natxa dolça. Deixar evaporar l`alcohol i afegir el brou de la
cocció del peu de porc. Acabar de lligar i salpebrar.

Finalització del plat: Fer unes rodanxes d`uns 5 cm. de
gruix dels peus de porc i marcar molt a poc a poc a la plan-
xa. Un cop dourat, napar amb la salsa.

«Primentons i Tomates» Avui: Peus de porc 
desossats i cruixents amb salsa “pimentón de la vera”

RESTAURANT XAMPÚ XAMPANY - TORTOSA 

Plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí    

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

Sauras Pons, Rosa   

Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Albella Beltran, Mª. del Carme  

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

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada augmentarà la nuvolositat d'oest a est fins deixar el cel cobert o
molt ennuvolat arreu.

Precipitacions
De matinada s'esperen precipitacions febles i disperses al terç oest. A partir
d'aleshores, s'estendran a la resta de la meitat oest i del terç nord, tot i que
també són possibles alguns plugims aïllats a la resta del territori. En general
seran d'intensitat feble, però s'intensificaran a partir del vespre al nord-oest
on seran entre febles i moderades. Les quantitats de precipitació acumulades
seran minses o poc abundants (fins a 20mm). La cota de neu pujarà dels 1400
als 2000 metres al llarg del dia, tot i que serà localment més baixa de mati-
nada al terç oest.

Temperatures
Les mínimes baixaran entre lleugerament i moderadament al terç sud i a l'ex-
trem NE, mentre que a la resta del país seran similars o lleugerament més
altes. Es mouran entre els -2 i 3 ºC al Pirineu, entre els 0 i 5 ºC al Prepirineu,
nord de la depressió Central i al prelitoral nord, entre els 2 i 7 ºC a la resta de
la depressió Central, del prelitoral i al litoral nord, i entre els 7 i 12 ºC al lito-
ral central i nord.
Les temperatures màximes seran similars o lleugerament més baixes, sobre-
tot al sud del territori. Es situaran entre els 3 i 8 ºC al Pirineu, entre els 6 i 11
ºC al Prepirineu i al nord de la depressió Central, i entre els 10 i 15 ºC a la
resta del territori.

Visibilitat
Entre bona i regular, en general. A punts de muntanya, serà entre regular i
dolenta, sobretot al Pirineu i Prepirineu. A més, hi haurà algunes boires o boi-
rines matinals a punts del nord de la depressió Central.

Vent
Fins a mig matí, serà fluix i variable, tot i que de matinada bufarà tramuntana
a l'Empordà i mestral a les terres de l'Ebre entre fluix i moderat amb algun cop
fort. A partir de mig matí, s'imposarà el vent de component sud i oest entre
fluix i moderat, amb predomini de migjorn i llebeig.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En el plànol sentimental, la consigna de la jorna-
da serà no protestar per tot: els teus canvis
d'humor no aporten gens a l'harmonia de la
parella, pensa més en fred abans de reaccionar.

Taure
20/4 al 19/5

En la teva vida afectiva et sentiràs als núvols, tot ho
veuràs color rosa: amb l'aport dels astres, els teus
somnis sentimentals es tornen realitat i aquelles sen-
sacions oblidades tornen a prendre protagonisme.

Bessons
20/5 al 21/6

Gaudeix la teva vida sentimental. Moltes vegades
sobren les paraules quan els gestos i les iniciatives
amoroses tenen el seu espai propi, i aquest serà el teu
cas. Tindràs un petit disgust econòmic, no serà greu.

Cranc
22/6 al 21/7

No trobes el rumb en el teu món afectiu, el que
semblava segur es dilueix en l'aire i els dubtes et
tornen a rondar. Si no estàs convençut dels teus
sentiments, ves amb la calma i pren més distància.  

Lleó
22/7 al 22/8

El plaer i la sensualitat porten noves vivències:
és moment per a encendre les cendres d'un
vell amor. Atreveix-te a expressar sense temors
els teus sentiments, perquè seràs escoltat. 

Verge
23/8 al 21/9

Moment de lliurament en l'amor, et sents en contac-
te amb les teves emocions i la parella està en har-
monia amb el que desitges. Tracta de no menjar
massa, el teu cos s'està començant a descontrolar. 

Balança
22/9 al 22/10

El panorama afectiu és gris: et sents paralitzat i no
aconsegueixes donar passos importants en la teva
vida sentimental. Edifica la relació sobre les bases
que t'ajudin a connectar-te millor amb el món interior.  

Escorpí
22/10 al 21/11

L'erotisme i la passió tindran més protagonisme
aquests dies. Es revilalitzen els teus sentiments més
profunds i l'afinitat t'ajuda a aprofundir la relació amb
la teva parella. La teva creativitat està en baixa forma. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeix de la teva vida sentimental amb pas-
sió, però manté encara que sigui un peu sobre
la terra: evitaràs prendre decisions precipita-
des que puguin entelar la felicitat que vius.

Capricorn
21/12 al 19/01

Sota les influències astrals, t'assaltaran dubtes i
pensaments contradictoris sobre la teva vida sen-
timental. Analitza els teus propis sentiments en
lloc de tirar-li a la teva parella totes les culpes.

Aquari
20/1 al 18/2

Si estàs sol donaràs amb la persona que esperes,
però no et quedis a casa que no tocarà el timbre
de la teva porta. Les relacions familiars transiten
un cicle de placidesa, gaudeix-les plenament. 

Peixos
19/2 al 20/3

La teva visió de la teva relació sentimental està can-
viant, i molt. Potser estiguis més perceptiu i prestis
més atenció a coses que abans et passaven desa-
percebudes. Algú et prepara una sorpresa. 

MATÍ

PLUGIM

TARDA

COBERT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

15º 10°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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IMMOBILIARIA�

        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

607538304 (pre -
guntar por Eva)

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

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

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

MOTOR�

   

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

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven

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

zina. Preu de
ganga 12.000Û
Interessats pre-

guntar per
Susana 

607 538 304
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El reconeixement de
l'Acadèmia del Cinema
Català arriba a poques
setmanes de la seva estre-
na en cinemes de tota
Espanya i suposa un
important recolzament per
aquesta producció, una
proposta amb elements
fantàstics ambientada en
la comarca aragonesa del
Matarranya durant la
Guerra Civil i protagonitza-
da per Àlex Brendemühl,
Maria Molins, Pere Ponce i
Tom Sizemore. El rodatge
de la pel·lícula va
començar a prop de Vila-
rodona, a l'Alt Camp, que
és on hi ha la masia, men-
tre que aquesta darrera
setmana el rodatge ha tin- gut lloc a Arnes, on s'ha rodat la part del poble i els

exteriors naturals. El bosc
va ser presentada el pas-
sat mes d'octubre al
Festival Internacional de
Cinema de Sitges i estre-
nada en sales comercials
el 14 de desembre - en
dues versions, una original
en català i una altra en

català subtitulat. També
es produirà una versió
doblada al castellà per
televisió. La història tracta
sobre una família del
Matarranya (Baix Aragó)
amaga un secret ances-
tral: prop de la masia on
viuen apareixen unes mis-
terioses llums, un fulgor

sobrenatural que es fa visi-
ble dos nits a l'any, entre
la mala herba d'un estrany

bosc. Segons la tradició
familiar les llums són una
porta a un altre món, d'on
ningú torna al creuar-la, i
amaguen la seva existèn-
cia als habitants del poble
més proper a la masia. El
1936 esclata la guerra
civil i les milícies anarquis-
tes prenen el poder del
Baix Aragó. Ramon, el cap
de família de la masia, és
perseguit més per antago-
nismes personals que per
motius ideològics: "Lo
Coixo", un dels anarquis-
tes del poble, està enamo-
rat de Dora, la dona de
Ramon, i vol aprofitar-se
de l'ocasió. Ramon es veu
obligat a entrar a les llums
i desapareix. A partir d'a-
quest moment Dora haurà
de resistir l'assetjament
de "Lo Coixo" i la soledat
que implica l'amagatall de
Ramon. Per sobreviure a
la guerra i les seves pena-
litats, Dora només tindrà
ajudes puntuals. Com la
de Pickett, un oficial de
les brigades internacio-
nals, o "Lo Fusteret", un
vell anarquista del poble
que s'oposa a l'actuació
de lo Coix. Ramon també
reapareix del bosc quan el
conflicte encara no ha
acabat i la seva tornada
estarà plena d'elements
fantàstics.

El Bosc, als Premis Gaudí

La pel·lícula El bosc,
dirigida per Óscar Aibar
i basada en el conte
curt de l'escriptor
Albert Sánchez Piñol,
opta a 11 estatuetes
del palmarès dels V
Premis Gaudí, entre
elles a la de 'Millor
pel·lícula en llengua
catalana'. 

Pel·lícula rodada a la Terra Alta i amb la participació de l'actor tortosí Pere Ponce 

CINEMA

CULTURA

REDACCIÓ

La història tracta sobre una
família del Baix Aragó que amaga

un secret ancestral

El reconeixement de l'Acadèmia
del Cinema Català arriba a
poques setmanes de la seva

estrena a tota Espanya

L’actor tortosí, Pere Ponce.

Cedida

               


