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L'Ajuntament de Tortosa ja ha
formalitzat la compra de l'anti-
ga clínica l'Aliança, actual
Clínica Terres de l'Ebre.
L'alcalde, Ferran Bel, ha donat
a conèixer els detalls finals de
l'operació que és d'1 MEUR
pel que fa a l'activitat assisten-
cial, i de 6,5 MEUR per l'adqui-
sició de l'immoble. Més enllà
que la compra de la clínica es
pugui autofinançar a través
dels beneficis, que es calculen
a l'entorn dels 500.000 euros
anuals, l'Ajuntament no haurà
d'abonar ni un euro fins l'any
2016, si el Govern acaba apro-
vant l'operació. Així,
l'Ajuntament es queda amb el
deute que l'Aliança té amb el
SCS, d'1,7 MEUR, i que alhora
permet eixugar part del deute
que el SCS té amb la societat
municipal Gesat. P3

El consistori tortosí compra l’Aliança

Entre els cinc dels vint diputats del PSC al Parlament que van decidir dimecres, 23 de gener, desmarcar-se i
no emetre vot en la declaració de sobirania, en no estar d'acord amb la posició de la direcció del partit de rebut-
jar aquesta iniciativa, tot i que els cinc han ocupat el seu escó, es trobava la diputada ebrenca, Núria Ventura,
que juntament amb l'exconsellera de Salut Marina Geli; l'alcalde de Lleida, Àngel Ros; el membre del col·lectiu
crític Avancem Joan Ignasi Elena, i la diputada Rocío Martínez-Sampere, no va participar en la votació. També,
el director de Comunicació del PSC a les Terres de l’Ebre i regidor de Deltebre, Joan Alginet va manifestar-se a
favor del “dret a decidir” comunicant per Twitter que abandonava en els propers dies, el partit.             P18

Ventura i Alginet aposten pel ‘dret a decidir’

Terres de l’Ebre. El conseller Vila es
compromet a fer un pla de mobilitat per
millorar les comunicacions a l'Ebre.

P5

Esports. Marc Baiges, jugador actual del
Remolins-Bítem, i Leo Messi, vinculats per un
partit d’infantils, de fa 12 anys.

P10

Terres de l’Ebre. L'exdirector de la secció
de crèdit de la Cooperativa de l'Aldea es
defensa davant la jutgessa de Tortosa. 
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.
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OOPPIINNIIÓÓ

L'Ajuntament de Tortosa ha fet el pas de com-
prar la Clínica Terres de l'Ebre, l'antiga Aliança.
En un moment on sembla que la tònica és la
privatització, el consistori ha fet el contrari,
amb l'objectiu de garantir la continuïtat d'a-
quest hospital privat i els llocs de treball dels
129 empleats. 1,7 milions és el deute que
assumeixen, quedant-se així amb el deute que
l'Aliança té amb l'ICS. Si es paga aquest deute,
l'ICS podrà, al seu torn, pagar els deutes que
té amb una de les empreses de l'ajuntament

tortosí. D'opinions n'hi ha per a tots els gustos.
L'alcalde, Ferran Bel, afirma ser la millor fòrmu-
la per garantir futur, continuitat i llocs de tre-
ball; però l'oposició ho veu com una important
operació de risc, on la viabilitat econòmica no
es veu garantida. A la Clínica hi presten servei
més de 200 professionals. Realitza anualment
unes 2.450 altes d'hospitalització i de cirurgia
major ambulatòria, 165 parts, 52.500 consul-
tes externes, 18.250 urgències i 3.050 inter-
vencions als quiròfans.

Editorial

Compra d’una Clinica privada 
per preservar els seus serveis

Per un servei de 
primera qualitat

Opinió

El Departament de Governació i Relacions
Institucionals és l’encarregat de gestionar el Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC),
que ha estat des de fa molts anys l’eina principal
de cooperació de la Generalitat de Catalunya
amb els ajuntaments i altres ens locals.
La nova convocatòria per al període 2013-2016
es va aprovar pel Decret 155/2012, de 20 de
novembre, i presenta un canvi radical amb els
plans anteriors, ja que s’ha dissenyat en concor-
dança amb les circumstàncies econòmiques
que estem vivint i d’acord amb les peticions que
ens han fet arribar els diferents ens locals. Com
a novetats principals, destaca que el sistema de
programació torna a ser de 4 anys, amb una
dotació econòmica de 200 milions d’euros del
Departament de Governació (a aquesta xifra
caldrà afegir les quantitats que les diputacions
aportaran a les línies de la Generalitat de
Catalunya); el Pla recupera l’esperit unitari, esta-
blint les eines i principis per tal que la coordina-
ció entre departaments i administracions sigui
exemplar, i en aquest sentit, estem davant d’una
convocatòria única que inclou també els progra-
mes específics de les diputacions, com el PAM
de la Diputació de Tarragona; la seva voluntat és
garantir la viabilitat econòmica-financera de tots
els projectes que es duguin a terme i evitar la
construcció d’infraestructures innecessàries o
sobredimensionades.
L’objecte de la convocatòria preveu una línia d’in-
versions, de la qual podran beneficiar-se munici-
pis, Entitats Municipals Descentralitzades,
comarques i mancomunitats intermunicipals. Es
prioritzaran les infraestructures bàsiques, les
obres ben dimensionades, les mancomunades,
les que tinguin garantia de viabilitat i les que
creïn riquesa i generin llocs de treball. Serà una
Comissió de Valoració, l’encarregada d’aplicar
els criteris de selecció i de proposar a la
Comissió de Cooperació Local de Catalunya la
planificació i la formulació de les inversions per
als propers 4 anys. Així, les inversions que s’aca-
bin executant tindran garantida la seva viabilitat
econòmica, ja que s’exigirà que l’ens local esti-
gui en situació d’equilibri financer per iniciar el
procediment de licitació i adjudicació.
El pla inclou, per primera vegada, una nova línia
d’actuacions subvencionables: les despeses en
reparacions, manteniment i conservació, previs-
tes a l’article 21 de la classificació econòmica
dels pressupostos locals. Aquest nou programa
té un màxim garantit per a tot el quadrienni i per
a tots els municipis, EMD i comarques (distribuït
en un 25 % per a cada anualitat), i neix amb l’ob-
jectiu de contribuir a l’impuls econòmic local; de

promoure accions de suport en el sector de la
construcció; alliberar despesa corrent dels ens
locals i, sobretot, fomentar la cultura del mante-
niment de les inversions ja fetes, abans de
començar-ne de noves. En aquesta línia, es sub-
vencionaran per exemple: les despeses de con-
servació i reparació de carrers, camins, xarxes
d’aigua, clavegueram, enllumenat públic, semà-
fors, depuradores, cementiris, instal·lacions
esportives o que es destinin als serveis de cultu-
ra, ensenyament o socials; àrids i sal; utillatge
de la brigada, manteniment de vehicles munici-
pals com els de protecció civil i seguretat ciuta-
dana, la màquina d’escombrar o el tractor; man-
teniment d’equips informàtics, de pàgines web i
reparacions de faxos i fotocopiadores. En
resum, totes aquelles reparacions que no supo-
sin un increment de la capacitat, rendiment, efi-
ciència o allargament de la vida útil d’un bé, ja
que en aquests casos, s’haurien d’imputar al
capítol 6, d’Inversions reals.
Altres novetats són una tramitació administrativa
més simple, l’augment dels límits màxims de
percentatge de subvenció per a cada actuació i
el canvi en la tramitació del pagament de les
subvencions en inversions (30% quan s’adjudica
l’actuació, 30% amb l’execució de la meitat del
pressupost i el 40% restant en el moment de
finalitzar l’actuació). D’aquesta manera, aconse-
guim que el PUOSC 2013-2016 sigui un Pla, no
només viable econòmicament, sinó que conser-
vi el seu caràcter d’instrument bàsic per al pro-
grés de totes les entitats locals de Catalunya (les
sol·licituds es podran presentar fins el 27 de
febrer de 2013, a l’adreça:
http:/www.municat.gencat.cat/municat).

Maria Rosa Peig Compte
Directora territorial de Governació i Relacions

Institucionals a les Terres de l’Ebre

Nou Pla Únic d’Obres i 

Serveis de Catalunya 2013-2016

Opinió

L'agenda mediàtica del
nostre territori ha estat
centrada aquestes darre-
res setmanes en l'actual
debat sobre les infraestruc-
tures ferroviàries de les
Terres de l'Ebre. Aquesta
és una qüestió que, si bé ja
fa temps que s'ha anat per-
llongant, afecta diàriament
a moltes persones del nos-
tre territori que habitual-
ment fan ús del servei.
El greuge comparatiu entre
les diferents zones del terri-
tori es fa més patent si
tenim en compte que
estem vivint una època en
la qual les distàncies entre
les diferents ciutats, de
mica en mica, es van mini-
mitzant. L'exemple més
clar d'aquest fet és la inau-
guració del Tren d'Alta
Velocitat entre Barcelona i
Girona.   
Evidentment, són els usua-
ris qui sofreixen el clar
greuge comparatiu que
viuen les Terres de l'Ebre.
Les mancances s'exemplifi-
quen clarament amb quatre
dels elements més impor-
tants a l'hora d'avaluar el
trajecte: el cost, la
durada,la puntualitat i el
servei. I encara s'accen-
tuen si tenim en compte
que, en els darrers anys,
no s'ha realitzat cap millora
per intentar pal·liar aques-
tes deficiències. Al contra-
ri.
No fa gaire temps era una
habitual usuari d'aquesta
línia. Per aquest motiu, em
preocupa  i m'indigna veure
com, a dia d'avui, els
actuals usuaris encara
pateixen les mateixes man-
cances. La durada del tra-
jecte segueix intacta, sinó
encara major, i el més habi-
tual és que el tren no arribi
al seu destí a l'hora progra-
mada. La comoditat d'una
gran part dels trens és
força qüestionable (cadires
rígides, algunes ocasions
viatge sense seient...) si
tenim en compte les més
de dures hores de trajecte.
Per contra, i malgrat l'ac-
tual conjuntura econòmica,
les tarifes any rere any
s'han anat actualitzant i, a
dia d'avui, el preu és exces-
siu en comparació al servei
prestat. 
És evident, doncs, que el
nou pla de mobilitat de les
Terres de l'Ebre ha de con-
templar una millora urgent
que permeti connectar la
xarxa entre Tortosa i
Barcelona amb un preu
més baix i amb un servei

adaptat a les demandes
dels usuaris. 
El primer pas per aconse-
guir-ho s'hauria de concre-
tar amb el compromís ferm
per part del Govern de
l'Estat per a millorar la via
entre Vandellós i
Tarragona. A dia d'avui
aquesta encara compta
només amb una via. Fet
que explícitament alenteix
el trajecte entre Tortosa i
Barcelona.  El segon pas
seria concretar, d'una vega-
da per totes, una vella
reclamació dels nostre
territori: la parada de
l'Euromed a l'estació de
l'Aldea en franges horàries
estratègiques. 
Aquestes actuacions, no
només repercutirien positi-
vament entre els usuaris
habituals del servei. Al
mateix temps, la millora de
la connexió entre Tortosa i
Barcelona, també suposa-
ria, entre altres coses, una
clara dinamització de l'eco-
nomia ja que generaria
noves oportunitat per a
tots els ciutadans del terri-
tori. 
Ara bé, per a materialitzar
aquesta millora, s'ha de
realitzar un front comú per
part de tots els agents
socials, econòmics i institu-
cionals del nostre territori.
Fet necessari per a reivindi-
car un servei més just,
adaptat a l'actual conjuntu-
ra i de primera qualitat: allò
que les Terres de l'Ebre ja
fa temps que ens merei-
xem!

Lluís Soler i Panisello,
President del Consell Comarcal

del Baix Ebre
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D'aquesta manera, l'histò-
ric centre hospitalari, situat
al barri de Ferreries, passa
a ser un equipament públic
cent per cent i entra a for-
mar part de la xarxa de
salut pública de Tortosa i
les Terres de l'Ebre.
Prèviament, aquest  dilluns
es feia un Ple extraordinari
on els diferents grups polí-
tics municipals manifesta-
ven la seva posició en
aquest sentit. Cap forma-
ció ha votat en contra: CiU,
PP i PxC han votat a favor,
mentre que PSC, ERC i IC-
ET s'han abstingut.
La signatura de l'acord va
anar a càrrec de l'alcalde
de la ciutat i president de
Tortosa Salut SL, Ferran
Bel i el director general i
administrador únic de
l'Aliança, Roger Guasch.
L'alcalde, Ferran Bel, ha
manifestat que aquest pro-
jecte, que s'autofinançarà

a llarg termini, es duu a
terme "per garantir la conti-
nuïtat de la clínica i del ser-
vei, tant en l'àmbit privat,
inclosos els mutualistes de
l'Aliança i els d'altres
mútues privades, com en
l'àmbit públic. També es
garanteix el manteniment
de la globalitat dels llocs
de treball", uns 129 en
plantilla més consultors. El
Grup Sagessa, mitjançant
Tortosa Salut SL assumirà

la gestió de la clínica i la
prestació dels serveis
assistencials. Aquesta ope-
ració comportarà la trans-
missió de la propietat i la
possessió de tots els
actius de la Clínica Terres
de l'Ebre. La contrapresta-
ció en concepte d'activitat
s'ha fixat en 1 milió d'eu-
ros. El pagament estableix
dues opcions: subrogació
del deute que té L'Aliança
amb el CatSalut per 1,7

milions d'euros, dels quals
1 milió seria per la compra
del negoci i els 700.000
euros restants a compte de
la compra de l'immoble. Si
no s'arriba a l'acord de
subrogació del deute, es
faran pagarés de 533.338
euros al mes de maig i 14
pagarés mensuals succes-
sius per un import de
33.333 euros cadascun.
L'import d'adquisició de
l'immoble és de 6,5 milions

d'euros que també es farà
en pagament ajornat:
250.000 euros durant 10
anys i un pagament final de
4 milions d'euros. Si hi ha
acord de subrogació del
deute, es compensen
750.000 euros i es
comença a pagar a partir
del quart any. El pagament
començarà en el moment
de l'alliberament de càrre-
gues de l'edifici. Pel que fa
a les garanties als benefi-

ciaris de la mútua
L'Aliança, aquesta es com-
promet a què el Grup
Sagessa sigui el seu pro-
veïdor de serveis sanitaris i
assistencials de referència
al territori d'influència de la
Clínica Terres de l'Ebre per
un període de 10 anys.
Actualment, el 37,5% dels
usuaris són de mútues, el
34% del CatSalut, el 24%
de l'Aliança i el 4,3% són
privats.

Tortosa signa l’acord d’adquisició 
de la Clínica Terres de l’Ebre

L'Ajuntament de
Tortosa, mitjançant la
societat municipal
Tortosa Salut SL signa
aquesta setmana l'ad-
quisició de la Clínica
Terres de l'Ebre (CTE),
que passarà a ser ges-
tionada pel Grup
Sagessa, actuals ges-
tors de l'Hospital de la
Santa Creu de Jesús. 

El Centre passa a ser un equipament públic cent per cent i entra a formar part de la xarxa pública del territori

Aquest pas es du a terme per garantir la continuïtat d’aquest servei

REDACCIÓ

M. Lalana

ACTUALITAT
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La Generalitat compta des
de gener de 2010 amb el
servei d'Ofideute, creat per
pal·liar els efectes de la
crisi en l'àmbit de l'habitat-
ge i evitar l'exclusió social
per motiu residencial.
Ofideute atén les consultes
de la ciutadania respecte
les dificultats relacionades
amb el pagament dels seus
préstecs hipotecaris desti-
nats a la compra del seu
habitatge habitual i sobre
les seves responsabilitats
contractuals. Igualment,
s'ofereix per intercedir
entre les famílies i les enti-
tats financeres titulars dels

préstecs; per arbitrar solu-
cions proporcionades i
adaptades a la capacitat
actual de pagament dels
afectats, que possibilitin el
retorn del crèdit, i evitar la
pèrdua de l'habitatge; o
arribar, sinó, a la resolució
no carregosa del préstec.
Des dels inicis d'Ofideute,
el Departament de TES tre-
balla per estendre la media-
ció entre els particulars i
les entitats bancàries als
municipis i així atendre els
afectats de manera més
propera. 
Pel que fa al sistema de
funcionament, els ens
locals i comarcals que han
signat convenis amb
l'Ofideute s'entrevisten
amb les persones afecta-
des per un crèdit hipoteca-
ri al qual no poden fer front
i plantegen una proposta
de solució al servei. Un cop
analitzat el cas, i sempre
tenint en compte el dèbit
pendent i els ingressos de
la unitat familiar, l'Ofideute

remet a l'entitat financera
una proposta d'acord entre
les dues parts. També en fa
el seguiment i comunica la

resolució de l'expedient als
ens locals i a la família afec-
tada. 
Des de 2010, Ofideute ha

atès 2.597 famílies, la qual
cosa ha comportat iniciar
un total de 1.978 media-
cions.

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila,
va presidir divendres la
signatura d'un conveni de
col·laboració per implan-
tar el servei de mediació
hipotecària, Ofideute, a
Tortosa (Baix Ebre).

La signatura va tenir lloc divendres passat.

Cedida

Dimarts vinent,  l'alcalde
d'Amposta, Manel Ferré,
haurà de declarar al jutjat
arran de la denúncia inter-
posada pel portaveu de
PxC, German Císcar, per
un preumpte tracte a favor

de l'ajuntament cap a l'ar-
quitecte municipal. 
Segons Císcar, «l'equip de
Govern de CiU ha autorit-
zat l'arquitecte municipal a
modificar el seu horari per
exercir una segona activi-

tat, un fet que, està prohi-
bit per Llei». L'alcalde,
Manel Ferré, valora molt
negativament que un cas
polític es judicialitze, però
es mostra tranquil: "Fa dos
anys això era legal».

L’alcalde d’Amposta, Manel Ferré,
haurà de declarar dimarts vinent

davant els Jutjats de la ciutat
El portaveu de PxC, German Císcar, ha interposat una denúncia per
pressumpe tracte de favor a l’arquitecte municipal

Aquest divendres tindrà
lloc la Sessió de dinamitza-
ció promoguda per
l'Associació de Dones
Empresàries, Directives i
Emprenedores (ADEDE) de
les Terres de l'Ebre,  pel
Consell Comarcal del
Montsià i pel Centre
d'Empreses “La Ribera” de
Flix, amb l'objectiu d'unir
sinergies i aprofundir en el
futur econòmic de la pobla-
ció i la comarca.
També es farà la Jornada
de Creativitat Col·lectiva
dirigida per Santi López,
consultor de recursos
humans i Coach personal y
professional, molt vinculat
a la problemàtica empresa-
rial de les Terres de l'Ebre
pel seu càrrec com a
Coordinador del Fòrum del
Talent del 2.012 del
Consell Comarcal del
Montsià. 

Sessió de
dinamització a

Flix

El Govern ha nomenat
aquest dimarts Francesc
Sancho i Serena com a
secretari de Participació
Social i Local en Salut.
Nascut a Sant Carles de la
Ràpita l'any 1954, Sancho
ha estat alcalde de la loca-
litat de l’Ampolla des de
l'any 1991 i fins al gener
de 2011. Ha ocupat diver-
sos càrrecs polítics.
Concretament, ha estat
delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre (2001-
2003), president del
Consorci d'Aigües de
Tarragona (2001-2002) i
president del Consorci per
a la Protecció Integral
Delta de l'Ebre (2002-
2003). 

Nou càrrec per a
Francesc Sancho 

S’implanta el servei de mediació hipotecària,
Ofideute a Tortosa

Per pal.liar els efectes de la crisi en l’àmbit de l’habitatge

ACTUALITAT
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Vila ha assegurat que el pla
estarà enllestit en sis
mesos i que determinarà
les accions a emprendre
per millorar la qualitat en la
prestació dels serveis i
també el seu preu. Tot i que
el pla haurà de prioritzar
també les actuacions que
cal fer o es poden fer més a
curt termini, el conseller ja
s'ha compromès a renovar
els combois dels trens
regionals de la línia Tortosa-
Barcelona aquest mateix
any. A més, Vila reclamarà
l'aturada de l'Euromed a
l'estació de l'Aldea. D’altra
banda, mentre la Cambra

de Comerç de Tortosa ha
començat a moure fitxa per
encapçalar un front polític i
social de reivindicació de
millora dels serveis ferrovia-
ris a les Terres de l'Ebre, la
Federació de l'Ebre d'ERC
ha anunciat que portarà a

les institucions locals del
territori aquestes demandes
amb la presentació de
mocions als plens d'ajunta-
ments i els consells comar-
cals. Els republicans, que
també han donat el seu
suport explícit a la iniciativa

de l'ens cameral tortosí,
han presentat ja un text
base en el qual reclamen al
govern espanyol la un incre-
ment de les freqüències, la
renovació dels combois
més antics, una revisió de
les tarifes així com l'aturada

de l'Euromed a l'estació de
l'Aldea. La moció que ERC
ha fet pública 'reflecteix
quins són els greuges com-
paratius i quines són les
necessitats immediates per
acabar amb aquesta ances-
tral discriminació de les

Terres de l'Ebre'. Demana al
Govern espanyol que aug-
menti la freqüència i l'atura-
da dels trens regionals que
connecten amb Barcelona i
que renovi els trens d'una
antiguitat superior als 10
anys. 

La Generalitat avaluarà els
recursos i necessitats de
les Terres de l'Ebre en
matèria de transport en un
pla de mobilitat. Així ho ha
anunciat el conseller de
Territori i Sostenibilitat,
Santi Vila, durant la seva
visita al territori.

Front comú per millorar les infraestructures del territori.

Cedida

La Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE)
va aprofitar l'avinguda d'ai-
gua pel temporal a la part
alta i mitja de la conca d'a-
quests últims dies per efec-
tuar aquest passat dijous
una de les operacions
anuals de desembassament
controlat del sistema de
pantans de Mequinensa-
Riba-roja-Flix, que habitual-

ment es duen a la primave-
ra i la tardor per netejar d'al-
gues el tram final del riu.
Segons va anunciar l'orga-
nisme, entre les vuit del
matí i les vuit del vespre d'a-
quest dijous, els pantans
van desembassar puntes
de cabal de fins 1.450
metres cúbics per segon.
Es tracta de la mateixa xifra
màxima, segons la CHE,

que ha registrat el tram final
del riu durant aquests últims
dies per fer front a l'avingu-
da. El cabal de l'Ebre es
mantenia estable  a finals
de setmana al voltant dels
1084 m3/seg al seu pas
per Tortosa. Els ajunta-
ments de Flix i Miravet han
interromput el servei del
pas de barca a causa d'a-
quest increment del cabal. 

La CHE efectua un desembassament
controlat aprofitant l’aigua del

temporal d’aquests dies
La Direcció General de
Protecció Civil (DGPC) manté
l'avís per fort vent al sud de
Catalunya. Segons dades del
Servei Meteorològic van des-
tacar ratxes de mestral com
els 129 km/h de la Sénia, els
127 km/h de Mas de
Barberans, els 111 km/h del
Perelló, o els 109 km/h
d'Amposta. Les 4 comar-
ques de l’Ebre ha estat afec-
tades aquesta setmana pels
forts vents. Els Bombers
havien sortit, fins al dime-
cres, 4 vegades a causa
de rames o elements

arrencats per la força del
vent. Un camió va bolcar
dimecres a la tarde a l’al-

tura del pont d’Amposta
en direcció la Ràpita
tallant la circulació. 

Fortes ventades a les Terres de l’Ebre

El Govern avaluarà les necessitats ferroviàries 
de l’Ebre en un Pla de Mobilitat

I ERC anuncia mocions als diferents Ajuntaments i Consells Comarcals

ACTUALITAT
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Les organitzacions sindi-
cals consideren que, més
enllà de queixes esporàdi-
ques, les reivindicacions
s'han d'emmarcar en una
estratègia de mobilització
social en paral·lel amb un
lideratge polític fort, una
demanda dirigida a l'alcal-
de de Tortosa, Ferran Bel.
La millora del servei de
trens regionals, el trans-

port de mercaderies i la
integració tarifària per
facilitar la mobilitat al terri-
tori són les seves priori-
tats. El front d'agents
socials i econòmics que el
president de la Cambra de
Tortosa, José Luis Mora,
va tornar a posar de nou
sobre la taula el passat
dimarts per tornar a exigir
solucions al "greuge com-
paratiu" del territori en
matèria ferroviària i de
transport públic en gene-
ral s'ha esberlat abans de
començar a caminar. Els
sindicats ebrencs ja han
anunciat que no participa-
ran en la trobada convoca-
da i han criticat que l'ens
cameral es mogui en
aquest camp per "impul-
sos, sense continuïtat ni
projecte clar". Els sindi-
cats accepten la
importància que les atura-
des dels combois d'alta
velocitat, en aquest cas
l'Euromed, podrien ser
positives per al territori;
però més enllà  insisteixen

en la necessitat de millo-
rar les freqüències del
trens regionals i la qualitat
d'uns combois obsolets,
recuperant els trens semi-
directes fins a Barcelona
que funcionaven antiga-
ment i que permetrien
guanyar 30 minuts.

Al mateix temps, la gran
aposta dels sindicats és
reivindicar la "integració
tarifària" amb la creació
d'una autoritat territorial
de mobilitat a les Terres
de l'Ebre. 
Els sindicats creuen que la
mobilització social pot

acabar convertint-se en
l'única via que esperoni
els dirigents polítics a
actuar, com ja va passar
l'any 2009 arran els aco-
miadaments de Lear i la
concessió de 10 milions
d'euros per a un pla d'in-
dustrialització. 

Els sindicats majori-
taris -UGT, CCOO i
USOC- han qüestionat
obertament el front
per reclamar millores
en el servei ferroviari
i el transport públic a
les Terres de l'Ebre
que vol liderar la
Cambra de Comerç
de Tortosa i han
anunciat que no
assistiran a la troba-
da que ha convocat
dilluns. 

ACN

Roda de premsa, dimecres passat.

Cedida

L'exdirector de la secció
de crèdit de la
Cooperativa de l'Aldea
(Baix Ebre), Enric Sabaté,
va comparèixer dimarts al
matí davant la titular del
jutjat de primera instància
i instrucció número 1 de
Tortosa per prestar decla-

ració com a imputat en el
marc de les diligències
prèvies de la querella pre-
sentada per l'entitat con-
tra el seu exgerent, Daniel
Ferré. Segons ha trans-
cendit de fonts del pro-
cés, Sabaté va respondre
les qüestions sobre comp-

tabilitat remarcant la seva
condició de subordinat de
l'exgerent, qui en la seva
declaració de maig l'hau-
ria implicat en les irregula-
ritats que van acabar por-
tant al bloqueig de comp-
tes i al posterior concurs
de creditors de l'entitat.

Compareix als Jutjats l’exdirector de la
Cooperativa de l’Aldea, Enric Sabaté

Remarca la seva condició de subordinat de l’exgerent

El Consell Comarcal de
la Ribera d'Ebre, en el
marc del projecte
Treball a les 7 comar-
ques, invertirà més
389.500 euros en
accions per dinamitzar
l'activitat econòmica de
la comarca i generar
ocupació. Del total de la
inversió, 350.500
euros estan subvencio-
nats pel Servei
d'Ocupació de
Catalunya amb cofi-
nançament del Fons
Social Europeu, i la
resta amb fons propis
del Consell Comarcal de
la Ribera d'Ebre. El total
de les accions que es
desenvoluparan al llarg
d'aquest 2013 són 10.

Dinamització
econòmica de la

Ribera d’Ebre

El grup municipal del PSC
ha denunciat un sobre
cost d'1,78 milions d'eu-
ros -prop d'un 70%- en les
obres d'urbanització de
l'entorn de la nova zona
comercial d'Amposta.
L'anomenat Pla de Millora
Urbana del Cementiri,
promogut conjuntament
per una Junta de
Compensació integrada
pels propietaris dels
terrenys -l'Ajuntament
d'Amposta, que posseeix
el 33 % de la superfície, i
l'empresa promotora del
Centre Comercial, pro-
pietària del 66 % restant-,
tenia un cost inicial de 2,6
milions d'euros i s'ha aca-
bat enfilant fins els 4,36. 

Crítica del PSC a
les obres

d’urbanització
d’Amposta

Els sindicats reclamen un lideratge polític 
per «abanderar» la mobilitat del territori

Anuncien que no assistiran a la trobada convocada per la Cambra de Comerç de Tortosa el proper dilluns

ACTUALITAT
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AJUNTAMENT DE LA FIDELISSIMA CIUTAT D'ALCANAR
Generalitat, 10 - 43530 Alcanar (Tarragona)

Tel. 977 73 20 13 -Fax: 977 73 07 90 
Web: www.alcanar.cat

ANUNCI 

El Ple de l'Ajuntament d'Alcanar ha adoptat amb data 06/11/2012 els acords següents:

Primer: DESESTIMAR les al·legacions presentades per: 
- Sr. A.V.R., de data 23/08/2012, Registre d'Entrada número 3791,  per tractar-se d'un document no inscrit en el Registre de la Propietat, fruit d'un acord
entre privats que obliga a les parts però no a tercers. 
- Sr. J.A.B.S., de data 30/10/2012, amb registre d'entrada 4692 per haver estat presentades fora de termini. 

Segon: ESTIMAR les al·legacions presentades pel Sr. J.A.B.S., de data 3/10/2012, amb registre d'entrada 4352, pel que fa a la continuació de la tra-
mitació de l'expedient directament amb ell, per ésser l'hereu universal de la Sra. A.M.S.V., segons testament  obert de data 26 d'abril de 1973 davant
de Notari Sr. José Domingo Verdera Breixiano. 

Tercer: APROVAR DEFINITIVAMENT el projecte d'expropiació i urbanització de la prolongació del C/ Magallanes  (Tram C / Trafalgar- C/ Hernan
Cortés) de les Cases d'Alcanar, redactats pels Serveis Tècnics Municipals i signat per l'arquitecte municipal, en Lluís M. Fernández Fernández, amb
un pressupost de licitació de 94.777, 68 euros (més IVA); queda aprovada, alhora, en unitat d'acte i de forma inicial, la relació detallada de béns i drets
que s'expropien i s'ocupen per a l'execució del projecte esmentat, relació que figura com a annex als presents acords .

Quart: DECLARAR la utilitat pública de l'execució del projecte urbanització abans indicat, així com la necessitat d'ocupació dels béns i drets que apa-
reixen identificats en la relació detallada a què fa referència l'apartat anterior a efectes d'expropiació i ocupació.

Cinquè: . AUTORITZAR I DISPOSAR la despesa inherent a les indemnitzacions que es preveuen a la relació de béns i drets que s'expropien, per un
import total de 110.134,89 euros, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 453.609.09 corresponent del pressupost municipal vigent.

Sisè: COMUNICAR als propietaris i titulars dels béns i drets que s'expropien que, durant els quinze dies hàbils subsegüents al de la recepció de la noti-
ficació dels presents acords, poden convenir amb l'Ajuntament, lliurement i per avinença, l'adquisició -per part de la corporació municipal- dels béns i
drets de referència, així com el termini per al desallotjament, i donar per conclòs l'expedient iniciat un cop convinguts els termes de l'adquisició amis-
tosa.

Si durant el termini de quinze dies abans esmentat els propietaris i titulars de béns o drets que s'expropien no presenten per escrit, davant l'Ajuntament,
cap proposta respecte a aquesta qüestió o bé si la que presenten és rebutjada per l'Alcaldia, es considerarà que no ha estat possible arribar a l'adqui-
sició per avinença dels béns i drets que s'expropien, als efectes del que preveu l'apartat següent.

Setè. DISPOSAR l'inici de l'expedient de fixació del preu just dels béns i drets que s'expropien en els supòsits en què no s'arribi a l'acord esmentat a
l'apartat anterior. L'inici de l'expedient de fixació del preu just s'instrumentarà mitjançant l'obertura de les peces separades corresponents en els termes
i les condicions que expressen els articles 27 i següents de la LEF i 27 i següents del REF, i atenent el que disposa l'art. 30 del Reial decret legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei del sòl.

Vuitè . DISPOSAR la publicació del presents acords al DOGC, al BOP, al tauler d'anuncis de la casa consistorial, al diari MES EBRE amb  expressió
del règim de recursos que s'hi poden interposar.

Novè. NOTIFICAR individualment els presents acords definitius a tots els propietaris i titulars de béns i drets objecte d'expropiació que figuren en la
relació que conté el projecte aprovat i que és el següent: 

_____________________________________________________________________________________________________
ANNEX

Relació detallada dels béns i drets que s'expropien

Finca: Núm. 1
Ubicació:     C/ Magallanes
Referència cadastral dels terrenys: 0824736BE9902D001XE
Propietari: Sra. Ana Maria Subirats Valls   DNI: 77882455-Q
Adreça: C/ Càlig, 23 - 43530 Alcanar
Superfície total de la finca: 6925 m2   
Superfície afectada objecte d'expropiació: 504 m2 
Naturalesa (qualificació urbanística): Sistema Viari
Referència cadastral dels terrenys: 0824736BE9902D001XE
Registre de la Propietat: Registre de la Propietat núm. 2, d' Amposta. 
Dades registrals: Tom 1664, llibre 58, foli 247, finca 4098, d'Alcanar. 
Valoració dels béns i drets: 110.134,89 euros.  

Es fa públic, per a coneixement general, amb la indicació que:
1. Contra els apartats primer, segon, tercer, quart i cinquè d'aquest acord, que posen fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva notifica-
ció. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comp-
tar des del dia següent al de la seva notificació.

2. Contra la resta d'apartats d'aquest acord, que no posen fi a la via administrativa, no procedeix la interposició de cap mena de recurs, per ser actes
de tràmit no qualificats.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 16 de gener de 2013
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FESTAST es farà els dies
8, 9, 10 i 11 de març al
pavelló firal de Tortosa.
Els tres primers dies la
fira estarà oberta al públic
en general, mentre que
dilluns 11 de març serà la
jornada dedicada als visi-
tants professionals.
L'organització manté l'ob-
jectiu de repetir superfície
i expositors de la passada
edició, 4.000 m2 amb 71
empreses, que van repar-
tir més d'11.000 tastos.
Aquest any es mantenen
els preus de les consumi-
cions i hi ha una rebaixa

del 25 % del preu dels
expositors. Entre les
novetats destaca la
presència d'una delegació
de Le Puy-en-Velay, ciutat
agermanada amb
Tortosa, i de la regió fran-
cesa d'Haute-Loire per
presentar la seva oferta
gastronòmica. Els sec-
tors que seran presents a
FESTAST 2013 són, entre
d'altres, les denomina-
cions d'origen (vins,
caves i olis), productes de
qualitat, distribuïdors, pro-
ductors, producció ecolò-
gica, restaurants,
comerços, pastisseria,
turisme gastronòmic,
escoles de cuina, etc. En
el marc de FESTAST hi
haurà degustació, presen-
tació de nous productes i
demostracions culinàries.
El regidor de Promoció
Emili Lehmann ha desta-
cat la bona acollida que
va dispensar el sector a la
jornada professional de
l'última edició, que va
comptar amb més de
400 persones del món de

la cuina, i que enguany
confien tornar a repetir.
Lehmann també ha recor-
dat que els premis gas-
tronòmics Llorenç
Torrado es lliuraran en el
marc de FESTAST.

L'alcalde, Ferran Bel, ha
valorat la bona salut d'a-
questa fira de caràcter
sectorial, que s'ha acabat
fent biannual a petición
del propi sector, per tal
de no coincidir amb la fira

Alimentària, que es fa a
Barcelona. També a
avançat que s'està treba-
llant per posar en marxa
algun nou certamen firal
mitjançant la col·laboració
públic-privada. 

La Fira alimentària FESTAST prepara una nova edició
per al cap de setmana del 8 a l’11 de març

L'Ajuntament i Fira
Tortosa preparen una
nova edició de la fira ali-
mentària de les Terres de
l'Ebre FESTAST, un certa-
men bianual que tant el
sector com la ciutadania
va acollir amb força èxit
en les dues primeres edi-
cions. 

Aquest any es mantenen els preus dels consumidors i hi ha una rebaixa del 25% als expositors

Hi haurà degustacions, demostracions culinàries i presentació de nous productes

REDACCIÓ

L'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar s'ha
adherit a la iniciativa
impulsada des del
Consell Comarcal del
Baix Ebre del Tiquet
Fresc. El  projecte,
Tiquet Fresc es posà en
marxa durant les festes
nadalenques, i hi ha
pressupostat 10.000
euros per aquest 2013.
Aquest tiquet, gestionat
pels serveis socials, per-
metrà facilitar l'arribada
de productes frescos a
les famílies més necessi-
tades. Per tant, aquelles
famílies que tinguin
aquesta necessitat i que
els serveis socials així
ho verifiquen, podran
adquirir productes fres-
cos mitjançant uns
tiquets. El beneficiari

haurà d'anar amb els
tiquets als comerços de
proximitat adherits al
projecte, en el cas de
l'Ametlla de Mar, tots els
comerços del mercat
municipal. Els comerços
facturaran els imports
dels tiquets de forma
mensual al Consell
Comarcal. 
“Aquest projecte del
Tiquet Fresc va destinat
a les famílies més
necessitades. A més, és
suma al treball que duen
a terme Creu Roja i
Càritas, entre altres enti-
tats i particulars, als
quals vull aprofitar per
felicitar-los per la bona
feina feta”, explica
Andreu Martí, Alcalde de
l'Ametlla de Mar. 
Martí, a més, ha explicat

que si hi ha més
comerços de la localitat
que vulguin adherir-se al
projecte Tiquet Fresc
només cal que es posin
en contacte amb

l'Ajuntament.
Actualment, els serveis
socials del Baix Ebre,
gestionen 3.280 expe-
dients familiars i convi-
vencials. Fins ara, les

ajudes alimentàries als
més necessitats es feien
a través dels excedents
bàsics i urgències
socials però no en pro-
ductes frescos. 

Tiquet Fresc per a les famílies 
necessitades a l’Ametlla de Mar

Permetrà poder adquirir productes frescos 

El grup Leche Pascual,
propietari de la finca del
balneari de Cardó des
de1989  i promotor del
milionari projecte de
transformació de l'edifi-
ci en un hotel-balneari
de luxe, ha decidit fre-
nar la inversió per l'ac-
tual conjuntura de crisi
econòmica. Així ho ha
afirmat el grup en decla-
racions en exclusiva al
Diari de Tarragona. El
grup assegura que
manté la seva aposta en
el projecte i que espera
«poder fer-lo realitat en
un futur no llunyà ja que
és una antiga aspiració
d'aquesta companyia»”.
D'aquesta manera s'esva-
eixen les esperances de
l'Ajuntament de Benifallet i ,
per extensió, del conjunt
de les Terres de l'Ebre de
comptar a curt termini
amb un equipament hote-
ler únic i de  referència a
Catalunya que hauria creat
125 llocs de treball.

Es frena el
projecte del
balneari de
Benifallet

La cadena solidària
Donem-nos les Mans i
els actes organitzats
amb motiu de les festes
solidàries en honor Sant
Francesc Gil de
Frederich han permès
recaptar més de 5.100
euros a benefici de
Càritas. En concret,
segons han donat a
conèixer des de la coor-
dinadora de la Cadena
Solidària es van recap-
tar fins a 1.402,60
euros en el sopar
“Omplim un plat per a
Càritas”, fins a
1.795,49 euros en la
cadena solidària i fins a
1.905 euros en el con-
cert d'artistes voluntaris
de diumenge. Des de
Càritas, Joan Zaragoza,
ha donat les gràcies no
només a Maria Cinta
Llasat i els membres de
l'organització de tots
aquests actes solidaris,
sinó també a tots els
tortosins que han parti-
cipat.

Cadena
solidària

ACTUALITAT
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Aquest passat cap de set-
mana han estat molts els
municipis que han celebrat
la festivitat de Sant Antoni.
Les festes de Sant Antoni
Abat són un conjunt de
celebracions festives que
tenen lloc al voltant del dia
17 de gener, onomàstica
d'aquest sant, anomenat
Sant Antoni del porquet o
dels rucs, perquè ha estat
durant segles el tradicional
protector de tots els ani-
mals útils per a les feines
del camp. La invocació a
Sant Antoni està encamina-
da a obtenir la fertilitat dels
animals i dels aliments, i la
purificació, i és hereva de
bona part d'antigues advo-

cacions precristianes amb
idèntics propòsits. Com a
patró del gremi dels tragi-
ners o dels Tonis, el sant
beneeix les cavalleries i
presideix les cavalcades
dels Tres Tombs, també
anomenades Passades o
Beneïdes. Així, municipis
com Alcanar i Ascó (tot i el
vent que va impedir en el
cas de la localiltat riberen-
ca la celebració de tot el
previst), van dedicar tot el
cap de setmana, a dife-
rents actes que s'organit-
zen, com el típic "ball de
mantons", que cada any
compta amb més partici-
pants, balladors i ballado-
res de totes les edats.

L’Agrupació de les entitats acusa als «Animalistes» de endegar una guerra

La Passió de la Cava 

S'apropen les Festes de la
Candelera a l'Ametlla de
Mar, en honor a la Patrona
del municipi, la Verge
Candelera, l'1 de febrer. I
l'Ajuntament ha previst una
sèrie d'actes per al cap de
setmana anterior. 
Les activitats proposades
arrencaran avui divendres,
25 de gener, al pavelló
poliesportiu Galetet,  on es
celebrarà l'Olimpíada
d'atletisme Candelera
2013 i ja en dissabte, 26
de gener, a partir de les 10
del matí és podrà gaudir
del campionat  comarcal
de natació dels jocs
esportius escolars del Baix
Ebre, al Cem La Cala; de

les Finals Copa Candelera
de Fútbol Sala, al pavelló
poliesportiu Galetet.
A més de propassar a les
19 hores al Centre
d'Interpretació de la Pesca
(antiga llotja de peix)
l'entrega dels premis del
13è Concurs de fotografia
paisatgística de les Terres
de l'Ebre, organitzat pels
Patronats Municipals de
Turisme de l'Ametlla de Mar
i de Deltebre. 
Així també, com l'obra de
teatre, que porta per títol,
No et vesteixis per sopar,
de Marc Camoletti,
interpretada pel Grup
Escènic de la SCER, a la
sala de la SCER.

Actes previs a la Candelera

Aquest 22 de gener pas-
sat, coneixíem que els
Mossos d'Esquadra van
detenir dos homes el 17
de gener com a presump-
tes autors d'un delicte
d'estafa pel mètode dels
bitllets tintats. Es tracta
de Dennis A., veí de
Terrassa i Roger N., veí de
Montcada i Reixac, tots
dos de 36 anys i nacionali-

tat camerunesa, que hau-
rien intentat enganyar un
empresari de l'Ametlla de
Mar (Baix Ebre) fent-se
passar per responsables
d'una ONG que volien com-
prar-li uns productes, i li
van assegurar que uns
papers negres amb els
que volien pagar es con-
vertien en bitllets legals en
aplicar-los un líquid.

Bitllets tintats a l’Ametlla

Fins el moment l'Agrupació
assegura que totes les
denúncies interposades
pels animalistes acusant
els espectacles taurins a
les terres del ebre “no
tenen cap fonament i que
en totes i cadascuna, els
organitzadors han aportat
suficients proves” per
justificar les seves
actuacions. 
A més,  l'Agrupació de les
Terres de l'Ebre també vol
posar de manifest, que
aquesta passada
temporada, els Animalistes
“van ficar-se amb la feina i
treball de les ramaderies
de la població d'Alfara de
Carles al·legant que s'hi
produïen activitats il·legals
que incomplien la resolució
del Parlament de Catalunya
amb la prohibició
d'espectacles relacionats
amb les corrides de bous al
nostre país”. Pel que fa
aquest últim assumpte,
l'Agrupació ha volgut aclarir
que el Departament

d'Agricultura “ha resolt
favorablement als
interessos de les
ramaderies i per tant
podran continuar realitzant
les activitats normals com
venien fent fins ara”. 
Els denunciants, però, han
expressat la seua sorpresa

per un dictamen que
consideren "insòlit", davant
el qual no han trigat a
reaccionar presentant un
recurs d'alçada davant el
mateix Departament en
considerar que la resolució
"no s'ajusta a dret i se salta
la prohibició". Fan

referència a l'article 6.1 de
la Llei de Protecció dels
Animals. L'Agrupació
demana que els aficionats
a aquest tipus de festa no
s'hagin de veure
constantment “atacats” per
les plataformes
animalistes. 

Les Penyes i Comissions Taurines de
l’ Ebre es senten atacades

L'Agrupació de Penyes
i Comissions Taurines
de les Terres de l'Ebre
anuncia públicament
que pel que fa a
l'apartat de denúncies
interposades als
organitzadors d'actes
amb bous és
“favorable” als
interessos de la festa. 

Festa amb bous a Alfara de Carles.
cedida

Els pobles de l’Ebre celebren 
Sant Antoni

Alcanar i Ascó van viure un cap de setmana intens d’actes

ACTUALITAT

REDACCIO

L'Associació 'La Passió de
la Cava' es troba immersa
en la preparació de les
representacions d'aquest
2013. la Passió és un dels
esdeveniments culturals
més importants del
municipi i amb més tradició
ja que es porta
representant des del
1956" . Les
representacions d'enguany
es faran el diumenge 17
de març a les 16:30h, el
dissabte 23 de març a les
21:30h, el divendres 29 de
març a les 20:00h al
carrer Major i finalment el
dissabte 6 d'abril a les
22:00h de la nit al saló
parroquial Sant
Miquel.L'obra, que relata

els fets històrics de la vida,
passió i mort de Jesucrist,
es portarà a escena 4
cops, un del quals serà a
l'aire lliure el Divendres
Sant . Basada en el text
castellà de la Divina
Tragedia de Jose Julio
Martinez i adaptada al
català col.loquial per Josep
Marin, la Passió de La
Cava es porta representant
de forma intermitent des
del 1956 al saló parroquial
i des de fa dos anys inclou
una escenificació a l'aire
lliure . La Passió de La
Cava consta de 27
quadres repartits en 2
parts i d'un total de 91
personatges, als quals
donen vida 80 actors. 

Avui divendres, a les 20 hores a la biblioteca Delta
de l'Ebre de Deltebre tindrà lloc la presentació de la
guia “Delta de l'Ebre i serra del Montsià” (Editorial
Alpina), de Juan Carlos Borrego Pérez.

Actualitat

La companyia Repsol asse-
gura complir "tota la normati-
va" requerida i sosté que si
els ecologistes coneguessin
detalladament el projecte no
s'hi oposarien. La compan-
yia Repsol ha defensat el seu
projecte per explorar nous
pous i reobrir-ne d'antics
davant la costa del delta de
l'Ebre després de les nom-
broses crítiques rebudes per
part de grups ecologistes,

que han al·legat en contra
dels permisos per a l'activi-
tat pels danys que podria
produir a la zona. El cap de
la base de Repsol Exploració
a Tarragona, Isidro Solorza,
negava que el projecte pugui
arribar a tenir «impacte
ambiental» sobre els espais
marins on s'ha de desenvolu-
par. «Tenim molt en compte
el desenvolupament sosteni-
ble. Som molt rigorosos».

A Repsol són molt «rigorosos»
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Marc Baiges ho explicava d’aques-
ta manera: “l’any passat, em va
trucar un periodista d’una revista
que es diu Libero. Em va comen-
tar que havia investigat i que jo era
el jugador que en un partit d’infan-
tils havia lesionat a Messi, quan jo
jugava amb l’Ebre Escola. I que la
lesió va ser important. Ho havia
pogut comprovar un cop va trobar
el video i va veure la jugada”. Marc

assegura que “jo no ho recordava.
No sabia res. A les imatges es veu
com va ser una acció fortuïta, jo
anava a xutar i ell es va creuar i
vaig colpejar el seu genoll sense
voler. No tenia més importància.
Llavors, vaig acceptar fer el repor-
tatge”. Baiges afegia que “aques-
ta setmana, aquelles imatges han
entrat per internet i la Sexta s’ha
posat en contacte amb mi per co-

mentar-ho. La repercussió ha es-
tat gran i he rebut missatges i tru-
cades de tot arreu”.
Marca.com també n’ha fet ús de
la notícia i, referint-se a Marc Bai-
ges, l’ha titulada de la següent
forma: “el jove jugador que va
poder retirar a Messi del futbol,
lesionant-lo de gravetat”.
Una altra dimensió. Marc Baiges
considera que “al principi tot era
anecdòtic però potser ara ha

arribat massa lluny. Jo volia pas-
sar desapercebut i ara em trobo
amb aquesta situació. Qui m’ho
havia de dir a mi que per aquell
partit d’infantils al camp del
Barça, al cap de dotze anys,
se’n parlaria tant. I que aquell ju-
gador guanyaria 4 pilotes d’or!.
Jo, en cap cas, volia fer-li cap le-
sió i penso que no sé li ha de do-
nar més importància, a part de
l’anècdota que ha significat”.

La història de Marc Baiges i Messi

Marc Baiges, jugador
actual del Remolins-Bí-
tem, s’ha vist involucrat
en una història anecdò-
tica i curiosa per una le-
sió que va ocasionar de
forma involuntària a un
jugador de l’infantil del
Barça, al febrer de l’any
2001. Aquell jugador
era Messi. La repercus-
sió mediàtica ha vingut
anys més tard, aquesta
setmana, quan la noti-
cia ha tingut un gran
ressò. 

ACTUALITAT 

Tot s’inicia en un partit d’infantils de l’any 2001, entre el Barça i l’Ebre Escola

M.V.

Lesió de Messi, en aquell partit d’infantils de l’any 2001.

La Sexta Noticias

Molt he sentit parlar aquesta
setmana sobre la designació de
Jordi Gimenez per al partit Salou-
Tortosa. “No ens pot xiular un àr-
bitre de Tortosa, que és amic de
jugadors”, deien des de Salou. La
veritat és que entenc que puguin
estar molestos. I més si conside-
ren que els va perjudicar. Jo no
vaig estar al partit i, per tant, no
puc opinar. 

Però el que si que és cert és
que la història és llarga. I no s’aca-
baria. Jo també sé que hi ha
col.legiats de Tarragona que són
amics i que coneixen jugadors i
tècnics dels equips de les comar-
ques del Camp de Tarragona.
L’Alcanar va sortir molt molest del
camp precisament del Salou per
un arbitratge de Manolo Miras.... I
Moisés Vizcarro, en aquell partit
de la promoció d’ascens entre el
Nàstic B i el Perelló; hagués ac-
tuat igual si enlloc del Nàstic ha-
gués estat l’Altafulla? No sé sap.
Però jo ho tinc clar. Per tant, no-
més ens podem quedar amb la in-
tegritat com a persona de l’àrbitre
i buscar evitar, si és possible, sus-
picàcies. Ja entenc que ha de ser
complicat per un àrbitre xiular a
un company o a un amic. Però es-
tem en les categories que estem
i només cal desitjar que hi hagi ho-
nestedat. 

Jo no sóc àrbitre. Però podria
escriure moltes anècdotes sobre
qüestions d’aquesta mena. Es
possible que hi ha lectors de Més
Ebre i telespectadors de Canal TE
que cada setmana diuen que sóc
d’un equip. Que si parlo bé d’a-
quest club perquè vaig jugar-hi,
que si sóc amic d’aquell perquè
vaig sopar amb ell i per això té bo-
na crònica....que si ho vaig dir d’u-
na forma perquè aquell equip és
de prop de casa meua...

Jo intento viure aïllat. Perquè
m’agrada. I perquè sóc així. I ja
evito segons quina mena de situa-
cions. Però coneixo molta gent,
d’un lloc i d’un altre, i només em
queda ser honest professional-
ment i seguir una línia, com pen-
so que també ho han de fer i ho
fan els mateixos àrbitres. I llavors,
sopis amb qui sopis, et creuran
igualment i entendran les teues
errades. Santi Juncosa, quan en-
trenava al Cambrils, em va dir un
dia que se’m fiava totalment del
que jo pugués dir del seu equip.
Tot i no ser ebrenc, el tractava
amb el mateix rigor. 

El tema només té aquesta so-
lució. I jo crec amb l’honestedat
dels àrbitres. I hem de creure-hi
tots plegats. Si no, el conflicte
serà gran i hem de buscar que no
ho sigui. 

La designació

L’opinió de Michel

El jugador tortosí,
involuntàriament, va
lesionar a un jugador

argentí de l’infantil del
Barça. Aquell jugador

era Messi.
Marca.com ha parlat
aquesta setmana del
“jove jugador que va

poder retirar a Messi del
futbol”. Marc Baiges

aclareix que “potser tot
ha arribat massa lluny”.

El motiu

Es el tercer classificat i el proper rival de la Rapitenca, diumenhe (12 h) L’Amposta es desplaçarà a Torreforta (11.45 h)

Se suspèn la
jornada prevista
per al diumenge

Europa: tot un històric a la Devesa
REMTERCERA DIVISIÓ

El temporal de neu i el
fort vent que afecta tota la
peninsula iberica imposibi-
lita el desplaçament dels
remolcs amb els bots dels
equips participans i junta-
ment amb la crescuda del
riu Ebre han comportat,
per evidents motius de se-
guretat, suspendre la re-
gata del diumenge que ha-
via de celebrar-se a
Amposta.

Aixi mateix, cal dir que
la jornada de demà dissab-
te es disputarà amb tota
normalitat: el XII Cto d´Es-
panya de Remergometre
(rem indoor) que es tindrà
lloc a partir de les 12 del
migdia al Pavello Municipal
d´Amposta.

La Rapitenca rebrà diumenge
a l’Europa, tercer classificat, i un
dels històrics del nostre futbol.
Un gran partit. L’equip del Mont-
sià ha de buscar el triomf, des-
prés de quatre jornade en les
que ha sumat tres empats i va
perdre al camp del líder. Diumen-
ge va empatar al camp de la Po-
bla de Mafumet (2-2) en un part-
ti en què, segons el tècnic
Teixidó, “vam estar a l’alçada i
penso que mereixiem més”.

Un penal rigorós de Javi Ra-
mos va suposar l’1-0. Alfons, a
l’estil Panenka (no li va agradar a
Raül), va marcar. Miguel, a la re-
presa, empatava quan la Pobla
ja jugava mba deu i el partit es-

tava obert, amb opcions rapiten-
ques. Tot i el control ebrenc, una
indecisió de marcatge en una
acció a pilota aturada,  va com-
portar el 2-1, obra de Toni Cunill.
La Rapitenca, però, va tornar a
reaccionar i Miguel, anticipant-se
al porter local, vareestablir l’em-
pat amb una rematada de cap.

Bona aportació ofensiva en ac-
cions a pilota aturada. 

La Rapitenca va recuperar a
Zambranos i per diumenge, en
el moment del nostre tanca-
ment, té els jugadors disponi-
bles. El camerunès Michael se-
gueix entrenant amb l’equip, a
prova. 

El líder Ascó visitarà l’Igualada

1A. CATALANA. DIUMENGE (12 H)

El líder Ascó va deixar esca-
par dos punts del camp del
Martinenc en un partit que
tenia controlat i en el que
s’imposava per 0-2, amb gols
de Roca i de Piju. Però no va
saber ‘matar’ el duel i el
Martinenc va tenir vida,
entrant en situació amb l’1-2.
I empatant amb el gol de
Raül. 
En els darrers quinze minuts,
el partit va estar obert però el
marcador ja no es va moure.
L’Ascó visita diumenge (12 h)
l’Igualada. Primer partit de la
segona volta. Els de l’Anoia
van guanyar diumenge pas-
sat el Santfeliuenc, segon
classificat, i s’han enganxat a
les dues primeres places.
Són tercers. El partit de diu-
menge és clau per ells, per
poder enganxar-se també al
líder, que a hores d’ara està a
set punts. 
L’Ascó haurà de treballar per
evitar-ho conscient que ja
acaba el cicle de 5 partits

dels que 4 els ha disputat
fora de casa.
D’altra banda, l’Amposta va
empatar al camp del Vilanova
(0-0). Nacho Pérez deia que
“hem de considerar que
aquest punt és bo, ja que els
dos equips vam generar oca-
sions per poder marcar.
Penso que seguim en una
bona línia de joc, actitud i tre-
ball”.
Joan va ser baixa per sanció,
i van entrar a la convocatoria,
tot i que havien estat tota la
setmana malalts, Sergi
Ventura i Xavi Anell. 
La noticia positiva potser la
tornada d’Albert Arnau, que ja
entrena amb l´equip i que
possiblement pugui entrar a
la convocatoria aquest cap
de setmana o el proper, a
casa. L’Amposta visita diu-
menge el matí el Torreforta
(11.45 h). El de Vilanova, és
el primer empat fora de casa.
Fins ara, sis victòries i només
dues derrotes.

La Rapitenca va
empatar diumenge al

camp de la Pobla.

2-2

Callarisa celebra un gol en el partit contra el Palamós. 
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L’Ampolla, en la primera jornada de la segona volta, visita demà el Ro-
quetenc. Un partit important, amb doble valor en la lluita per allunyar-
se de les places complicades de la taula. I també per millorar i refer-
mar les actituds que els dos equips han ofert en l’inici de l’any.

Els de Cotaina van empatar en la jornada passada al camp del Cu-
nit. No van estar del tot a l’alçada, però al final se’ls van escapar dos
punts quan havien remuntat el gol inicial del Cunit. Cal dir que el con-
junt tarragoní ha ampliat la seua plantilla i això es nota. Es més com-
petitiu. El Cunit va dominar al primer temps. I va fer l’1-0 a l’inici del se-
gon quan, a més, va poder sentenciar. Chema va evitar-ho. El partit va
estar incert i també obert fins que Sam va fer l’empat (80’). Poc des-
prés, Gordo va marcar l’1-2. I quan tot semblava que acabaria així, en
temps afegit, va arribar l’empat local. Un empat que va poder ser just. 

L’Ampolla visita demà el Roquetenc

VA EMPATAR A CUNIT

El Gandesa, després de dues derrotes, necessitava situar-se. I el par-
tit a SP i SP era important en aquest sentit. I va respondre. No obstant,
va costar-li. I és que va tornar a oferir escletxes defensives, en accions
a pilota aturada. Un dèficit que es va tornar a reproduir. Dilla va fer el
0-1 però arran d’un córner, poc després, els locals van empatar. A l’i-
nici de la represa, Dilla, inspirat, va aconseguir l’1-2. Però el Gandesa
no va saber decidir i el partit estava obert. El SP i SP, ben adaptat al
seu camp, va buscar joc directe i aprofitar les accions a pilota atura-
da. Així va marcar el 2-2, arran d’una pilota penjada, aquesta va anar
a la mà d’un jugador gandesà. Dilla, però, va saber determinar el triomf
amb el seu tercer gol. El Gandesa agafa aire i diumenge visita el Cat-
llar, un partit clau per saber on pot estar en l’inici de la segona volta. 

Dilla reivindica les aspiracions del
Gandesa, amb un ‘hat-trick’

VICTÒRIA A SP I SP (2-3)

Pep Bartra fou destituït com a entrenador del Roda de Berà diven-
dres passat, abans del partit contra el Camp Clar. El nou tècnic ja
va estar en aquesta confrontació però només com a espectador.
L’acord, no obstant, ja s’ha confirmat aquesta setmana i ja es co-
neix que Josep Papaseit és el nou tècnic del Roda de Berà. 

L’ambient al vestidor sembla dividit. Hi ha jugadors encara pro-
pers a Raul Martínez, el tècnic de l’ascens, i que han pogut crear
desavenences d’ordre intern. Papaseit comentava que “·jo he parlat
amb tots els jugadors i una cosa han de tenir clara. Si realment hi
ha algú que no estigui agust, només ha de dir-ho i pot marxar. Vull
que la gent que quedi estigui compromesa i totalment implicada”. 

Josep Papaseit (exAmposta), nou
tècnic del Roda de Berà

DEBUTARÀ DEMÀ CONTRA EL TORTOSA (16 H)

El Tortosa va guanyar a Salou (0-1) i, d’aquesta manera, referma la
seua progressió. Ja és cinquè, amb 27 punts. I està a sis de la sego-
na plaça. Per tant, l’equip ha crescut i comença la segona volta en la
situació que volia. Ha costat però cal valorar l’aposta, el nou projecte
i, principalment, que, d’entrada, és el conjunt amb menys despesa
pressupostària pel que fa a la plantilla. Tot ha començat a funcionar.
El ‘toc’ d’atenció va tenir efectes positius. Joel, amb un gran gol de
falta, va fer el 0-1. Cal dir que hi ha molt malestar a Salou per l’arbi-
tratge: “el que no potser és que envien un àrbitre de Tortosa”. Al des-
cans van haver-hi moltes protestes. També tensió. 

Un gran gol de Joel referma la
progressió del Tortosa (18 de 21)

MALESTAR A SALOU PER LA DESIGNACIÓ

Catalònia i Roquetenc van empa-
tar (1-1) en el derbi del ‘morbo’
per tots els jugadors que havien
estat a un club i ara juguen en l’al-
tre. El vent, com en tota la jorna-
da, fou protagonista. A la prime-
ra meitat, va propiciar més
empenta del Roquetenc, si bé el
Catalònia va reaccionar i va sa-
ber crear les seues opcions. El

partit, molt directe i també de
contacte, tenia alternativa. Va ser
el Roquetenc qui va avançar-se
amb un gol de penal d’Aleix. Os-
car va arribar tard i Aleix es va
anticipar en la jugada, ja dins l’à-
rea local. Els jesusencs van de-
manar falta prèvia d’Aleix. Kuedi,
que va portar el derbi a la seua
manera, de forma salomònica

amb el criteri, no va xiular-la. A la
represa, el Cata va pressionar
molt amunt. Va oferir entrega i
actitud, el que se li ha reclamat
darrerament, després del partit a
Bítem. Va lluitar i va crear oca-
sions. El Roquetenc no va poder
tenir la pilota. Va intentar frenar el
partit però no va aconseguir-ho
del tot. I les ocasions i la força lo-

cal van portar a l’empat, a darre-
ra hora, amb el gran gol de Na-
cho. Un punt que feia justicia.
Potser no satisfà a ningú. Però
cal valorar l’actitud dels dos, en lí-
nia ascendent. El Cata, però, no-
més ha sumat dos punts de 18.

El Cata salva un punt contra el Roquetenc
ELS DE LA SANTA CREU, AMB MÉS ACTITUD

Ximo (Jesús i Maria) i Mario (la Cava) van fer la prèvia del derbi.

CANAL TE

Diumenge, 16 hores. Camp
Nou. El CD la Cava rebrà la UD
Jesús i Maria. Un derbi per a la
història. S’inicia la segona volta i
s’enfronten el segon classificat i
el líder. A més de tots els
al.lcients i peculiaritats que té un
partit com aquest, cal afegir la
situació classificatòria de tots
dos, en el cim de la taula. Un fet
històric.

Mario Valldeperez, jugador
del CD la Cava, i Ximo Martí, ju-
gador del Jesús i Maria, van fer
la prèvia del derbi per a Canal

TE. Tots dos admetien que serà
un partit especial, ple d’emo-
cions i una festa del futbol, per
l’ambient que es preveu. 

Ximo Martí, per la seua part,
considerava a més que “per a la
UD Jesús i Maria, penso que és
un dels partits més importants
de la seua història. Sino el que
més per tot el que significa i en
el moment i l’estat que ens tro-
bem els dos equips a la taula”.

Serà una gran Festa del nos-
tre futbol. Amb un gran ambient.
Hi ha molt en joc, quan comença

la segona volta del campionat.
La Cava, en la jornada passa-

da, darrera de la primera volta,
va golejar el Calafell (4-0). La pri-
mera meitat, amb molt de vent,
va ser per oblidar. A la represa,
aviat, Ruibal va obrir la llauna i la
Cava ja va jugar amb comoditat.
Poc després (en pròpia porteria
del Calafell) arribava el segon
gol. I Ruibal va sentenciar amb
el tercer i Pardo, ja al final, feia
el 4-0 definitiu.

El líder Jesús i Maria, per la
seua banda, va empatar a Cala-

fell (1-1). Un empat meritori en
tots els sentits. 

Va ser al camp d’un equip
capdavanter, quan anava per-
dent 1-0 i, a més, quan jugava
amb un menys per la injusta ex-
pulsió de Ferreres. “La primera
targeta li van traure per simular
un penal que, per nosltres, ho
era i la segona fou molt rigoro-
sa”. Nico va obtenir el gol que
salvava un punt. D’aquesta for-
ma, les distàncies es redueixen.
La Cava està ara a tres punts
del líder, el seu proper rival.

Un derbi per a la història
El segon classificat rebrà el líder de la competició

LA CAVA-JESÚS I MARIA, DIUMENGE A LES 16 HORES

L’Alcanar va guanyar al camp
del R. Bítem (0-1). Amb aquest
triomf, s’enganxa a les primeres
dos places. Es tercer. Pas enda-
vant ferm en un partit important
per als dos equips en aquest
sentit. Els canareus, en el mo-
ment oportú, estan mentalitzats i
també ofereixen l’ofici que dispo-

sen. I se’ls veu amb il.lusió. 
El R. Bítem, per la seua part,

ha vist frenada l’empenta que
portava a finals de l’any passat.
Cal dir que tenia nombroses bai-
xes: Asin, Adell i Sergio Ruiz (san-
ció), Paco, Vives i Sepe (lesió).
Les va acusar. En els darrers mi-
nuts, li va faltar més frescura,

més recursos i també poder ser
més directe i poder desatascar
un partit que ja va travar-se. 

La primera meitat va ser, tot i
el vent, més intensa. Amb alter-
natives i dues ocasions per ban-
da. L’Alcanar va marcar amb un

gol olímpic. Ajudat pel vent, Mo-
las va fer el 0-1. La represa ja va
ser diferent. El partit va travar-se.
L’Alcanar, incisiu en els primers
minuts, amb dues arribades, va
saber portar el partit on més li
convenia, amb ofici i seguretat.
El R.Bítem va anar perdent força
i en els darrers minuts no en va
tenir per trobar l’empat. L’Alcanar
és tercer a cinc punts del líder.
Demà visita el Catalònia amb l’ob-
jectiu de seguir progressant (10
punts de 12) i després mirant de
reüll què passa a la Cava. 

Pendents del seu partit i 
també del derbi

L’ALCANAR VA VÈNCER AL CAMP DEL R. BÍTEM

Molas, amb un gol olímpic, va fer el 0-1 que valdria els tres punts.

CANAL TE

Els canareus visiten
demà dissabte (16 h) el

Catalònia.

Derbi a Jesús

El Jesús i Maria, amb deu,
va empatar al Catllar. La

Cava va golejar el Calafell

3 punts

Un gran gol de Nacho va
significar l’empat, a

darrera hora. Aleix, de
penal, havia fet el 0-1

Gran gol
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Dissabte es coneixia la notícia. Lizaso fou destituït com a tècnic del Flix. 2
punts de 12 i l’exigència que demostra que té el club han portat a buscar
un revulsiu. I la directiva va considerar que l’equip necessitava un nou im-
puls. El tècnic, Albert Lizaso, explicava que “accepto però no comparteixo
la decisió de la junta. La veritat és que em veia capaç per revertir la situa-
ció i tirar endavant l’equip”. Jesús Alcalde, ex de l’Almacelles, i que també
va estar al Juneda i a l’Alcarràs, és el nou entrenador del Flix. 

Jesús Alcalde, nou tècnic del Flix

LIZASO, DESTITUÏT

El Flix va guanyar a Tivenys (0-2) en un partit marcat per l’actuació de
l’àrbitre. No va agradar a ningú (12 targetes, tres expulsats). El partit
va ser igualat i obert, de lluita. El Tivenys va tenir una ocasió amb un
penal que Jordi, porter flixanco, va aturar. Va ser el protagonista per-
què va evitar les retamades locals, concretament de Pau. A la represa,
Jacob i Joan Miquel foren expulsats, el partit va seguir obert i no es va
decidir fins el final amb els gols de Meseguer i Porta (82’ i 90’)

El Flix decideix a darrera hora

EL TIVENYS FALLA UN PENAL AMB EL 0-0

Santa Bàrbara i l’Ametlla van empatar en un partit emocionant i obert fins el
final. Els caleros van fer una bona impressió. Segons Lluc Roig, president del
Santa Bàrbara, “ha estat dels equips que m’ha agradat més. Té jugadors ben
preparats i forts i molt bons tècnicament al centre del camp. Si segueix així,
és un rival a tenir en compte pel que vaig veure diumenge”. Amb una tarde
amb el vent com una adversitat important, l’Ametlla va adaptar-se millora a la
confrontació. Rullo va fer el 0-1, aprofitant una concessió defensiva dels lo-
cals. A la represa, Rullo feia el 0-2 i el Santa es quedava amb deu. Això, se-
gons els caleros, va comportar un canvi de criteri de l’àrbitre. “Ja ens va xiu-
lar tres fores de joc que no eren”. El Santa va entrar en el partit amb un gran
gol d’Edu amb una falta lateral ben executada. Va reclamar un penal no xiulat
i va empatar en temps afegit amb el gol de Jordi Roda. Un punt valuós. 

El Santa empata al 93’, contra l’Ametlla

SE SUSPEN EL CAMARLES-HORTA, PEL VENT

EL PERELLÓ NO VA PODER AMB ELS D’ANTON

El Perelló, líder, rebrà diumenge
(16 h) l’Olímpic, segon amb els
mateixos punts que el Flix. Els
perellonencs en tenen dos d’a-
vantatge. Es el primer partit de
la segona volta.
L’Olímpic arriba al partit després
d’empatar al camp de
l’Ulldecona (2-2). El vent va des-
lluir el joc però, tot i això, al pri-
mer temps tots dos equips van
demostrar les seues possibilili-
tats. I les seues aspiracions. 
Pol, jugador revelació, va fer el
gol de la temporada. Va rebre ja
dins del camp de l’Ulldecona
però molt lluny de la porteria. I
no s’ho va pensar, sent cons-

cient que el porter estaria
avançat. D’antologia.
Sensacional. El gol de l’any (0-1).
L’Ulldecona, ben apuntalat, amb
arguments i recursos i ben dirigit
per Vives i Oriol, va recacionar.
Joaquin empataria a la sortida
d’un córner i Yassin, aprofitant
una acció d’estratègia i també
la passivitat de la defensa, va
remuntar. L’Olímpic, no tenia a
Andreu, però sí a Jaume, pletò-
ric. En clar fora de joc, això sí,
va definir com un crac. 2-2. La
represa va ser travada, amb
menys ocasions. I al final, 2-2
meritori pels dos equips. I
també just. 

Perelló-Olímpic, el partit de la jornada
Líder contra segon classificat, diumenge a la Vinyeta, a les 16 hores

TERCERA CATALANA. ELS MORENCS VAN EMPATAR AL CAMP DE L’ULLDECONA (2-2)

La setmana passada vaig anunciar que
l’Ascó seria campió. En aquesta anuncio
uns altres pronòstics. La lliga de Segona i
Tercera catalana ja tenen escrits els seus
campions. Repassem la temporada passa-
da, jornada 17, a la Segona catalana, va
quedar primer el Morell, segon
Torredembarra i tercer R. Bítem. A la terce-
ra catalana, també a la jornada 17, primer l’Ametlla, segon
l’Ampolla i tercer la Sénia. Els campions, a la jornada 17, ja
estaven en les tres principals posicions. En els darrers 10
anys, solament en un 20 % d’ocasions, el campió surt dels
equips que en la jornada 17 no està en les primeres tres pla-
ces. O sigui, que amb aquest numeros tan clars, podem veure
que el Jesús i Maria i la Cava, un dels dos pot pujar. Perelló o
Flix, també. I que els segons classificats tenen més del 75 %
d’aconseguir la promoció. Però anem a la dada, que al seu dia
ja vaig matisar i gairebé cap entrenador d’aquestes terres
donava crèdit. En les primeres quatre jornades, el campió està
situat en les primeres cinc places. Això succeeix sempre.
Primera catalana, jornada 4: Ascó, Viladecans, Santfeliuenc,
Andorra i Amposta estan en el podi dels cinc primers. Jornada
17: Ascó, Santfeliuenc i Viladecans estan entre entre els cinc
primers. Segona catalana, jornada 4. Vilaseca, Roda, la Cava
i Alcanar i Jesús i Maria estaven en les primeres posicions. A
l’equador del campionat, tres d’ells segueixen en el gran podi
i els tres equips de les Terres de l’Ebre han pujat de lloc.
Tercera catalana, jornada 4: Perelló, Flix, Olimpic, Ulldecona i
Camarles. Actualment, excepte el Camarles, quatre equips
estan entre els cinc primers. Amb aquestes dades, es confir-
ma que el 67 % dels equips que a la jornada 4 estan entre els
cinc primers llocs ho estan al final. I el campió ja està escrit en
la jornada 4, segons aquestes dades. Baix aquesta persepec-
tiva, Jesús i Maria i la Cava estan d’enhorabona. Un dels dos
pujarà. L’altre pot promocionar. S’avorreixen en la mateixa
categoria i ara poden pujar els dos. Però no descartem a
l’Alcanar i al Catllar, poden ser els grans tapats. El Flix quedarà
primer o promocionarà i si ho fa, pujarà segur. La seua afició
està al seu costat. L’Olimpic té un gran bloc i un gran mister.
El Perelló depèn massa del seu Deu Mohedano. Crec que que-
darà tercer. Aquestes són les meues apostes. Flix primer o
segon, Jesús i Maria i la Cava, un dels dos ascendirà.
QUÈ PASSA A LA SÉNIA?
La Sénia era un dels favorits per a l’ascens i gairebé en tota
seguretat es quedarà sense ell. Té millor equip que la tempo-
rada passada, millor banqueta però no s’enlaira. Sis equips
han puntuat al seu camp, una de les seus estrelles que és
Chescu ha marxat a descansar a casa seua i en aquesta jor-
nada els jugadors seniencs contra el Campredó van acaminar
enlloc de còrrer. El mister al final del partit els va reunir a tots.
Va fer teràpia: “Teniu cap problema amb mi? Si és així, m’ho
dieu”. Els jugadors van respondre que estan amb ell. Si en
aquest equip no hi ha un culpable, és el mister Plàcit. Segueix
sent un mestre però en aquest temporada li està costat aga-
far el ritme a l’equip que entrena.
TÉ SORT EL TORTOSA? 
El Tortosa va tenir al seu favor a un senyor, Jordi Gimenez, que
va ajudar una mica amb el resultat final del partit. A l’equip
local, segon fonts del Salou, el va castigar a faltes. No entenc
com no es designen els àrbitres per sorteig. Qui són les per-
sones que decideixen quins àrbitres xiulen els partits? Com ho
fan, a dit?. I segons com estigui la fase de la lluna. Això és més
que un misteri. 
Des que el Tortosa va fer terapia amb els seus jugadors i tèc-
nics va molt bé. Sis victòries en les darreres set jornades i
només una derrota. I en les darreres set jornades, es el millor
equip de la seua categoria. Vaja, que si fan una retirada espe-
ritual al balneari de Benassal, aquest equip pot fins i tot pujar.
Aquest Tortosa, a més de que ha milorat, i treballa més, té
també la sort de cara en aquesta moments. Està en dinàmica
positiva.
PAU I BONS ALIMENTS DAVANT EL DERBI
Serà el partit de l’any. Quina pena que no pugui transmetre TV3
el derbi la Cava-Jesús i Maria. Solament demano esportivitat i
que sigui una festa el futbol. El Jesús i Maria segueix progres-
sant. Fa dues temporades en la jornada 17 estava sisè. En la
passada, tercer i en aquesta, primer. Quatre exjugadors de la
Cava juguen amb el Jesús i Maria. Pier, Nico, Aleix i Manel
Vizcarro. Els demano a tots els jugadors, d’un equip i de l’al-
tre, que juguin a futbol i que no protestin a l’àrbitre. La Cava
buscarà tornar el 4-1 de l’anada. El que guanyi, penso jo que

Jesús i Maria, la Cava i Flix,
d’aquests 3 equips, 2 pujaran

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Pol, de l’Olímpic, va fer el gol de la temporada, diumenge.

CANALTE

El Sant Jaume sorprèn el líder

El líder Perelló, en festes, va empatar contra el Sant Jaume (1-1). Els
d’Anton van mostrar, com a Flix, la seua millor versió. Són irregulars
quant a actitud però al Perelló van sorpendre ja molt aviat, amb el 0-1, i
també amb una aplicació defensiva que, en una tarde amb molt de vent,
va comportar un partit complicat per al líder. El Perelló va intentar-ho
però no podia amb el dispositiu defensiu dels visitants que, toti les bai-
xes, van estar molt posats A la represa, un gol en pròpia porteria del
Sant Jaume va ser l’empat. Però els locals no van poder amb un rival or-
denat. L’ansietat local va comportar protestes i l’expulsió de Tudela.  

VICTÒRIA DEL DELTEBRE AL CAMP DE L’ATLAS

La Sénia ofereix l’altra cara

La Sénia va guanyar al Campredó (1-0) amb un gol d’Isaac (p). Però l’ac-
titud no fou l’adequada. El Campredó, amb ganes i lluita, va merèixer al-
guna cosa més. D’altra banda, el Deltebre, malgrat que segueix amb bai-
xes (Bullom, Pastor, Rovira, Eric...) va guanyar al camp de l’Atlas amb un
gol d’Oriol en un partit de molt de treball. 

EL VILALBA ES COMPLICA

Tercera victòria seguida del Móra la Nova
El Móra la N, amb el camp tou per les pluges, va decidir als 20 minuts
amb el 3-0. Magí (2) i Marc van marcar. Abdul, encertat amb dos grans
gols, va ajustar el duel amb el 3-2. A la represa, partit obert i el Vilalba,
que va reclamar un penal, va apretar molt, però sense poder empatar.

El Pinell reacciona al camp de l’Aldea
El Pinell va guanyar a l’Aldea en una tarde ventosa (0-2). Els locals van
estar a l’alçada, però sense encert. “Vam fer un dels millors partits però
la dinàmica ara és aquesta. Hem de seguir perquè canviï”. Morillo va
tornar i es va notar. Va fer el 0-1. La represa va ser oberta, hagués po-
gut passar de tot. El Pinell va sentenciar al final amb el gol de Toni. Ama-
do va debutar amb l’Aldeana. Tomàs (Olímpic) fitxarà amb el Pinell. 

serà per la mínima. No hi haurà un empat. La segona part serà trencadora. 
CESSAMENT INJUST A FLIX.
El mister Papaseit va pujar al Torredembarra a Primera catalana i com agraiment, en les primeres jornades, fou cessat. Albert Lizaso va
ascendir al Flix i com a premi, a manca de 18 jornades pel final i amb opcions a l’ascens, tercer classificat, ha estat cessat. “Jo m’espe-
rarva un toc però cessar-me va ser una sorpresa”. Dels 36 equips de de Primera i de Segona aquest any estan donant exemple i a la mei-
tat de la temporada només 3 entrenadors no continuen al càrrec. El Roda de Berà, en un mes ha tingut tres entrenadors, Raul Martínez
se’n va anar. Va arribar Pep Bartra , va perdre a Alcanar 6-0 i els jugadors se’l van carregar perquè no els hi agradava el seu mètode. No
sé si a Flix va passar alguna cosa igual. Només sé que Albert Lizaso no es mereixa la destitució. Altres 33 equips, el 97% mantenen als
seus tècnics. A Roda va arribar un nou entrenador, Papaseit. Vaig dir la setmana passada que a Flix volen pujar i ho aconseguiran encara
que pagui els plats trencats un mister com Lizaso. 
LA FEDERACIÓ NO HI PENSA.∫ Entre els 8 primers classifcats de la Segona catalana, sis són ebrencs, rècord Guiness. Quina pena que
cada any no pugui ascendir un equip d’aquestes terres a Tercera divisió. Si s’elimès la Primera catalana i es creessin dos grups de Tercera
divisió, es podria fer una Primera provincial per cada demarcació i tres a Barcelona. Es superfàcil fer-ho però la Federació no hi pensa.
Andalussia perquè són més guapos tenen dos grups. Penso que la Federació no vol evolucionar en aquest aspecte.
VALDÉS I ELS PORTERS EBRENCS. En aquestes comarques tenim grans porters, Povill, Josué, Marc Bertomeu, Chema, Selu Ruiz són
els cinc millors porters de la Segona catalana d’aquetes terres en el trofeu Zamora i són millors que Valdés que serà un gran porter però
que no ha donat cap raó del perquè no renova. Jo em penso que sé perquè és. Vostès?. Per mi suspens total.
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Roquetenc-Muntells (18.30 h)
Diumenge

Alcanar-R. Bítem (16 h)
Godall-Bot (15.15 h)

Jesús i Maria-Batea (16 h)
Arnes-Deltebre (15.45 h)

la Galera-Ginestar (15.15 h)
Corbera-Benissanet (16 h)

Xerta-Catalònia (16 h)
Descansa, Tivissa

RESULTATS

17a jornada Quarta catalana

Corbera-Tivissa 7-0

La Galera-Benissanet 0-3

Arnes-Ginestar 1-1

Batea-Deltebre 3-0

Godall-Jesús i Maria 4-0

Alcanar-Bot 4-0

Muntells-Rem. Bítem 0-3

Roquetenc-Catalònia 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 16 44 14 42

2. Corbera 16 71 16 41

3. Alcanar 16 43 9 38

4. R. Bítem 16 47 13 33

5. Catalònia 16 33 28 30

6. Bot 16 38 35 25

7. Arnes 16 26 24 24

8. Godall 16 54 38 23

9. Benissanet 16 29 28 20

10. Roquetenc 16 31 40 20

11. Ginestar 16 29 34 19

12. Tivissa 16 32 44 18

13. Jesús i Maria 16 23 37 15

14. Xerta 16 25 38 14

15. la Galera 16 20 49 14

16. Muntells 16 21 55 5

17. Deltebre 16 12 73 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte

Arnes-Amposta (12.30 h)

Ginestar-Olimpic (16 h)

R. Bítem-Masdenverge (16 h)

Gandesa-S. Bàrbara (18 h)

Diumenge

Jesús i Maria-Alcanar (11 h)

Tortosa Ebre-Aldeana (11 h)

RESULTATS

15a jornada Femení

Arnes-Ulldecona 3-3

la Cava-Olimpic 8-1

R. Bítem-Amposta 2-4

Tortosa Ebre-Masdenverge 3-2

Jesús i Maria-Aldeana 3-1

Ginestar-Alcanar 1-2

Gandesa i Santa Bàrbara, descansaven

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. la Cava 13 80 11 37

2. Ulldecona 13 82 8 35

3. Amposta 13 63 22 31

4. Arnes 13 63 20 27

5. Santa Bàrbara 13 41 27 25

6. Jesús i Maria 13 31 32 23

7. Aldeana 13 32 51 18

8. Tortosa Ebre 13 28 48 18

9. Rem. Bítem 13 23 39 14

10. Alcanar 13 11 46 9

11. Olimpic 13 28 67 9

12. Gandesa 13 12 41 7

13. Masdenverge 13 20 55 5

14. Ginestar 13 19 67 3

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Móra Nova-Deltebre (16.30 h)
Diumenge

la Sénia-Aldeana (16 h)
Camarles-Campredó (16 h)
S. Bàrbara-Horta (16.30 h)

Atlas-L’Ametlla (16 h)
Flix-Vilalba (16 h)

Ulldecona-Tivenys (16 h)
Perelló-Olímpic (16 h)

Sant Jaume-Pinell (15.45 h) 

RESULTATS

17 jornada, Tercera catalana

Perelló-Sant Jaume 1-1

Ulldecona-Olimpic 2-2

Tivenys-Flix 0-2

Móra Nova-Vilalba 3-2

Atlas-Deltebre 0-1

S. Bàrbara-l’Ametlla 2-2

Camarles-Horta sus

la Sénia-Campredó 1-0

Aldeana-Pinell 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 17 38 25 36

2. Olimpic 17 36 16 34

3. Flix 17 40 20 34

4. la Sénia 17 32 18 30

5. Ulldecona 17 24 22 27

6. Pinell 17 38 25 26

7. Deltebre 17 25 26 25

8. Camarles 17 22 24 24

9. Móra Nova 17 25 27 23

10. Horta 17 30 35 23

11. Vilalba 17 27 32 20

12. Aldeana 17 23 28 20

13. L’Ametlla 17 22 27 20

14. Atlas 17 24 27 19

15. S. Bàrbara 17 28 36 19

16. Sant Jaume 17 27 31 18

17. Tivenys 17 26 46 13

18. Campredó 17 16 36 12

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Roda Berà-Tortosa (16 h)
Catalònia-Alcanar (16 h)

Roquetenc-l’Ampolla (16.30 h)
Diumenge

Vilaseca-Cunit (16 h)
SP i SP-Cambrils (11.30 h)

Catllar-Gandesa (12 h)
la Cava-Jesús i Maria (16 h)

Salou-Calafell (16.30 h)
R. Bítem-Camp Clar (16 h)

RESULTATS

17 jornada, Segona catalana

Catalònia-Roquetenc 1-1

R. Bítem-Alcanar 0-1

Roda Berà-Camp Clar 1-3

Salou-Tortosa 0-1

la Cava-Calafell 4-0

Catllar-Jesús i Maria 1-1

SP i SP-Gandesa 2-3

Vilaseca-Cambrils 2-2

Cunit-l’Ampolla 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 17 41 18 36

2. la Cava 17 31 15 33

3. Alcanar 17 38 19 31

4. Catllar 17 23 18 31

5. Tortosa 17 35 22 27

6. Vilaseca 17 28 19 27

7. R. Bítem 17 23 20 27

8. Gandesa 17 31 29 27

9. Camp Clar 17 21 30 25

10. Cambrils 17 26 20 24

11. L’Ampolla 17 23 23 21

12. Roda Berà 17 18 25 21

13. Roquetenc 17 27 25 20

14. Salou 17 16 27 17

15. Catalònia 17 26 39 17

16. SP i SP 17 16 36 16

17. Cunit 17 16 31 12

18. Calafell 17 16 37 12

Segona catalana

Nacho, ja als darrers minuts, va fer un gran gol que va ser l’empat.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

Nacho Orozco va
empatar en temps afegit
per al Catalònia, contra
el Roquetenc, diumenge

passat (1-1)

Derbi
PRÒXIMA JORNADA  
Terrassa-Vilafranca
Figueres-Santboià
Cornellà-Manlleu

Gavà-Castelldefels
Muntanyesa-Palamós
Gramanet-Balaguer

Júpiter-Vic
Rubí-Olot

Vilassar-Pobla Mafumet
Rapitenca-Europa (diu 12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 20 15 3 2 36 9 48
2. Cornellà 20 13 4 3 36 18 43
3. Europa 20 12 6 2 27 12 42
4. Rubí 20 9 7 4 34 20 34
5. Manlleu 20 8 9 3 23 12 33
6. Figueres 20 10 3 7 27 23 33
7. Santboià 20 7 8 5 25 23 29
8. Pobla Mafumet 20 7 8 5 21 22 29
9. Vilassar 20 7 5 8 22 25 26
10. Rapitenca 20 5 10 5 20 16 25
11. Gramanet 20 5 10 5 17 17 25
12. Terrassa 20 5 8 7 23 20 23
13. Gavà 20 5 5 10 17 21 20
14. Castelldefels 20 4 7 9 14 26 19
15. Muntanyesa 20 4 7 9 16 33 19
16. Vilafranca 20 4 7 9 15 28 19
17. Palamós 20 4 6 10 21 37 18
18. Júpiter 20 4 5 11 20 33 17
19. Vic 20 2 10 8 15 23 16
20. Balaguer 20 2 8 10 21 32 14

Tercera divisió RESULTATS
20a jornada, Tercera divisió

Vilafranca-Figueres 1-1
Santboià-Cornellà 1-3
Manlleu-Gavà 0-1
Castelld.-Muntanyesa 0-2
Palamós-Gramanet 2-1
Balaguer-Júpiter 4-0
Vic-Rubí 0-4
Olot-Vilassar 4-0
Pobla M.-Rapitenca 2-2
Europa-Terrassa 2-0

PRÒXIMA JORNADA  
Martinenc-Andorra 

Igualada-Ascó (diu 12 h)

Torredembarra-Santfeliuenc

Tecnofutbol-Viladecans

Morell-Cervera

Tàrrega-Sants

Vilanova-Valls

Torreforta-Amposta (diu 11.45h)

Reddis-Vista Alegre

RESULTATS

17 jornada, Primera catalana

Torreforta-Reddis 3-1

Vilanova-Amposta 0-0

Tàrrega-Valls 0-0

Morell-Sants 3-2

Tecnofutbol-Cervera 1-0

Torredem.-Viladecans 0-0

Igualada-Santfeliuenc 3-1

Martinenc-Ascó 2-2

Andorra-V. Alegre sus

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 17   46  17 39

2. Santfeliuenc 17 23 14 34

3. Igualada 17 35 16 32

4. Viladecans 17 24 15 30

5. Martinenc 17 32 17 27

6. Amposta 17 26 20 27

7. Tàrrega 17 27 23 27

8. Vilanova 17 23 20 24

9. Torreforta 17 23 29 23

10. Vista Alegre 17 24 26 22

11. Reddis 17 18 33 22

12. Tecnofutbol 17 16 27 20

13. Andorra 17 18 23 18

14. Morell 17 14 27 18

15. Valls 17 15 24 15

16. Sants 17 25 36 15

17. Cervera 17 19 33 14

18. Torredembarra 17 20 26 12
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QUARTA CATALANA

Aquest cap de setmana, el Club Bàsquet Cantaires aprofitant el partit disputat del sènior al
pavelló de Ferreries va voler mostrar el suport al jugador de l’infantil Terres de l'Ebre,  Santi
Sabaté i a la seva família, després de que el passat 4 de gener va patir un problema de cor i
està ingressat a l'hospital. Així els nens del seu equip van fer una pancarta que van lluir tant ells
com la resta de jugadors del club i la família del noi, (avis, germans i tiets), on es podia llegir
"Ànims Santi, estem amb tu".

‘Ànims Santi, estem amb tu’

Futbol femení. Triomf a Vilanova (1-3)
FUTBOL FEMENI. PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA GRUP 1. VILANOVA - TORTOSA EBRE 1-3
Partit molt intens i interessant. Les tortosines van començar a pressionar la sortida de pilota del rival i van acon-
seguir robar moltes pilotes a zona de tres quarts i van llençar perilloses contres, unes vegades la portera i al-
tres la mala punteria van impedir el premi. Al min.28 una pilota a l'esquena de la defensa tortosina un pel avança-
da va permetre a Alba entrar sola i regatejar a la portera i fer pujar el primer gol al marcador. Les jugadores
de Ximo Paredes no es van tirar enrere i van seguir pressionant la sortida de pilota de les locals i així al 38 Pau-
la molt activa robava una pilota la posava per Sheila, que aprofitava un mal rebuig dels centrals locals i es que-
dava sola davant la portera i empatava el partit. La segona part l'equip local va notar l'esforç físic de la prime-
ra part i el Tortosa-Ebre es va fer amo del mig del camp,i va tancar a les locals. Al min. 70 una gran jugada
d’Alba feia la passada de la mort per a que Paula Curto marqués l’1-2. Les locals van quedar tocades i 10 min
desprès era Sheila Lozano qui de un potent xut posava el definitiu 1-3. Amb aquesta victòria el Tortosa-Ebre
acaba la primera volta amb una meritòria tercera plaça. TORTOSA-EBRE: Gemma, Cinta, Paula, Alba Vilàs, Lau-
ra, Marta, Laia, Sheila Lozano, Sheila Piñol, Erika, Alicia. A la banqueta van estar Paula Tena, Cinta Andreu, Ra-
quel.

El vent suspèn el Duatló de Muntanya
El vent va impedir, diumenge passat, la celebració del primer Duatló de Muntanya
Intersport-Fevi. Des de l’organització es comentava que “estava tot a punt i amb molta
il.lusió per acollir aquesta cursa però només hi ha un factor que no es pot controlar i aquest
és el metereològic. I amb el vent que feia diumenge no es podia dur a terme”.
La data prevista per a la seua celebració és el diumenge dia 17 de febrer. 

El Batea no va jugar diumen-
ge per la incomparescència
del Deltebre B. Fonts del club
del Delta aclarien que “les
nombroses baixes que té el
primer equip comporten que
jugadors del filial hagin d’a-
nar a les convocatòries de
Baltasar Capera. Ja ens va
passar el cap de setmana
anterior. Això i altres motius
de darrera hora van fer que

el mateix diumenge no hi
haguessin suficients juga-
dors disponibles per anar a
Batea. I no es va poder anar.
Ho lamentem però aquest va
ser el motiu”. El Batea
segueix líder una vegada se li
dóna guanyador del partit
amb el 3-0. El Corbera, per
la seua part, va vèncer per 7-
0 al Tivissa. Els visitants
només van presentar-se amb

nou. Després, als 10 minuts,
ja van ser-ne 11. Però els de
Roca no van perdonar.
Cornejo i Fidel, amb un hat
trick cadascun, i Jordan van
marcar. El filial de l’Alcanar,
equip que només ha rebut
nou gols (un dels que menys
del futbol català) va golejar el
Bot. Tampoc cedeixen els
filials del Remolins-Bítem i el
del Catalònia. 

El Batea no disputa el seu partit
AMPOSTA LAGRAMA - ASISA
MALAGA 33-33

L'Amposta va sortir a disputar
el partit amb 9 jugadores,
sent tot una veritable incògni-
ta. Li va costar entrar-hi per-
què durant els primers 15
minuts sempre va anar a
remolc del rival. Però un cop
la defensa es va enfortir i la
porteria va començar a funcio-
nar, es va acostar al marca-

dor poc a poc, amb consistèn-
cia, arribant a gaudir d'un
aventatge de 4 gols abans
dels últims 5 minuts. En els
últims minuts la davallada físi-
ca es va notar i al descans el
resultat era 16-15. A la repre-
sa i un cop les ampostines
una mica descansades, volien
intentar implantar el mateix
ritme que a la primera part.
Així va ser fins a falta de 10
minuts quan el Màlaga empa-

tava a 26. Tot es diluia quan el
Màlaga a falta de 5 minuts per
al final, es trobava 3 gols per
sota (29-32). Però la reacció
va ser èpica, amb l’ajuda de
l’afició, i es va empatar i fins i
tot tenir opcions de guanyar
en l'última possessió. Resultat
final 33-33. El proper partit de
l'Amposta, a Còrdova, visitant
l'ADESAL que degut a l'empat
del Màlaga, és líder en solitari
amb més avantatge. 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA. (33-33)

Empat de prestigi

TORTOSA HIDROCANAL, 27
HANDBOL GAVÀ 27

Després de la llarga pausa
nadalenca, les tortosines
van començar la segona
volta rebent l'Handbol
Gavà, equip que ha
sorprès pels seus bons
resultats durant la prime-
ra.  
Molt ambient i amb molt

públic a la graderia, l'equip
tortosí va iniciar el partit
molt concentrat, amb una
defensa ben posicionada i
un contundent, ordenat a
l'atac que va saber conser-
var al llarg de tot l'encon-
tre. Enfrontament molt
igualat, sense diferències
substancials en el marca-
dor, tot i dominat sempre
per l'equip local. Al final,

gran partit d'handbol, de
molt bon nivell, resolt amb
un empat que decep per la
proximitat de la victòria.
Tot i la baixa de Paula
Estorach, absent per
motius acadèmics, s'ha de
destacar la titularitat de la
portera juvenil, Nerea
Cardona, que va debutar
amb una bona actuació
sota pals.

El CV Roquetes, es va impo-
sar al CV Ametlla del Vallès,
equip situat a mitja taula,
per un clar 1-3. Els parcials
de l'encontre van ser: 17-
25/17-25/25-19/16-25.
Amb aquest resultat, els
roquetencs segueixen al
capdavant de la classifica-
ció juntament amb el CV
Alella. La propera jornada,
que serà la primera de la
segona volta, l'equip jugarà
justament contra el CV

Alella, en un encontre inte-
ressant que permetrà que
un dels dos equips encap-
celi la classificació en soli-
tari. Recordar que en el par-
tit que obria la competició
el CV Roquetes es va
impossar per 3-0 al CV
Alella.
El CV Roquetes femení, per
la seua part, va guanyar al
DSB Colegio Aleman de
Barcelona per 3-0, amb els
parcials de 25-23/26-

24/25-21, parcials molt
ajustats. 
L'equip a falta d'una jorna-
da per al final del campio-
nat, segueix en segona
posició, per darrera del
Tarragona SPSP-2017. 

En la propera jor-
nada, les de Roquetes juga-
ran a la pista de Pintures
Planell Igualada B, un equip
que ocupa la penúltima pos-
sició a la taula classificato-
ria de Lliga.

VOLEI ROQUETES. S’ENFRONTARÀ A L’ALELLA

El sènior masculí segueix líder

El sènior del Centre
d'Esports es va endur ,en el
primer partit oficial de l'any,
una victòria molt important
fora de casa que el situa,
amb un partit menys, a la
sisena posició.
Tot i un inici de partit desen-
certat dels tortosins, 4-2 al
minut 12, la igualtat va ser
la nota predominant durant
tot el partit. No obstant, els
del Baix Ebre no van deixar
escapar el mínim avantatge
aconseguit a la mitja part
(13-14) i mitjançant una
defensa molt intensa van
aconseguir endur-se els dos
punts. El resultat final va ser
de 24-25. Aquesta setmana
cap de setmana s’havien de
disputar dos partits a casa,
dimecres a les 21 h al pave-
lló de Ferreries el partit ajor-
nat contra l'Handbol Claret i
el dissabte a les 21 h contra

el líder, l'Associació
Esportiva Xarxa. El Claret no
va presentar-se i, per tant,
victòria per 10-0. 
D’altra banda, els juvenils
s'enfrontaven al líder de la
categoria, l'H. Poblenou. El
partit va estar disputat des
del primer segon fins a l'úl-
tim. Ni un equip ni l'altre
podia anar-se'n del marca-
dor i les màximes rendes
que s'aconseguien eren d’un
o dos. Tot i això, els torto-
sins amb un molt bon inici
de la segona part es van
poder col·locar quatre gols
amunt, però els visitants no
es van ensorrar i van seguir
lluitant pel partit, a falta
d'uns 5 minuts els locals
encara el controlaven per un
o dos gols d'avantatge,
però unes imprecisions en
atac van provocar que els
del Barcelonès a falta d'un

minut es fiquessin un per
sobre i van saber aguantar
el resultat fins al final. El
resultat va ser de 25-26.
Aquest cap de setmana els
del Baix Ebre viatgen al
camp del Vendrell.
Els cadets del Centre
d’Esports Tortosa retornen a
la competició oficial amb
una derrota a casa davant
del conjunt barceloní. Tot i
que van marcar 34 gols, es
van produir moltes pèrdues,
llançaments errats i cap
penal marcat. Tot el partit
van anar darrere el marca-
dor i a la 2a part es van
posar només a 1 gol i es va
creure que el final seria de
patiment, com ens tenen
acostumats, però els proble-
mes en defensa i l’habilitat
del Liceu ens van tornar a
deixar al lloc. El resultat final
va ser de 34-42.

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

El 2013 comença amb victòria

CH TORTOSA HIDROCANAL

Empat que sap a poc

En l'últim partit de la primera
volta de la lliga, el sènior de
Cantaires va aconseguir una
difícil victòria davant del
poderós equip del
Torreforta. L'equip tarragoní
venia llançat després d'enca-
denar molts partits guanyats
i va demostrar el perquè de
la seva condició d'equip cap-
davanter. La igualtat fou la

nota predominant al llarg
dels 40 minuts. Al descans
es va arribar amb un petit
avantatge local (37-35). 
A la represa el joc va canvia-
rradicalment. El millor estat
físic dels ebrencs va perme-
tre augmentar la intensitat
defensiva mentre que els
tarragonins es van refugiar
en una zona 2-1-2 el que

resta de partit. Així el
Cantarires va augmentar la
diferència, arribant a tenir 14
punts d'avantage (75-61,
minut 34). Unes darreres
accions a contrarrellotge del
Torreforta van fer que el mar-
cador s'igualés una mica,
però sense perill de deixar
escapar la victoria final (84-
78). 

BASQUET. CONTRA EL TORREFORTA (84-78)

Gran triomf del primer equip del CB Cantaires
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L’ENTREVISTA DIANA MAR
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
Els socialistes, Núria Ventura i Joan Alginet, defensen «el seu dret a decidir»

Aquest dimecres, 23 de
gener, ens preparàvem
per assistir a la votació
de la declaració de sobi-
rania i dret a decidir al
Parlament de Catalunya.
Un text conjunt presentat
per CiU, ERC i ICV-EUiA, i
al que el PSC, amb Pere
Navarro al capdavant,
pensava votar en contra.
Però, com en tot
moment històric, en
aquesta ocasió també
vam comptar amb un
factor d'última hora, que
ha fet de l'aprovació del
document amb 85 vots a
favor, 41 en contra i
dues abstencions, la
NOTÍCIA de la setmana,
ja no tant pel contingut
històric, que hi és, no hi
ha dubte, sinó per la
desidència de cinc socia-
listes que en el moment
de votar, van decidir no
votar, desobeint les
ordres internes de partit.
Ja que en la reunió prè-
via que van mantenir el
PSC abans de la trobada
al Parlament, Navarro va
ser molt clar “el PSC no
es pot permetre el luxe
de mantenir-se en "la
indefinició. Els que no
comparteixin els criteris
de la direcció hauran de
decidir què volen fer…”.
Dit i fet, Àngel Ros,
alcalde de Lleida; Joan
Ignasi Elena, líder
d'Avancem; l'exconselle-
ra Marina Geli i les dipu-
tades Núria Ventura i
Rocío Martínez Santpere
van trencar la disciplina
de vot i ara s'exposen a
una possible sanció per
part del partit del que
encara hi formen part.
L'ebrenca, Núria
Ventura, no ha estat l'ú-

nica socialista ebrenca
que s'ha manifestat a
favor del Dret a Decidir.
Joan Alginet, regidor
socialista de Deltebre,
també ha volgut deixar
clara la seva posició i el
mateix dia escrivia en
una potent xarxa social
aquest comentari “ … el
meu suport a la declara-
ció presentada per CiU,
ERC i ICV! Som una nació
i tenim el dret a decidir”
i a continuació, “volia
esperar un moment
històric per anunciar la
meva dimissió dels
càrrecs orgànics al PSC
i del que sol·licitaré la
meva baixa en els pro-
pers dies”.
Baix el meu punt de
vista, les reaccions dels
cinc diputats, així, com
la decisió presa per
Alginet, respon a un acte
de coherència si tenim
en compte el camí que
va emprendre el PSC
després de la Diada de
l'11 de Setembre. En
aquell moment i davant
el miler i mig de ciuta-
dans que van sortir al
carrer, demanant la

Independència. Els
socialistes catalans van
començar a parlar de la
fòrmula federalista,
d'una societat canviant i
del dret a decidir els
canvis, per part de la
societat catalana. En
aquell moment, la diputa-
da ebrenca, Núria

Ventura i el regidor de
Deltebre i responsable
de Comunicació del par-
tit a l’Ebre, Joan Alginet,

explicaven que calia
afrontar els canvis i que
els partits s'havien d'a-
daptar als nous temps.
En una de les entrevistes
mantinguda amb Alginet,
a finals de setembre, al
Dixa'm Vore, a Canal TE,
el regidor explicava que,
“havia arribat el moment

en què el poble català
volia ser propietari del
seu destí i tenia dret a
decidir-ho”, apuntant,
“ens hem identificat
massa amb el PSOE, en
determinades ocasions i
ara no ens creuen, quan
parlem del projecte fede-
ralista”, arribant a asse-
gurar que “el federalis-
me està orfe”. Quan al
model federal de país,
Núria Ventura encara va
anar més enllà “segura-
ment el model federal
que proposem els socia-
listes catalans és dife-
rent del que plantejarà el
PSOE”. Ventura també va
ser molt clara, el dia que
va visitar el plató del

Dixa'm, allà pel més
d'octubre de 2012, al
dir, “que els socialistes
tenien molt clar que el
poble de Catalunya havia
de parlar, per mitjà d'un
referèndum” afegint,
“ens hem de posicionar

de cara a les relacions
que volem mantenir de
cara al futur, amb
Espanya”. 

En definitiva, el que es
buscava aquest passat
dimecres, 23 de gener,
al Parlament de
Catalunya, era l'aprova-
ció del 'dret a decidir' i
assegurar que Catalunya
“té, per raons de legiti-

mitat democràtica,
caràcter de subjecte
polític i jurídic sobirà” i
això, ja s'ha aprovat.

«Segurament el model federal català
és diferent del que plantejarà el PSOE»

Núria Ventura, diputada pel PSC

«El Federalisme està orfe» Joan
Alginet, responsable de Comunicació

del PSC a les Terres de l’Ebre
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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:

• Llom de bacallà

• Sal 

• Oli d`oliva

• Herbes provençals

• Verdures diverses

PREPARACIÓ:

S`envassa el bacallà al buit, a 70  graus durant 15  mi-
nuts. Posem en una safata al forn, la verdura, dues hores a
80 graus. I’emplatem.

«Primentons i Tomates» Avui: Llom de  bacallà d’Islandia
al forn a baixa temperatura i amb timbal de verdura

RESTAURANT NOUBAR - VINARÒS 

Plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Ferreres Puchol, Mª del Carme   

Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977510348 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Xavier Ferre - Lluis Ferre  

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Mercè Bel - Carles Mur               

Sant Isidre, 87  (St. Carles de la Ràpita)  977741460

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat en general, tot i que de matinada quedaran algunes
restes de núvols al vessant nord del Pirineu i a punts del quadrant nord-est. A
partir del vespre tornaran a arribar núvols alts i mitjans per l'oest del país, més
compactes al final del dia.

Precipitacions
Al final del dia és probable alguna precipitació feble i minsa al vessant nord
del Pirineu, amb una cota de neu a l'entorn dels 1600 metres.

Temperatures
Les mínimes baixaran lleugerament en general, tot i que a l'Empordà pujaran
entre lleugerament i moderadament. Es mouran entre els -7 i -2 ºC al Pirineu,
entre els -5 i 0 ºC al Prepirineu, entre els -3 i 2 ºC a la depressió Central, entre
0 i 5 ºC al prelitoral i entre els 4 i 9 ºC al litoral, localment més altes al litoral
sud.
Les temperatures màximes seran similars o lleugerament més altes. Es situa-
ran entre els 2 i 7 ºC al Pirineu, entre els 5 i 10 ºC al Prepirineu i la depressió
Central, entre 7 i 12 ºC al prelitoral i entre els 9 i 14 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Serà entre bona i excel·lent en general, malgrat que de matinada serà regu-
lar al vessant nord del Pirineu i a punts del nord de la depressió Central per la
presència de boirines.

Vent
Vent de component nord i oest. De matinada, serà moderat amb cops forts i
algun de molt fort a la meitat sud i al nord de l'Empordà, mentre que a la resta
del país serà entre fluix i moderat. A partir d'aleshores, afluixarà i quedarà
entre fluix i moderat en general amb algun cop fort.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Dins  de la teva  vida sentimental , avui tindràs
l'art  de veure  el costat  millor  de les coses  i
de les persones . Pensa que tens  mil maneres
de fer esport  mentre et diverteixes .

Taure
20/4 al 19/5

La sensació  de risc  i el forts  estímuls  que
reps  per part  de la teva  parella  et mantindran
alerta .Quan  hi ha crisi , el més  important  és
poder aprendre  la lliçó .

Bessons
20/5 al 21/6

Amb  Venus  transitant  pel teu  signe , la teva
sensualitat  es manifesta  de manera  natural .
Et fa  atractiu  i desitjat  per les persones  que
t'envolten.

Cranc
22/6 al 21/7

Tens la sensació  que dintre  teu  viuen  senti-
ments  que van en moltes direccions. Augment
de la teva percepció intuïtiva i de la  teva sen-
sibilitat. 

Lleó
22/7 al 22/8

Viuràs  moments  encantadors  i de molta pro-
ximitat  amb la teva parella .Respecte  a la teva
salut , et convé mantenir una alimentació equi-
librada que et reposi del teu  desgast  diari.

Verge
23/8 al 21/9

Vius  una època  molt activa  en la teva vida de
parella , fet  que et  donarà  una excel·lent  visió
dels teus  assumptes  sentimentals . Avui  has
d'evitar  conduir  amb presses.

Balança
22/9 al 22/10

Vius un  període  ideal per prendre  decisions
que et beneficiïn pel que fa a l'amor. Respecte
a la teva salut, una nova filosofia  de vida  et
pot fer canviar  els esquemes.

Escorpí
22/10 al 21/11

El trànsit  de Venus  per la teva casa  vuit  reflecteix
que part de la energia  la utilitzaràs a  viure  el
sexe amb més  intensitat. Si generes  més equi-
libri entre oci  i feina , pots millorar  la salut.

Sagitari
21/11 al 21/12

Amb Venus transitant  per la teva casa set la
teva energia  actual millora  les teves relacions
sentimentals o socials. Dintre teu s'aviva el
desig de superar  totes les dificultats.

Capricorn
21/12 al 19/01

Tindràs una més gran expressió  creativa  i
més  confiança  en tu mateix  en els assump-
tes  sentimentals. Et trobes  en un moment
alegre  i expansiu.

Aquari
20/1 al 18/2

Vols experimentar , veure  i sentir  fins a on
pots  arribar  en la teva vida sentimental.
Respecte  a la teva salut , cuida  la teva gola ,
evita els llocs  contaminats  pel fum. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor , perquè  trobis l'equili-
bri , has d'oblidar-te de situacions  del passat
que a l'actualitat  ja no  tenen valor. Els pul-
mons et poden provocar  problemes.

MATÍ

SOL

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

13º 7°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos de llo-
guer a estrenar de 2 habi-
tacions, menjador, cuina,
bany complet i balcona-
da. Alta qualitat. Al costat
de col·legis, supermer-
cats i zona comercial. Tel:
607538304

Carrer Trafalgar. Local
comercial en l 'avinguda
principal de Les Cases
d'Alcanar. Façana acris-
talada. Totalment con-
dicionat. Ideal com ofi -
cina o per a desenvolu-
par activ itat de cara al
púb l ic .   Te l :
610203144

Ulldecona. Local en l lo-
guer o venda de 35m_,
reformat, amb aparador
al carrer, sòl de par-
quet i  bany, totalment
equipat, Ideal per of ici -
na o botiga. Situat en
e l  carrer  Ma jor
d 'U l ldecona.  Te l :
977743399

Del tebre.  Casa de 2
p lantes re formada,  3
hab i tac ions,  men jador
d'esti l  rústic amb xeme-
ne ia ,  cu ina of f ice,
bany, àmplia terrassa i
magatzem. De l tebre.
Zona La Cava.
145.000E.  Te l :
607538304

Del tebre.  Zona La
Cava,  avgda. Goles de
l 'Ebre.  Ampl i  loca l
comercial, ideal per of i -
c ines.  Es cantoner  i
totalment acristalat. En
e l  centre de l  pob le .
Reformat i  condiconat.
L loguer  o venda.
Consu l t i  preu.
610203144

La Ràpita.
C/ Gorria. 

Local comercial i ofici-
nes amb soterrani i
altell. En lloguer al
millor carrer de la
població.
610203144

diarimés
ebre
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A principis d'aquest mes,
l'Ajuntament de Tortosa pre-
sentava la nova temporada
de teatre a l'Auditori Felip
Pedrell, amb dues propos-
tes com a plats forts. D'una
banda "Cyrano de Bergerac"
i per l'altra, l'òpera Nabucco
de Verdi. Avui 25 de gener
ha arribat el moment de
poder gaudir del Cyrano
d'Oriol Broggi, a partir de les
22 hores. En aquesta ocasió
l'obra estarà protagonitzada
per Pere Arquillué, i es troba
de gira per Catalunya des-
prés d'haver-se estrenat a
Barcelona 25 anys després
de la representació de
Josep Maria Flotats. Cyrano
de Bergerac és un soldat
poeta, orgullós i sentimen-
tal, però el seu major defec-
te és posseir un gran nas
fins al ridícul. Està enamorat
d'una dona bella, la seva

cosina Roxana (Roxane en
francès), però donada la
seva pròpia lletjor, no espe-
ra res d'aquest amor.
Roxana, per la seva banda,
està enamorada de Cristián
(Christian de Neuvilette), un
altre soldat. A diferència de
Cyrano, Cristián és maco,
però no és eloqüent. Cyrano
pacta amb Cristián escriure
les cartes d'amor a Roxana,
doncs d'aquesta manera
aconseguirà almenys
expressar la seva estimada
els seus sentiments.
Roxana, cada vegada més
impressionada de l'esperit
del seu amor, confessa a
Cristián commoguda, que si
bé l'amor cap a ell va
començar per l'atractiu físic,
ara era la seva ànima el que
ella estimava. Això resulta
demolidor per Cristián i eufo-
ritzant per Cyrano, ja que
ella esmenta que li agradaria
que fos lleig. Però Cristián
mor en la guerra, i encara
que li demana a Cyrano que
li expliqui la veritat a Roxana,
aquest no ho fa i ningú l'hi
explicarà. Anys després de
la mort de Cristián, Cyrano,
gran company de Roxana, la
va a visitar cada dia exacta-
ment a les 6:00 pm. Ella
vesteix cada dia de dol,

tenint l'última carta que
"escriure" Cristián al pit.

Però un mal dia Cyrano es
retarda ja que al passar
caminant li cau un gran tros
de fusta trencant-li el crani.
Li indiquen que no es pot

moure del llit, però Cyrano
no fa cas; arriba on Roxana,
es disculpa pel retard (dissi-

mulant la seva ferida del cap
amb el barret) i li explica les
notícies. Roxana li demana
que li llegeixi l'última carta
de Cristián. Cyrano accepta
i la llegeix, però Roxana s'a-
dona que és de nit, i de cop
s'assabenta de la veritat,
encara Cyrano la nega.
Cyrano, sense acceptar, s'a-
comiada d'ella i sota la llum
de la lluna, recitant versos,
mor. Cyrano és fort i valent i
alhora és extremadament
sensible i donat a la paraula.

Un home que acaba seduint
no pel seu físic sinó a través
del pensament i la poesia. A
través de la paraula esmola-
da. Finalment, el defecte de
Cyrano (el seu gran nas) el
fa ser més brillant, però el fa
patir desmesuradament. I
quan coneix a Cristià, jove i
guapo, fabriquen un joc
intel·ligent que va teixint un
parany per als personatges.
Un joc molt shakespearià
que consisteix a fer teatre
dins del teatre. Suplantar

personalitats, arribar a l'es-
pectador de manera clara:
si interpretes a un altre
escreix amb ell, i et fiques
en mons perillosos però pre-
ciosos. 
Cyrano és una obra de
“mosqueters, amb baralles,
balls, espases, carreres,
guerres, amor, teatre,
cançons, traïcions, conspi-
racions, emoció, mort i més
amor. 
Una obra completa i extraor-
dinària”.

Cyrano de Bergerac, al Pedrell

Avui 25 de gener ha
arribat el moment de
poder gaudir del
Cyrano d'Oriol Broggi,
a partir de les 22
hores. En aquesta oca-
sió l'obra estarà prota-
gonitzada per Pere
Arquillué, i es troba de
gira per Catalunya des-
prés d'haver-se estre-
nat a Barcelona 25
anys després de la
representació de Josep
Maria Flotats. 

Avui divendres es podrà gaudir d’una obra, a Tortosa, que feia 25 anys que no es representava a Catalunya

LLICÈNCIA PER INTERPRETAR

CULTURA

REDACCIÓ

Un joc molt shakespearià que
consisteix en fer teatre dins del teatre.

Arribant a l’espectador

              


