
        

Plana 7

ESPECIAL
diari ebrediari

DIVENDRES 1 DE FEBRER DE 2013    

www.mesebre.cat

núm. 656

VERSIÓ IPAD/IPHONE/ANDROID 
PATROCINADA PER:

ESPECIALESPECIAL
FORMACIÓFORMACIÓ

PLANA 12 i 13PLANA 12 i 13

Avui mateix comen-
cen unes de les fes-
tes majors d'hivern
més populars a les
Terres de l'Ebre: la
festivitat en honor a
la Patrona de
l'Ametlla de Mar, la
Verge Candelera.
Unes Festes Majors
per a tots els
públics i compro-
meses amb les but-
xaques de tothom.
Quatre dies de
gresca, teatre,
música, gastrono-
mia i activitats per a
grans i menuts.
Caleros i caleres ja
estan preparats per
poder gaudir-les, a
partir d’avui diven-
dres. P3

La Cala es vesteix de Festa

L'alcalde d'Amposta, Manel Ferré, ha declarat aquest dimarts als jutjats arran la denúncia del
regidor de PxC per un suposat tracte de favor a l'arquitecte municipal, per pressumptament
mantenir un sou més elevat del que preveu la llei. Ferré reitera davant la jutge la voluntat de
resoldre el cas de l'arquitecte per la via administrativa, mentre que el portaveu de PxC,
German Císcar, demana la seva dimissió si es demostra la seva culpabilitat.                 P4

Manel Ferré declara als jutjats d'Amposta

Terres de l’Ebre. ERC demanarà a tots els
ajuntaments i consells comarcals declarar les
Terres de l'Ebre zona lliure de fracking. 

P6

Esports. Avui sabrem si es confirmen els
rumors que indiquen que el rapitenc Angel
Rangel pot anar convocat amb la selecció per
Vicente Del Bosque. P10

Terres de l’Ebre. Camp i Ebre es
promocionen conjuntament a la 33a. edició de
Fitur de Madrid amb els ulls posats al turisme
rus. P8Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

Tots aquells municipis que tenen a la Mare de
Déu de la Candelera o Mare de Déu de la
Candela per patrona i per protectora celebren
aquests dies la seva festa major d'hivern. 
El culte a aquesta advocació de Maria, la mare
de Déu, la devesa Mare, la mare Terra, està
relacionada amb la Lluna i una herba anomena-
da Candelera o herba blenera, que té nombro-
ses propietats medicinals. 
Un d'aquests municipis és l'Ametlla de Mar,

que a partir d'avui es vesteix de gala per cele-
brar les seues festes majors, La Candelera
2013. 
El municipi ha dissenyat per aquests dies unes
Festes Majors per a tots els públics i compro-
meses amb les butxaques de tothom. Un dels
fets més destacats, una processó amb més de
dues mil torxes que rememora el dia en què la
seva llum va salvar uns pescadors d'un fort
temporal.

Editorial

La Candelera, unes festes esperades
Els informers, una nova 

plataforma per al ciberbullying

Opinió

A l'arribar aquestes dates, tots els caleros i cale-
res ens recollim amb els nostres amics, fami-
liars, amb la gent que estimem; és igual al lloc
on estiguem,  ja pot ser prop o lluny , tant se val,
sabem que  no hi podem faltar, sabem que
aquests dies  tots i cadascun  de nosaltres som
importants, perquè la nostra devoció és la matei-
xa, perquè ho portem al cor, a la pell. 
Tenim actes de tot tipus, però el punt central
més important,  és la processó, l'acte on ens
sentim units con fills d'una mateixa mare,  on
tots som igual davant del ulls de la Mare de Déu
de la Candelera. Així ho explico a la gent que no
ens coneix , a la gent que em pregunta com són
les festes del meu poble.
En un any diferent per molts de nosaltres, difícil
per les situacions particulars i generals,
l'Ajuntament i la Comissió de Festes , teníem un
gran repte, fer oblidar durant uns dies, unes
hores, tots els problemes. Teníem  l'obligació de
donar el millor de nosaltres per fer gaudir als
caleros, perquè si aconseguim encara que sigui
per un instant fer somriure a la iaia, fer xalar al
jove i emocionar al pare i a la mare, haurà valgut
la pena l'esforç.
Com a regidor de festes em sento, un any mes,
orgullós de l' encàrrec de preparar les festes
més importants dels caleros, us ben asseguro
que tot l'equip de l' ajuntament hem posat el cor
i l'ànima, per aquesta raó esperem que gaudiu
d'aquests dies i sigueu molt feliços .
Tenim ganes de mostrar-nos a fora i d'acollir
aquells que ens vulguin acompanyar. Volem
ensenyar-los com vivim les festes i perquè les
vivim així. Els que les viuen una vegada, hi repe-

teixen, ja que són quatre dies per donar-ho tot.
Com a poble acollidor, ens deixem la pell per
convertir els que venen de fora en nous caleros
i caleres. És la màgia de la Candelera, fer que
les nostres festes també ho siguin  de tothom.

Bones festes i visca la Mare de Déu de la
Candelera!

Albert Medrano
Regidor de Festes

La màgia de la Candelera

Opinió

Les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació
s’han configurat com a eines
de gran utilitat per a l’aprenen-
tatge i l’oci, i la vida de moltes
persones ha adquirit una
dimensió més, la virtual, a l’a-
bast d’un simple clic. La irrup-
ció d’aquest nou tipus de rela-
ció aporta molts avantatges i
possibilitats però obre també
camins una miqueta incerts,
que poden conduir a situacions
difícilment controlables. Ara,
qualsevol cosa que es faça en
la xarxa és pública i la possibi-
litat que té d’estendre’s és
quasi il·limitada, com a il·limita-
da és la xarxa de contactes
que cada persona pot tenir en
el seu ordinador. Per això, i
perquè no tot és innocu i exis-
teixen també molts riscos, és
necessari que sapiguem clara-
ment què és el que podem i el
que no podem fer; conèixer
quins dels comportaments
quotidians són inadequats, fins
i tot il·legals, i quines són les
conseqüències dels mateixos.
Entre les accions que prolife-
ren cada vegada més a la
xarxa està el ciberbullying,
entès aquest com la consecu-
ció de comportaments agres-
sius i insultants contra una per-
sona a través de tecnologies
interactives, bàsicament
Internet i la telefonia mòbil. Es
consideren ciberbullying els
insults, les amenaces, l’envia-
ment reiterat de correus a algú
que no desitja rebre’ls, les
humiliacions, el spam, la distri-
bució de fotos trucades, la
suplantació de la identitat…
Enfront d’aquest tipus de com-
portament, encara no estan
clarament definits els proto-
cols d’actuació i fins a quin
punt han d’involucrar-se, per
exemple, els centres educa-
tius. Recentment ha aparegut
un nou fenomen a la xarxa, els
“Informers”, que fa que ens
posem en alerta donada la
ràpida expansió que està
tenint, i perquè s’ha convertit
en una plataforma de difama-
ció en tota regla. Són pàgines
de Facebook destinades a un
col·lectiu en concret (els alum-
nes d’una universitat, d’un insti-
tut, els habitants d’una ciutat o
poble en general…) on els
usuaris envien als administra-
dors missatges amb els seus
pensaments o opinions. La
particularitat de les pàgines
rau en l’anonimat de l’usuari,
que envia un missatge a l’admi-
nistrador i, després de supervi-
sar-lo, el publica al mur de tal
pàgina, on tothom ho podrà
veure.
La idea de l’anonimat ha ani-
mat molta gent participar-hi.
Es publiquen, sobretot, xafar-
deries i queixes de tot tipus.
En l’Informer s’intercanvien
bromes, acudits de fets univer-
sitaris o a l’institut, mencions
d’actituds gracioses de profes-
sors i alumnes i declaracions i

insinuacions sexuals o cites
romàntiques. La majoria de
vegades es tracta de rumors,
una pràctica universal, I és que
a la gent li encanten, ja que se
n’assabenta de coses que ni
sabia que havia fet. Els missat-
ges solen ser molt més direc-
tes i pujats de to del que
serien si anessin amb noms i
cognoms, però els Informers
sí que saben qui els envia, i
això està atorgant molt de
poder a les administradores
d’aquestes pàgines.
Si la cosa no passés d’aquí, de
crítiques benignes i bromes
còmplices, estaria prou bé, i
fins i tot podria ser graciós.
Però l’’anonimat dóna valentia,
i saber que pots tirar la pedra
i amagar la mà és molt mor-
bós. De les desqualificacions
s’ha passat a especulacions
gratuïtes i algunes bromes han
derivat en insults. Allò que per
unes és un entreteniment o
una pàgina banal, per altres és
un instrument perillós que pot
amagar agressions verbals a
persones concretes, i sembla
comptar poc si és invenció o
realitat o el mal que pugui patir
la víctima. A l’Informer podem
evidenciar els assetjaments,
que malauradament ja es
donaven abans.
Més d’un miler de persones
són seguidores d’aquestes
pàgines, que han obtingut
ressò a municipis, barris, uni-
versitats i transport públic.
Aquest fenomen s’està este-
nent per tot el territori, i a les
Terres de l’Ebre també ha arri-
bat. El primer informer de
Catalunya va ser el de la
Universitat Autònoma de
Barcelona, per iniciativa de
tres estudiants, i va néixer
arran de la sèrie de televisió
‘Gossip girl’, on hi ha una web
d’aquest estil del barri de Nova
York on aquesta transcorre.
La situació que es planteja és
preocupant i difícil de regular.
Tancant Informers no se’n
treurà res, ja que tan bon punt
en desapareix un, n’apareix un
altre. Hem de procurar entre
totes que eines tan interes-
sants com les noves tecnolo-
gies no acaben transformant-
se en armes que utilitzar, en
aquest cas, contra companys
o coneguts. La informació, la
formació i la sensibilització han
de contribuir al fet que millore
notablement l’escenari de ris-
cos i conductes inadequades
que en el moment actual són
notòries. El que cal és apren-
dre a gestionar aquests riscos
i aprofitar les oportunitats,
educant el comportament dins
de l’entorn digital, tal com ho
fem a fora. La primera inter-
venció ha de ser, sens dubte,
la prevenció. I la formació és
l’eina fonamental d’aquesta.

Arantxa Luque Cortés
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Més de 150 nanos i cap-
grossos obriran la celebra-
ció d'aquests dies de festa
avui a la tarda, amb la cara-
melada a càrrec de les
pubilles infantils i la cercavi-
la pels carrers de la pobla-
ció, aperitiu del que serà el
Pregó de la Festa major,
aquest any a càrrec de
Carme Forcadell, presiden-
ta de l'Assemblea Nacional
Catalana, i la proclamació
de les pubilles i
damisel·les.
El dissabte dia 2, serà el
dia més gran amb l'Ofrena
Floral a la Mare de Deu i la
Missa Major, tot i que l'acte
més representatiu de la

Festa es la multitudinària
Processó en honor a la
Candelera, on milers de
caleros i caleres els ciris
il·luminats mostren la seva
devoció acompanyant a la
verge. 
La Candelera d'aquest any
te d'altres ingredients tradi-
cionals com el Dia de la
Dona i el Dia de la Gent

Gran amb els correspo-
nents dinars de germanor i
algunes novetats com la
nota castellera de les fes-
tes que posaran els Xics
Caleros, nova colla caste-
llera que rebrà el seu
bateig oficial el diumenge
al matí a la Plaça Nova de
la ma dels Xiquets del
Serrallo i els Castellers de

Vilafranca.
Les nits estaran amenitza-
des per orquestres com
Jamaica Show, Top Líder o
Costa Este, destacant el
Concurs de DJ's que tindrà
lloc divendres a la nit, amb
la presència dels dj's Victor
Magan i Josepo i la matina-
da de dissabte amb la festa
Flaix FM al poliesportiu.

Andreu Martí, alcalde de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar explica que, “tot i que
l'austeritat i el rigor mar-
quen totes les actuacions
que emprenem des de
l'Ajuntament, hem buscat
les formules de col·labora-
ció i estalvi que ens perme-
ten poder gaudir de tots
els actes més tradicionals i

de tots aquells elements
que són més característics
de les nostres festes. La
gent té un programa al seu
abast fet amb el compro-
mís i l'actitud que requereix
la nostra Festa Major, grà-
cies a la col·laboració i
implicació de molta gent,
entitats i col·lectius”, diu
Andreu Martí.

L’Ametlla de Mar enceta una esperada
Festa Major de la Candelera

L'Ametlla de Mar comença
avui la Festa Major de la
Candelera, quatre dies de
festa que ja van tenir el seu
preludi el passat cap de
setmana, en el que es
varen concentrar la major
part d'activitats esportives i
culturals, bàsicament, l'es-
trena de l'obra “No et ves-
teixis per sopar a càrrec
del Grup Escènic de la
S.C.E.R, la trobada de
Bandes de Cornetes i
Tambors, el Concert de la
Banda de Musica o l'entre-
ga dels premis del Concurs
de Fotografia Paisatgística
de les Terres de l'Ebre.

El pregó de Carme Forcadell donarà el tret de sortida a quatre dies de festa

Les festes es podran veure de l’1 al 5 de febrer per Canal TE, cada dia a les 13h i a les 19.30h

REDACCIÓ

cedida

ACTUALITAT
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Manel Ferré ha hagut de
declarar aquest dimarts al
matí al jutjat número 1
d'Amposta arran la denún-
cia del regidor de PxC,
German Ciscar, per supo-
sat tracte de favor a l’arqui-
tecte municipal. 
Ciscar va interposar una
denúncia el passat mes de
desembre al.legant que   el
funcionari cobra del consis-
tori un complement especí-

fic per sobre del 30% del
seu salari, el límit legal en
aquests casos. Ferré ha
assegurat que este «hauria
de ser un tema merament
administratiu». 
L’alcalde també ha explicat
que l'Ajuntament va decidir
encarregar un informe jurí-
dic per determinar si s'està
complint la normativa, i que
quan l'informe  arribe, ser-
virà per aplicar-la. Si ens diu
que no és correcte, rectifi-
carem", ha manifestat l'al-
calde, però, que en el cas
que es determinés una apli-
cació errònia de la normati-
va "suposem que no s'hau-
rien de retornar els diners".
Per la seua banda, el regi-
dor de Plataforma per
Catalunya que ha denunciat
el cas, German Císcar, ha
insistit a demanar la dimis-
sió a l'alcalde si finalment
es proven els fets denun-
ciats. 
Segons Císcar, Ferré parla

d’un desconeixement que
així no és, perquè segons
ell existeixen proves que
demostren que actuava
amb coneixement de

causa, perquè hi ha un altre
treballador al qual sí que se
li està aplicant la Llei i els
diners que ha deixat de per-
cebre els cobra via gratifi-

cacions. També ha afegit
que «aquest informe del
que parla ni apareix ni apa-
reixerà, perquè no exiis-
teix».

L'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré ha reite-
rat davant la jutge
d'Amposta la seva
intenció de resoldre la
situació de l'arquitecte
municipal per la via
administrativa i d'a-
cord amb l'informe
jurídic que el consisto-
ri ha sol·licitat a la
Direcció General de la
Funció Pública. 

L’Alcalde d’Amposta, Manel Ferré, sortint dels Jutjats aquest dimarts.

MARIANO LALANA

ACN- Una seixantena de
persones, a títol particular
i en representació d'una
vintena d'entitats, van
assistir aquest dilluns a la
convocatòria de la
Cambra de Comerç de
Tortosa per debatre sobre
la situació del transport

públic a les Terres de
l'Ebre. Tot i que alguns
dels presents plantejaven
la necessitat de convocar
mobilitzacions, de forma
immediata, aquestes
s'han posposat a l'espera
de saber com prosperen
les negociacions que s'ini-

ciaran amb la Generalitat,
Adif i Renfe per aconse-
guir la millora, sobretot,
dels serveis ferroviaris. La
Cambra de Comerç lide-
rarà la creació d'una
comissió de seguiment
que coordinarà aquestes
reunions i que s'ha donat dos mesos de marge per aconseguir algun fruït.

La Cambra de Comerç de Tortosa es posa
dos mesos de marge per negociar

millores ferroviàries
Aquesta liderarà la creació d’una Comissió de Seguiment

Aquesta setmana els advo-
cats dels propietaris dels
32 habitatges il·legals de
la urbanització Serramar
d'Alcanar es reuniran amb
els serveis jurídics del con-
sistori canareu. Els veïns
volen un compromís de
l'Ajuntament respecte de
les indemnitzacions que
haurien de rebre i "garan-
ties patrimonials" si l'ende-
rroc, com dicta la última
sentència judicial, es fa
efectiu. Els propietaris no
estan disposats a empren-
dre plets de responsabili-
tats civils que s'allarguin en
el temps. Si no s'arriba a
un acord, amenacen que
seran ells mateixos els que
denunciïn la cinquantena
de promocions que es van
construir junt amb la seva
a Serramar i que tampoc
complirien amb la legalitat
urbanística municipal.

Responsabilitats
civils pel tema

d’Alcanar

El Grup d'ERC al Consell
Comarcal del Montsià por-
tarà a debat al Ple d'aques-
ta setmana el pagament del
transport adaptat de la
comarca que gestiona l'enti-
tat APASA. El darrer paga-
ment que ha fet el Consell
Comarcal del Montsià a l'en-
titat data del mes de maig
de 2011. Per al portaveu
del Grup Comarcal
d'Esquerra, Jesús Auré,
'aquest retard supera qual-
sevol previsió i està ocasio-
nant tensions importants de
tresoreria al proveïdor del
servei, fet que posa en risc
la seva capacitat per fer
front a les despeses de
caràcter ordinari'.

El retard del
pagament a

APASA, al Ple

L’Alcalde d’Amposta, Manel Ferré, declara 
als jutjats arran d’una denúncia de PxC

German Císcar, portaveu de PxC, denuncia que l’arquitecte municipal cobra un complement per sobre del 30%

ACTUALITAT
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Des de l'Alcaldia de l'a-
juntament de l'Aldea han
informat  que al plenari
d’aquesta setmana
retransmès per Antena
Aldaia es va aprovar el
pressupost del 2013 que
té com a elements signi-
ficatius la reducció del
capítol I (despesa de per-
sonal), del capítol II (des-
pesa corrent) i de la par-
tida de festes populars. 

En quan a les inversions
destaquen les assigna-
cions per a camins muni-
cipals, la possible finalit-
zació del Centre de Dia
per a la Gent Gran, la
substitució de lluminàries
per a l'adequació a la
normativa i d'estalvi
energètic, la construcció
de noves instal·lacions
esportives, vestidors per
a la Pista Coberta i la ubi-
cació de dos nous parcs
infantils. 
Destaquen també el man-
teniment d'ajuts a les
entitats, les subvencions
per a l'adquisició dels lli-
bres de text i estudis a
distància i que la partida
de despesa social ha
passat de 15.100 euros
a 30.000 Ûamb l'objectiu
d'atendre les necessitats
bàsiques de les famílies
més afectades per la
crisi. Partida que preve-
nen desde l’Aldea que
pot ser encara més

ampliada si així fos
necessari.
«Tot això complint les
estrictes premisses de la
nova llei d'estabilitat
pressupostària. Aquest

pressupost ha estat pos-
sible gràcies a una bona
situació financera del
nostre ajuntament i amb
la satisfacció que signifi-
ca per l'equip de govern

no haver tingut que pren-
dre cap decisió pròpia
que suposi un augment
dels impostos per a les
famílies de l'Aldea», han
assenyalat.

En el Pressupost per
al 2013 la partida de
despesa social ha
passat de 15.100 Û a
30.000 euros  amb
l'objectiu d'atendre
les necessitats bàsi-
ques de les famílies
més afectades per la
crisi. 

L’Alcalde de l’Aldea, Dani Andreu.

Cedida

Aquest dilluns el consis-
tori de La Sénia ha apro-
vat un projecte per a la
construcció d'una cen-
tral mini hidràulica.
L'empresa Hidroescarps
SLU serà l'encarregada
de construir una central
de 300 kW en sòl no
urbanitzable. El març del
2012 l'empresa va ini-
ciar les peticions per
poder aprofitar el desni-
vell del riu Sénia davant
del conegut Molí de
l'Hospital, i així, treure
profit de l'energia proce-
dent del salt d'aigua. A
més, l'organisme també
s'ha compromès a
revestir part del canal,
fet que des del consisto-
ri s'ha valorat com un
deute de "compromís
històric". L'alcaldessa,
Marutxi Ballester, consi-
dera que recuperar
aquests usos pot con-
vertir-se en un "atractiu
turístic" més de la zona.

Una empresa
mini hidràulica a

la Sénia

El Ple de l’Aldea aprova els comptes 
per a l’exercici de 2013

Les partides socials, que es dupliquen, són el tret més significatiu dels pressupostos

ACTUALITAT
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El secretari de Política
Territorial i Medi Ambient
de la Federació, Francesc
Gas, després d'explicar en
què consisteix la fractura-
ció hidràulica, ha advertit
que 'les Terres de l'Ebre no
estem exemptes d'explo-
tació mitjançant aquesta
tècnica'. Gas, 'davant els
riscos i les incògnites
ambientals que presenta
aquesta tecnologia', ha cri-

ticat un marc legal euro-
peu 'insuficient i excessiva-
ment permissiu' amb
aquesta pràctica. El repre-
sentant republicà ha fet
saber que a l'Estat espan-
yol s'han sol·licitat nom-
brosos permisos per a la
prospecció i exploració
d'hidrocarburs, acompan-
yats d'estudis geològics
que complementen aques-
tes recerques. Segons
Gas, 'el permís de pros-
pecció a Catalunya és
competència de la
Generalitat, excepte en els
casos en què l'àrea sol·lici-
tada afecti més d'una
comunitat autònoma, com
és el cas del projectes que
ens afecten les Terres de
l'Ebre. Llavors, s'ha de
presentar la sol·licitud al
Ministeri'. 
Gas ha reconegut que
'malgrat que els ajunta-
ments i els consells
comarcals no tenen cap
competència en la qüestió
de l'atorgament de permi-

sos, posteriorment sí que
han d'estar informats de
les actuacions que s'hagin
de dur al seu terme, tot i
que no les poden aturar'.
El portaveu del grup
comarcal d'ERC de la
Ribera d'Ebre, Francesc
Barbero, ha explicat que el

nord de la Ribera d'Ebre i
de la Terra Alta està afec-
tat pel permís de prospec-
ció d'hidrocarburs que ha
demanat l'empresa
Frontera Energy
Corporation en una zona
de 103.608 Ha. de super-
fície, a cavall entre

Catalunya i Aragó i que
arriba fins al nord de
Lleida. Els pobles de les
Terres de l'Ebre que es tro-
ben dins d'aquesta zona
són Riba-roja d'Ebre, Flix,
Ascó, Vinebre, la Fatarella,
Vilalba dels Arcs i la Pobla
de Massaluca.

Ahir dijous la Federació
de l'Ebre d'ERC ha
donat a conèixer una
moció que presentarà a
tots els ajuntaments i
consells comarcals per
declarar les Terres de
l'Ebre zona lliure de
fracturació hidràulica
(fracking), que permet
extreure el gas contin-
gut a l'interior de les
roques. 

REDACCIÓ

Roda de premsa, ahir dijous.
Cedida

L'Estació Nàutica ha tan-
cat un altre any de creixe-
ment des que va
començar el 2009. 
El 2012 les reserves direc-
tes realitzades per l'entitat
han crescut sobrepassant

els 300.000 euros direc-
tes i indirectes generats
per les quasi 4.000 perso-
nes que han arribat  grà-
cies a les gestions de
l'Estació. 
Els resultats de la promo-

ció i màrqueting també
han estat lleugerament
superiors. L'impacte del
valor publicitari del Pla de
màrqueting es calcula en
386.436 euros. 
Pel que fa a l'impacte glo-

bal aproximat que l'Estació
Nàutica ha aportat al destí,
enguany ha tingut un incre-
ment del 20%, amb un
volum total aproximat de
688.056 euros. 
Els turistes que arriben per
l'Estació Nàutica provenen
bàsicament de Catalunya i
l'Estat, tot i que durant els
dos últims anys s'ha fet
una bona gestió per tal de
captar visitants de països
emergents, com Rússia i
els Països de l'Est. 
Aquests clients s'han con-
vertit en aproximadament

el 30% dels visitants apor-
tats per l'Estació Nàutica,
tot i que no són el mercat
principal, que continua
sent el català.
S'han realitzat nous
acords amb operadors,
s'han arribat a gestionar
fins a 15 viatges de fami-
liarització i premsa i s'ha
treballat colze a colze amb
l'associació espanyola i
catalana d'Estacions
Nàutiques per desenvolu-
par la central de reserves
en línia, ja disponible a
www.estacionesnauticas.

L’Estació Nàutica de Sant Carles de
la Ràpita destaca els bons resultats

tot i la crisi econòmica
En la memòria del 2012 destaca l’increment en peticions i reserves

El grup municipal de CiU
ha presentat una moció
per debatre al Ple ordina-
ri de l'Ajuntament de
Tortosa, que es farà el
proper dilluns, de defen-
sa dels col·legis profes-
sionals de Tortosa i de
les Terres de l'Ebre.
Aquesta iniciativa arriba
després que hagi trans-
cendit que el Govern de
l'Estat està ultimant un
avantprojecte de Llei de
Serveis Professionals
que estableix com a
regla general que l'àmbit
territorial dels col·legis
professionals serà la
comunitat autònoma o,
en alguns casos excep-
cionals, l'àmbit provincial. 

Moció de CiU 
en defensa dels

col.legis
professionals

El grup municipal del PSC
a l'Ajuntament de Tortosa
ha entrat una moció per
debatre en el ple ordinari
del proper dilluns per tal
de reclamar al govern de
la Generalitat la integració
tarifària del transport
públic per abaratir el bit-
llet i millorar el servei. Els
socialistes han detallat
que a les Terres de l'Ebre,
el 93,3% dels desplaça-
ments són entre localitats
interiors del territori. La
distància mitjana que es
recorre és de menys de
25 km, i hi ha un 6,7% de
desplaçaments fora del
territori. 

El PSC de Tortosa
reclama la
unificació
tarifària

ERC demanarà a tots els ajuntaments i consells comarcals
declarar les Terres de l’Ebre zona lliure de fracking

Destaca els riscos i les incògnites ambientals que presenta aquesta tecnologia

ACTUALITAT
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Es tracta d'una iniciativa
solidària de l'empresariat
assistencial català que té
l'objectiu d'oferir, durant
aquest 2013 i a través
dels menjadors de les
residències i centres de
dia adherits, fins a 1.000

àpats diaris gratuïts a per-
sones grans amb necessi-
tats socials i econòmi-
ques, tot garantint la seva
correcta nutrició en un
recurs de proximitat, pro-
fessional i de qualitat, on
poden rebre l'atenció que
necessiten. 
Durant la seva explicació,
Cinta Pascual (a la foto
apareix amb la consellera
de Benestar Social i
Família, Neus Munté) ha
remarcat que davant de
l'actual situació econòmi-
ca, i tot i les dificultats
que també afecten negati-
vament els serveis assis-
tencials, el sector català
de l'atenció a la
dependència vol amb
aquesta iniciativa ser soli-
dari amb el conjunt de la
societat i, en concret,
amb el col·lectiu de gent
gran més vulnerable. Els
reptes per aquest any
2013 són que els centres
participants ofereixin
entre 5 i 10 àpats diaris
arreu del territori català,
fins arribar als 261.000
àpats anuals.
Posteriorment, la conse-

llera de Benestar Social i
Família, Neus Munté, ha
comentat els trets princi-
pals del conveni marc de
col·laboració que ACRA
ha signat amb el
Departament, l'Associació
Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació
de Municipis de
Catalunya, per tal de

donar suport legal i orga-
nitzatiu a aquesta iniciati-

va d'abast nacional.

ACRA presenta «Compartint taula» 
una campanya solidària d’alimentació gratuïta

La presidenta de
l'Associació Catalana de
Recursos Assistencials
(ACRA), Cinta Pascual,
ha presentat aquest
dimecres al centre
associat Residencial
Mas Piteu de Barcelona
la campanya
“Compartint taula”, que
arrencarà el proper
mes de febrer i que
compta amb 155 ser-
veis adherits d'arreu del
territori i amb la
col·laboració pública
del Departament de
Benestar Social i
Família, la Federació de
Municipis de Catalunya i
l'Associació Catalana de
Municipis.

Per a persones grans amb necessitats socials i econòmiques

Es podrà atendre a un miler de persones al dia en els menjadors dels centres adherits

REDACCIÓ

La Diputació de
Tarragona promou
aquests dies els princi-
pals atractius turístics de
la Costa Daurada i de les
Terres de l'Ebre a la 33a
Fira Internacional de
Turisme, Fitur, un dels
principals aparadors
mundials del turisme que
se celebra fins al 3 de
febrer a Madrid. Els
espais dedicats a la
Costa Daurada i a les
Terres de l'Ebre s'inte-
gren dins l'estand de
l'Agència Catalana de
Turisme, aixoplugats pel
Patronat de Turisme de
la Diputació de
Tarragona, a través del
conveni corner. 
L’assistència a aquest
saló professional per-
met, un any més, difon-
dre als principals mer-

cats les novetats en
matèria de turisme a la
demarcació de
Tarragona, així com
incrementar i consolidar
les relacions comercials
amb tourpoeradors inter-
nacionals. És, per tant,
una cita que permet defi-
nir línies de treball,
estratègies i aliances
empresarials per tal de
dinamitzar i reforçar l'ac-
tivitat turística, innovant
per atendre les deman-
des del mercat. Pel que
fa a les Terres de l'Ebre,
els participants a Fitur
són l'Oficina de Turisme
de Deltebre, el patronat
Municipal de Turisme de
l'Ampolla, l'Oficina
Municipal de Turisme de
Sant Carles de la Ràpita,
l'Oficina Municipal de
Turisme de Tortosa,

l'Oficina Municipal de
Turisme de les Cases
d'Alcanar, l'Oficina
Municipal de Turisme
d'Ascó, i l'Oficina
Comarcal de Turisme de
la Terra Alta.
En total, 20 organismes

locals vinculats al turis-
me de les comarques de
Tarragona i de les Terres
de l'Ebre que participen
en aquest certamen.
Fitur és la segona fira
turística més important
del món i enguany comp-

tarà amb 9.506 empre-
ses expositores de 167
països i territoris dife-
rents, que ocupen deu
pavellons del recinte firal
d'IFEMA, amb una super-
fície d'expositors de
56.000 m2.

Les Terres de l’Ebre es promocionen un any més a la Fira
Internacional de Turisme a Madrid

Més de la meitat de l'ai-
gua que es bomba per
la xarxa d'aigua potable
del nucli urbà del Perelló
(Baix Ebre) es perd
abans d'arribar a les
aixetes dels usuaris.
L'Ajuntament ha decidit
posar fil a l'agulla reno-
vant per fases els antics
i deteriorats conductes
de fibrociment,
començant per dos
carrers que l'estudi
efectuat durant mesos
va marcar com a trams
crítics de pèrdues. La
idea és actuar en les
punts més conflictius
del nucli urbà, entre els
quals, paradoxalment,
recents desenvolupa-
ments a la part alta o el
polígon industrial. Per
finançar-ho, el consisto-
ri pretén reduir la factu-
ra de la concessió del
Consorci d'Aigües de
Tarragona (CAT) gràcies
a l'abastament des d'un
nou pou.

El Perelló
renova 
la xarxa
d’aigua

El comitè d'empresa de
l'Hospital Comarcal
d'Amposta ha anunciat
que emprendrà accions
judicials contra l'aplica-
ció unilateral l'ampliació
de la jornada de treball
mínima al centre, que
passarà a ser de 37,5
hores setmanals.
Segons els treballa-
dors, el conveni vigent a
l'hospital és el de la
Xarxa Hospitalària
d'Utilització Pública -
concertada- que estipu-
la 1.620 hores i no les
1.664 que vol aplicar
l'empresa. També han
recordat que el moment
de negociar el conveni
no es va arribar a cap
acord al respecte per
diferències de criteri en
el còmput anual. El
comitè sosté que l'am-
pliació suposarà
10.000 hores menys de
contractació anuals, fet
que suposarà la pèrdua
de llocs de treball.

Protestes a
l’Hospital

d’Amposta

ACTUALITAT

La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, i Cinta Pascual presidenta
de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), en l’acte de presentació.

Cedida

Centres a les Terres de l’Ebre 
per poder rebre atenció

-Residència Diocesana d’Ancians 
Sant Miquel Arcàngel (Tortosa).

-Als centres de L’Onada de la Ràpita, Ulldecona, Alcanar,
Deltebre, l’Ampolla i properament també 

al de Tortosa i de l’Ametlla.
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El 4 de febrer se cele-
bra, com cada any, el
Dia Mundial Contra el
Càncer, que organitza la
Unió Internacional contra
el Càncer (UICC) amb
l'objectiu d'augmentar el
coneixement sobre la
malaltia, sobretot pel
que fa a la seva preven-
ció. Des de la delegació
de la Lliga contra el
Càncer de les Terres de
l'Ebre, un any més es
pretén aprofitar aquest
dia per conscienciar a la
societat de la importàn-
cia d’aquesta prevenció,
ja que aquesta malaltia
no discrimina. Enguany,
la campanya informativa

que centrarà les activi-
tats previstes estarà vin-
culada a l'objectiu 5 de
la Declaració Mundial del
Càncer, pel que fa a dis-
sipar els mites i les con-
cepcions errònies perju-
dicials que existeixen a
l'entorn de la malaltia.
Així, sota l'eslògan "El
càncer - Sabies què?", es
conscienciarà, concreta-

ment, sobre quatre dels

mites més estesos: El
càncer és un problema
de salud. El càncer és
una malaltia de països
rics i de gent gran. El
càncer és una sentència
de mort i el càncer és el
meu destí. Per a tots
aquests mites el Dia
Mundial contra aquesta
malaltia té desposta, per
ordre hem de saber que:

El càncer no és només

una qüestió de salud sinó
que té importants impli-
cacions socials, econò-
miques, de progrés i de
drets humans. El càncer
és una epidèmia mundial
que afecta totes les
edats, amb una gran
afectació en els països
en vies de desenvolupa-
ment. Molts càncers que
abans es consideraven
una sentència de mort
ara es poden curar i per
moltes més persones,
avui en dia, el seu càn-
cer es pot tractar eficaç-
ment i amb les estratè-
gies adequades, més
d'un de cada tres càn-
cers es poden prevenir.

Es tracta d’una proposta que completa un itinerari creatiu iniciat l’any 75

Antonieta Sans fa 100 anys

L'associació de Familiars
i Malalts d'Alzheimer de
les Terres de l'Ebre,
AFATE celebra la bona
asistència al concert que
aquest dimecres passat,
30 de gener, oferia el
músic, Joan Rovira, a
benefici de l'associació.
Iniciativa que va
permetre recaptar 1.200
euros amb els que es
podrà seguir
desenvolupant les
activitats adreçades a
malalts i familiars. AFATE
també ha aprofitat per
anunciar per mitjà de

comunicat que un
membre de l'associació,
representa a la
Federació Catalana
d'Associacions de
Familiars i Malalts
d'Alzheimer de
Catalunya, FAFAC, al si
de la Confederación
Española de Familiares i
Enfermos de Alzheimer
de España, CEAFA. A la
darrera assemblea
nacional de CEAFA
d'aquest mes de gener,
ha estat elegit Josep
Gasulla Algueró com a
secretari de la mateixa.

Joan Rovira canta per AFATE

El Consell Comarcal apro-
va, en sessió plenària i per
unanimitat, les actualitza-
cions dels respectius con-
tractes de serveis amb
l'empresa Hife, SA i amb
l'entitat APASA pel trans-
port escolar i el transport
d'educació especial, per al
curs 2012/2013. Així
mateix, el plenari ha autorit-
zat les 14 rutes de trans-
port escolar a la comarca
del Montsià per al curs
2012/2013, que suposa

un import diari de
3.187,37 euros (que inclou
el preu del transport, del
monitoratge de transport i
l'IVA), quantitat que com-
porta una despesa global
de 556.750,21 euros (IVA
inclòs) per tot el curs esco-
lar 2012/2013.
D'aquestes 14 rutes, 11
són convencionals i afec-
ten a un total de 341 alum-
nes; i les 3 restants són
d'educació especial, desti-
nades a 29 alumnes.

14 rutes de transport escolar 

La inauguració tindrà
lloc el proper dimarts 5
de febrer, a les 19.00 h
a l'Espai Balcó (la
Rambla, 7) de Barcelona
i comptarà amb la
col·laboració de la
soprano Cecília Aymí i
del compositor Joan
Bagés, interpretant la
creació plàstica per
mitjà de la veu i dels
sons. 
Es tracta d'una proposta
que completa un itinerari
creatiu iniciat l'any 1975
amb Matèries Primeres,
continuà el 2006 amb
Les canes i arriba fins
avui amb la Suite
Collioure. Com a fil
conductor l'exposició té
una sèrie de taulers en
no color com a suport
dels collages; aquests,
confegits amb diversos
cartrons, ens endinsen
en el rigor espartà de
l'artista, de treball
estricte, on el color és
definit pels materials
naturals sense cap
manipulació. Cal esperar

que la visió personal de
cadascun dels
espectadors interpreti
l'obra gràcies a la
textura, al gruix dels
materials i a l'ombra que

matisa la llum.
Utòpicament l'artista ens
vol insinuar o suggerir
amb aquesta exposició
un altre camí per mirar i
analitzar la realitat que
ens envolta, a la recerca
de l'essència i del sentit,
on el pensament crític

posa en dubte les
imatges fàcils i
superficials que ens
vénen donades per una
creació acomodada i
sense compromís. 

La mostra està
comissariada i
supervisada per Arnau
Puig, crític d'art i per
Josefina Matamoros,
directora del Museu de
Collioure. 
En el calendari d' Arts
Santa Mònica l'exposició

està programada per al
5 de febrer de 2013 i
romandrà oberta fins al
16 de febrer. 
Arts Santa Mònica,
ubicat en un edifici
singular de la Rambla de
Barcelona, és un espai
de confluència i
d'encreuament de
diverses disciplines de
la creació artística
contemporània amb la
ciència, el pensament i
la comunicació. En
concret, l'exposició
tindrà lloc a la sala
polivalent del balcó de la
Rambla, espai amb una
visió privilegiada sobre
les Rambles. 

Rocamora porta les seves Analítiques
Inductives al Santa Mònica

Jaume Rocamora
exposa ANALÍTIQUES
INDUCTIVES al Centre
d'arts visuals Arts Santa
Mònica de Barcelona de
la mà dels Serveis
Territorials del
Departament de Cultura
a les Terres de l'Ebre .

Obra de Jaume Rocamora.
cedida

«El càncer - Sabies què?»
El Dia Mundial Contra el Càncer té per objectiu augmentar el coneixement sobre la malaltia

ACTUALITAT

REDACCIO

La directora dels Serveis
Territorials de Benestar
Social i Família a les Terres
de l'Ebre, Manolita Cid, ha
entregat la Medalla
Centenària del
Departament a la senyora
Antonieta Sans, veïna de
l'Arboç. A l'acte, va tenir
lloc a la residència de Sant
Antoni Abat, també hi han
assistit familiars i amics de
l'homenatjada, l'alcalde del
municipi, Joan Sans, i el
personal i la direcció del
centre. Antonieta Sans i
Mata va néixer el 3 de
gener de 1913 a l'Arboç.
Va anar a escola al mateix
edifici on viu avui, ja que la
residència havia estat
l'escola del poble. De jove

va treballar fent puntes de
coixí i, durant la guerra, en
una fàbrica on feia
pantalons per als soldats.
Sempre ha estat molt
lligada a la vida social i
cultural de l'Arboç. Ha
participat al grup de
Cantores de Missa i també
ha ballat a l'Esbart Sant
Julià. La Medalla
Centenària és una
iniciativa del Departament
de Benestar Social i
Família. 
A aquest reconeixement
institucional poden
accedir-hi totes les
persones residents a
Catalunya que compleixin
els requisits i realitzin la
sol·licitud corresponent.

Arranca la IV Fira del Cítric i del Món Rural a Xerta. Durant
els dies 1, 2 i 3 de Febrer veins i visitants podran gaudir
de tres dies d'activitats diverses per a grans i menuts, al
voltant de l'agricultura, la gastronomia i la tradició popular.

Actualitat

L’artista amb aquesta exposició 
suggereix altres camins per mirar

El proper dissabte, 9 de
Febrer a partir de les 16:30
hores, al centre Cívic de
Deltebre ball i concurs de
disfresses amb premis, ani-
mació musical, servei de bar
i gran xocolatada de comiat.
Les inscripcions per al con-
curs de disfresses es faran
al mateix Centre a partir de
les 16.30 hores. Els premis
es donaran seguint les
següents categories:
Categoria pre-infantil: de 0 a

6 anys; Categoria infantil: de
7 a 14 anys; Categoria com-
parses. Els tres premis de
cada categoria es donaran
seguint els següents crite-
ris: Premi a l'originalitat de la
disfressa; Premi a la disfres-
sa més ben confeccionada;
Premi a la disfressa més
divertida. Els premis de
cada categoria són iguals, i
són vals de compra. No hi
ha un primer, ni segon, ni
tercer. 

Ball i concurs de disfresses

«Cal conscienciar a la societat de la
importància de la prevenció, en aquest tipus
de malalties», F.Vallespí. Delegat de la Lliga

contra el Càncer a l’Ebre
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Seria històric per a la Ràpita i per
a les Terres de l’Ebre. Avui diven-
dres, el tècnic Vicente Del Bosque
té previst fer oficial la llista per al
proper partit de la selecció espan-
yola, contra Uruguai. La veritat és
que només són rumors i ni el juga-
dor ni persones properes a ell han

manifestat que hagin tingut cap
comunicat. Només hi ha rumors.
Així mateix, és ben cert que
aquests rumors també indiquen
que el lateral del Chelsea, Azpili-
cueta, disposa de les seues op-
cions. La premsa esportiva estatal
no descarta a Rangel tot i que
també ha apuntat que Azpilicueta
és més jove i que pot tenir més
possibilitats per aquest motiu.
Avui ho sabrem. Aquesta potser la
llista de convocats de la selecció
epsnayola més esperada a les Te-

rres de l’Ebre. Seria històric. Altres
referents amb la Roja però en ca-
tegories inferiors han estat Jordi
Fabregat o darrerament Oriol Ro-
meu. Per acabar, dir que Angel fou

entrevistat a Dins l’Estadi, a la SER
de Móra d’Ebre, diumenge passat.
Poden seguir l’entrevista
http://www.radiomoradebre.cat/
dins_estadi/

Pendents de Vicente Del Bosque

El rapitenc Angel Ran-
gel té 30 anys. Està en
el seu millor moment,
amb el Swansea, a la
Premier. La seua pro-
gressió no ha passat
desapercebuda. I en les
darreres setmanes, la
premsa esportiva esta-
tal ha especulat que po-
dria tenir l’oportunitat
d’anar convocat per Vi-
cente Del Bosque amb
la selecció absoluta, pel
partit contra Uruguai,
del dia 6 de febrer, jun-
tament amb Michu,
company seu d’equip.

LA RÀPITA I LES TERRES DE L’EBRE

Per conèixer els convocats per al partit contra Uruguai, a Qatar, el dia 6

M.V.

Angel Rangel, el rapitenc del Swansea.

Dimecres seguia les tertúlies
televisives que van haver-hi des-
prés del clàssic entre el Madrid i
el Barça i la veritat és que els en-
frontaments verbals eren agressi-
ves. Possiblement, aquesta mena
d’enfrontaments agraden. Però
quan veus que són a qualsevol
preu i que es defensa el que ja ni
els propis protagonistes creuen
que poden defensar, però només
ho fan per posar més sal a la feri-
da, jo crec que la situació va més
enllà d’una tertúlia. No obstant, és
futbol. Entra dins del joc. I és que
les discrepances estan sempre
servides. Cadascú s’agafa els co-
mentaris a la seua manera i trau
les seues conclusions, lògica-
ment, interessades, sigui d’un
equip o d’un altre. Jo recordo en
concret una tertúlia televisiva que
vaig fer la temporada 98/99. Era

un divendres abans d’un partit de
la Tercera regional, entre dos
equips capdavanters. Estava amb
els dos tècnics i el capità d’un
dels dos conjunts. Fora del plató
hi havien seguidors d’un equip i de
l’altre  mirant-ho. El programa era
en directe. El capità en un la seua
primera intervenció, referint-se al
derbi en qüestió, va dir que “diu-
menge, al partit, hi haurà sang
perquè tots anirem a totes...”. 

Jo crec que volia dir que seria
un partit disputat....però es va ex-
cedir. No va saber expressar-se-
bé...quin programa!!!. Allí, poste-
riorment, tothom discrepava.
Durant la pausa per la publicitat
feien falta extintors.... 

La conclusió és que és bo dis-
crepar però sempre dins d’uns li-
mits. S’ha de fer amb una passió
moderada. 

Discrepances
L’opinió de Michel

Darrera hora. Impugnació del partit
la Sénia-Aldeana

L’Aldeana ha impugnat el partit de diumenge a la Sénia, per alineació
indeguda del local Fèlix, sancionat com a entrenador de l’infantil i,
pressumptament, en no jugar l’infantil, no va complir la sanció. Així
mateix, el comitè ha decidit que s’han de jugar els cinc minuts que
manquen del Camarles-Campredó (4 temps afegit) i sancionar a Ha-
rri, tècnic visitant, amb cinc partits. L’Atlas-l’Ametlla es reempendrà el
dia 9 a les 16.30 hores (2-0 i queden 56 minuts). Manel té un partit
de sanció, i també estan sancionats el tècnic, el delegat i el massa-
gista.  

El gran moment d’Angel
Rangel amb el Swansea
ha obert especulacions
en els darrers dies de

que podria entrar en la
convocatòria amb la

selecció absoluta.
El tècnic té previst fer
pública la llista avui

divendres.

Gran moment

Victòria per 1-2 en l’amistós de dimecres passat, al Nou Estadi L’Amposta és el millor fora de casa

Ni el Nàstic pot amb la Rapitenca...
TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca va guanyar diu-
menge passat contra l’Europa,
amb un gol de Javi Ramos a la
represa (1-0). El davanter va
aprofitar una assistència màgica
de Ferran. Un partit, ho direm un
cop més, Made in Teixidó. Dels
que li agrada al tècnic. L’equip va
respondre a la perfecció, amb
ordre i molt de treball.

Pedro Dolera, tècnic de l’Euro-
pa, admetia que “sabiem que vi-
sitàvem un equip molt incòmode,
que pressiona molt i que no dei-
xa jugar. I això ha estat determi-
nant, a més de que, en alguns
casos, no hem tingut l’actitud
adequada”. Antoni Teixidó, tècnic

local, estava molt satisfet: “vam
jugar amb molt d’ordre defensiu i
vam saber aprofitar la nostra
ocasió. Tres punts molts treba-
llats i molt valuosos”. La Rapiten-
ca rebrà diumenge, segon partit
seguit a casa, el Terrassa (12 h).
Munta serà baixa per sanció. El
camerunès Michael ha fitxat. 

Dimecres passat, la Rapitenca
va disputar un partit amistós al
camp del Nàstic, on va guanyar
per 1-2. Es va avançar l’equip
grana, però Raül Teixidó, de fal-
ta, i Callarisa, a la represa, van
remuntar. Gran partit dels rapi-
tencs que van fer una molt bona
imatge.

Cop d’efecte del líder Ascó

1A. CATALANA. CAMPANYA PER SOCIS JOVES, A L’ASCÓ

L’Ascó va fer un cop d’efecte,
en guanyar l’Igualada, rival
directe (1-4). Va ser un cop
d’autoritat de líder, al camp
del tercer classificat. Piju i
Adrià (3) van remuntar. Els
asconencs són més líders.
El FC Ascó ha posat en marxa
una campanya de socis espe-
cialment dedicada als joves.
Amb l'objectiu d'atreure al
públic menor de 25 anys per
a que dongui suport a l'equip
durant la segona volta del
campionat, el club ha creat
una modalitat molt econòmi-
ca de carnet. La promoció
consisteix en un carnet per
poder accedir a tots els

partits que l'equip disputi al
Municipal d'Ascó durant la
segona volta a un preu de
30Û per a menors de 25
anys. Com a obsequi, el club
regalarà amb aquest carnet
una bufanda del club.
La campanya, amb l'eslogan
"La play no et necessita tant
com l'Ascó", pretén millorar
l'aspecte de la grada del
Municipal.
D’altra banda, l’Amposta va
refermar la seua condició d’e-
quip líder com a visitant. Va
guanyar al camp del
Torreforta (0-1), gol de Sergi
Ventura (42’). Setena victòria
fora de casa. Tot un rècord. 
Nacho Pérez, tècnic de
l’Amposta, comentava que
“va ser una victòria molt treba-
llada. Dos parts diferents en
quant a joc i control. La prime-
ra vam poder controlar el par-
tit, amb posessió de la pilota, i
generant situacions de gol. En
canvi la segona part, ells van
acumular gent davant i nosal-

tres ens van tirar massa darre-
ra per defensar, tot i que no
ens van crear situacions de
perill”. No va ser així. Nacho
afegia que “l’equip se sent
segur, el treball ens dóna
aquesta tranquilitat per conti-
nuar sumant. Ara l’important
és saber controlar aquesta
euforia que es pot generar per
la situació en la classificació,
però hem de saber diferenciar
les ganes, la il.lusió i ambició
que tenim per poder estar en
una bona posició, a la confusío
de pensar que estarem dels
primers, perdent la humilitat”.
Albert Arnau pot entrar en la
propera convocatòria, des-
prés de la lesió.  Isaac per
complir cicle de targetes gro-
gues i Becerra que sembla
que s’ha fet una fisura en un dit
de la mà poden ser les baixes
per diumenge, a casa, contra
el Reddis quan serà important
guanyar “per seguir sumant i
per donar una satisfacció a l’a-
fició”.

Després de guanyar
l’Europa, nova cita a la

Devesa, contra el
Terrassa, diumenge.

Michael ha fitxat.

A les 12 h.
L’Ascó rebrà el cuer, el
Torredembarra (12 h).
L’Amposta, el Reddis a

les 17 hores.

Diumenge

Ferran va fer una passada de mestre, que Javi Ramos va aprofitar per marcar.
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El Gandesa va empatar al camp del Catllar en un partit en el que els
gols van ser al primer temps. 
Els locals van avançar-se al minut 20 del primer temps mentre que
Barceló empatava per a un Gandesa que va tenir resposta i que al se-
gon temps va poder decidir al seu favor, tot i que el Catllar també va
tenir les seues. Bona imatge del Gandesa que va demostrar, en un
partit de prestigi, que no vol desconnectar-se de la zona alta de la tau-
la. Va estar a punt de sorpendre al Catllar, quart classificat, quatre
punts per davant dels de la Terra Alta.
D’altra banda, dins de l’actualitat de la categoria, esmentar que el Vi-
laseca ha fitxat a Gallego, davanter del Reddis, i a Ignasi, del Torre-
dembarra. Tots dos surten de lesions i es comencen a recuperar. 

El Gandesa no vol perdre el vagó
capdavanter

La Cava fa un nou fitxatge

EL VILASECA ES REFORÇA

L’Ampolla va guanyar a Roquetes
en un partit travat en el que la
seua efectivitat va acabar deci-
dint a la represa (0-2). Els locals
tornen a estancar-se després de
la millora dels dos jornades ante-
riors. Però aquesta irregularetat
és la dinàmica del Roquetenc en
la temporada, alts-i-baixos d’acti-
tud que li comporten no poder
disposar de l’estabilitat necessà-
ria. Es una dificultat també aními-

ca i li falta reforçar-se en aquest
sentit. Però no pot acabar d’a-
conseguir-ho. El partit, contra
l’Ampolla, va ser tàctic, de res-
pecte. Marc Prades va tenir l’oca-
sió local al primer temps. A la re-
presa, l’Ampolla, amb
superioritat numèrica per l’expul-
sió rigorosa del pichichi Aleix, va
decidir amb el gran gol d’Albert
Gordo. El Roquetenc s’hi va abo-
car i en una contra a porta buida,

Ivan va sentenciar (90’). L’Ampo-
lla referma la reacció (10 punts
de 12). I no s’atura per apuntalar
la plantilla. En els propers dies es
coneixerà una nova incorporació.
Se n’ha adonat que amb els plan-
tejaments inicials no n’hi havia
prou. Choli i Ramos han causat
baixa. Estan en tractes amb un
equip de 3a. catalana. El Roque-
tenc, que diumenge visita l’Alca-
nar, segueix en zona pantanosa.

L’Ampolla referma la seua reacció 
amb el triomf a Roquetes

RAMOS I CHOLI HAN CAUSAT BAIXA. EN BREU POT HAVER-HI UNA ALTRA INCORPORACIÓ

Informàvem fa unes setmanes que
l’Alcanar afrontava una serie de par-
tits que li marcarien el seu futur en
la segona volta. I en aquesta serie
de partits, l’equip està mostrant ofi-
ci i, a més, la seua qualitat. Així ha
sumat 13 punts de 15 i es dispara
a la taula. De retruc, el resultat del

derbi del Delta li ha permès reduir
distàncies i està a dos punt del lide-
rat. Per tant, aspirant seriós a l’as-
cens. El Catalònia, per la seua par-
tit, va oferir actitud i voluntat però
no va poder amb el seu rival, prin-
cipalment al segon temps. El Ca-
talònia va sortir molt fort, amb

caràcter. I va avançar-se amb un
gol de Cristian Arasa. Però acte se-
guit, arran d’un córner, Ivan empa-
tava. El vent va enverinar (com a Bí-
tem) el llançament de Molas. A la
represa, el Cata es va trobar amb
un Alcanar que va controlar la pilo-
ta i que va obligar-lo a defensar-se

més enrera. Els canareus trobarien
premi al seu joc amb els gols d’Ivan
i de Molas. El Cata no va acabar
gens d’acord amb el criteri de l’àr-
bitre. I va tenir dues expulsions, d’I-
niesta i Cosido. Seran baixa per al
proper partit a Camp Clar. 

L’Alcanar posa sobre la taula la seua
candidatura per a l’ascens

EL CATALÒNIA SEGUEIX EN SITUACIÓ COMPROMESA

Les dues directives van tornar a fer a Mas Prades, el dinar de 
cortesia, el dia abans del derbi.

CANAL TE

La setmana passada vam consi-
derar que era un derbi per a la
història. I va ser-ho. Tal com es
preveia, una Festa de l’esport a
Deltebre. Un gran ambient, amb
més de mil persones. I un partit
que no va decebre. La Cava fou fi-
nalment el guanyador trencant
amb la dinàmica dels darrers en-
frontaments (3-1). D’aquesta ma-
nera, iguala a punts al J. i Maria
que ara és líder pel golaverage.  

D’entrada, cal dir que fou el Je-
sús i Maria qui va començar amb
més convicció el derbi. La Cava,

per la seua part, es va mostrar
més a l’expectativa. Nico va gau-
dir d’una primera opció fins que
Dani de Cal va recollir una pilota a
la frontal i el seu tret va impactar
al braç de Carlos Herrero. Jugada
dubtosa però per la imatge s’in-
terpreta que l’àrbitre va poder en-
certar perquè estaria sobre la lí-
nia. Dani va fer el 0-1. El partit va
igualar-se. La Cava va avisar amb
tres arribades amb possibilitats,
mentre el Jesús i Maria no renun-
ciava a seguir insistint. Un penal
similar, per mans d’Albert, va pro-

piciar l’ocasió per als locals. Però
Enric va evitar el llançament i la re-
matada posterior. A la represa,
als primers minuts, va arribar una
jugada important. Contraatac visi-
tant i desajust de marcatge local.
Nico enfilava sol l’àrea i fou travat
per Pardo. L’àrbitre va mirar cap
un altre costat. Era falta i expul-
sió. Una decisió ‘clau’ per als de
l’Aube. El que està clar també és
que la Cava, amb els minuts, va
apoderar-se del derbi. Van ser
uns 25 minuts en què va desbor-
dar, amb un Jaime immens. Santi

Forner va arriscar amb el canvi de
Toni per Roger. I li va sortir bé. 

Jaime va assistir a Toni i va arri-
bar l’empat. Poc després, en els
millors moments de la Cava, Jai-
me va cedir la pilota a Agus que
no va fallar. Amb el 2-1, el Jesús i
Maria va intentar-ho i va tenir dues
ocasions. Però la Cava se sentia
còmode i al contraatac també va
poder sentenciar abans del penal
que en temps afegit que va trans-
formar Marc Perelló (3-1). 

El derbi de la Passió
La Cava va remuntar a la represa i va acabar guanyant per 3-1

MÉS DE 1000 PERSONES A L’ESTADI I UNA AUTÈNTICA FESTA DEL FUTBOL

l Tortosa rebrà diumenge el
R. Bítem. S’enfrontaran, a l’esta-
di, per primer cop en la seua
història. Hi hauria un precedent
en una final del Marià Toha (l’any
92) però en competició oficial
serà el primer partit, com tam-
bé va succeir el dia del Catalò-
nia. 

Un partit amb al.licients i es-
pecial per molts motius. I que
arriba en un gran moment per
al Tortosa, que va fer un altre
pas endavant al camp del Roda
de Berà (0-1), dissabte passat,
quan va guanyar amb un gol
d’Alex Accensi. Els de Javi Cid
han millorat molt en defensa,

refermant la seua progressió en
aquest sentit. 

El Roda, el dia del debut de
Papaseit, va millorar però no va
poder batre a Iniesta. 

El Tortosa, segons fonts di-

rectives, cal dir que no va estar
gaire d’acord amb l’arbitratge,
a la segona part. El Tortosa és
cinquè, amb 30 punts, a sis
punts dels líders. El R. Bítem,
per la seua part, va vèncer el
Camp Clar (4-2) i es refà de les
dues derrotes. Marc i Sergio
Ruiz va eixugar l’avantatge dels
visitants que van quedar-se en
deu (41’). A la represa, Manolo
Puig i el propi Sergio Ruiz van
sentenciar. Paco, Vives i Sepe
(operat dilluns) són les baixes
dels de Bítem. 

Tortosa-R. Bítem, un altre
derbi inèdit a l’estadi

DIUMENGE A LES 17 H. DIA DEL CLUB

La Cava incorpora al jove Jaime Miralles, jugador que està al Vila-real juvenil i
que arriba cedit. Té molta projecció i acabarà la lliga a la Cava. Es fill del que fou

porter de la Cava i de la Rapitenca, entre altres, Chimo Miralles.

El Tortosa ha sumat
24 punts dels darrers 27.
Es cinquè. Els de Bitem,
van refer-se superant  el

C. Clar.

Línia ascendent

Els visitants van considerar
clau una acció de Pardo a

Nico, a  l’inici de la represa
que hagués estat falta i

expulsió. L’àrbitre no va
xiular-la

A la represa

Els canareus van vèncer a
la Santa Creu amb gols
d’Ivan (2) i de Molas.
Diumenge rebran el

Roquetenc.

13 de 15

L’Alcanar es va imposar dissabte, a la Santa Creu de Jesús.
CANAL TE
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El Flix va empatar a casa el dia del debut a la banqueta de Jesús Alcalde.
Els de la Ribera, en un partit ple de ritme i intensitat, van trobar-se amb un
Vilalba motivat i que va estar molt posat. Els locals van avançar-se amb el
gol de Mesegué però el Vilalba, que també havia tingut opcions, va respon-
dre amb l’empat d’Alberto. La represa va ser molt oberta. El Flix va poder
marcar el segon gol però el Vilalba, al final, també va poder guanyar. Els
dos equips tenien diverses baixes. El Vilalba segueix molt limitat. 

El Vilalba sorprèn al Flix

DEBUT DE JESÚS ALCALDE A LA BANQUETA

L’Ulldecona va guanyar el Tivenys i, com la Sénia, s’acosta a les pri-
meres places de la taula (3-0). Són set jornades sense perdre amb
quatre victòries i tres empats. Els resultats indiquen el moment d’un
equip que segueix progressant i que està tenint més aspiracions amb
les jornades. Borrell, Joaquin i Santi van resoldre al primer temps. El
segon ja va estar més equilibrat, tot i que els locals van crear noves
ocasions. 

Un altre pas endavant de l’Ulldecona

7 JORNADES SENSE PERDRE (16 DE 21)

El partit Atlas-l’Ametlla es va suspendre al minut 34 del primer temps. Segons
Narcís Labòria, tècnic de l’Ametlla, “va ser un partit estrany en el que l’àrbitre, un
noi molt jove, va tenir un criteri molt desigual amb les targetes. A nosaltres ens
va carregar i no va fer el mateix amb el rival”. Tot això fins que va arribar una ac-
ció en què un jugador local, “va fer un cop al pomul a un nostre en la disputa d’u-
na pilota. Se li podia veure, al moment, que el tenia inflamat. I, a sobre, per pro-
testar li ensenyava la targeta que era la segona. Llavors, és cert que jo vaig
entrar uns metres al camp i que la banqueta va protestar. Però res més. I entre
jugadors, cap problema. A més, els de l’Atlas també estaven allí, al costat de l’àr-
bitre i poden confirmar que excepte les protestes, no va haver res més. No obs-
tant, va decidir la suspensió”. D’altra banda, el Móra N. va guanyar el Deltebre
per 1-0. Un gol de Ramon va decidir. El Deltebre, que va fer bona sensació, va
tenir al final l’ocasió amb un remat de Corella. Ferran i el travesser van evitar-la. 

Se suspèn l’Atlas-l’Ametlla (2-0, 34’)
QUARTA VICTÒRIA SEGUIDA DEL MÓRA LA NOVA

VA GUANYAR A L’ALDEANA (2-0)

L’Olímpic és el nou líder de la
categoria en vèncer al camp d’El
Perelló (0-1). Un gol de Pol Bladé
va determinar en els darrers
minuts (82’). El partit va ser tre-
pidant al primer temps. Els dos
equips van sortir a guanyar. Les
dues línies defensives avança-
des i ocasions a les dues àrees.
Mohedano i Eric Brull van tenir
les més clares locals. Pol, les
visitants. Els dos Marcs, porters
en la confrontació, van estar
excel.lents. A la represa, amb
els minuts, el Perelló es va apo-
derar del partit. L’Olímpic es va
haver de fer enrera. Els locals
van guanyar metres i va assetjar

la porteria rival, pressionant molt
amunt. Les ocasions i les situa-
cions de gols es van presentar.
Però Marc Castellví va estar
esplèndit. Ho va aturar tot.
Rematades de Mohe, Alex i de
Cristian, aquesta de forma inve-
rosimil. El gol local no va arribar
i, sobre la mitja hora del segon
temps, el partit es va trencar i
l’Olímpic, amb Jaume i Pol,
davant, va avisar. El jove Pol es
va inventar una jugada que fou el
0-1. Ni Andrei ni Mohe (la pilota
va anar al pal) van poder empa-
tar. El 0-1 no va ser just però
l’Olímpic va estar molt ferm i va
acabar sent més efectiu. 

Pol Bladé fa líder a l’Olímpic
Victòria al camp d’un Perelló que mereixia més per la pressió i el joc de la segona part

TERCERA CATALANA

El futbol ebrenc està passant els millors
moments futbolístics de les darreres èpo-
ques amb la Rapitenca ben classificada a
Tercera divisió, l’Ascó líder i l’Amposta a set
punts de la segona plaça. L’Ascó, quan acaba
de començar la segona volta, és gairebé
equip de Tercera divisió, una gran fita. Fa
dues setmanes vaig afirmar que seria campió
i com em va dir el seu president, Miguel
Pérez, “tant de bo t’hagi de donar la raó. La veritat és que falles
poc en els teus pronòstics”. Solament en guanyar els partits de
casa, té assegurada la promoció d’ascens.  
L’Amposta és l’autèntic líder a camp contrari. Es el millor equip
fora amb 22 punts i només 9 gols encaixats i fins i tot supera a
l’Ascó.  L’equip del Montsià guanyarà al Reddis, diumenge vinent.
La setmana passada vaig dir que la segona meitat del derbi la
Cava-Jesús i Maria seria trencadora i va ser-ho. 0-1 al descans i
al final 3-1.
La Rapitenca està consolidada a la Tercera divisió, categoria
aquesta que era gairebé un monopoli del Tortosa durant décades
i amb el relleu, Ascó, Amposta i Rapitenca han accedit a la cate-
goria de bronze els darrers anys. I la temporada propera hi haurà
un altre cop dos equips ebrencs a la Tercera, Rapitenca i Ascó.  I
si fa la campanada l’Amposta...tot podria passar.  Aquesta setma-
na recupera a Albert Arnau, un jugador màgic. 
Diumenge passat es va disputar el gran derbi entre la Cava i el
Jesús i Maria, amb més de 1000 persones al camp. Aficionats
suficients per fer un equip de Tercera divisió si totes dues aficions
tinguessin el mateix fí. Quan vaig escriure aquest article una mare
d’un jugador de la que no diré el seu nom es va confessar: “jo no
vaig anar a veure el partit per no patir; un poble dividit per dos
equips. No m’agrada”. Té molt de sentit aquesta senyora; ¿igual
faria falta que les dones es fiquessin al capdavant dels clubs?. Les
dones sempre tenen més sentit comú. Els dos clubs tenen vin-
cles, el president de la Cava la seua familia és de Jesús i Maria i
ara ell és de la Cava perquè es va casar allí. Oscar, president del
Jesús i Maria, fou jugador de la Cava...hi ha molts més vincles
com és natural entre dos clubs d’una mateixa localitat i que es
toquen. Potser, a llarga termini, es podria estudiar unir esforços. 
El derbi va ser vibrant, tres penals, jugades polèmiques, un àrbi-
tre que segons els visitants va poder condicionar amb una deci-
sió a l’inici de la represa. I la clau va estar al descans.  
El tècnic Santi Forner es va enfadar molt amb els jugadors i
aquests van sortir a mossegar a la represa. Va haver-hi revenja
del 4-1 de la primera volta. I el millor partit de Jaime. 
Quina pena que el president de la Federació o Artur Mas, de la
Generalitat, no vinguin a veure un partit com aquest on hi ha gran
ambient de futbol, de futbol ebrenc de quilats.
Vaig dir al principi de la temporada que dels quatre candidats a
l’ascens, tres eren d’aquestes terres: Gandesa, Tortosa i Jesús i
Maria, i els tres tenen opció per a l’ascens. La bona notícia és que
dels 8 primers classificats, sis són ebrencs: la Cava, J. i Maria,
Remolins-Bítem, Tortosa, Alcanar i Gandesa. Gaudim d’aquest
gran moment del futbol ebrenc. Que la Rapitenca pugui somiar
amb la promoció, l’Ascó que ja prepara el cava i l’Amposta, que
amb molt d’esforç i amb una feina ben feta, allí està amb possibi-
litats de lluitar per la segona plaça. Així mateix, uns equips de
Segona catalana que estan motivats entre ells per assolir les dues
primeres places. Solament, per acabar, vull matisar que aquestes
terres tenen una història de futbol de tradició, i que tenen cabuda
dos o tres equips a la Tercera divisió, Rapitenca, Ascó, Amposta,
Tortosa i un la Cava/Jesús i Maria si es fusionen. Tots ells amb
possibilitats en el futur.  
Hi ha crisis econòmica però en el futbol ebrenc no n’hi ha. Tot al
contrari, està millor qiue mai.
COMPTE AMB EL VILASECA
Compte amb aquest Vilaseca. Va demostrar un gran poder el diu-
menge amb cinc gols, i cadascun d’un jugador diferent. Ha fitxat
dos bons jugadors, Gallego, exdel Reddis, pichichi l’any de l’as-
cens a Preferent, i que ja va marcar diumenge, i Ignasi, veterà
jugador del Torredembarra. I aviat arribarà un altre fitxatge. Els
puc assegurar que el Catllar no pujarà. Es l’equip número 14 amb
gols a favor i així no pot pujar quan en aquestes terres hi ha tant
d’equip poderós amb el gol.
L’ÀRBITRE QUE VIATJATAVA AMB LA SEUA MARE
Partit Atlas-l’Ametlla. Minut 34, l’àrbitre Aaron Sancho Virgili va
decidir  suspendre’l després de traure set targetes a l’equip visi-
tant i cap al local. Raons per no continuar, ni una aparenment
greu. La banqueta de l’Ametlla va protestar, és cert. Però no va
haver-hi cap ‘caricia’ a l’àrbitre. Ni molt menys. Es va presentar al
vestidor un informador del comitè tècnic d’àrbitres i els hi va dir a
la gent de l’Ametlla: “heu de tenir més paciència, són jovens els
àrbitres”. Aquest àrbitre és molt jove, no sé si major d’edat. Va
arribar amb la seua mare que era la que conduia el cotxe. El mis-
teri dels àrbitres, per a mi, segueix sent les designacions. A
l’Ametlla, fins ara, li han xiulat sempre del comitè tècnic de
Tarragona. No seria més econòmic que en tingués algun d’aques-

La bona salut del futbol ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Pol, en un gran moment, va marcar el 0-1. Una gran jugada.

CANALTE

La Sénia s’acosta als primers llocs

La Sénia ha sumat els nou punts disputats enguany (no ha rebut cap gol)
i s’ha aproximat als primers llocs. Diumenge va guanyar l’Aldeana, de-
mostrant una millora sensible respecte el partit contra el Campredó. Ma-
rius va fer l’1-0 (35’) però la confrontació s’obriria i l’Aldeana, tot i que
minvada per les baixes, va respondre i va tenir la seua oportunitat a tra-
vés de Rallo. El partit va estar incert fins que Jordan va transformar un
‘penal rigorós’, per als aldeans que tenien les baixes d’Amado, Viudez i
Aleix (llarga durada). El porter Xavi es va resentir de la lesió a l’espatlla.
Diumenge, amb visita del president de la FCF, derbi contra el Camarles. 

CAMARLES-CAMPREDÓ (1-2)

El penal més llarg...de la jornada
El Camarles segueix estancat. Va perdre contra un Campredó que va re-
muntar al final amb els gols d’Omar i de Jaume (p). Amb l’1-0 (gol de Pau
de penal al 45’), a la represa, es va produir un penal que va trigar en
llançar-se perquè l’àrbitre va demanar que es posés en marxa l’enllume-
nat. Pau el va fallar. I per una petita batussa davant de la banqueta visi-
tant, l’àrbitre ha informat a l’anex que va suspendre el partit al 89’. 

El Santa Bàrbara goleja l’Horta i creix

El S.Bàrbara va golejar l’Horta (4-0) i segueix creixent (7 punts de 9). 
Als 20’, 2-0 que ja va decidir (el segon gol fou fantasma i dubtós segons
els visitants). Pau i el juvenil Millan, els més destacats, Moha i Esbri van
marcar. L’Horta, que ha tingut la baixa de Vallès, està en dinàmica negati-
va (9 gols rebuts en 2 partits en els que no ha marcat). 

El Pinell s’impulsa
El Pinell va guanyar a Sant Jaume (2-4). En un primer temps en que ‘vam
jugar força bé’ deia Pachan, els pinellans van decidir amb gols d’Albert,
Ruben i Toni. A la represa, els locals van millorar (la seua actitud continua
sent irregular) i van ajustar el duel amb els gols de Ruben (amb un penal
que va suposar expulsió d’Agustí) i d’Abraham. Amb el 2-3, els locals van
pressionar fins que Morillo, de penal, va sentenciar. 

ta zona? A Ascó tampoc estan gaire contents. Van a Barcelona, àrbitres de Barcelona, juguen a casa, també àrbitres de Barcelona, juguen a Lleida,
també. Com diuen en clubs ebrencs, “tenen la paella pel mànec”. 
CAMARLES. L’HORA DELS TOREROS. 17.20’ i 32 segons. 
Camarles-Campredó. Guanyava el local 1-0 quan l’àrbitre va xiular un penal a favor del Camarles. El porter va parlar amb l’àrbitre: “no m’hi veig.
Haurien d’encendre les llums”. L’àrbitre va donar l’ordre a la directiva del Camarles, que estava al.lucinant. “Igual després demana una estufa per-
què té fred...”. Passaren uns cinc minuts. Els justos per a desesperar al jugador que anava a llançar el penal. El va fallar. Va tirar la pilota fora. El
porter visitant fou un autèntic psicòleg. El Campredó va remuntar a darrera hora. I ja van tres jornades que se li escapen punts al Camarles: Sant
Jaume, l’Ametlla i ara Campredó, equip en el que un dels protagonistes és Super-Harri, un espectacle a les banquetes, pressiona a jugadors, als
àrbitres i a qui faci falta. Aquesta setmana, jugadors, entrenador i part de la directiva del Camarles han fet terapia.
TORTOSA JA ÉS LIDER
Es el millor equip de les darreres set jornades. Però ara té quatre partits contra rivals que jugaran al màxim perquè necessiten puntuar i perquè
es motiven quan juguen contra el Tortosa: R.-Bítem, Catalònia, Roquetenc i Alcanar. 
L’AMPOLLA, BONES SENSACIONS. 
Porta quatre jornades invicte i en tres la seua porteria ha quedat a zero. I això que Luis Alfonso i Brigi no han marcat en les darreres dues però
l’Ampolla ha fet 4 gols. Vaig dir que l’Ampolla feia bones sensacions i ho està demostrant
L’HOME DELS RÈCORDS ESTÀ A LA CAVA. 
Es diu Aleix Ferré. Es un dels personatges amb més feina del futbol ebrenc. Directiu de la Cava, secretari tècnic i a més jugador. Diumenge va
provocar el penal que fou el 3-1. Es el jugador del club que més gols ha fet en un partit oficial, cinc contra el Bonavista, temporades enrera.
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Roquetenc-Alcanar (16.30 h)
R. Bítem-Godall (16 h)

Bot-Batea (17 h)
J. i Maria-Arnes (16 h)

Diumenge
Deltebre-la Galera (15.15h)

Ginestar-Corbera (16 h)
Tivissa-Xerta (17 h)

Descansa, Benissanet

RESULTATS

18a jornada Quarta catalana

Roquetenc-Muntells 2-1

Alcanar-R. Bítem 2-1

Godall-Bot 2-2

J. i Maria-Batea 1-2

Arnes-Deltebre 2-1

la Galera-Ginestar 2-0

Corbera-Benissanet 4-0

Xerta-Catalònia 0-1

Descansava, Tivissa

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 17 46 15 45

2. Corbera 17 75 16 44

3. Alcanar 17 45 10 41

4. R. Bítem 17 48 15 33

5. Catalònia 17 34 28 33

6. Arnes 17 28 25 27

7. Bot 17 40 37 26

8. Godall 17 56 40 24

9. Roquetenc 17 33 41 23

10. Benissanet 17 29 32 20

11. Ginestar 17 29 36 19

12. Tivissa 16 32 44 18

13. la Galera 17 22 49 17

14. Jesús i Maria 17 24 39 15

15. Xerta 17 25 39 14

16. Muntells 17 22 57 5

17. Deltebre 17 13 78 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte

S. Bàrbara-la Cava (19 h)

Aldeana-R. Bítem (16 h)

Masdenverge-Arnes (12 h)

Amposta-Ulldecona (15 h)

Diumenge

Olimpic-Jesús i Maria (11.30 h)

RESULTATS

16a jornada Femení

Gandesa-S. Bàrbara 0-1

Ginestar-Olimpic 3-4

Jesús i Maria-Alcanar 1-1

Tortosa Ebre-Aldeana 5-3

R. Bítem-Aldeana 6-1

Arnes-Amposta 1-3

Ulldecona i la Cava descansaven

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. la Cava 15 82 11 43

2. Ulldecona 14 83 8 38

3. Amposta 15 67 23 37

4. S. Bàrbara 15 43 27 31

5. Arnes 15 65 23 30

6. Jesús i Maria 15 33 33 27

7. Tortosa Ebre 15 34 51 24

8. Aldeana 15 36 56 21

9. R. Bítem 15 30 39 20

10. Olimpic 15 33 70 15

11. Alcanar 15 13 47 13

12. Gandesa 15 13 42 10

13. Masdenverge 15 22 61 8

14. Ginestar 15 23 71 6

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Pinell-la Sénia (16 h)
Horta-Atlas (16.30 h)

Campredó-S. Bàrbara (16 h)
l’Ametlla-M. Nova (16.30 h)
Tivenys-Perelló (15.15 h)

Diumenge
Aldeana-Camarles (16.30 h)

Deltebre-Flix (17.30 h)
Vilalba-Ulldecona (15.30 h)
Sant Jaume-Olímpic (16 h)

RESULTATS

18 jornada, Tercera catalana  

la Sénia-Aldeana 2-0

Camarles-Campredó 1-2 (sus89’)

S. Bàrbara-Horta 4-0

Atlas-l’Ametlla sus (37’) 2-0

Móra Nova-Deltebre 1-0

Flix-Vilalba 1-1

Ulldecona-Tivenys 3-0

Perelló-Olimpic 0-1

Sant Jaume-Pinell 2-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olimpic 18 37 16 37

2. Perelló 18 38 26 36

3. Flix 18 41 21 35

4. la Sénia 18 34 18 33

5. Ulldecona 18 27 22 30

6. Pinell 18 42 27 29

7. Móra Nova 18 26 27 26

8. Deltebre 18 25 29 25

9. Camarles 16 22 24 24

10. Horta 17 30 39 23

11. S. Bàrbara 18 32 36 22

12. Vilalba 18 28 33 21

13. L’Ametlla 17 22 27 20

14. Aldeana 18 23 30 20

15. Atlas 17 24 27 19

16. Sant Jaume 18 29 35 18

17. Tivenys 18 26 49 13

18. Campredó 17 16 36 12

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Cunit-SP i SP (17 h)
Calafell-Roda Berà (17 h)

Camp Clar-Catalònia (17 h)
Diumenge

l’Ampolla-Vilaseca (16 h)
Cambrils-Catllar (12 h)

Gandesa-la Cava (16 h)
Jesús i Maria-Salou (16 h)
Tortosa-R. Bítem (17 h)

Alcanar-Roquetenc (16 h)

RESULTATS

18 jornada, Segona catalana

Vilaseca-Cunit 5-0

SP i SP-Cambrils 0-2

Catllar-Gandesa 1-1

la Cava-J. i Maria 3-1

Salou-Calafell 0-2

Roda Berà-Tortosa 0-1

R. Bítem-Camp Clar 4-2

Catalònia-Alcanar 1-3

Roquetenc-l’Ampolla 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 18 42 21 36

2. la Cava 18 34 16 36

3. Alcanar 18 41 20 34

4. Catllar 18 24 19 32

5. Tortosa 18 36 22 30

6. Vilaseca 18 33 19 30

7. R. Bítem 18 27 22 30

8. Gandesa 18 32 30 28

9. Cambrils 18 28 20 27

10. Camp Clar 18 23 34 25

11. l’Ampolla 18 25 23 24

12. Roda Berà 18 18 26 21

13. Roquetenc 18 27 27 20

14. Salou 18 16 29 17

15. Catalònia 18 27 42 17

16. SP i SP 18 16 40 16

17. Calafell 18 18 37 15

18. Cunit 18 16 36 12

Segona catalana

Una acció del partit Flix-Vilalba.
D. COMUNICACIÓ JE FLIX/PAU FOLQUÉ

Els
resultats

de la
jornada

El cap de setmana passat
es va disputar la primera

jornada de la segona
volta, a les categories

territorials.

Segona volta
PRÒXIMA JORNADA  
Santboià-Vilafranca
Manlleu-Figueres

Castelldefels-Cornellà
Palamós-Gavà

Balaguer-Muntanyesa
Vic-Gramanet
Olot-Júpiter

Pobla Mafumet-Rubí
Europa-Vilassar

Rapitenca-Terrassa (diu 12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 21 15 4 2 36 9 49
2. Cornellà 21 14 4 3 38 19 46
3. Europa 21 12 6 3 27 13 42
4. Rubí 21 9 8 4 34 20 35
5. Figueres 21 10 4 7 29 25 34
6. Manlleu 21 8 9 4 24 14 33
7. Santboià 21 7 9 5 27 25 30
8. P. Mafumet 21 7 9 5 23 24 30
9. Rapitenca 21 6 10 5 21 16 28
10. Vilassar 21 7 6 8 24 27 27
11. Terrassa 21 6 8 7 24 20 26
12. Gramanet 21 5 11 5 17 17 26
13. Gavà 21 6 5 10 19 21 23
14. Muntanyesa 21 5 7 9 18 34 22
15. Júpiter 21 5 5 11 22 34 20
16. Vilafranca 21 4 7 10 15 29 19
17. Castelldefels 21 4 7 10 14 28 19
18. Palamós 21 4 6 11 22 39 18
19. Vic 21 2 10 9 16 25 16
20. Balaguer 21 2 9 10 21 32 15

Tercera divisió RESULTATS
21a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  
Vista Alegre-Martinenc

Andorra-Igualada

Ascó-Torredem. (diu 12 h)

Santfeliuenc-Tecnofutbol

Viladecans-Morell

Cervera-Tàrrega

Sants-Vilanova

Valls-Torreforta

Amposta-Reddis (diu 17 h)

RESULTATS

18 jornada, Primera catalana

Martinenc-Andorra 3-0

Igualada-Ascó 1-4

Torredemb.-Santfeliuenc 0-0

Tecnofutbol-Viladecans 1-2

Tàrrega-Sants 2-4

Vilanova-Valls 5-2

Torreforta-Amposta 0-1

Reddis-Vista Alegre 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 18   50  18 42

2. Santfeliuenc 18 23 14 35

3.Viladecans 17 26 16 33

4. Igualada 18 36 20 32

5. Amposta 18 27 20 30

6. Martinenc 18 35 17 30

7. Tàrrega 18 29 27 27

8. Vilanova 18 28 22 27

9. Torreforta 18 23 30 23

10. Vista Alegre 17 25 27 23

11. Reddis 18 19 34 23

12. Morell 18 16 27 21

13. Tecnofutbol 18 17 29 20

14. Andorra 17 18 26 18

15. Sants 18 29 38 18

16. Valls 18 17 29 15

17. Cervera 18 19 35 14

18. Torredembarra 18 20 28 13
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TAEKWONDO

El passat dissabte van fer el debut les seleccions de padel, la masculina i la femenina,
totes dues van aconseguir la victoria per un contundent 3/0, els nois van guanyar al
PADEL REUS a les instal.lacions de l’Indoor Amposta on el public que s'hi va apropar va
gaudir de tres bons partits. L'equip format per Carlos Albert, Toni Pinyol, Joel Climent,
Carlos Calleja, Narcis Pelach i ivan garcia. Pel que fa a les noies, l'equip format per Cinta
Descarrega, Fani Forcada, Lupe Alcoba, Mar Gianni, Ester Cabanes i Vane Carles van
aconseguir la victoria davant el VENDRELL. Aquest proxim cap de setmana les dos selec-
cions de padel es desplaçen fora,els nois al TPI i les noies al NASTIC.
DILLUNS ARRANCA EL TORNEIG PLATINUM AL INDOOR PADEL D'AMPOSTA
El proxim dilluns dia 4 el padel es desplaça a Amposta. Les instalacions de l’indoor
Amposta estaran plenes de jugadors i aficionats que posaran el tret de sortida a un dels
millors torneijos de les terres de l'ebre. Els millors jugadors del territori hi seran, entre ells
els numeros 1 masculins JOEL CLIMENT E IVAN GARCIA.
JORNADA DECISIVA A LA LLIGA DE CLUBS
Aquest cap de setmana es jugara la ultima jornada de la primera volta de la lliga on es
decidiran els equips que formaran part a la copa terres de l'Ebre.

Gran debut de les seleccions de l’Ebre de Padel

Futbol femení. Empat al camp de l’Acadèmia (1-3)
ACADEMIA F. CATALUNYA - FEMENI TORTOSA EBRE 3-3. Dos errades del Tortosa-Ebre i la parcialitat de l’àrbi-
tre van deixar a l’equip del tortosí sense poder sumar els tres punts en disputa. El partit es va posar de cara
per a les visitants quan una centrada de Sheila la rematava Erika als 3 min. I al quart d'hora les mateixes pro-
tagonistes posaven un 0-2. A partir d’aquí l’àrbitre  va canviar el criteri i va ser totalment parcial a favor de les
locals, nomes cal dir que al minut 30 es xiula un penal favor de les locals, que tira Susana i la pilota toca al tra-
vesser i el rebuig l'agafa la mateixa jugadora i fa gol i dona gol. Així mateix, quan faltaven 5 min una pèrdua de
pilota abans d'arribar al mig del camp va agafar la defensa tortosina, fora de lloc i el contraatac va suposar
l'empat, obra novament de Susana. La segona part començava força be per les visitants quan als 5 min. acon-
seguien el 2-3 obra de Raquel que va trencar molt be el fora de joc. Alba al llançament d'una falta, que va anar
al pal, va poder decidir però un altra errada de concentració de les tortosines va permetre a Susana al min. 30
empatar el partit. A partir d’aquí, l'àrbitre va a tornar a ser protagonista permitent la duresa de l'equip local. La-
mentar que per culpa de tot això al final del partit va haver dos expulsades , per agressió d'una local a una vi-
sitant, provocant una petita batussa. TORTOSA. EBRE: Carla, Cinta, Paula, Alba, Laura, Marta, Laia, Sheila Lo-
zano, Sheila Piñol, Erika, Alicia. També van jugar Cristina, Mariona, Paula Tena i Raquel.

19 equips van participar a la Trobada d’handbol al Perelló
Un total de 19 equips de les Terres de l'Ebre i Camp de Tarragona van participar dissabte pas-
sat al Perelló a la Trobada de Minihandbol dels Jocs Esportius Escolars, repartits en les catatego-
ries de patufets mixt, prebenjamí mixt, benjamí masculí i femení, i aleví també masculí i femení.
Al pavelló es van habilitar tres pistes per fer partits simultanis durant tot el matí en una jornada
organitzada pel Consell Esportiu del Baix Ebre i l'Ajuntament del Perelló amb el suport tècnic del
Club Handbol Perelló.

El diumenge 27 de gener es va
celebrar al Pavelló Poliesportiu
de la Mar Bella de Barcelona, el
Trofeu Promoció Cadets de
Taekwondo en què el Gimnàs
Alfaro d’Amposta, presentava a
les joves taekwondistes, Yaiza
Ferré, que va caure eliminada a
la 2ª ronda contra la campiona
del seu grup, després d’un com-
bat molt disputat i en el que
havien empatat 4 a 4, i que per
mala sort va perdre al punt d’or,
i Julia Gutiérrez que va aconse-
guir la medalla de plata. També
es va celebrar el Trofeu

Federació Catalana, per a cintu-
rons groc, taronja i verd, en el
que els tres representants del
Gimnàs Alfaro van fer medalla
d’argent, en uns combats espec-
taculars, on Albert Blasco es va
tindre que retirar a la final, quan
anava guanyant 1 a 0, i una lesió
muscular el va impedir aconse-
guir l’or. Xena Rodera, a la final
anava guanyant 7 a 1, i en unes
decisions arbitrals incomprensi-
bles, va empatar 7 a 7, i per
votacions dels mateixos àrbitres
van donar guanyadora a la seva
contrincant, i per últim Andrea

Gutiérrez, que va perdre en una
bona final.  Al segon grup del
mateix Trofeu Federació, per a
cinturons blau, marró i negre, l’ú-
nic representant del Gimnàs
Alfaro, Marc Omedes, va perdre
a la primera ronda. Per acabar,
destacar Cristian Ferré i Genís
Gisbert del Gimnàs Alfaro que
van estar concentrats amb la
Selecció Catalana, la
Francesa i d’Andorra de
Taekwondo, on estaben els
millors taekwondistes en cate-
goría júnior i sènior d’aquests
paisos. 

Trofeus Federació Catalana
Benifallet va acollir la quarta
'Cursa del Pastisset', segona
prova del circuit ebrenc de
muntanya. Van pendre-hi part
252 persones i 243 a la
marxa. Els guanyadors van ser
Josep Cuadrat (Unió
Excursionista Urgellenca)
(2.21.30) i Eugenia (indepen-
diente) (2.53.05).
Darrera de Cuadrat, a la classi-
ficació general absoluta, es
van classificar: José Lozano
(independiente) (2.25.08);

Houssain Abaghad (UEC
Tortosa) (2.25.53); Ramon
Curto (Trail CER La Sénia)
(2.26.14) i Juan José Oliva (AE
Alcanar) (2.32.03). D’altra
banda, en la categoría femeni-
na, darrera de Miró, van
creuar la línia de meta
Estefania Barreda (AD
Maestrazgo) (3.07.32); Esther
Blasco (CE Trail Tàrraco)
(3.09.39); Elena Ferreres (UEC
Tortosa) (3.10.21) i Judit
Lamas (ATE Coll de l'Alba)

(3.10.32). Per categoríes, en
séniors, va vèncer Josep
Cuadrat i Eugenia Miró; en
veterans David Rebullida (inde-
pendiente) i Elena Ferreres
(UEC Tortosa); en máster,
Victoriano Arazo (2.52.15) i
Isabel Arasa (UEC Tortosa) i en
sub'23, Houssain Abaghad
(UEC Tortosa) i Gemma
Colomé (ATE Coll de l'Alba). La
tercera cita serà la quarta
'Cursa Lo Frare' de Ginestar
(10 de febrer).

DIUMENGE PASSAT

Cursa del Pastisset de Benifallet

HANDBOL VILAMAJOR 23
TORTOSA HIDROCANAL 24

Partit d’handbol disputat el
matí de diumenge a una de
les comarques amb més tra-
dició i on es practica més
aquest esport, el Vallès
Oriental, molt competit  i
jugat amb molta duresa per
part de l’equip local, sempre
amb la permissivitat dels àrbi-
tres, cosa que va propiciar
per a les jugadores tortosi-
nes fessin un joc poc fluid i

amb moltes errades en l’a-
tac. Malgrat això, a la mitja
part l’Handbol Tortosa tenia
dos gols d’avantatges que no
va saber rendibilitzar durant
la segona part; l’equip local
va aconseguir un marcador
amb quatre gols de diferèn-
cia al seu favor. Només l’acti-
vació d’una defensa seria i
ordenada i l’encert de la
debutant portera va fer possi-
ble la reacció de l’equip torto-
sí. Partit amb poc nivell i per
oblidar, a l’espera de rebre al

pavelló de Ferreries, dissabte
vinent a les 16.45 h, al CJH
Mataró. Alineació: Anna
Manjavacas i Nerea Cardona
a la porteria; Jenifer Cornejo,
Aida Rieres, Paula Alcaide,
Jèssica Bertomeu, Maria
Valldepérez, Cinta Gisbert,
Eryka Sigüenza, Marta
Lliveria i Gisele Angel. L’Ascó,
per la seua part, va perdre a
la pista del Molins per 31-14.
El proper partit es presenta
dins d’una jornada altament
emotiva.

El cadet va rebre al C.V.Sant
Boi. En el primer set, no va
fer gran joc, però tot i això el
resultat va ser molt ajustat.
En els tres sets següent, la
cosa va canviar a favor dels
roquetencs. Finalment el par-
tit va finatzar per 3-1 amb
parcials (24-26, 25-13, 25-
12 i 25-17). D’altra banda,
l'equip juvenil rebia al líder, al
C.E.Roca. La superioritat d'a-
quest va ser molt gran, i la
poca efectivitat de l'atac del
roquetencs va fer que el par-

tit sigues favorable per al
Roca, quedant per 0-3 amb
parcials (19-25, 21-25 i 21-
25). El sènior femení es des-
plaçava a Igualada, on, com
era d'esperar, va guanyar
amb facilitat per 1-3 amb par-
cials (25-18, 10-25, 17-25 i
17-25). En aquesta victòria,
l'equip femení acaba la pri-
mera fase quedant en sego-
na posició, i d'aquí dues set-
manes comença l'altra fase,
on es trobaran els quetre pri-
mers classificats d'un grup i

de l'altre. Per últim, el sènior
masculí es desplaçava a la
pista de l'Alella, equip capda-
vanter. Tal i com era d'espe-
rar, aquest partit va ser molt
emocionant i igualalt, però
finalment, la victòria se la va
endur l'equip local, per 3-2
amb parcials (25-21, 26-28,
16-25, 25-19 i 15-11). El
juvenil es desplaça a Arenys i
el sènior masculí rep a
l'Igualada. El femení descan-
sa per començar l'altra set-
mana la fase d'ascens.

VOLEI ROQUETES

Derrota del sènior masculí a Alella

El juvenil del Tortosa es des-
plaçava al camp del Vendrell
després d'haver perdut dos
partits consecutius. Els tor-
tosins tenien ganes de tren-
car aquesta mala ratxa però
tot i això, van sortir al camp
molt adormits millorant en
els darrers minuts i arribant
al descans amb empat a 13.
La segona part va ser d'un
altre color, els del Baix Ebre
van sortir a la pista més
motivats i ràpidament van
agafar un avantatge d'entre
5 i 8 gols que ja no van dei-
xar escapar en tot el partit.
El resultat final va ser de 20-
26. Finalitza la primera volta
i la propera setmana els
ebrencs viatgen a la pista
del Martorell. D'altra banda,

els sèniors rebien al líder de
la competició, el qual sol ha
perdut un partit, l'AE Xarxa.
A priori s'esperava un duel
fàcil per als visitants i així
començava amb un parcial
de 1-4. Però a la mitja part
s'arribava al 15-16. Els tor-
tosins vist que havien aguan-
tat tan bé la primera meitat,
van sortir més motivats al
segon temps i es van posar
3 gols per sobre en el mar-
cador. Tot això, Malgrat tot,
uns últims 4 minuts amb
imprecisions va provocar
que els de Barcelona empa-
tessin el partit a 22 a falta
de dos minuts. Els de fora
es van créixer i els de casa
amb un jugador menys per
exclusió en aquest tram final

no van poder estar a l'altura
del final del partit. El resultat
va ser de 23-25. Aquesta
setmana reben a l'Agramunt
amb l'ambició de guanyar
per seguir a la persecució
dels de dalt.
Finalment, els cadets s'en-
frontaven als segons classi-
ficats de la categoria, l'H
Terrassa. 
El conjunt tortosí va execu-
tar bones accions ofensives
i en joc estàtic va posar les
coses complicades al
Terrassa, però la rapidesa
de l’equip visitant a l’hora
d’executar els contraatacs
va decantar el marcador al
seu favor. 
El resultat final va ser de 30-
40 a favor dels terrassencs.

HANDBOL

El juvenil aixeca el cap

CH TORTOSA HIDROCANAL

El millor, el triomf

Nova victòria del primer
equip del Cantaires. En el
partit disputat aquest diu-
menge el sènior va aconse-
guir una nova victòria,
aquest cop davant l'equip
de Les Borges Blanques de
Lleida, després d'un irregu-
lar partit. La primera part
fou molt igualada. En els
parcials dels primers 20

minuts cap equip ha acon-
seguit agafar un avantatge
massa gran. Al descans el
marcador era de 37-33.
Als pocs minuts de la repre-
sa, el duel es va trencar de
manera gairebé definitiva
(56-37). El joc interior
ebrencs va anul.lar el dels
visitants mentre que la
mobilitat i la velocitat dels

exteriors van permetre cul-
minar diversos contraatacs
fulminants. 
En el darrer quart el
Cantarires va mantenir la
mateixa línea de joc. El
resultat final ha estat de
72-50. 
Aquesta cap de setmana el
conjunt tortosí visita la difí-
cil pista del CB Tarragona. 

BASQUET. 72-50

Victòria còmoda contra el CB Tarragona
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L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
ANDREU MARTÍ, ALCALDE DE L’AMETLLA DE MAR: “LA CANDELERA ÈS ÊPOCA DE RETROBAMENT”

La Festa Gran de l’Ametlla
ja està aquí. Els caleros i
les caleres la celebraran
en honor a la seua patro-
na, la Candelera. Dies de
celebració per gaudir-ne.
De trobada i de passió per-
què els caleros llueixen
amb orgull la seua estima-
da patrona. Dies de festa
que coincideixen amb
moments, dins del compli-
cat contexte econòmic en
el que ens trobem, de
perspectives de creixe-
ment a la localitat. Totes
elles permeten, dins de la
prudència de l’època, ser
moderament optimistes
per al futur. Però el més
important, a hores d’ara,
és la Candelera.

MÉS EBRE: Tot a punt?. 
ANDREU MARTÍ: Si, tot a
punt. Portem mesos treba-
llant. La situació actual ens
ha obligat a plantejar-nos
les festes d'una altra
manera, doncs hem hagut
d'aplicar criteris d'austeri-
tat i rigor, tot i que a l’ho-
ra, ens hem esforçat per
mantenir tot allò que els
caleros i caleres volem tro-
bar a la nostra festa. El
compromís i l'actitud de
molta gent, de moltes enti-
tats i col·lectius ens ha
permès preparar un pro-
grama de nivell humà i tra-
dicional molt important i a
l'abast de tothom.
ME: Carme Domènech
com a pregonera. Un
pregó a la Cala de reivindi-
cació, de suport a l’ANC.
AM: Jo diria que més que
de suport a l'ANC, és un
pregó amb missatge. El
missatge de que la gent

de La Cala sempre estem
disposats per fer costat al
país. Són moments que
cal donar un pas endavant,
i nosaltres volem formar
part activa del present i
del futur de Catalunya. El
nostre ajuntament ja va
manifestar-se com a
Municipi Independent i el
que estem fent, és ser
conseqüents amb les nos-
tres decisions i dignificar-
les amb la presència de la
Carme, com a represen-
tant d'una entitat que sim-
bolitza el lideratge de la
lluita de Catalunya pel seu
futur.
ME: L’època és complica-
da, però dins de la crisi
s'ha de crear una Festa
amb a còpia d'administrar
els recursos i dins de les
possibilitats. Es així?
AM: Si. Ja he dit que la
situació es complicada i
novament, hem reduït el
cost de les nostres festes.
Ara bé, això no vol dir que
ens conformem amb poc.
Tenim la sort que hi ha
hagut molta gent disposa-
da a posar-hi el seu esforç
i la seva implicació, fent
costat a la Regidoria de
Festes encapçalada per
l'Albert Medrano i a la
Comissió de Festes. Això
ens ha permès tenir un
programa festiu amb el
que tots els sectors,
grans, joves i petits, s'hi
veuen representats. El
moment és delicat per a
tots, però em sento orgu-
llós del treball de la gent i
del resultat, ja que és un
programa que ens per-
metrà xalar i molt.
ME: Missatge per als cale-

ros/res. També pels que
viuen fora i tornen per la
Patrona. I també pels visi-
tants.
AM: La Candelera És una
època de retrobament, i
més com en aquest any,
quan cau en cap de setma-
na. Són molts els caleros
que han hagut de marxar
per feina o d'altres motius,
però que esperen aquests
dies “en candeletes” per a
tornar i retrobar-se amb
amics i familiars. Fins i tot
aquells que un dia van mar-
xar, han encomanat
aquest sentiment als seus
fills i nets. Ens visita molta
gent, de Palamós i d'altres
indrets de la costa catala-
na on hi tenim repartits
històricament un bon nom-
bre de caleros, tot i que
també d'altres llocs de
Catalunya, atrets per la
nostra manera de viure les
festes. Als que ens vulguin
visitar per primera vegada,
els hi diria que no els dece-
brem, que no es conformin
en viure les festes com a
espectadors i que busquin
la manera d’implicar-se i
poder-les viure des de
dins. Som un poble acolli-
dor i xalador que ens
omple poder explicar i
ensenyar als de fora com
som i que signifiquen les
festes per a nosaltres. En
poc temps, se sentiran
com a caleros.
ME: Què és el que més
destacaria de la Festa?. El
que més voldria que es
valorés en uns dies en què
s’ha de fer un parentesi i
poder gaudir-ne?.
AM: Sobre tot, que l'ajun-
tament organitza les fes-

tes amb l'objectiu de
potenciar la companyonia i
la germanor entre els
veïns. De manera col·lecti-
va i individual, tots
col·laborem amb el nostre
treball a tirar el poble
endavant, i ens mereixem
aquests dies de festa. La
participació és senyal de
la bona salut d'un poble. A
més, ens hem esforçat
per fer unes festes molt
populars i econòmiques,
amb abonaments de 20 E
per totes les sessions de
ball i hem negociat amb
els firaires perquè apli-
quessin preus populars a

les atraccions, que seran
a 1 E durant dos dies. No
volem que els diners siguin
excusa, tot i que la majoria
d'actes són populars, gra-
tuïts i de carrer.

ME: Dies de Festa, però
no hem d’oblidar que la
Cala es mou i que segueix
en una fase de creixement
dins de les possibilitats i
tot i la conjuntura econòmi-
ca actual. El 2013 és un
any que es preveu compli-
cat, com el veu per al seu
municipi?.
AM: Tenim moltes expec-
tatives posades en aquest

any 2013. Si que és veri-
tat que l'economia i el
pressupost municipal no
ens donen gaire marge de
maniobra, però en els
darrers anys hem aconse-
guit posar els fonaments
per ser optimistes.
L'Ametlla de Mar conti-
nuarà essent un poble d'o-
portunitats, sobre tot per
l'interès demostrat per la
inversió privada en el sec-
tor comerç i el turístic i
per equipaments públics
com la Residència per a la
Gent Gran i centre de dia,
que donaran llocs de tre-
ball i que esperem que
dinamitzin la nostra econo-
mia. La creació de llocs de
treball, junt amb la nostra
aposta clara per les políti-
ques socials, són la priori-
tat d'aquest ajuntament.
Les coses costen, ara
molt més que abans, i
cada benefici que els que
tenim responsabilitats
podem assolir pel nostre
municipi, és una petita
victòria. Cada lloc de tre-
ball aconseguit, cada
inversor que confia en el
poble, cada instrument
que posem a l'abast dels
nostres ciutadans perquè
visquin millor, es una petita
victòria que al final del
recorregut ens ha de fer
assolir els objectius. Tenim
un poble en el que moder-
nitat i tradició es conju-
guen perfectament.
Empenyem amb coratge,
sempre endavant i amb els
valors de la solidaritat i el
treball en comú, com a ins-
truments per allargar el
braç als que més ho
necessiten. 
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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
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209

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:

• Ceba
• Nous.  
• Farigola
• Sal
• Olí
• Brou de pollastre
• Aigua. 
• Patates.    
• Pollastre trossejat 
• Tomaquet 

PREPARACIÓ:

En una cassola posem olí i daurem la ceba.  Després so-
fregim el pollastre fins que estigui daurat.

Afegim les nous, la farigola, dues cullerades de tomaquet
triturat, les patates i després el brou.

Posem una taça d' aigua i salem al gust. Remenar fins
que estigui al punt.

«Primentons i Tomates» Avui:
Pollastre a la cassola 

RESTAURANT BAR BUSS - SANT CARLES DE LA RÀPITA 

Plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Borges Ayats, Joan    

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

Forés Ventura, Hereus de Mª Cinta   

Barcelona, 46 (St. Llatzer) (Tortosa) 977510084 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Moran Sitja, Juan Carlos  

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Borrut Valles, Josep M               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada estarà mig ennuvolat al terç nord, sobretot al Pirineu, i serè o poc
ennuvolat a la resta del país. Al llarg del matí s'aclarirà i quedarà serè o poc ennu-
volat per alguns núvols alts i prims arreu fins al vespre. A partir d'aleshores la
nuvolositat augmentarà pel nord-oest del país i al final del dia quedarà molt ennu-
volat o cobert a la meitat oest i entre mig i molt ennuvolat a la resta del territori.
Independentment, a l'extrem nord del litoral hi haurà alguns bancs de núvols bai-
xos.

Precipitacions
A partir del vespre se n'esperen de febles, minses i disperses al Pirineu
Occidental. La cota de neu es situarà entorn dels 1700 metres.

Temperatures
Mínimes sense canvis importants tret del terç sud on baixaran de manera lleu-
gera o moderada, es mantindrà la marcada inversió tèrmica matinal.
Màximes lleugerament més baixes al Pirineu, el Prepirineu, la depressió
Central i l'extrem nord del litoral, i sense grans canvis a la resta del país.
Les mínimes quedaran entre -4 i 1 ºC al Pirineu, 0 i 5 ºC al Prepirineu, la
depressió Central i el prelitoral nord, 5 i 10 al litoral nord i al resta del preli-
toral, i entre 7 i 12 ºC a la resta del litoral. Les màximes oscil·laran entre 8 i
13 ºC al Pirineu i entre 14 i 19 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Bona en general. Tot i això, serà regular o dolenta durant tot el dia al litoral nord,
així com també de matinada a planes i fondalades interiors per la formació de
boires i boirines, que a l'oest de la depressió Central persistiran fins a migdia.

Vent
De matinada bufarà de component oest fluix amb alguns cops moderats. Al
llarg del matí s'imposarà el vent de component oest a l'interior i el component
sud al litoral, amb predomini del llebeig, entre fluix i moderat en general però
amb alguns cops forts a la meitat sud. Al final del dia de nou s'imposarà el vent
de component oest arreu, entre fluix i moderat en conjunt però amb cops forts
a la meitat sud del país, sobretot a cotes elevades.
Independentment, a l'extrem nord-est del territori el vent serà fluix i de direc-
ció variable fins al vespre.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Col·loca els teus assumptes sentimentals en
ordre i estigues atent al teu voltant . Pots viure
experiències curioses. Descarta les coses que
creen tensió en la teva vida.  

Taure
20/4 al 19/5

El millor de la setmana és que s'obren noves
oportunitats per a millorar  la teva vida senti-
mental . El teu actual estat d'ànim afavoreix el
bon funcionament del teu cos. 

Bessons
20/5 al 21/6

Avui pren la distància oportuna per a compren-
dre els últims successos que has viscut amb la
teva parella. Ara no és el moment de reprimir
les teves emocions.   

Cranc
22/6 al 21/7

L'intel·ligent és aconseguir que les coses que
no tenen importància no enterboleixin la teva
relació de parella. Avui és un dia per a  pren-
dre's les coses amb una actitud positiva.  

Lleó
22/7 al 22/8

Es produeixen alguns canvis e n la teva forma
de relacionar-te .Algú del sexe oposat  farà can-
viar d'idees . Un dia de dieta depurativa et ser-
veix per a eliminar toxines.

Verge
23/8 al 21/9

Tens la necessitat  d'alliberar-te de totes les
coses de la teva vida sentimental que et supo-
sin un problema . Estaràs molt receptiu cap la
teva salut. 

Balança
22/9 al 22/10

Estàs dintre d'una etapa intensa i plena d'ide-
es pel que fa a les teves relacions efectives.
Pensa que aconseguir un poc més de benes-
tar ha de ser un dels teus objectius.

Escorpí
22/10 al 21/11

Pots ser el canal de transmissió d'un somriure sincer
capaç de traduir el teu amor. Has de ser més cons-
cient de les teves coses que et fan feliç i anar a per
elles. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Aplica les teves idees als teus interessos.
Busca noves estratègies perquè millori la  teva
relació de parella. Et sentiràs inquiet i nerviós
amb motiu de l'estrès.   

Capricorn
21/12 al 19/01

Tindràs la necessitat d'entendre l'adreça que
pren la teva vida, tant personal com sentimen-
tal. Vols prendre't un respir i concentrar  totes
les teves cures en tu mateix. 

Aquari
20/1 al 18/2

El teu magnetisme actual afavoreix el contac-
te amb les persones noves del sexe oposat .
Respecte  a la teva salut; el teu ànim serà ale-
gre ,de molta confiança en tu mateix. 

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs en un moment propici per a la renovació
i per a viure de manera distinta els teus senti-
ments .Vius una bona etapa per a gaudir i gau-
dir de la vida.

MATÍ

SOL

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

20º 6°

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

Rasquera ,  es  l l oga
estud i  amoblat ,  45m2
amb te r rassa  de
25m2, 
nova construcc ió,  per -
fecte estat ,  preu 250
euros,  inc lou l 'a igua i  
comuni tat .  
t l .  686979598

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

   



DIVENDRES 1
DE FEBRER

DE 201324

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
aa ll’’úúllttiimmaa

I sota el lema, “Lo riu cuida
la ribera, la ribera cuida al
riu”, la Plataforma en
Defensa de l'Ebre conjunta-
ment amb SEO-BirdLife
organitza per aquest diu-
menge, 3 de febrer, a les
11 del matí, una trobada al
pont “Lo passador” per
conmemorar la diada. En
commemoració de la data
d'acord  de la Convenció
sobre les zones humides (2
de febrer de 1971) es cele-
bra aquest Dia Mundial,

ocasió excelolent per a que
els organismes oficials,
ONGs i grups de ciutadans
realitzin activitats per aug-
mentar la sensibilització del
públic en general dels
valors de les zones humi-
des i dels beneficis que
reporten en general i la
Copnvenció de Ramsar en
concret. La Convenció de
les Zones Humides, a la
qual estan adherits 159 paï-
sos, pren el nom de la ciu-
tat iraniana de Ramsar, i és
un tractat internacional per
a la conservació i l'ús soste-
nible de les zones humides,
és a dir, per aturar-ne la
pèrdua i la invasió progres-
siva d'aquestes, tot reco-
neixent les funcions ecolò-
giques fonamentals de les
zones humides i el seu
valor econòmic, cultural,
científic i recreatiu. Ha
designat 1800 zones humi-
des d'importància mundial,
que actualment protegeixen
185 milions d'hectàrees
d'arreu del Planeta. A
Catalunya hi ha 4 zones
designades: el Parc
Nacional d'Aigüestortes i
Estany de Sant Maurici, el
Parc Natural dels

Aiguamolls de l'Empordà,
l'Estany de Banyoles i el
Delta de l'Ebre.

A més a més, DEPANA ha
elaborat una llista d'altres
espais humits catalans que
compleixen les normatives
de Ramsar i que hi podrien
estar inclosos: l'aiguaba-
rreig Segre - Noguera

Pallaresa, l'aiguabarreig
Segre - Noguera
Ribagorçana, l'aiguabarreig

Segre- Cinca- Ebre, els
Aiguamolls del Baix
Empordà, el Delta del
Llobregat, la desembocadu-
ra del riu Gaià, els
Muntanyans - Gorg (a
Torredembarra i Creixell),
l'estany de Montcortés,
l'estany de Sils, l'estany
d'Ivars i Vila-sana, els
estanys alpins i mulleres de
la Val d'Aran, els estanys de
Basturs, els estanys de la
Jonquera i Cantallops, els
estanys del litoral de
l'Ametlla de Mar, els
estanys i delta de la

Tordera, Gallifa i
Espadamala, el Parc natural
de l'Alt Pirineu i Utxesa. Un
dels aspectes més desta-
cats de la celebració del
Dia Mundial de les zones
humides són els beneficis
que tenen per al seu
entorn. De fet, el lema de
2010 justament era “Una
oportunitat per al turisme
sostenible”. Són espais
ideal per al turisme gràcies
a la seva bellesa i biodiver-
sitat. Els ingressos en
aquest conceptes poden
ser importants i recolzar

els mitjans de vida locals i
nacionals. D'altra banda,
les zones humides aporten
aigua, aliments, purificació
de l'aigua, control de l'ero-
sió... que obren en benefici
dels turistes i fomenten la
seva estada a la zona.
Almenys un 35% dels Llocs
Ramsar del món experimen-
ten un cert grau d'activitat
turística, que inclou el turis-
me d'aventura, incorporen
els paisatges culturals del
seu entorn i transmeten els
seus valors a partir de la
interpretació i l’educció.

Dia Mundial de les Zones Humides 
al Delta de l’Ebre

El Parc Natural del
Delta de l'Ebre celebra,
amb el suport del
Museu de les Terres de
l'Ebre, el Dia mundial
de les zones humides al
Delta. Aquesta diada té
com a objectiu sensibi-
litzar les poblacions
locals i divulgar-hi l'alt
valor cultural i natural
de les zones humides,
els espais més produc-
tius i rics de la Terra i,
a la vegada, els més
fràgils i amenaçats.
Per celebrar-ho, el
Parc organitza la
xerrada "Funcions i
serveis de les zones
humides", a càrrec de
Xavier Abril, tècnic d'ús
públic del Parc Natural
del Delta de l'Ebre, avui
divendres a partir de
les 19:30 hores.

El Delta va ser inclòs, l'any 1993, en el Conveni RAMSAR, un dels reconeixements internacionals més importants

MEDI AMBIENT

ACTUALITAT

REDACCIÓ

Sota el lema “Lo riu cuida la ribera, la
ribera cuida al riu”, la PDE i SEO-BirdLife

també commemoraran la Diada

JOAN LAFONT

              


