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La ministra de Foment,
Ana Pastor, s'ha
desentès aquest
dimarts de les deman-
des i les deficiències
ferroviàries de les
Terres de l'Ebre tot
assegurant que "els
serveis de mitja distàn-
cia que permeten viat-
jar des d'aquestes
comarques fins a
Barcelona són serveis
regionals o regional
exprés i, per tant, són
competència de la
Generalitat de
Catalunya". Pastor res-
ponia així a la pregunta
del senador de CiU per
Tarragona, Ferran Bel.
Les crítiques desde
l'Ebre no s'han fet
esperar. P3

Nou menyspreu per al territori?

El Consell Promotor del Pla Estratègic Empresarial i per a l'Ocupació de les Terres de l'Ebre
s'ha constituït formalment ahir dijous amb l'objectiu d'enllestir, en el termini d'un any, un
document que reculli les principals línies mestres a seguir per activar l'economia productiva
del territori perquè pugui ser competitiva internacionalment. L'ens està format en un 51% per
representants d'entitats socio-econòmiques al costat del Govern i les administracions públi-
ques locals del territori.      P5

Treballant per un futur millor

Terres de l’Ebre. Sant Carles de la Ràpita
promociona a Lleida la seva oferta turística amb
el repte d'esdevenir "el port pesquer" de la capital
del Segrià. P6

Esports. La Rapitenca visita demà dissabte el
Vilassar (12 h), en partit avançat a la jornada
del diumenge.

P10

Terres de l’Ebre. La Brigada municipal de
Tortosa gestiona prop de 2.400 actuacions
de servei durant el passat 2012. 
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seus necessàriament.
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OOPPIINNIIÓÓ

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

Aquesta setmana sembla ser que les Terres de
l'Ebre “han tornat a estar menyspreades”. El
senador de les Terres de l'Ebre i Alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha denunciat davant la
ministra de Foment, Ana Pastor, durant la ses-
sió de control a la Cambra Alta, la seva “no-res-
posta” i la “manca de concreció” davant l'e-
xigència que li ha plantejat a curt termini de
solucionar les “greus deficiències” de les línies
ferroviàries Tortosa-Barcelona i Móra-Reus-
Barcelona. També la posició resultant del
Govern respecte a l'Euromed, que segons el

senador Bel, “resulta alarmant i insultant cap
als ciutadans de les Terres de l'Ebre que
Pastor hagi explicitat que cap comboi de
l'Euromed s'aturarà mai a l'estació L'Aldea-
Amposta-Tortosa”. I ha afegit que “posa de
manifest el cinisme i la hipocresia del PP per-
què quan estava a l'oposició hi havia votat a
favor, sinó que la mateixa senadora Alícia
Sánchez-Camacho es va comprometre davant
la Cambra de Comerç de Tortosa a que això
fos possible”. De moment sembla ser, doncs,
que amb aquest tema no avancem.

Editorial

Foment ‘defuig’ de les peticions ferroviàries ebrenques Reset al nostre sistema operatiu

Opinió

Els darrers mesos hem vist com una nova
paraula anglesa, fracking, s'ha fet popular a
molts pobles de Catalunya, al mateix temps
que els omplia de preocupació. El fracking
defineix la tècnica de fracturació hidràulica
horitzontal desenvolupada als EUA per extreu-
re el gas contingut a l'interior de les roques. Es
tracta d'un sistema de pous de perforació ver-
tical fins a capes profundes on es fan una sèrie
de detonacions explosives que provoquen peti-
tes fractures a la roca, per les quals s'injecten
grans cabals d'aigua a molta pressió, barreja-
da amb sorra i fins a 600 additius químics que
en faciliten la disgregació i l'alliberament de
petites bosses de gas. Aquests gasos del
subsòl es fan aflorar a la superfície juntament
amb l'aigua de retorn, additius afegits i moltes
altres substàncies. D'aquesta barreja, se n'ex-
treu aquest gas i altres gasos alliberats de
forma menys controlada i aigües que poden
contenir contaminants diversos. Aquest siste-
ma d'extracció necessita grans àrees d'explo-
tació, de milers d'hectàrees, perquè a l'interior
actuen de manera independent diversos pous
de perforació, a una distància d'entre 1,5 i 2
km l'un de l'altre.
Els riscos i les incògnites ambientals d'aques-
ta tècnica han comportat que la seva aplicació
patís moratòries al Quebec i prohibicions cau-
telars a França, el Regne Unit i Holanda. A
Europa, en canvi, el marc legal actual, insufi-
cient i excessivament permissiu, ha fet possi-
ble que s'hagin sol·licitat a l'Estat espanyol
nombrosos permisos per a la prospecció i l'ex-
plotació d'hidrocarburs, acompanyats d'estu-
dis geològics, que complementen aquestes
recerques i poden tenir una certa utilitat públi-
ca. Hi ha 9 projectes que afecten els Països
Catalans, dos al Baix Cinca, la Plana de Lleida
i les Terres de l'Ebre i, d'altra banda, tres més
a les comarques del nord de Castelló. Són pro-
jectes paral·lels i continus geogràficament.
Municipis com Flix, Vinebre, Ascó, la Fatarella,
Riba-roja d'Ebre, Vilalba dels Arcs i la Pobla de
Massaluca estan dins del projecte.
ERC hem presentat una moció a tots els ajun-
taments i consells comarcals de les Terres de
l'Ebre per declarar els nostre territori zona lliu-
re de fracturació hidràulica. No ens podem
jugar el nostre futur amb una tecnologia tècni-
cament no fiable, potencialment perillosa, de
la qual no es coneixen completament els efec-
tes que pot tenir sobre el medi i la salut de les
persones. Una tecnologia ineficient tant en
l'àmbit energètic, com en l'econòmic i l'am-
biental, que requereix un gran consum de

recursos hídrics, que comporta la producció
de residus que no estan prou caracteritzats,
que necessita recursos fòssils no renovables i
que ens aboca a un increment de les emis-
sions de gasos d'efecte hivernacle. No podem
posar en perill l'economia productiva de les
zones afectades, la producció agroalimentà-
ria, el seu potencial turístic ni la qualitat de vida
de les persones a canvi d'explotar una tecno-
logia invasiva i agressiva amb el medi i el pai-
satge. 
Davant de l'amenaça del la fracturació hidràu-
lica, cal exigir la màxima transparència a les
administracions i als agents implicats, públics
o privats. Cal que es posin en marxa mecanis-
mes d'informació i participació pública en la
presa de decisions en aquest àmbit, perquè no
sembli que, un cop rebentada la bombolla
immobiliària i paralitzat el sector de les grans
infraestructures, apareix una nova possibilitat
d'especulació sobre el territori a gran escala.
És aquest, el model empresarial que volem
per al sector energètic al nostre país? És
aquest, el model de gestió dels recursos natu-
rals? Quina seria, la gestió dels beneficis obtin-
guts d'aquesta explotació? 

Francesc Gas
Secretari de Política territorial i medi ambient

de la Federació d'ERC

Una nova amenaça a les Terres de l’Ebre

Opinió

Aquests darrers dies han estat
demolidors per al nostre siste-
ma democràtic. No tinc parau-
les per descriure la ràbia,
impotència, indignació i fàstic,
que sento quan escolto una a
una les notícies de corrupció
que desagnen la nostra socie-
tat. Potser el millor que ho defi-
niria és el silenci. Estat de
shock podríem dir. Gurtel,
Bàrcenas, Pallerols, Noos,
Palau de la Música, Mercuri,
ITV, cal seguir?
Pressumptes casos de corrup-
ció esquitxen a les màximes
institucions i les màximes auto-
ritats del país després d’un
degoteix constant al llarg dels
darrers anys. President del
govern, Generalitat, finança-
ment irregular de partits que
ara ens governen a Barcelona i
Madrid, ajuntaments, empresa-
ris de tota condició ... Quan
les persones que dirigeixen un
país no tenen escrúpols per
aprofitar-se i lucrar-se dels
càrrecs que ocupen, agreujat
actualment pel fet d’estar
immersos en una crisi econò-
mica de conseqüències
catastròfiques per a milers de
famílies, no hi ha marxa enre-
re. Quan l’ombra de la sospi-
ta ja tapa la llum dels qui ser-
veixen dignament els nostres
veïns i veïnes, cal un nou perí-
ode constituent per regenerar
la nostra democràcia, cal un
reset al sistema operatiu que
ens ha permés avançar els
darrers 30 anys. Llei de trans-
parència, llei electoral catala-
na, finançament de partits,
combat sense contemplacions
contra la corrupció, modernit-
zació sistema judicial, supres-
sió d’administracions sobre-
res, reforç del paper dels ajun-
taments, clarificació de les
seves competències i finança-
ment just dels ens locals ...
Construir de nou des de baix,
des dels municipis.
Nova manera de fer i d’enten-

dre la política. Nou compromís
amb la gestió pública i més
participació per part dels ciuta-
dans i ciutadanes. Si no ho
fem, si no seiem ja a definir-ho
tot, si el sistema es manté en
defensa de l’statuts quo, es
tanca en si mateix o si es pro-
posen només operacions de
maquillatge, el perill del popu-
lisme i el fanatisme ens pres-
sionarà per un altre costat i lla-
vors no tindrem escapatòria, ja
no hi haurà res a fer.
Els i les progressistes, els i les
que ens sentim d’esquerres,
aquelles anomenades antiga-
ment classes treballadores,
hem de saber estar a l’alçada
per liderar aquest nou procés
constituent, tenint clar que
aquest no és només un procés
de partits polítics, sinó un
pacte de ciutadania guiat per
la pròpia ciutadania. Perquè
som els qui més ens hi
juguem. Serveixin aquestes
quatre ratlles per renovar el
meu compromís en la defensa
d’aquests principis.

Núria Ventura
Diputada al Parlament de

Catalunya
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“Perquè es faci una idea
dels problemes ferroviaris
que hi ha li diré que els 175
quilòmetres del trajecte en
tren Tortosa Barcelona es
realitzen en dues hores
quaranta minuts; en canvi
els 550 quilòmetres de
viatge entre Tarragona i
Madrid ocupen dues hores
i trenta minuts”, així va des-
criure la situació ferroviària
de l’Ebre Ferran Bel al
Senat. Sense resposta. La
ministra de Foment, Ana
Pastor, es va desantendre
aquest dimarts de les
demandes i les deficiències
ferroviàries tot assegurant
que "els serveis de mitja
distància que permeten
viatjar des d'aquestes
comarques fins a
Barcelona són serveis
regionals o regional exprés
i, per tant, són competèn-
cia de la Generalitat de
Catalunya". Pastor responia
així a la pregunta del sena-
dor de CiU per Tarragona,
Ferran Bel, sobre quines
son les previsions del
govern espanyol per donar
resposta a aquestes defi-
ciències.
També va afirmar que
l'Euromed no tindrà parada
a l'estació Aldea-Amposta-

Tortosa perquè no és capi-
tal de provincia, i el presi-
dent de la Federació de
l'Ebre d'ERC, Gervasi Aspa,
tampoc ha tardat  en deixar
clar que 'una vegada més,
des del Govern espanyol
se'ns diu que si les Terres
de l'Ebre volem ser un terri-
tori amb futur i amb igualtat
d'oportunitats amb altres
territoris l'única opció que

tenim és proclamar la inde-
pendència de Catalunya,
perquè des d'Espanya
només ens volen perquè
paguem impostos i per
marginar-nos a l'hora de fer
infraestructures'.
De la mateixa manera les
paraules de la ministra han
aixecat crítiques airades
des de representants insti-
tucionals i polítics de les

Terres de l'Ebre. El delegat
del Govern, Xavier Pallarés,
ha acusat Pastor de practi-
car "una fugida endavant
mesclant deliberadament"
la situació dels trens regio-
nals i els de llarg recorre-
gut, tot reclamant les
"mateixes oportunitats" per
al territori. No es vol tirar la
tovallola, es vol seguir inci-
dint en el tema, i el PSC ha

anunciat ja que presentarà
la setmana vinent diverses
iniciatives al Parlament de
Catalunya per reclamar al
Govern la millora d’aquests
serveis. Més enllà de la rei-
vindicació perquè
l'Euromed s'aturi a l'Aldea,
que competeix a l'Estat, la
diputada i primera secretà-
ria del PSC de l'Ebre, Núria
Ventura, afegeix que «exi-

gim no només una millora
de la qualitat dels combois,
sinó també una reformula-
ció de freqüències d'hora-
ris i la revisió dels preus,
que es pugui fer una com-
pra de bitllets d'anada i tor-
nada a quinze dies". 
A l’espera que aquesta res-
posta sigui millor que la
rebuda  per la ministra
Pastor.

«L’Euromed no es pararà 
mai a l’Aldea»

Parlem de trens.

Així ho ha dit ben clar aquesta setmana la ministra de Foment, Ana Pastor

El senador Ferran Bel pregunta per la millora dels serveis ferroviaris i «la pilota la passen a la Generalitat»

REDACCIÓ

cedida
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El portaveu del Grup
Municipal, Adam Tomàs, ha
recordat que el mes de
setembre ERC va presentar
una moció per reduir la des-
pesa municipal, entre les
propostes de la qual hi havia
la de reduir el cost dels llo-
guers que paga
l'Ajuntament. Però CiU va
rebutjar la moció. El passat
mes de desembre, en el
debat de Pressupostos per
al 2013, ERC hi va votar en
contra perquè, segons
Tomàs,  'defensàvem que
encara hi ha molt camí per
recórrer en la reducció d'al-
gunes partides, com ara,
precisament, el lloguer que
es paga des de l'Ajuntament
pel local on es presta el ser-

vei de rehabilitació de
l'Hospital o el de la Policia
Local, entre d'altres'. En la
mateixa línia d'actuació,
durant el passat mes de
gener ERC portà al Ple una
moció per aprofitar l'antic
Escorxador Municipal, que
està buit, com un espai de
prestació de serveis
públics. Tomàs va demanar
'ubicar a l'antic escorxador
els serveis de Policia Local i
eliminar el lloguer que es
paga actualment pels locals
que ocupa', però, una vega-
da més, aquest aplica el
rodet de la majoria absolu-
ta. El portaveu republicà ha
demanat que 'mentre hi
hagi espais municipals
buits, la despesa en llo-
guers de l'Ajuntament sigui
de zero euros, no com ara,
que paguem més de
80.000 Û anuals'. Tomàs ha
mostrat la 'sorpresa' que
'genera el fet que tots els
serveis que demanem de
traslladar de locals de llo-

guer a locals de titularitat
pública són propietat del
mateix promotor'. I, segons
Tomàs, 'encara ens genera
més dubte quan veiem que
aquest promotor és el
mateix que ha fet totes les
obres licitades per l'Hospital
Comarcal d'Amposta, per

valor d'1,5 milions d'euros'.
Segons el portaveu munici-
pal, 'el mateix promotor,
durant els darrers anys, ha
rebut un volum de negoci
de gairebé 3,7 milions d'eu-
ros i 30.000 euros anuals
en concepte de lloguers'.
Per acabar, Tomàs ha afir-

mat que 'no estem denun-
ciant cap il·legalitat, perquè
no ens consta, ni tampoc
culpem el promotor, perquè
el responsable de renego-
ciar a la baixa els lloguers o
suprimir-los és Manel Ferré,
que fins ara no ho ha volgut
fer'.

El Grup Municipal
d'Esquerra d'Amposta ha
fet diverses propostes
per optimitzar els recur-
sos de l’Ajuntament.

Cedida

El Ple ordinari del mes de
gener de l'Ajuntament
d'Alcanar va aprovar, amb
els vots a favor d'ERC, CiU
i PP, i l'abstenció del PSC,
la proposta de declaració
de Bé d'Interès Local de
l'Ermita del Remei com a
Bé Cultural d'Interès Local

(BCL). Entre altres aspec-
tes, el Ple també va aprovar
per unanimitat el Pla de
Polítiques de dones, per al
període 2013-2015; el con-
veni entre el Departament
d'Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i
l'Ajuntament d'Alcanar, per

al sosteniment del funciona-
ment de l'Escola Municipal
de Música; i també el con-
veni de col·laboració entre
el Consell Comarcal del
Montsià i l'Ajuntament
d'Alcanar, per a la realitza-
ció del dispositiu d'inserció
sociolaboral “Activa't”, en el

marc del projecte “Treball a
les 7 comarques”. Però
d'altra banda, el Ple va
rebutjar, per 9 vots de l'o-
posició (CiU, PSC i PP) con-
tra els 8 vots a favor dels
regidors de l'equip de
govern (ERC), la modifica-
ció puntual del Pla General
d'Ordenació Urbana
d'Alcanar, per a la delimita-
ció d'un sector hoteler sub-
jecte al Pla de Millora
Urbana a la urbanització
Montsià-Mar situada a
Alcanar-Platja. L'equip de
govern ha explicat que
aquesta modificació perme-
tria la instal·lació d'un hotel
i ha lamentat el vot en con-

tra de l'oposició, ja que es
corre el perill de deixar pas-
sar una important inversió
tant per a Alcanar com per
al territori. 
L'alcalde d'Alcanar, n'Alfons
Montserrat, ha explicat que
«els serveis hotelers són un
dels sistemes més efectius
respecte a repartiment de
beneficis i és una llàstima
que no puguem aprofitar
l'oportunitat de tenir un nou
hotel a Alcanar-Platja que
no solament beneficiaria
Alcanar sinó també la resta
del Montsià, una de les
comarques de Catalunya
que registra un major nom-
bre d'aturats». 

L’oposició d’Alcanar rebutja la proposta del
Govern Municipal per instal.lar un hotel 

a Alcanar-Platja
L’Alcalde, Alfons Montserrat, lamenta el vot en contra ja que el

projecte comportaria la creació de 50 llocs de treball

Les persones que s'han
registrat al Servei
d'Ocupació de Catalunya
(SOC) a Tarragona han
augmentat de 2.664 per-
sones, cosa que suposa
acumular 76.679 deso-
cupats, la xifra més alta
fins ara registrada des
del febrer del 2001,
quan comença la sèrie
del Ministeri d'Ocupació.
Pel que fa al nombre de
contractes signats a les
comarques tarragonines,
el nombre d'actes de
contractació va sumar
14.456 operacions, amb
un creixement de 2.066
contractes en relació
amb el desembre.
L'única demarcació cata-
lana on el nombre de
contractes és més baix
que fa un any.

Puja l’atur a la
demarcació de

Tarragona

El Consell Comarcal de la
Terra Alta va aprovar la set-
mana passada la presenta-
ció del projecte per a la
rehabilitació de l'estació de
ferrocarril de la Via Verda
de Bot al Fons Europeu de
Desenvolupament Regional
(FEDER). L'ens comarcal
serà l'administració benefi-
ciària i el l'Ajuntament de
Bot qui s'encarregui de l'e-
xecució de l'obra. Per
aquest motiu el Consell
Comarcal i el consistori han
signat un conveni de coo-
peració per endegar la
rehabilitació si el projecte
és escollit per ser cofi-
nançat en un 50% pel
FEDER. La inversió
necessària és de gairebé
400.000 euros.

El fons FEDER
podria rehabilitar

l’estació de Bot 

Esquerra d’Amposta demana a CiU que 
l’Ajuntament deixi de pagar lloguers

I que traslladi els serveis a locals municipals buits

ACTUALITAT
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Un Consell Promotor que
està format, d'una banda,
pels representants de les
administracions del territori,
que a més de la Generalitat,
són la Diputació de
Tarragona, els presidents
dels consells comarcals i
els alcaldes de les quatre
capitals de comarca. I, de
l'altra, els representants de
les institucions socioeconò-
miques del territori. La com-

posició d'aquest Consell
Promotor pretén represen-
tar la majoria del teixit
socioeconòmic de les
Terres de l'Ebre que “ha d'a-
judar als tècnics a dissen-
yar el futur del territori, han
de marcar la direcció a
seguir, i si la implicació dels
agents en els propers
mesos és la mateixa que
han demostrat avui els
resultats que reflectirà el
Pla seran de tots i probable-
ment més factibles, perquè
també caldrà tenir en
compte que les propostes
han de ser assumibles un
cop definides” - ha destacat
el rector de la URV,
Francesc Xavier Grau. 
Al mateix temps, durant la
reunió, el coordinador del
Pla Estratègic també ha
presentant la diagnosi de la
situació de les Terres de
l'Ebre, que ha dut a terme
l'equip tècnic aquests
darrers 6 mesos, després
de l'adjudicació del projecte
a la URV. D'aquesta mane-

ra, “amb la bona feina feta
per l'equip del professor
Duro, tenim una radiografia
de la situació actual i real
del territori, que ens per-
metrà a partir d'ara

començar a planificar el
nostre futur, perquè sense
conèixer el passat difícil-
ment podem decidir cap on
hem d'anar” - ha valorat el
delegat del Govern, Xavier

Pallarès. La diagnosi o anà-
lisi preliminar és un manual
d'ajuda que reflecteix les
mancances i les avantatges
del territori, per tal de plan-
tejar els reptes de futur.

El delegat del Govern
a les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, i el
rector de la Universitat
Rovira i Virgili,
Francesc Xavier Grau,
ha presidit ahir dijous
la constitució del
Consell Promotor del
Pla Estratègic
Empresarial i per
l'Ocupació de les
Terres de l'Ebre
(PEiOTE).

El Consell es va constituir ahir dijous.

Cedida

El portaveu de Plataforma
per Catalunya a
l'Ajuntament d'Amposta,
Germán Ciscar, ha presen-
tat, a petició de la jutgessa,
noves proves en el cas del
«possible tracte a favor» de
l’arquitecte municipal.
Recordem que la setmana

passada l’alcalde, Manel
Ferré, va haver de declarar
per la denúncia presentada
per PxC, on es diu que «el
contracte de l'arquitecte
municipal infringia la llei des
de l'any 2001». Germán
matisa que “l'alcalde va dis-
pensar un tracte de favor

del funcionari en reduir-li la
jornada laboral en l'adminis-
tració pública perquè
pogués prestar els seus
serveis en el sector privat”.
Ferré va al.legar en la seva
defensa desconèixer el cas,
i va afegir que restaven a
l’espera d’un informe per

veure si s’estava complint la
llei.  Aquesta setmana, el
portaveu de PxC ha presen-
tat una còpia d’una acta del
ple de l’Ajuntament
d’Amposta del 30 de
novembre del 2009,  on se
li concedeix a l’arquitecte la

compatibilitat per a l’exerci-
ci de professor, i on posa
explícitament que no suposi
cap modificacció de la jor-
nada de treball i horari. «Per
tant, mostra la manera
arbitrària en què  Ferré  can-
via l’horari» conclou Císcar.

El portaveu de PxC, German Císcar,
presenta noves proves en el cas de
l’arquitecte municipal d’Amposta

Presenta una acta del 2009 d’un ple del consistori

Els pacients pendents d'o-
perar-se a la regió sanitària
de les Terres de l'Ebre han
disminuït un 26,73% el
2012. Si a finals del 2011 hi
havia 2.061 persones espe-
rant una operació, un any
després aquesta xifra s'ha
reduït fins a les 1.510. La
mitjana d'espera també ha
disminuït, passant dels 4,92
mesos del 2011 als 4,12
mesos del 2012.
L'operació per la qual cal
esperar més temps és l'ar-
troscòpia, amb cinc mesos i
mig. L'hospital que acumula
més pacients en llista d'es-
pera és el Verge de la Cinta
de Tortosa, amb 847 perso-
nes i amb un temps d'espe-
ra mitjà de prop de quatre
mesos.

Es redueixen les
llistes d’espera

per operar

L'Ametlla de Mar i l'Ampolla
(Baix Ebre), la Sénia
(Montsià) i Falset són els
pròxims municipis de la
demarcació de Tarragona
on arribarà el gas. Gas
Natural ha presentat aquest
dijous els projectes que exe-
cutarà enguany al Camp i
l'Ebre i la inversió total pre-
vista, que s'eleva als 12,58
MEUR. La companyia també
ha sol·licitat els permisos
per portar el gas a Rodolat
del Moro i a la urbanització
Punta de la Mora, al munici-
pi de Tarragona. Gas
Natural subministra actual-
ment a 49 municipis i, a
finals del 2012, va assolir
els 156.759 punts de distri-
bució -4.772 més que en
l'exercici anterior-. 

Arriba 
Gas Natural a 4

municipis ebrencs

Es constitueix el Consell Promotor del Pla Estratègic
Empresarial i per l’Ocupació de les Terres de l’Ebre

Que permeti potenciar actius propis com són el turístic, l’agroalimentari, la logística o energies

ACTUALITAT
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La moció de suport a la
declaració del Parlament
ha comptat amb 13 vots
favorables dels regidors
d' Esquerra Republicana
de Catalunya (7),
Convergència i Unió (3) i
Partit dels Socialistes de
Catalunya (3) i només el
vot en contra del Partit
Popular(2).
Per a l'Alcalde de
Deltebre, Gervasi Aspa,
“amb l'aprovació d'aques-
ta moció donem la possi-
bilitat al poble català de
dir la seva: decidir si vols

ser un estat independent,
un estat associat o una
comunitat autònoma”. El
primer tinent d'Alcalde i
portaveu del PSC-PM,
Jose Emilio Bertomeu,
afirmava “no es pot negar
a ningú el dret a decidir i
per això el nostre grup a
més d'aprovar-la també
ha subscrit la moció”.
Salvador Bertomeu, regi-
dor de CIU, recordava
que el seu partit és un
dels que es troben a pri-
mera línea amb aquesta
tema i també estan al
costat de l'ANC”.
Finalment el portaveu del
PP, Tomàs Castells, ha
votat en contra perquè “
la decisió s'ha de realit-
zar seguint les normes i
les lleis, no només els
catalans han de decidir
sortir d'Espanya”. 
També l'Ajuntament de
Tortosa ha aprovat
aquesta setmana en ses-
sió plenària adherir-se a

la Declaració de
Sobirania i pel Dret a
Decidir del Poble de
Catalunya", aprovada el
passat 23 de gener pel
Parlament de Catalunya,
amb els vots a favor dels
grups municipals de CiU,
ERC i IC-ET. Els tres

grups havien presentat
mocions similars que
finalment han consensuat
en una de sola en Junta
de Portaveus. Els grups
del PSC, PP i PxC hi han
votat en contra. La moció
manté que la Declaració,
"d'acord amb la voluntat

majoritària expressada
democràticament pel
poble de Catalunya, acor-
da iniciar el procés per
fer efectiu l'exercici del
dret a decidir per tal que
els ciutadans puguin deci-
dir en pau i llibertat el seu
futur polític col·lectiu". 

El ple de l'Ajuntament
de Deltebre ha aprovat
una moció de suport a
la Declaració de sobira-
nia aprovada pel
Parlament de Catalunya
amb l'objectiu de fer
efectiu el dret a decidir. 

REDACCIÓ

Imatges d’arxiu, d’un Ple de Tortosa i d’un de Deltebre. 

Cedides

ACN- L'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita
(Montsià) conjuntament
amb el sector privat del
municipi han presentat
aquest dilluns a Lleida el
conjunt de l'oferta turística,

cultural i gastronòmica de
la localitat i de la zona del
Delta de l'Ebre, amb atrac-
tius com ara el port de
mar, l'abadia dels Alfacs o
productes gastronòmics
com ara el peix i el marisc.

L'alcalde, Joan Martin (a la
foto), ha destacat la proxi-
mitat entre ambdós territo-
ris gràcies a l'Eix de l'Ebre
i ha defensat que pel fet
que Lleida no té mar "el
seu port pesquer ha de ser

el de Sant Carles". Entre
altres iniciatives, s'ha pre-
sentat l'Estació Nàutica i el
Col·lectiu de Cuina de Sant
Carles, que ha elaborat

especialment per l'ocasió
un plat d'anguiles amb suc
amb caragols de Lleida,
entre altres àpats típics del
Delta.

Sant Carles de la Ràpita promociona 
la seva oferta turística, cultural i

gastronòmica a Lleida
Com ja ho ha fet a Barcelona i Girona

Les empreses de la
Sénia aposten per la
diversificació com una
manera de superar la
crisi que afecta el moble,
principal motor econòmic
del municipi durant dèca-
des. Aquest canvi es va
evidenciar dissabte pas-
sat en l'acte de lliurament
dels primers premis a
l'emprenedoria convocat
per l'Ajuntament de la
Sénia. Dels dotze projec-
tes presentats només un
tenia relació directa amb
el sector del moble. El
màrqueting i la publicitat,
així com els serveis a les
empreses són les dues
opcions que van tenir
més representació al
concurs.

Premis a
l’empreneduria 

a la Sènia

El Grup municipal del
PSC a l'ajuntament
d'Amposta ha lamentat i
ha condemnat de nou les
formes emprades per
Manel Ferré per contes-
tar la denúncia pel sobre
cost i la mala planificació
de les obres del voltant
de la zona comercial. «Un
cop més, quan se l'agafa
en flagrant contradicció,
Ferré intenta estendre
una barroera cortina de
fum desqualificant amb
atacs personals al mis-
satger, en aquest cas al
nostre portaveu, emprant
sense pudor tots els mit-
jans públics municipals».

Crítiques al
govern de

Manel Ferré

Tortosa i Deltebre aproven la seva adhesió a la declaració
sobiranista del Parlament de Catalunya

Amb l’objectiu de fer efectiu el dret a decidir

ACTUALITAT
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La consellera, que ha
presidit l'acte, també ha
explicat que la construc-
ció d'aquest institut es va
demanar quan feia
només cinc anys que
s'havia recuperat l'auto-
govern i que “celebrar 25
anys és important per-
què hem de ser capaços
valorar coses que hem

aconseguit i prendre
consciència del que
costa mantenir-les”
La titular d'Ensenyament
ha destacat la labor del
professorat de l'institut
durant aquests 25 anys i
la importància de la for-
mació. 
En aquest sentit, ha
assegurat que “sense
formació no hi ha futur” i
que “la millor herència
que ens poden donar és
garantir la formació, que
no és un regal sinó una
oportunitat”. 
També ha dit que a
banda dels coneixements
bàsics, com les matemà-
tiques, la llengua o
l'anglès, són molt impor-
tants elements com la
convivència i el respecte. 
Durant la visita Rigau ha
descobert la placa com-
memorativa del 25è ani-
versari del centre ha sig-
nat el llibre d'honor de
l'institut.
Així mateix, hi han estat

presents l'alcalde de
l'Ametlla de Mar, Andreu
Martí; el director dels

serveis territorials a les
Terres de l'Ebre, Antoni
Martí; i el delegat territo-

rial del Govern a les
Terres de l'Ebre,
Francesc Xavier Pallarès.

La consellera Rigau presideix el 25è aniversari
de l’Institut Mare de Déu de la Candelera

La consellera
d'Ensenyament, Irene
Rigau, ha afirmat aquest
dilluns que l'autogovern
ha fet possible la creació
de centres escolars, en
referència a l'Institut
Mare de Déu de la
Candelera de l'Ametlla
de Mar, que aquest matí
ha celebrat el seu 25è
aniversari. 

Afirma que «l’autogovern ha fet possible la creació de centres escolars»

Rigau destaca el valor de la formació

REDACCIÓ

El Consell del Montsià
preveu que les obres
d'ampliació de l'aboca-
dor comarcal de Mas de
Barberans quedin
enllestides durant el pri-
mer trimestre d'aquest
2013. El projecte, exe-
cutat per l'Agència de
Residus de Catalunya
(ARC), preveu incremen-
tar en 400.000 metres
cúbics els actuals
40.000 metres cúbics
de capacitat de les ins-
tal·lacions, permetent
allargar la seva vida útil
deu anys més.
L'ampliació ha suposat
una inversió de 2,4
milions d'euros i es trac-
ta d'una de les tres úni-
ques obres que l'ARC ha
impulsat durant aquest
passat 2012.

Deu anys
més per a
l’abocador 
de Mas de
Barberans

Aquest mes de febrer
Montsià Actiu ha posat
en marxa el projecte
Activa't, el dispositiu
d'inserció sociolaboral
al qual s'hi han adherit
tots els ajuntaments de
la comarca, mitjançant
un conveni de col·labo-
ració. Com ja els vam
avançar, aquest servei
està destinat a oferir
informació, assessora-
ment, formació i acom-
panyament en el procés
d'inserció laboral i va
dirigit a persones en
situació d'atur que vul-
guin realitzar una recer-
ca activa de treball.
Montsià Actiu hi ha des-
tinat tres tècnics espe-
cialitzats que presten el
seu servei als municipis
de la comarca, a través
de diferents accions
dirigides a la inserció
laboral, mitjançant tuto-
ries personalitzades i
tallers grupals.
L'objectiu és promoure l'o-
cupació i fomentar la inser-
ció laboral de persones
desocupades. 

En marxa el
projecte
Activa´t

ACTUALITAT

Les 40 persones que
configuren els diferents
equips del departament
de Manteniment i
Logística municipal, el
que popularment conei-
xem com la Brigada, han
assumit durant 2012 un
total de 2.224 interven-
cions, majoritàriament
relacionades amb des-
perfectes en edificis
municipals, escoles i via
pública, enllumenat,
actes festius, millora de
paviments i voreres, sen-
yalització viària i parcs i
jardins, entre d'altres. Els
actuals efectius de
Manteniment estan orga-
nitzats en equips de tre-
ball especialitzats que els
permeten una reacció
més ràpida i un índex de
resolució de les incidèn-
cies més elevat. L'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, el

tinent d'alcalde d'Espai
Públic, Domingo Tomàs, i
el cap del departament
de Manteniment i
Logística, Gerard Boldú,
han comparegut aquest
dijous davant dels mitjans
per presentar els detalls
de l'activitat de l'any
2012. Malgrat reconèixer
que queda encara molt
camí per recórrer en la
millora d'incidències a la
ciutat, l'alcalde ha expres-
sat la seva satisfacció pel
treball d'un departament
que està fent moltes més
coses amb menys recur-
sos. "Estem fent obres
amb recursos propis que
en altres moments s'ha-
guessin externalitzat. Una
millor organització i l'opti-
mització dels recursos
disponibles ens permeten
ara ser més efectius."
Ferran Bel ha afegit que

durant 2012 el personal
de Manteniment i
Logística va rebre el
suport, durant sis mesos,
de 26 treballadors proce-
dents de plans d'ocupa-
ció i del projecte Treball
als Barris. 
El regidor Domingo
Tomàs ha recordat algu-
nes de les actuacions
fetes a la ciutat mit-
jançant el personal tècnic
del departament, com és
el cas del sanejament del
Call Jueu, la millora de l'e-
difici de serveis del Grup
El Temple, l'adequació de
la nova aula del Viver
d'empreses adaptada per
al programa de simulació
SEFED, els serveis del
Museu, els treballs que
s'estan fent actualment
d'habilitació de l'aula
didàctica del mateix
Museu, o la reparació de

voreres que durant
aquests dies s'estan fent
en alguns punts de la ciu-
tat.
L'alcalde ha volgut desta-
car també els treballs de
millora i manteniment de
les instal·lacions esporti-

ves municipals i ha
avançat que properament
s'iniciarà una intervenció
en els vestidors de l'esta-
di municipal, igual com es
va fer al pavelló polies-
portiu situat al barri de
Ferreries.

Els equips de Manteniment i Logística 
assumeixen més de 2000 actuacions anuals de millora

I la reparació de la ciutat de Tortosa
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L'exposició Art Jove
Terres de l'Ebre 2012 pro-
moguda per la Direcció
General de Joventut del
Departament de Benestar
Social i Família obrirà les
portes el proper divendres
8 de febrer al Palau Oliver
de Boteller (Canvis, s/n) a
Tortosa. La mostra consta
d'una vintena d'obres
sobre diverses temàtiques
i en diferents
disciplines(audiovisuals,
instal·lacions i pintures),
algunes d'elles de caràc-
ter interactiu. Els autors
són sis artistes ebrencs
seleccionats en la darrera
convocatòria d'Art Jove
Terres de l'Ebre: Elena

Blesa, Carlos Oriol, Oriol
Balcells, Isaura Castellà,
Madalina Iulia i Lara
Gombau. Tots ells passa-
ran a formar part del catà-
leg de joves creadors que
han participat en aquesta
iniciativa en les darreres
vuit edicions. L'objectiu de
la convocatòria, que
compta amb la col·labora-
ció del Departament de

Cultura i “la Caixa”, és
donar suport a la creació

cultural del territori i, en
concret, als i les joves cre-
adors de fins a 30 anys
que hagin nascut o residei-
xin a les Terres de l'Ebre.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel; el director
territorial del Departament
de Cultura, Francesc
Ferré; i la coordinadora
territorial de la Direcció
General de Joventut, Maria

Teresa Marcelino; inaugu-
raran l'exposició aquest

divendres a les vuit del
vespre. L'exposició es
podrà veure a la sala d'ex-
posicions del Palau Oliver
de Boteller fins el 24 de
febrer, de dilluns a diven-
dres de 18 a 20 hores, i
els dissabtes i diumenges
d'11 a 13 hores i de 18 a
20 hores. La mostra
acaba a Tortosa el seu
recorregut per les Terres
de l'Ebre, després d'haver
passat per Amposta,
Gandesa i Móra d'Ebre.
Durant la primera quinze-
na de març, es traslladarà
a Barcelona on es podrà
veure a la Sala d'Art Jove
de la Generalitat de
Catalunya. 

L'oferta gastronòmica es complementa amb oferta d'allotjament

Gerard Vergés, a l’Aldea

Un 37% dels graduats en
e n s e n y a m e n t s
professionals a les Terres
de l'Ebre durant 2011
tenen feina.
Un 36,55% dels graduats
en cicles mitjans i
superiors d'ensenyaments
professionals durant l'any
2011 a les Terres de
l'Ebre va aconseguir trobar
feina, segueixen treballant
o compaginen l'ocupació
amb més formació,
segons un estudi del
D e p a r t a m e n t
d'Ensenyament.
Les dades revelen també

que la gran majoria
continua estudiant -un
47,26%- i un 16,19%
d'aquests titulats està en
aquests moments buscant
feina -un 5% més que l'any
anterior-. Tot i això,
Ensenyament ha volgut
destacar que es tracta
d'una xifra molt inferior al
50% de taxa d'atur
registrada entre els 16 i
els 24 anys a Catalunya,
fet que reforçaria la
importància que aquest
tipus de formació pot
suposar per millorar les
expectatives laborals. 

«El graduat»

Tres individus encaput-
xats i armats van intentar
aquest dimarts al vespre
assaltar la Cooperativa
del Camp de Santa
Bàrbara (Montsià) amb la
intenció de robar els
diners de la caixa forta.
Segons els Mossos, els
fets van tenir lloc a tres
quarts de nou del vespre,
quan l'empleada de l'agro-
botiga tancava les portes
i tres individus armats van
irrompre a les

instal·lacions. 
Després de lligar-la, li van
exigir els diners de la
caixa forta. La treballado-
ra va assegurar-los que
ella no tenia la clau i que
l'havia de demanar a un
company, el qual, alertat
per la situació, va trucar
als Mossos d'Esquadra.
La ràpida arribada dels
efectius policials va fer
avortar l'assalt. 
Els lladres van aconseguir
fugir.

Assalt a  Santa Bàrbara

Aquestes jornades estan
organitzades per la
regidoria de Turisme de
l'Ajuntament d'Alcanar,
amb el suport del
Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona,
així com altres
col·laboradors. En
anteriors edicions,
Alcanar havia celebrat
Jornades Gastronòmiques
dedicades conjuntament
als cítrics i la galera, però
en aquesta ocasió, s'ha
decidit organitzar dos
jornades diferenciades,
cadascuna dedicada a un
d'aquests dos productes,
molt propis de la
producció agrícola i
pesquera d'Alcanar i Les
Cases d'Alcanar. Així, fa
un parell de mesos es van

celebrar les Jornades
Gastronòmiques dels
Cítrics, en el moment de
collita d'aquest fruit, i ara
és el torn de les jornades

dedicades a la galera. 
D'aquesta manera, els
restaurants participants
oferiran durant un mes,
menús amb aquest
producte com a
protagonista, en el
moment òptim de la seva
pesca. 

Les Jornades
Gastronòmiques de la
Galera, a més, estan
complementades per una
oferta d'allotjament
turístic amb preus
especials que inclouen
allotjament i menú
especial de les jornades.

Alcanar celebra les Jornades
Gastronòmiques de la Galera

Del 8 de febrer al 10 de
març, un total de quinze
restaurants, membres
del club Gastronòmic
Local, participen en les
Jornades Gastronòmiques
de la Galera d’Alcanar.

Galeres.
cedida

L'exposició Art Jove a les 
Terres de l'Ebre 2012, a Tortosa

La mostra es podrà veure des d'aquest divendres i fins el 24 de febrer al Palau Oliver de Boteller 

ACTUALITAT

REDACCIO

El proper dissabte, 16 de
Febrer de 2013, el Saló de
Plens de la Casa de la Vila
de l'Aldea, acollirà la
presentació del llibre
"Gerard Vergés i Princep",
realitzat per l'autor ebrenc,
Emigdi Subirats. Aquesta
iniciativa parteix del
conveni signat aquest
pasta 2012 amb Òmnium
Cultural. Així, des de la
Biblioteca Torres de
l'Aldea es va decidir
presentar el llibre sobre la
biografia de Gerard Vergés
escrit per Emigdi Subirats,
que a l'hora serà
l'encarregat de la
presentació el divendres
dia 16 de febrer al saló de
plens de l'Ajuntament de

l'Aldea, a partir de les 19
hores. Gerard Vergés i
Príncep és un assaig breu
però complet al voltant de
la figura i l'obra d'aquest
reconegut autor tortosí,
una de les veus Ebrenques
clàssiques de la segona
meitat del segle passat i
del que duem del nou.
Farmacèutic de professió,
Vergés va ser un dels
impulsors de la ja mítica
revista cultural GEMINIS.
Posteriorment, a partir de
la dècada dels 80, va
prosseguir la seua
bibliografia, especialment
en poesia, assaig i
biografia, tot sent
guardonat amb el Carles
Riba o el Josep Pla. 

José Luis Mora, president de la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa serà
l'encarregat d'inaugurar la XVIII Fira de l'Oli de les Terres
de l'Ebre de Jesús que tindrà lloc del 22 al 24 de febrer.  

Actualitat

Els restaurants participants oferiran durant
un mes, menús amb aquest producte

Demà dissabte, 9 de Febrer
a partir de les 16:30 hores,
al centre Cívic de Deltebre
ball i concurs de disfresses
amb premis, animació musi-
cal, servei de bar i gran
xocolatada de comiat. Les
inscripcions per al concurs
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. 

Carnaval infantil a Deltebre

Inclou una vintena d'obres, en diverses
disciplines, de sis artistes ebrencs

Els allotjaments turístics completaran les
Jornades, amb preus especials

                            



DIVENDRES 8
DE FEBRER

DE 201310

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

En la línia filosòfica de les
darreres setmanes, avui vull
parlar dels delegats. I no els
de la classe, no. També de-
senvolupaven una funció im-
portantíssima que gairebé nin-
gú volia fer. Però jo em
refereixo als que porten el
braçal els diumenge a les ban-
quetes dels camps. Són la
clau. O una de les claus. 

L’ambient d’un partit pot es-
calfar-se, també els de la ban-
queta...però el delegat ha
d’estar al seu lloc, frenant els
impulsos d’uns i altres. 

Una feina complicada. Però
és la solució a molts dels con-
flictes i, principalment, perquè
l’àrbitre no estigui desprote-
git. Tenir a la persona apropia-
da com a delegat té capital
importància. Es l’encarregat
de controlar tot el que està
succeint. Té molta responsa-
bilitat. I quan poden haver-hi in-
cidències, si ell està al seu
lloc, aquestes es poden evitar
en part. Dins d’uns limits, per-
què miracles no en pot fer. Es
evident.

I en ocasions he parlat de
la soletat dels presidents,
també dels directius i dels

presidents. I de la del periodis-
ta que, en ocasions, quan no
té la culpa l’àrbitre, la té ell. I
quan hi ha nervis, ho pot aca-
bar pagant per si aquell dia a
la tele ho vaig dir d’una mane-
ra, i no d’una altra. Ho dic per
experiència. 

Però els delegats també
viuen moments de soletat.
Moments puntuals en els que
per fer bé la seua feina es po-
den veure en el punt de mira
d’aficionats del seu propi
equip. Això ho he vist jo, quan
el delegat intenta protegir al
col.legiat i s’ha d’enfrontar
amb uns i altres. Ningú entèn
quina ha de ser la seua funció,
en aquells instants. 

Coneixo casos de delegats
que, pels anys que fa que es-
tan en el futbol, puc destacar.
Sinto a l’Amposta seria un re-
ferent, en tots els sentits.
Lleixà, a Tortosa, un altre. Sé
d’àrbitres que han comentat i
han destacat el tracte d’a-
quests delegats. Coneixo d’al-
tres delegats que també sa-
ben estar i són excepcionals.
El talant és molt important. 

I també saber que són
claus en els partits.

El delegat

L’opinió de Michel

La Rapitenca afronta una nova jornada, en partit avançat El líder Ascó es va veure sorprès pel Torredembarra (0-1)

Demà dissabte, a Vilassar
TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca visita demà dis-
sabte el Vilassar (12 h). El con-
junt maresmenc va demanar
avançar el partit al dissabte pel
fet que és cap de setmana de
carnaval i, sobre tot, perquè el
Barça juga contra el Getafe el
diumenge a les 12 hores. La Ra-
pitenca va acceptar i el partit es
jugarà demà. Antoni Teixidó dis-
posa de tots els efectius (recupe-
ra a Munta) excepte Felipe que,
per motius personals, està a
Colòmbia. Michael podria entrar
en convocatòria, si el tècnic ho
creu oportú. La Rapitenca va em-
patar diumenge passat contra el
Terrassa (0-0). Un partit marcat pel vent i en el que no van haver-

hi gaires opcions. Els visitants
van ser molt especulatius al pri-
mer temps. Els locals, ben po-
sats com és habitual en defensa,
van gaudir d’una immillorable
ocasió amb un gol rigorosament
anulat a Callarisa. Les imatges i
la moviola de Canal TE demos-

tren que podia estar en línia.  A la
represa, el Terrassa va tenir un
xic més de profunditat però sen-
se crear excessiu perill. El partit
es va obrir però sense opcions a
les porteries. 

Per tant, empat just i sembla-
va que, amb el vent que feia, era
bo pels dos equips.

L’Amposta somia
1A. CATALANA

L’Amposta va vèncer el
Reddis, assolint la segona
victòria a casa (3-0). Es l’as-
signatura pendent i diumenge
va aprovar-la, amb bona nota.
I l’aficionat va sortir del camp
il.lusionat i satisfet. I
l’Amposta que pot somiar.
Nacho Pérez, però, vol ser
prudent: “hem de seguir tre-
ballant per millorar, ens
queda molt per fer.  Anem pel
camí correcte per poder
guanyar el proper partit,
aquest ha de ser l’objectiu.
Humilitat i treball per arribar
als 45 punts. A partir d'aquí,
ja veurem”.
El partit va estar igualat, amb
dos equips ben posats i un
Reddis que va posar dificul-
tats, tenint també les seues
opcions. A la represa, aviat,
el partit es va trencar. El
Reddis no especulava i fou
sorprès al contraatac.
Jugada ben elaborada i
assistència de crac de Dani
Fatsini que Sergi Ventura va

aprofitar per fer l’1-0. El
Reddis s’hi va abocar i
l’Amposta va gaudir-ne al con-
tratac. Dani Bel va fer de
Laudrup i Sergi Ventura de
Romario. L’aldeà recupera
confiança i ja aporta la seua
qualitat. El Reddis ja es va
rendir i l’Amposta va senten-
ciar amb el 3-0, amb un gran

gol de Joab Fatsini que es va
afegir a la festa amb un con-
trol exquisit, orientat, i un tret
des de la frontral de l’àrea
que va col.locar la pilota lluny
de l’abast del porter visitant.
Van haver-hi més opcions,
però el 3-0 ja fou un premi i
una bona recompensa.
D’altra banda, el líder l’Ascó
es va veure superat pel
Torredembarra (0-1), un dels
cuers. El domini i les oca-
sions dels asconencs no van
servir per trencar l’entramat
defensiu dels torrencs que, a
més, van travar el partit amb
continuades interrupcions.
L’Ascó va fallar com una
escopeta de fira i, a més, va
concedir l’acció del gol als
visitants. Un mal matí que, no
obstant, ha de ser una moti-
vació per a partits posteriors.
L’equip de Miguel Rubio ha
vist reduit l’avantatge al cap
davant de la taula. 
El cap de setmana vinent hi
ha descans a la territorial.  

El carnaval i el fet que
el Barça juga diumenge

a les 12 hores, motiu
del canvi de dia per
part de l’equip local

Dissabte

Una acció del partit entre la Rapitenca i el Terrassa, diumenge passat. L’Amposta va guanyar el Reddis.

Andreu Subies va comentar que
“sempre que podem, i en base a
l’agenda, visitem els diferents te-
rritoris. Hem de considerar i valo-
rar tot el que significa i compor-
ta el futbol formatiu, el futbol

base, i també les categories te-
rritorials”. El president, sobre el
recolzament a l’Aldeana després
d’uns moments tan complicats
com els que ha ocasionat l’afer
de la cooperativa, deia que “estu-
diem tots els casos i ens aproxi-
mem tot el possible per fer, dins
de les nostres possibilitats, ell
que podem per donar suport a
les entitats”. Sobre si els clubs
rebran subvenció, com l’any pas-
sat, pel tema de la Mutualitat, Su-
bies explicava que “estem tor-
nant diners a la Federació
Espanyola, pel prèstec que va
fer-se al seu moment, i a més es-
tem posant-nos al dia d’altres
deutes que existien. La intenció
és tornar a abonar diners als

clubs. Potser no serà la mateixa
quantitat que l’any passat, però
la intenció és aquesta”. 
De les despeses per sancions fe-
deratives, el president explicava
que “els clubs tenen la paraula si
prefereixen sancions esportives
o econòmiques. D’altres despe-
ses que poden existir són obli-
gatòries en una entramat de
competicions que engloba tanta

gent”. Per la seua part, Pedro
Uria, president de l’Aldeana, es-
tava molt satisfet per la visita
d’Andreu Subies, “a qui li hem
agrait el recolzament que la FCF
ens va dispensar en uns mo-
ments molts complicats per a la
nostra població. I a la vegada, ha
estat un honor que ens visiti com
ho ha fet al nostre camp i com-
partint la jornada amb nosaltres”. 

Andreu Subies va visitar l’Ebre

Andreu Subies, president
de la Federació Catalana
de Futbol, va visitar diu-
menge les nostres Te-
rres. Com també va fer-
ho l’any passat, el
president va estar en di-
versos camps. Pel matí
va veure la Rapitenca-Te-
rrassa i per la tarde va
estar amb la directiva de
l’Aldeana, en el derbi en-
tre els locals i el Camar-
les. Allí es va fer, durant
el descans, un aperitiu,
gentilesa de Germans
Marin. Llavors, el presi-
dent va respondre a l’en-
trevista de Canal TE.
Posteriorment, va anar al
camp de l’Amposta.

EL PRESIDENT DE LA FCF

Va informar que la intenció és tornar a subvencionar els clubs, com l’any passat

M.V.

Andreu Subies, president FCF, va estar diumenge la tarda al camp de l’Aldea.

L’entrevista la poden
seguir a:

vimeo.com/channels/
mesesports, al

programa del dimarts.

Canal TE
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L’Ampolla va guanyar el Vila-seca (2-0) en un partit marcat pel vent.
Al primer temps, els de Cotaina van fer una bona feina defensiva, es-
perant al rival que, amb el vent al seu favor, va dominar. A la represa,
aviat, Luis Alfonso, jugador que ha aportat un plus necessari en atac,
va aconseguir l’1-0. El partit va pujar la seua temperarura. Però l’Am-
polla va estar ferm i al final va decidir amb un altre gol del colombià
Luis Alfonso. El partit no es va acabar per una batusa. Jugadors lo-
cals han considerat que “l’actitud de jugadors rivals va ser xulesca,
anaven de sobrats i no s’ho pensaven que podrien perdre”. L’Ampolla
està en dinàmica positiva. A més de les baixes de Manel, Dani i Je-
sús, cal dir que Oscar i Brigi es van lesionar aviat. El jove ampollero,
que estava al Tortosa (havia debutat amb el primer equip), Guillem Na-
varro (de la nissaga dels Navarro), s’incorpora a l’Ampolla. I s’espera
fer en breu una altra incorporació d’un jugador de categoria superior. 

L’Ampolla no s’atura
13 PUNTS DE 15. GUILLEM (TORTOSA) HA FITXAT

L’Alcanar va golejar el Ro-
quetenc (5-0) i segueix en lí-
nia ascendent. Es manté a
la tercera plaça, a dos
punts dels líders. 

El partit, d’entrada, va ser
igualat, amb un Roquetenc
ben posat i que va tancar bé
el joc interior dels local.

Però arran del gol d’A-
drià, el partit va tenir un
punt d’inflexió.  Crespo i Ra-

mon Zaragoza es van lesio-
nar i el Roquetenc, malgrat
intentar-ho a l’inici de la re-
presa, va anar sortint del
partit una vegada va rebre
el 2-0, obra d’Ivan. 

I, poc després, amb el 3-
0,d’Adrià, els visitants ja
van entregar-se i l’Alcanar
va acabar jugant amb como-
datat. Chimeno va fer la res-
ta. Va marcar el 4-0 i, per

acabar, va agafar la pilota
gairebé al mig del camp i va
fer la jugada de la tempora-
da. Va superar tots el rivals
que li van sortir al pas, amb
túnel inclòs, i va batre a Al-
bert. 

Un gol que tancava una
jornada per gaudir-ne a la
Fanecada i l’afició canareua
que vibra i s’il.lusiona altre
cop amb el seu equip. 

L’Alcanar, per la porta gran
5-0 I 16 PUNTS DE 18. ARRIBA AL DESCANS, TERCER A DOS PUNTS DELS LIDERS

La Cava va guanyar a Gan-
desa en un partit trepidant
(2-3). Els visitants, que te-
nien la baixa de Jaime, el seu
referent, per prevenció, van
dominar al primer temps
quan van gaudir de diverses
ocasions. Fins i tot d’un pe-

nal comès a Agus que Chi-
cho va fallar. Des de Gande-
sa admetien que “a la prime-
ra meitat, la Cava ens va
perdonar. Va tenir ocasions
clares però no va encertar.
Nosaltres vam fer dos re-
tocs al descans que ens van

anar força bé i a la represa
ja vam estar millor”. Dilla,
aprofitant una indecisió de
Josué, va fer l’1-0. El duel es-
tava obert. Reyes empatava
però el Gandesa es tornava
a avançar amb el gol del mo-
ranovenc Frede. Cristian va

tenir el 3-1 però Josué va
evitar-ho amb una gran inter-
venció. El duel estava tren-
cat. I s’arribava al final quan
va aparèixer la màgia de Rui-

bal. Ell va empatar al minut
87. El Gandesa es va quedar
amb un menys. I Ruibal, a
més, va transformar un pe-
nal posterior “clar” segons
els dos equips, també
comès a Agus. Ruibal va
agafar responsabilitats i va
fer el 2-3. Arran del penal va
produir-se l’expulsió de Quim
i de Pau,  per protestes a
l’àrbitre i el Gandesa es va
quedar amb vuit. El seu pro-

blema és que amb aquestes
baixes i dues més per acu-
mulació de targetes, els gan-
desans no tindran defenses
per al proper partit.

La Cava, inextremis, man-
té el coliderat. Al Gandesa
se li va escapar a darrera ho-
ra una possibilitat d’engan-
xar-se a les primeres dues
places. Ara queden un xic
més lluny per a l’equip de la
capital de la Terra Alta. 

Ruibal lidera una remuntada 
èpica de la Cava, a Gandesa

SEGONA CATALANA

Una acció del derbi entre el Tortosa i el R. Bítem.

CANAL TE

El Catalònia va obtenir tres punts d’or en la seua visita al al
Camp Clar (1-2). El triomf és un premi a l’actitud i l’esforç dels
jesusencs que, tot i les baixes, segueixen treballant per sor-
tir de la zona complicada en la que es troben. Cosido, Dani i
Oscar eren baixes afegides a les ja conegudes.Per aquest
motiu, Victor i Sergi (el president) jugadors del filial van ser ti-
tulars i van estar a un bon nivell, tot i que el primer va haver
de ser substituit per lesió. Eugeni va fer el 0-1 i Francesc, el
0-2 poc abans del descans. El Camp Clar va reduir distàncies
i va ajustar el partit. Amb l’1-2, es va patir però el Cata va sa-
ber fer-ho i va sumar un triomf amb doble valor i que reforça
el seu estat anímic de cara el derbi, després del descans.

Tres punts d’or i oxigen per al Cata
DESPRÉS DE VUIT JORNADES SENSE GUANYAR

Tortosa i Remolins-Bítem van
empatar sense gols en un
derbi que es disputava per
primer cop a l’estadi, en partit
oficial. Abans del mateix es
van lluirar uns reconeixe-
ments a jugadors roigiblancs
que han fet gols puntuals  i
que també han disputat 100
partits. També es va fer un mi-
nut de silenci en record a Fau-
ra Badia, que fou entrenador
del Tortosa.

El partit va començar amb
electricitat, amb arribades a

les dues porteries. Però va
ser un miratge. Amb els mi-
nuts, es va travar i els dos
equips van tenir, inconscien-
ment, la defensa massa enre-
ra i per això es van produir
massa distàncies entre línies i
poca transició, amb la qual
cosa no va haver-hi un domi-
nador clar i el partit fou mas-
sa allargat, amb joc massa di-
recte que les defenses,
excepte ocasions puntuals,
van controlar.

A la represa no va canviar

gaire la dinàmica. Javi Cid  va
fer canvis ofensiu però l’e-
quip, amb tres davanters, no
va guanyar en profunditat. 

I el R-Bítem, tot i intentar-
ho, tampoc va poder crear
perill. Poques opcions i empat
just. En una de les poques
ocasions locals, ja als darrers
minuts, en la jugada que va
precedir-la, es va produir una
topada de la que el visitant
Oriol Sales en va sortir malpa-
rat. Van ser uns minuts d’an-
goixa però que al final van

quedar en un ensurt. Els dos
equips tenien baixes impor-
tants, de jugadors habitual-
ment titulars.

El derbi, amb una tarde ven-
tosa, va gaudir d’un bon am-
bient a la tribuna, com ha pas-
sat en altres disputats fins ara
en el present campionat. 

Zerozerisme al derbi tortosí
Tortosa i R. Bítem, amb ambient a l’estadi, van empatar a zero

SEGONA CATALANA

El Jesús i Maria es va recu-
perar de la derrota al camp
de la Cava i va fer-ho amb
una golejada convincent con-
tra el Salou. Molt aviat, els
de l’Aube ja van decidir amb
una falta que va traure Dani
de Cal i que el vent va anar
enverinant la direcció de la

pilota. La va poder tocar Fe-
rreres al final i fou l’1-0. Acte
seguit, el propi Ferreres,
transformant un penal rigo-
rós, va aconseguir el 2-0. I,
poc més tard, Geira, amb
una remadata amb el cap,
arran d’una acció a pilota
aturada, va fer el 3-0. I Pier,

amb un gran gol, va marcar
el quart abans del descans.
El Jesús i Maria va estar sò-
lid i consolidat. Sense treva.
A la reptesa no va haver-hi

partit. Esmel va obtenir el 5-
0 i el Salou es va quedar
amb nou. No va haver-hi més
història. 

El Jesús i Maria arriba a la
jornada de descans com a lí-
der del grup, empatat a
punts amb el CD la Cava. L’e-
quip va respondre i, tot i no
ser un duel excessivament
brillant, sí que va recuperar
l’efectivitat i la solidesa que
el caracteritza al seu terreny
de joc, on es manté ferm
com en la resta de la lliga. 

El líder Jesús i Maria, decideix
per la via ràpida

4-0 AL PRIMER TEMPS I 5-0 AL FINAL

Als 15 minuts, els de
l’Aube ja havien

sentenciat amb el 3-0.

Setència

El resultat es pot
cosiderar just entre dos

equips que es van
respectar.

L’ensurt el va donar
Oriol, després d’una

topada, però es recupera
favorablement.

Just

Al minut 87, els locals
guanyaven per 2-1.

Ruibal va fer dos gols,
un de penal, i va

capgirar el marcador.

Remuntada
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El Sant Jaume va guanyar l’Olímpic, equip que es presentava com a líder.
I que va gaudir de les primeres ocasions així com del domini durant la pri-
mera mitja hora. Però el Sant Jaume, amb Murri i Joel (Manel i Andreu en-
cara són baixa), va oferir la seua millor versió, amb una actitud que no mos-
tra sempre. I el juvenil Rullo va fer l’1-0. A la represa, penal de Murri, que
fou expulsat, però Oscar va aturar el xut de Barceló. Joel va marcar el 2-0
i, tot i el gol d’Andreu, l’Olímpic no podria empatar. Ara és tercer.

La millor versió del Sant Jaume frena el líder

TRIOMF CONTRA L’OLIMPIC (2-1)

El Flix va guanyar el Deltebre i recupera crèdit i també la segona plaça.
Els locals, que tenen baixes importants i amb els que va debutar Ramos,
en el retorn, van avançar-se amb l’1-0, gol de Chacón, incisiu i llest. El
partit estava igualat i el Flix va empatar arran d’una acció a pilota atura-
da. Viñas va fer el gol. La represa, amb més iniciativa del Flix, també fou
igualada. Els de la Ribera van tenir opcions, però també el Deltebre, da-
vant de porteria. L’empat podia ser just, però una bona jugada amb exe-
cució magnífica de Porta va valdre el triomf (1-2) (89’). 

Porta fa un gol d’or
EL FLIX GUANYA A DELTEBRE (1-2) AL 89’

Aldeana i Camarles van oferir un derbi obert i amb alternatives (1-1). Els ca-
marlencs van començar avisant i tenint les primeres opcions. Però l’Aldeana,
amb el vent a favor, i amb un Amado molt actiu, van reaccionar i van arribar
al descans amb millor situació, amb ocasions per ampliar el gol que va acon-
seguir Alex Gallego. Quim, porter del Camarles, va estar excepcional. A la re-
presa, Amado va tenir el 2-0, als primers minuts. El derbi, com al primer
temps, era interessant perquè gairebé no hi havia centre del camp, estava
fracturat. El Camarles, amb els minuts, amb el vent a favor, va pressionar més
amunt mentre l’Aldea, rasejant la pilota, contraatacava. Els aldeans van topar
amb la rigoristat de l’àrbitre. Rallo fou expulsat (70’) i després Ignasi (82’). Jor-
di Romeu, porter local, va estar sensacional i al final empat que va ser just. El
comitè ha desestimat la impugnació de l’Aldeana a la Sénia. Els aldeans, però,
insistiran perquè consideren que tenen la raó. I ara, a més, l’Aldeana, també
per alineació indeguda, ha impugnat el derbi de diumenge passat. 

Aldeana i Camarles empaten
DESESTIMADA LA IMPUGNACIÓ LA SÉNIA-ALDEANA

VICTÒRIA A TIVENYS (1-2)

Era el partit de la Candelera. El
vent va ser el protagonista. Es
va plantejar la suspensió però
els locals volien jugar sent el dia
de la Festa Major. I així fou. 
Poc a dir, esportivament, d’un
duel que va estar marcat per les
fortes ratxes de vent. Al primer
temps, el va tenir a favor el Móra
la Nova que va tancar al seu
camp als caleros que van haver
de defensar-se dins de l’àrea.
Cada acció a pilota aturada era
sensació de perill i així els de la
Ribera van poder crear diverses
arribades. Però la Cala, rasejant
la pilota, va elaborar dues juga-
des que van comportar dues

ocasions clares, abans del des-
cans. A la represa, la decoració
va canviar. Fou l’Ametlla qui va
assetjar amb el vent a favor. I es
van canviar els papers. Ferran,
porter visitant, va estar encertat
i va evitar rematades locals.
Però un penal de Waka, quan va
interceptar amb el braç un xut
de Magí, va ser el 0-1. Magí va
transformar-lo. La Cala va acu-
sar el gol però va gaudir de
noves possibilitats amb pilotes
que van passejar-se per davant
de la porteria del rival. L’empat
no va arribar i si la sentència
amb el gran gol de Sisco en cul-
minar un contraatac (0-2) (90’). 

El Móra la Nova es dispara
El vent va estar a punt d’ajornar el partit, el dia de la Festa Major, però finalment va disputar-se

TERCERA CATALANA. CINQUENA VICTÒRIA SEGUIDA, AL CAMP DE L’AMETLLA (0-2)

El cap de setmana passat, concreta-
ment dissabte,  es van disputar dos par-
tits que no s’havien d’haver jugat pel
vent. Es el cas del Tivenys-Perelló i de
l’Ametlla-Móra la Nova. Pinell-la Sénia i
Campredó-Santa Bàrbara, a més d’altres
de Quarta catalana, no es van disputar.
Per què molts partits amb gran vent es
juguen i altres quan plou es suspenen? Si així fos, a Galicia
les lligues mai s’acabarien per les pluges d’aquelles terres.
Jo de futbol n’entenc molt poc. El just. Però perquè dos
esports sacrificats com una carrera ciclista de 200 quilò-
metres, encara que plogui, no se suspèn, i el mateix passa
amb una marató?. Jo he n’he corregut una, durant els pri-
mers 20 quilòmetres plovent i amb les sabatilles plenes
d’aigua els vaig fer en una hora i 54 minuts. I la vaig aca-
bar en 4 hores i 26 minuts.  Per això vaig trigar tres dies
en poder baixar les escales; havia d’agafar l’ascensor!. 
L’enemic de la pilota és el vent, no l’aigua. La meva pregun-
ta és perquè hi ha molts partits que quan plou se suspe-
nen i, en canvi, amb vent, n’hi ha d’altres que es juguen?.
Aquesta setmana, en moltes confrontacions han hagut tres
equips al rectangles. Els dos que jugaven i el vent. No
seria millor ajornar un partit amb vent i jugar-lo entre set-
mana i com a mínim poder veure futbol i que guanyi el
millor?. Solament hi ha una cosa clara, un partit amb vent
pot tenir un resultat. Sense, un altre. Qui dictamina que se
suspengui un partit és l’àrbitre; ¿no deuria la Federació
facilitar en dies amb vent un aparell per mesurar la força
del vent i així suspendre’lo o no?. 
Jo solament tinc una cosa clara. Catllar, la Cava, Jesús i
Maria o Alcanar els hi va el vent a favor després de les
seues victòries. Dues d’elles a favor de vent en moltes ves-
sants, mentre que Vilaseca, R.Bítem i Tortosa, amb els
resultats d’aquesta jornada, gairebé s’acomiaden de l’as-
cens. 
L’huracà pot explotar al capdavant de la taula si un dels
quatre equips fitxa a un davanter de molt de ‘caché’. Les
negociacions estan aquí. El nom del jugador no el puc dir
per discrecció.
ELS MIRACLES DE LA RAPITENCA.
Aquesta setmana passada, la Rapitenca va disputar un par-
tit amistós contra el Nàstic. I va guanyar al camp grana per
1-2. Fa uns anys, quan l’equip del Montsià estava a la
Primera regional, ¿haguessin cregut que un Nàstic a la
Primera divisió trucaria a un equip d’una població de
14000 per a disputar un partir d’entrenament entre setma-
na?. I va ser el Nàstic qui va trucar a la Rapitenca i, a
sobre, aquesta va vèncer a l’equip de la capital. Quan les
coses es fan bé hi ha resultats com els de la Rapitenca.
Quan es fan malament, com el cas del Nàstic, es pateix en
una Segona B. Algú dubta que la Rapitenca no pot jugar a
la Segona B? O solament és Joaquin Celma i quatre aficio-
nats més qui ho creuen? Cada cop es confirma més que a
Rapitenca té fusta de club per a cotes més altes. I ho va
demostrar contra el Nàstic. Aquesta setmana va jugar con-
tra el Terrassa, població de 200.000 habitants mentre
Tarragona en té 135000, el que equival a que una localitat
petita està donant exemple a altres molts més grans que
no poden superar-la ni en un partit ni a la taula.
AMPOSTA I ASCÓ, CARA I CREU
Li vaig dir al preside l’Ascó la setmana passada, ‘compte
amb el Torredembarra’. I els va guanyar. La segona part va
ser de pel.licula; els jugadors visitants no van parar de
tirar-se a terra. Em deien des d’Ascó: “són bons actors, la
veritat”. Només van jugar-se 12 minuts. D’altra banda,
també com vaig pronosticar, l’Amposta va guanyar contra
el Reddis. Està en ratxa i el proper partit rebrà el Vista
Alegre que en tres desplaçaments ha marcat tres gols en
cadascun d’ells; un rival, per tant, dificil. No obstant, la
meua aposta tora a ser que guanyarà l’Amposta.

EN QUÈ S’HI SEMBLEN L’ALCANAR I EL JESÚS I
MARIA
Em moltes coses. Primer, que no volen que pugi la Cava.
Segon, en què fan molts gols. El dia 13 de gener marca-
van cada deu minuts, les davanteres de l’Alcanar i del
Jesús i Maria, fent dos golejades al Roda de Berà i SP i SP.
I aquesta setmana es va repetir el mateix contra el Salou i
l’Alcanar. 22 gols en dues jornades. Sembla que les davan-
teres dels equips tenen iman.
ROQUETENC I CATALÒNIA, LES ESPASES EN ALT
Aquests dos equips tenen la mateixa estadística. En les
darreres deu jornades, solament han guanyat cadascun

Vents o aigues al futbol ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

La directiva calera va fer un reconeixement pel suport al Grup
Balfegó, patrocinador, i al PME de la localitat.

CANALTE

Tudela recupera el liderat per al Perelló

El Perelló va guanyar a Tivenys (1-2) en un partit marcat pel vent, que,
lògicament, va dificultar el joc. El duel va estar travat, igualat, i va oferir
poques ocasions al primer temps. A la represa, va seguir la mateixa
dinàmica, un partit incert pel vent, amb molt d’esforç dels jugadors per
a poder jugar. El visitant Andrei va avançar el Perelló (50’). El duel, però,
va seguir obert perquè el Tivenys no renunciava i no cedia. Pau va em-
patar de falta i el partit semblava que podia acabar en empat. Però Tu-
dela, de falta, va marcar l’1-2 a darrera hora. El Perelló, amb el triomf,
torna a ser líder. 

PARTIT AMB DOBLE VALOR CONTRA L’ATLAS (2-0)

L’Horta s’estabilitza
L’Horta va vèncer l’Atlas en un partit travat, igualat, marcat pel vent i que
també va ser brusc en ocasions. Qui pugués tenir l’encert de marcar el
gol, se l’emportava i així va ser. Juan Diego i Joan Cuartiella van fer-los
per a l’Horta que es recupera després de no haver pogut guanyar fins
ara i d’haver rebut dues golejades i no haver marcat en els dos partits
disputats anteriorment. 

EL VILALBA, MINVAT D’EFECTIUS, ES COMPLICA

L’Ulldecona s’enganxa als primers llocs
L’Ulldecona va guanyar a Vilalba (0-1) i referma una ratxa que l’està por-
tant a les primeres places, amb opcions de lluitar per l’ascens. Cal dir que
el Vilalba va tenir més oportunitats i que Oriol Lazaro, porter que substi-
tuia a Pau, amb grip, fou el protagonista amb les seues intervencions. Els
del Montsià van marcar el 0-1 amb el gol de Santi i van administrar la ren-
da. El Vilalba està sense gairebé efectius per les baixes. 

Suspensions
El partit Pinell-la Sénia es va ajornar. En principi, l’acord era per jugar
aquesta nit. Però la previsió metereològica ha fet deixar-ho per més en-
davant. El mateix ha passat amb el Camarles-Horta, que s’havia de dis-
putar ahir. Avui (20 h) s’han de jugar els cinc minuts Camarles-Campre-
dó (1-2). Demà (16.30 h) s’ha d’acabar l’Atlas-Ametlla (2-0, falten 56
minuts’). Campredó-Santa Bàrbara, queda pendent per més endavant.

dos partits. Un dels dos podria baixar. Tant de bo, no. En la darrera jornada del campionat juguen els dos. Hi haurà pacte de cava-
llers o serà un derbi que pot decidir el descens d’un dels dos?. El que es demostra que en l’equador de la lliga que malgrat dels
nombrosos fitxatges que va efectuar el Roquetenc del Catalònia, la cosa no acaba de funcionar. I estan empatats a punts els dos
conjunts. 
CHIMENO, “LOS VIEJOS ROKEROS NUNCA FALLAN”. Ningú hagués donat un euro per aquest jugador que jugava amb els
veterans de la Rapitenca. El diumenge va marcar dos gols, el segon de traca i mocadors, i ja en porta sis. Encara recordo quan
la Sénia estava a Preferent i va fitxar-lo i com que el club en el que estava no volia donar-li les baixes, la Sénia va haver de pagar
una quantitat important de diners. Després va venir la lesió i fins ara, dotze anys més tard. El diumenge va marcar un gol a l’estil
Messi. Va agafar una pilota al centre del camp i es va driblar a cinc jugadors rivals. Igual Teixidó, de la Rapitenca, ha de fitxar-lo
per a marcar gols en els trams finals dels partits.
TOP SECRET
Un equip de la Segona catalana (no dic que sigui ebrenc i no diré el seu nom) sembla ser que està sentenciat al descens. Els arbi-
tres, en ocasions, són la seua creu. Aquest diumenge va perdre. El resultat va ser el de menys, però els diàlegs amb l’àrbitre foren
per fer una película d’Almodovar. “Dis-li al teu entrenador que et canvii perquè si no et vaig a expulsar”. Al final del partit, quan l’àr-
bitre marxava amb el cotxe, va tocar el claxon i se’n va riure dels membres de l’equip en qüestió en un to per mofar-se.
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Diumenge (17-2)
Muntells-Alcanar (16 h)
Godall-Roquetenc (16 h)
Batea-R. Bítem (16 h)

la Galera-Jesús i Maria (16 h)
Corbera-Deltebre (16 h)
Xerta-Benissanet (16 h)

Arnes-Bot (16.15 h)
Tivissa-Catalònia (17 h)

RESULTATS

19a jornada Quarta catalana

R. Bítem-Godall 4-0

Jesús i Maria-Arnes 1-2

Bot-Batea 1-3

Muntells-Catalònia 3-1

Deltebre-la Galera 0-1

Tivissa-Xerta 4-1

Roquetenc-Alcanar sus

Ginestar-Corbera sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 18 49 16 48

2. Corbera 17 75 16 44

3. Alcanar 17 45 10 41

4. R. Bítem 18 52 15 36

5. Catalònia 18 35 31 33

6. Arnes 18 30 26 30

7. Bot 18 41 40 26

8. Godall 18 56 44 24

9. Roquetenc 17 33 41 23

10. Tivissa 18 35 45 21

11. Benissanet 17 29 32 20

12. la Galera 18 23 49 20

13. Ginestar 17 29 36 19

14. Jesús i Maria 18 25 41 15

15. Xerta 18 26 43 14

16. Muntells 18 25 58 8

17. Deltebre 18 13 79 5

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte (16-2)

la Cava-Gandesa (15.30 h)

Ginestar-S. Bàrbara (16 h)

Tortosa Ebre-Olímpic (16 h)

R. Bítem-Alcanar (16 h)

Arnes-Aldeana (15.30 h)

Diumenge

Ulldecona-Masdenverge (18 h)

RESULTATS

16a jornada Femení

Aldeana-R. Bítem sus

S. Bàrbara-la Cava sus

Masdenverge-Arnes 0-0

Amposta-Ulldecona 4-1

Alcanar-Tortosa Ebre 4-2

Olimpic-Jesús i Maria 3-1

Gandesa i Ginestar descansaven

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. la Cava 13 80 11 37

2. Amposta 15 70 24 37

3. Ulldecona 14 83 12 35

4.  Arnes 15 64 23 28

5. S. Bàrbara 14 42 27 28

6. Jesús i Maria 15 33 36 24

7. Tortosa Ebre 15 35 54 21

8. Aldeana 14 34 56 18

9. R. Bítem 14 29 39 17

10. Olimpic 15 35 71 15

11. Alcanar 15 16 49 13

12. Gandesa 14 12 42 7

13. Masdenverge 15 21 61 6

14. Ginestar 14 22 71 3

Femení Futbol-7 -Terres de l’Ebre

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte (16-2)

Mora la Nova-Horta (16.30 h)
Diumenge

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

Flix-l’Ametlla (16 h)
Ulldecona-Deltebre (16 h)

Perelló-Vilalba (16 h)
S. Jaume-Tivenys (16 h)

S. Bàrbara-Aldeana (16.30 h)
Olímpic-Pinell (17 h)

RESULTATS

19 jornada, Tercera catalana  

Pinell-la Sénia sus

l’Ametlla-Móra Nova 0-2

Aldeana-Camarles 1-1

Campredó-S.Bàrbara sus

Horta-Atlas 2-0

Deltebre-Flix 1-2

Vilalba-Ulldecona 0-1

Tivenys-Perelló 1-2

S. Jaume-Olimpic 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Perelló 19 40 27 39

2. Flix 19 43 22 38

3. Olimpic 19 38 18 37

4. la Sénia 18 34 18 33

5. Ulldecona 19 28 22 33

6. Pinell 18 42 27 29

7. Móra Nova 19 28 27 29

8. Horta 18 32 39 26

9. Camarles 17 23 25 25

10. Deltebre 19 26 31 25

11. S. Bàrbara 18 32 36 22

12. Sant Jaume 19 31 36 21

13. Vilalba 19 28 34 21

14. Aldeana 19 24 31 21

15. l’Ametlla 18 22 29 20

16. Atlas 18 24 29 19

17. Tivenys 19 27 51 13

18. Campredó 17 16 36 12

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte (16-2)

Roda-Jesús i Maria (16 h)
Catalònia-Tortosa (16 h)

Roquetenc-Camp Clar (16.30 h)
Diumenge (17-2)

SP i SP-Vilaseca (11.30 h)
Catllar-Cunit (12 h)

la Cava-Cambrils (16 h)
R. Bítem-Calafell (16 h)

Alcanar-l’Ampolla (16 h)
Salou-Gandesa (16.30 h)

RESULTATS

19 jornada, Segona catalana

Cunit-SP i SP 2-2

Calafell-Roda Berà 1-0

Camp Clar-Catalònia 1-2

Cambrils-Catllar 0-2

L’Ampolla-Vilaseca 2-0

Gandesa-la Cava 2-3

Jesús i Maria-Salou 5-0

Alcanar-Roquetenc 5-0

Tortosa-R. Bítem 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 19 47 21 39

2. la Cava 19 37 18 39

3. Alcanar 19 46 20 37

4. Catllar 19 26 19 35

5. Tortosa 19 36 22 31

6. R. Bítem 19 27 22 31

7. Vilaseca 19 33 21 30

8. Gandesa 19 34 33 28

9. Cambrils 19 28 22 27

10. l’Ampolla 19 27 23 27

11. Camp Clar 19 24 36 25

12. Roda Berà 19 18 27 21

13. Roquetenc 19 27 32 20

14. Catalònia 19 29 43 20

15. Calafell 19 19 37 18

16. Salou 19 16 34 17

17. SP i SP 19 18 42 17

18. Cunit 19 18 38 13

Segona catalana

Una acció del derbi Aldeana-Camarles, de diumenge passat
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

Aldeana  i Camarles van
empatar en un derbi
obert i que va estar

incert fins el final, amb
els locals jugant amb nou

Empat
PRÒXIMA JORNADA  

Vilassar-Rapitenca (diss 12 h)
Gavà-Balaguer
Gramanet-Olot
Muntanyesa-Vic

Júpiter-Pobla Mafumet
Rubí-Europa

Vilafranca-Manlleu
Figueres-Castelldefels

Terrassa-Santboià
Cornellà-Palamós

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Olot 22 16 4 2 40 9 52
2. Cornellà 22 15 4 3 40 20 49
3. Europa 22 13 6 3 28 13 45
4. Manlleu 22 9 9 4 26 14 36
5. Rubí 22 9 8 5 35 23 35
6. Figueres 22 10 4 8 29 27 34
7. Santboià 22 8 9 5 28 25 33
8. Pobla Mafumet 22 8 9 5 26 25 33
9. Rapitenca 22 6 11 5 21 16 29
10.  Terrassa 22 6 9 7 24 20 27
11. Vilassar 22 7 6 9 24 28 27
12. Gavà 22 7 5 10 21 22 26
13. Gramanet 22 5 11 6 17 18 26
14. Muntanyesa 22 5 7 10 19 37 22
15. Júpiter 22 5 5 12 22 38 20
16. Vic 22 3 10 9 17 25 19
17. Vilafranca 22 4 7 11 15 30 19
18. Castelldefels 22 4 7 11 15 30 19
19. Balaguer 22 3 9 10 24 33 18
20. Palamós 22 4 6 12 23 41 18

Tercera divisió RESULTATS
22a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA  
Igualada-Martinenc

Torredembarra-Andorra

Tecnofutbol-Ascó

Morell-Santfeliuenc

Tàrrega-Viladecans

Vilanova-Cervera

Torreforta-Sants

Reddis-Valls

Amposta-Vista Alegre

RESULTATS

19 jornada, Primera catalana

Andorra-Igualada sus

Santfeliuenc-Tecnofutbol 1-0

V. Alegre-Martinenc 1-2

Ascó-Torredembarra 0-1

Viladecans-Morell 5-0

Cervera-Tàrrega 0-2

Sants-Vilanova 2-1

Valls-Torreforta 0-2

Amposta-Reddis 3-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 19 50 19 42

2. Santfeliuenc 19 24 14 38

3. Viladecans 18 31 16 36

4. Martinenc 18 37 18 33

5. Amposta 19 30 20 33

6. Igualada 18 36 20 32

7. Tàrrega 19 31 27 30

8. Vilanova 19 29 24 27

9. Torreforta 19 25 30 26

10. Vista Alegre 18 26 29 23

11. Reddis 19 19 37 23

12. Sants 19 31 39 21

13. Morell 19 16 32 21

14. Tecnofutbol 19 17 30 20

15. Andorra 17 18 26 18

16. Torredembarra 19 21 28 16

17. Valls 19 17 31 15

18. Cervera 19 19 37 14 
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QUARTA CATALANA FUTBOL SALA. TORTOSA

Aquest cap de setmana les dos seleccions de padel de les nostres terres van debutar fora de
casa amb dos importants victories. La seleccio femenina va aconseguir la primera fora a les
pistes del Nàstic de Tarragona per 1-2. L'equip format per Raquel Bertomeu, Mar Gianni, Lupe
Alcoba, Fani Forcada, Maria Jose Tomas i Joe Also va fer bons els pronòstics i es va endur una
victoria molt important de cara a seguir lluitant per aconseguir l'ascens. Pel que fa als nois la
sorpresa saltava a les instalacions indoor del TPI on els ebrencs desenvoluparen el millor joc i
derrotaren als tarragonins per un contundent 0-3 i d'aquesta manera la seleccio s'enfila al lloc
mes alt de la classificacio. Joel Climent, Ruben Cuello, Marc Bernal, Toni Pinyol, Ivan Garcia i
Ramon Torné van ser els responsables d'aquest gran resultat. La pròxima setmana els nois visi-
taran les pistes del Monterols i les noies jugaran dissabte la tarde contra el TPI, a les pistes
d’Amposta. Pel que fa a la lliga de les terres de l'ebre la majoria de partits es van suspendre
degut al fort vent. Recordar que aquest cap de setmana el millors padelers del nostre territori
ens deleitaran a l’Indoor amposta, on es disputa el primer Platinum de la temporada.

Padel. Les seleccions ebrenques, OK

Més de 200 participants preparats per al Frare,
a Ginestar, diumenge

El Grup Cultural i Juvenil l’Estralla organitza per al proper diumenge 10 de febrer la quarta edició de la
Cursa Lo Frare, a la població de Ginestar. La prova correspon a la tercera cita del circuit de Curses de
Muntanya de les Terres de l’Ebre i ja compta amb 220 inscrits.
La IV Cursa del Frare, d’uns 22 quilòmetres i més de 800 metres de desnivell positiu acumulat, recorrerà
indrets característics com el Coll de Marcó, el Frare, les Càrcoles, la Cuna, el Coll de Maula, Pena-Roja,
el barranc dels Gàfols o el Corral del Meson. En aquesta nova edició s’han produït alguns canvis respec-
te l’edició anterior, amb la incorporació d’un quilòmetre que passarà de camí d’asfalt a sendera.
La prova tindrà el seu punt de partida i arribada al Poliesportiu Municipal de Ginestar a partir d’un quart
de nou del matí, moment en què es lliuraran els dorsals. La sortida de la cursa tindrà lloc a dos quarts
de deu del matí amb la presència del popular frare de Ginestar que, com cada any, portarà alguna sor-
presa. A mesura que aniran creuant la meta, els participants podran gaudir d’una botifarrada popular. El
lliurament de trofeus tindrà lloc a dos quarts de dos del migdia.
Per a qualsevol informació de la IV Cursa del Frare podeu dirigir-vos al lloc web:
http://cursalofrare.wordpress.com o contactar amb l’organització (Vicent: 646652534)

El Batea va guanyar dis-
sabtes al camp del Bot,
en festes (1-3). Un partit

igualat i que no es va decidir
fins els darrers minuts. Josep
va fer l’1-0 però el pichichi
Alejandro va remuntar, el segon
gol protestat pels locals per
possible fora de joc (77’). El
partit es va trencar i Alejo va
transformar un penal que fou
l’1-3. El Corbera no va jugar a
Ginestar, partit que es dispu-
tarà demà dissabte (16 h) amb
el debut de Guiu a la banqueta.
Roquetenc-Alcanar es jugaràa-
vui divendres (20.30 h). Per
últim, destacar la golejada del
R- Bítem al Godall i el segon
triomf dels Muntells (3-1), con-
tra el Catalònia. Els d’Eulogio
jugaran nou partits seguits a

Pas
endavant
del líder

L’Amposta Lagrama va per-
dre en la seua visita al
camp del líder, l’Adesal,
per 42-28. A més de visitar
l’únic equip invicte del
grup, l’Amposta va fer-ho
amb nombroses baixes,
totes elles significatives i
amb juvenils, tenint només
un relleu. 
Així mateix, cal dir que
l’Adesal va anar per feina i

va imprimir un ritme de joc
alt, sobre tot al primer
temps. Al descans s’arriba-
va amb un clar 23-11.
Malgrat això, a la represa,
tot i la dificultat de la situa-
ció, l’Amposta es va allibe-
rar i va jugar sense com-
plexes. I així, malgrat que
el rival no va cedir la seua
intensitat, tant defensiva
com ofensiva, l’equip

ebrenc no va renunciar a
fer el seu partit i a oposar
la màxima resistència, un
fet que va aconseguir. Al
final, 42-28, victòria del
líder.
Amposta-Lagrama: Galvez,
Rieres (2), Tortajada (7),
Juncosa, Uliaque (3), Solà
(2), Simon (12) i Alonso.
En el proper partit,
l’Amposta rebrà el Getasur.

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA. (42-28)

El líder, intractable

CH Tortosa  32   -   CH
Mataró  19

El Tortosa va encarar un
important partit recordant el
d'anada que, tot i guanyar,
va deixar un regust estrany. 
Va dominar el joc en el
decurs de tot l'enfronta-
ment, amb una defensa
excel·lent amb moltes aju-
des que demostren l'alt
nivell de concentració, bon
treball en atac emprant juga-
des estudiades i assolint un

gran índex de resolució.
Plantejament tàctic amb
molta rotació a la banqueta,
facilitant la recuperació físi-
ca de les jugadores. Molt
positiva la diferència de
gols, molt important de cara
a la classificació final donat
la igualtat entre els aspi-
rants a ocupar la quarta
plaça del top 4.  
Dissabte la tarda, les torto-
sines es desplacen al difícil
camp de l'Associació
Lleidatana, líder de la com-

petició amb un sol partit
perdut en tota la aquesta
temporada a la que s'in-
tegrà després de renunciar
a jugar a Divisió Plata
Nacional per problemes de
finançament.
Alineació: Ana Manjavacas i
Nerea Cardona a la porteria;
Jenifer Cornejo, Aida Rieres,
Núria Albacar, Maria
Valldepérez, Paula Alcaide,
Cinta Gisbert, Marta Lliveria,
Eryka Sigüenza i Gisele
Angel.

L'infantil va rebre a
l'Eduvolei Ametlla. El partit
no va començar massa bé

per als locals,
però al final van
reflectir la seua

progressió aconseguint la
victòria per 3-1 amb par-
cials ( 15-25, 25-22, 26-24
i 25-15).
Per altra banda, el cadet
masculí va desplaçar-se al
camp del Roca on va per-
dre per 3-0 amb parcials
(30-28, 25-22, 25-16).

El juvenil també es va des-
plaçar, al camp de l'Arenys.
Aquest partit va ser molt
fàcil per als roquetencs,
guanyant amb molta rapide-
sa els tres set. El resultat
va ser 0-3 amb parcials
(13-25, 22-25, 15-25).
El sènior masculí, va rebre
a l'Igualada, i com era d'es-
perar també, va ser un par-
tit molt assequible per als
locals, que van vèncer amb
molta facilitat per 3-0 amb
parcials (25-15, 25-14 i 25-

21).
En la pròxima jornada, l'in-
fantil es desplaça al camp
del Roca, el juvenil va al
camp del C.N.Sabadell,
partit que es presenta molt
emocionant. 
L'equip cadet aquesta set-
mana descansen i els dos
sènior es desplacen. 
El femení va al camp del
Sant Pere i Sant Pau, pri-
mer partit de la segona
fase, i el masculí es des-
plaça a la pista del

VOLEI ROQUETES

Jornada amb victòries

Molt bon partit del sènior
masculí el d'aquesta set-
mana a casa contra
l'Agramunt. Tot i perdre la
setmana anterior els torto-
sins no volien entrar en un
seguit de derrotes i van sor-
tir a per totes i així va ser. A
la mitja part s'arribava al
16-8 i el partit pareixia que
ja feia estona que estava
sentenciat. Però els lleida-
tans van sortir del vestidor
a per totes i els ebrencs,
confiats per la diferència al
marcador, van estar més
apàtics, millorant amb els
minuts. El resultat final, tot i

que hagués pogut ser
millor, va ser de 26-20. Els
tortosins segueixen a la
zona alta de la classificació
a tan sols 3 punts del
segon. Aquesta setmana
viatjaran a Barcelona per
enfrontar-se al Claret.
D'altra banda el juvenils viat-
javen al difícil camp del
Martorell que amb un partit
més, ocupava la 2a plaça
de la classificació, guanyant
per 21-27 final.
Els cadets del Centre
d’Esports Tortosa mostren
la seva millor versió en un
partit que ha estat marcat

per la gran defensa que ha
organitzat. 
El resultat final del cadet va
ser de 25 a 43.
A més a més, els petits de
la casa, aquest cap de set-
mana, també van tindre el
seu paper. Tan el benjamí
com els dos alevins del club
es van desplaçar a Ascó per
disputar una de les diverses
trobades que organitza el
consell. 
Una molt bona jornada de
mini-handbol on es va poder
disfrutar d'alguns bons
detalls tècnics i del bon
nivell d'handbol.

HANDBOL. CENTRE ESPORTS TORTOSA

Bona jornada

CH TORTOSA HIDROCANAL

Triomf solvent i treballat

En el partit d'aquest diu-
menge, el primer equip del
Cantaires va guanyar un
partit difícil, quasi èpic, a
la pista del CB Tarragona
pel resultat de 52-57. Pels
resultats anteriors es
sabia que el CBT és un
equip que juga molt bé
com a local ja que, fins la
jornada passada, només
dos equips s'havien endut
la victòria de Tarragona. I
el partit va ser amb molta

intensitat, amb moltes
alternances en el joc i amb
molts, molts, nervis. La
diferència al descans era
de només de 2 punts (26-
28). El tercer quart va
estar marcat per la igual-
tat, tan en el joc com en el
marcador., però amb con-
trol al marcador dels
ebrencs. Només una vega-
da, ja en el minut 35, els
locals es van avançar (49-
48). Però fou només un

miratge ja que, gràcies a
una extraordinària defen-
sa, un parcial final de 2-9
va decidir (52-57).
El proper partit serà con-
tra L'Arboç, diumenge a
les 19 h al pavelló de
Ferreries. 

Anotadors: Pau (2), Manuel
(0), Ramon (10), Lluís (3),
Dani (2), Ivan (0), Joan (5),
Jordi (5), Xavi (5), Sandy
(25).

BASQUET CANTAIRES. (52-57)

Partidàs i nova victòria!

PRÒXIMA JORNADA 
Pavelló Remolins

SA Casals-Toscà 17.05 h (1)
Rehau-PM 7B F.Vidal 18.10 h (1)

Roquetes-Moet 16 h (1)
Matadero J-B.Aloha 18.10 h (2)
B.Munich-Leis Clas 17.05 h (2)
Vinallop CA-Xapla CH 16 h (4)

Nogan’s-G. d’Amics 17.05 h (4)
Casa Maso-Reguers 16 h (2)

RESULTATS

13 jornada, Futbol Sala Tortosa  

PM 7B F. Vidal-Toscà 2-8

Moet-Rehau 6-0

Bar Aloha-Roquetes 10-5

Leis-Matadero Jor. 2-6

Xapla C Habana-Munich 4-6

Grup Amics-Vinallop CA 2-4

Reguers-Nogan’s 4-6

Casa Maso-SA Casals 8-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Matadero 13 72 41 23

2. Bar Aloha 13 87 29 22

3. Bar Munich 13 78 37 20

4. Casa Maso 13 55 34 17

5. Moet 13 52 29 16

6. SA Casals 13 66 60 15

7. Toscà 12 60 36 14

8. Nogan’s 13 53 46 13

9. Reguers 12 50 42 11

10. PM7B F Vidal 11 46 52 11

11. Leis Class 11 39 42 10

12. Vinallop C. Aube 13 45 57 10

13. Xapla C. l’Habana 13 38 73 9

14. Grup Amics 12 28 76 3

15. Rehau 13 35 88 3

16. FS Roquetes 13 32 94 3
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L’ENTREVISTA DIANA MAR

CRAC de la setmana
JOAN CASTOR GONELL. ALCALDE DE SANT JAUME D’ENVEJA

L'alcalde de Sant Jaume
d'Enveja, el socialista Joan
Castor Gonell, xerra amb
nosaltres sobre el que està
passant actualment a
Catalunya, en general i al
municipi, en particular.

Més Ebre: Arran de les
eleccions del 25-N i la cons-
titució del nou Parlament de
Catalunya. Quin paper juga,
en aquest nou context polí-
tic, el partit socialista?
Joan Castor Gonell: Bé,
em centraré més en el
paper que hauria de jugar. El
PSC ha de jugar el paper de
principal partit de l'oposició,
ja que va ser la segona
força més votada, ha de tre-
ballar (com sempre ha fet)
defensant la igualtat d'opor-
tunitats, el manteniment de
l'estat del benestar i la justí-
cia social. Ja que ERC no
està políticament en condi-
cions de poder-ho fer.
ME: Considera que els
socialistes han fet tard amb
la proposta federal per a
Catalunya?
JCG: No, el PSC ha treballat
molt pel federalisme. En
aquest objectiu anaven
l'Estatut que Catalunya va
aprovar i el nou finançament
que va aconseguir el
President Montilla. Una altra
cosa és que no s'hagi fet
arribar correctament aques-
ta proposta a la ciutadania i
que, fins fa ben poc, el
model federal no hagi tingut
un recolzament explicit per
part de PSOE. Però no, no
és tard, m'atreviria a dir que
el model federal és el que
realment també defensa
molta gent d'ICV, d'Unió i de
la pròpia CDC.
ME: El primer català és de
Sant Jaume d'Enveja. Què li

agradaria que es trobés
quan es faci gran? I que no?
JCG: M'agradaria que es
trobés un país totalment
just. Que tingués les matei-
xes oportunitats que la gent
de ciutat, que el poder
econòmic de la seva família
no fos una condició per
poder estudiar o per poder
gaudir de bona salut. Que
pugués viure i treballar al
territori on ha nascut. No
m'agradaria gens que es
trobés amb la mateixa situa-
ció d'injustícia social i d'in-
certesa que ens trobem ara.
ME: Sant Jaume d'Enveja ha
estat actualitat en moltes
ocasions per manifestar-se
obertament contra les reta-
llades. Pensa que els munici-
pis petits, com Sant Jaume,
són els que sofreixen més
les retallades?
JCG: Sense cap dubte. Les
nostres condicions de poble
petit fan que patim les reta-
llades d'una altra manera. el
que vinc dient de la igualtat
d'oportunitats i la justícia
social. Als nostres pobles hi
ha una feinada per mantenir
el nombre d'habitants, per-
què la gent no marxi del
poble. Als pobles rurals i
petits tenim població molt
envellida, no disposem de
suficient transport públic,
tot li ha costat molt d'esforç
econòmic directament a la
ciutadania, fa relativament
poc que disposem de ser-
veis òptims. Les pensions
del camp (gairebé totes) són
les que són.
ME: Quina ha estat la retalla-
da que més mal ha fet al
municipi? I que s'ha fet per
pal·liar la necessitat?
JCG: A part del tancament
del Centre d'Atenció
Primaria a les nits i en fes-

tius, l'altre problema més
greu va ser, més que retalla-
da, la no creació de l'Institut-
Escola, després de tenir ja
assignat número de centre i
d'haver notificat a la comuni-
tat escolar que el 2011 ja es
podria cursar primer d'ESO
al poble. A Sant Jaume
d'Enveja no es va dur a
terme i a altres lloc de
Catalunya, sí. Tornem a la
justícia social i la igualtat d'o-
portunitats...
Desgraciadament no hem
pogut fer res per pal·liar-la. 

ME: “Lo Passador”, inaugu-
rat el passat 30 de setem-
bre de 2010, és a hores
d'ara vestigi d'un passat
millor per al municipi?
JCG: No només “Lo
Passador”, també la Variant,

la Biblioteca, la Llar
d'Infants, el Poliesportiu…
són fruit del treball d'un
Govern de la Generalitat que
va apostar no només per
Sant Jaume d'Enveja, també
per les Terres de l'Ebre i per
la millora de la qualitat de
vida dels catalans en gene-
ral. Per molt que CiU digui
que el tripartit va gastar
massa.

ME: Com a alcalde com
s'ha plantejat el pressupost
pel 2013?
JCG: Els pressupostos per
al 2013 seran uns pressu-
postos austers, que compli-
ran perfectament en lo pla
d'ajust que finalitza al 2014.
Uns pressupostos que con-
templen el finançament per
finalitzar algun dels equipa-

ments que comentava ante-
riorment. Els principals
esforços amb recursos pro-
pis van destinats a les parti-
des d'Urgència Social, als
convenis de col·laboració
social per ajudar als ciuta-
dans que més ho puguin
necessitar, a la formació d'a-
dults, a la reinserció laboral
conjuntament amb el
Consell Comarcal del
Montsià, i a la promoció de
l'economia local. En definiti-
va uns pressupostos amb
un lleuger increment respec-
te als de 2012, molt socials,
dedicats a la inserció laboral
i a la promoció local.

ME: Un dels recursos amb
els que compta Sant Jaume
és el riu Ebre. Com a mem-
bre del Comitè d'Autoritats

Competents de la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE), realment, és
possible defensar tot allò
que afecti a la protecció del
tram inferior del riu i a la pre-
servació del Delta de l'Ebre?
JC: No solament és possi-
ble, sinó que és del tot
necessari. Sóc membre del
Comitè d'Autoritats
Competents de la CHE, en
representació de la
Federació de Municipis. I
tinc molt clar que els pri-
mers municipis que he de
defensar són els del tram
final del riu i tots els del
Delta de l'Ebre. Altra cosa
seran les intencions de la
CHE i com finalment ens en
puguem sortir amb el cabal
ambiental i la preservació
del Delta.

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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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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CAFE/TASCA L’ESQUELLA D’ENGAUDÍ 
TEXTURA DE TARONJA

PREPARACIÓ

Fer un biscuit de base amb ratlladura de taronja.

CREMA DE TARONJA

Bullir 700 ml de suc de taronja amb 300 ml. d`aigua mineral, i 250 gr. de sucre.
Afegir 160 gr. de rovells d`ou  i 90 gr. de midó. Coure tot a 85 graus.

MOUSSE DE TARONJA

Remullar 5 fulles de geltaina amb 50 gr. de clares d`ou i 100 gr. de sucre muntar un “meren-
gue”. Semimuntar 350 gr. de nata. Dissoldre les fulles de gelatina dins del suc de taronja. Des-
prés anar afegint la resta d ìngredients amb molta cura.

RESTAURANT LA COSTA
SPAGHETTI A LA TINTA AMB GALERES 

INGREDIENTS:

· Galeres · Lloré
· Gambes pelades  · Brou de peix
· Musclos · Sal
· All · Oli d`oliva
· Julivert · Pasta a la tinta negra

PREPARACIÓ

En una cassola, posem l̀ oli i afegim les galeres, les gambes pelades i els musclos. Ho sal-
tegem amb l̀ all, el julivert i el lloré. Posem el brou de peix i ho deixem reduïr. 

D`altra banda bullim la pasta amb aigua i sal. 
Després ho emplatem tot.
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Aytés Meneses, Agustí    

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

Téllez Gallego, Celia Eugenia   

Pza. Alfonso XII, 6 (Tortosa) 977440342 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Pujol - Pons  

Crta de Grao,49 (Amposta) 977700483

Laura Lluís - Aida Noe ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
A l'inici del dia la nuvolositat augmentarà ràpidament arreu i el cel quedarà cobert
o molt ennuvolat, si bé al terç sud i a la resta del litoral i prelitoral també n'hi hau-
ran de baixos que deixaran el cel localment cobert. Al final del dia la nuvolositat
minvarà de nord a sud. 
A banda la nuvolositat serà més abundant i compacta al vessant nord del Pirineu on
romandrà cobert tota la jornada.
Precipitacions
S'esperen nevades al vessant nord del Pirineu tot el dia. Al quadrant nord-est i a d'al-
tres punts del litoral i prelitoral central se n'esperen fins a migdia en forma de rui-
xats dispersos. Al litoral i prelitoral sud i al sud de Ponent s'esperen precipitacions
disperses tot el dia, en forma de ruixats sobretot a partir de la tarda. En conjunt
seran febles, localment moderades, i fora del vessant nord del Pirineu no es des-
carta que vagin acompanyades de tempesta i localment amb calabruix.
Al vessant nord del Pirineu s'acumularan quantitats abundants (entre 5 i 10 cm) de
neu.
A la resta les precipitacions seran minses, localment poc abundants al terç sud. La
cota de neu serà de 500 metres al nord-est, puntualment més baixa en moment de
ruixat. A la resta voltarà els 800 metres, si bé fins a mig matí és possible que baixi
fins als 400 metres.
Temperatures
Temperatures mínimes semblants i màximes lleugerament més baixes. Les prime-
res es mouran entre els -6 i -1 ºC al Pirineu, entre els -3 i 2 ºC al Prepirineu, entre
els -1 i 4 ºC a la depressió Central i prelitoral nord i entre els 2 i 7 ºC a la resta.
Les temperatures màximes oscil·laran entre els -3 i 2 ºC al Pirineu, entre els 1 i 6
ºC al Prepirineu, entre els 4 i 9 ºC a la depressió Central, i entre 6 i 11 ºC a la resta.
Visibilitat
Serà entre bona i regular en conjunt. Al vessant nord de la serralada la visibilitat
serà dolenta.
Vent
Bufarà vent de component nord i oest fins a migdia i de component nord i est a par-
tir d'aleshores, amb mestral a les terres de l'Ebre i tramuntana a l'Empordà. Serà
entre fluix i moderat amb cops forts a l'Empordà, les terres de l'Ebre i cotes altes
del Pirineu, sobretot l'occidental, a més serà més reforçat fins a migdia quan hi
haurà cops molt forts als cims del Pirineu, al Port i al nord de l'Empordà. 
A banda hi haurà intervals de vent fluix i de direcció variable al matí al quadrant
nord-est i la resta del litoral i prelitoral central, i a partir de migdia al litoral sud.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En  l'amor  has de posar  de manifest  els teus
desitjós més amagats. Respecte  a la salut, has
de  ser més  assenyat , de vegades  és pitjor  el
remei  que la malaltia. 

Taure
20/4 al 19/5

No idealitzis les persones amb les quals et rela-
ciones. Vius una etapa de molta  activitat  i de
molta  comunicació. Una  alimentació  ràpida
de manera  continua  et perjudica.

Bessons
20/5 al 21/6

La teva relació  de parella  guanyarà  e profun-
ditat  i lliurament  recíprocs. Les presses  i els
nervis  no et condueixen enlloc , pensa que la
paciència és una virtut.

Cranc
22/6 al 21/7

Mercuri  i el Sol  transitant pel teu signe  t'aju-
den  a solucionar  problemes sentimentals  que
estiguin  pendents  del passat . Has  de buscar
l'equilibri  entre l'emocional  i el físic.

Lleó
22/7 al 22/8

En l'amor  les coses sempre canvien. Ara tens
l'oportunitat  de conèixer gent nova. Respecte
a la salut , pensa  que anar  accelerat per la
vida et porta més problemes que beneficis. 

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit del Sol i Mercuri per la teva casa onze
indica  que les teves  relacions personals et por-
taran sorpreses molt agradables . Un dia de
descans absolut  et reposa  del desgast. 

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit  de Mercuri  i el Sol per la teva casa deu
indica  que la teva imatge  de cara  als altres
canvia. Els canvis seran positius. Has de deixar
enrere tot allò que et provoqui  inquietud. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Adapta't  a les circumstàncies de la teva vida senti-
mental  i conrea  la bona harmonia. Avui  és millor que
evitis tant  com sigui  possible tot  tipus de discus-
sions.  

Sagitari
21/11 al 21/12

Dintre  de les teves relacions  sentimentals
pots trobar felicitat . Respecte  a la salut , de
vegades  és millor  que et deixis  endur  per
les teves pròpies intuïcions.

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit  de Mercuri  i el Sol  per la teva casa
set et convida  que mostris la teva  part  més
autèntica  per poder  viure  una setmana  inten-
sa  en el terreny  de l'amor.

Aquari
20/1 al 18/2

Ves  amb compte  amb  el que parles  amb la
teva parella. Controla les teves  paraules  i no
diguis  tot el que  se t'ocorri. Respecte a la
salut, prevenir és fonamental.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor, avui  has de fer més
cas a la teva ment que als teus sentiments. Si
no  et vols  endur  sobresalts  evita desplaçar-
te  a un lloc fora  de la teva ciutat. 

MATÍ

PLUGIM

TARDA

PLUJA

TEMPERATURES

Màxima Mínima

10º 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
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Franges de baixa càrrega
de combustible al voltant

de pistes o zones estratè-
giques, punts d'aigua per
a extinció d'incendis,
millora de pistes per al
trànsit de camions de
bombers, són algunes de
les actuacions atorgades
per la Generalitat a 5 ajun-
taments i 6 ADF de les
Terres de l'Ebre, on el
CODE aporta l'assistència
tècnica. El volum total de
les actuacions que ascen-
deix a 390.000 Û, repre-
senta més del 9% del
pressupost per a tota
Catalunya pel que fa a la
gestió forestal sostenible.
Des de fa 8 anys, el
CODE, està promovent la
millora de la gestió fores-
tal als municipis de l'Ebre
tant en la planificació com
en l'execució d'actua-

cions. Les actuacions
més recents han estat les
executades durant l'any
2012, on a Tivenys s'han
executat 25,6 ha de fran-
ja de prevenció d'incen-
dis, Rasquera on s'han
aclarit 31 ha de bosc
rebrotat i s'ha fet una

franja de 10,6 ha, Paüls
on s'ha fet una millora
d'1,85 km de vials i 5,9
ha de franja i finalment, el
Perelló on s'han millorat
7,26 km de vials i s'han
fet franges que sumen
15,2 ha. 
Tot i això, les dificultats

econòmiques de les admi-
nistracions públiques va
afectar a prop del 60% de
les actuacions previstes
que tot i tenir atorgat l'a-
jut no van poder ser exe-
cutades. Per a l'any
2013, tot i que les dificul-
tats econòmiques conti-

nuen sent semblants, des
del CODE es mira de tro-
bar solucions individuals i
conjuntes per a que estes
actuacions siguen execu-
tades i col·laborar així a
la millora de les masses
forestals de les Terres de
l'Ebre.

Prevenció i extinció
d'incendis a les Terres de l'Ebre

L'equip tècnic de l'àrea
de medi natural del
CODE, amb coordinació
amb el Departament
d'Agricultura, ramade-
ria, pesca, alimentació i
medi natural (DAAM), el
cos de Bombers de la
Generalitat, ajuntaments
i agrupacions de defen-
sa forestal (ADF), dina-
mitza actuacions de ges-
tió forestal i de preven-
ció i extinció d'incendis a
executar-se durant el
2013.

L'àrea de medi natural del CODE dinamitza actuacions de prevenció i extinció d’incendis a l’Ebre

MEDI AMBIENT

ACTUALITAT

REDACCIÓ

             


