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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El PSC d’Amposta demana
una investigació sobre el
destí dels 51.400 Euros
municipals aportats a la
Fundació Orfeó Català.

P4

Preocupació especial en la
substitució de personal de
l’estació de l’Aldea per
màquines de venda de
bitllets.

P5

Societat

Les Olimpionades: el triomf
dels més Grans.

P9

Esports

Tarrazona deixarà el càrrec
en l’assemblea
extraordinària d’aquesta nit.

P11

Els advocats de la companyia LEAR van presentar aquest dimecres, davant el Departament de Treball, l'ERO que suposarà el tan-
cament definitiu de la planta de Roquetes deixant a l'atur a 518 treballadors. A partir d'ara s'obre un període de 30 dies en què
sindicats i empresa hauran de negociar les condicions de l'expedient. Un període on més de 500 famílies veuen amb total incer-
tesa el seu futur. Representants polítics i sindicats ja s'han posat «mans a l'obra».                P3

LEAR:
Guerra Perduda

MÉS EBRE, amb motiu de la celebració del número 500, ha organitzat la primera edició dels Premis
EBRELÍDERS. Què significa això? Que els nostres lectors i lectores podran escollir, a partir d'avui mateix,
vía online, vía sms o vía postal, els seus personatges ebrencs favorits. En aquests temps que corren,
que tot semblen ser males notícies per al nostre territori, MÉS EBRE vol participar a contrarrestar aques-
ta sensació que, segurament, tenim molts; i impulsar una iniciativa positiva. Una iniciativa que, d'una
banda, impulse a la participació dels nostres lectors a interactuar amb nosaltres; i d'altra, a poder
demostrar, i dir amb veu alta i clara, que les coses a l'Ebre es fan bé i que darrera d'aquesta feina i
voluntat, hi ha molta gent implicada que, de quan en quan, també es mereix un reconeixement públic.
Un reconeixement que entre vostès i el nostre equip, farem possible. Per molts anys!    P12  I 13

Premis EBRELÍDERS

FELICITATS
Més Ebre
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L’opinió del diari queda reflecti-
da exclusivament a través de

l’editorial. Els articles de la sec-
ció d’opinió expressen els crite-
ris de qui els signa i el diari no

els fa seus necessàriament.

5.000 exemplars 

ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:

www.mesebre.cat

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjuntar
les dades personals, el número de DNI i un telèfon de
contacte. Si es vol signar amb les inicials o de forma
anònima serà sota la responsabilitat del lector. 
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Sempre és difí-
cil parlar en pri-
mera persona
d'un projecte
que has vist nài-
xer, que te' l
sents teu com
és el cas del
Més Ebre, un
mitjà de comuni-

cació del qual en vaig ser el primer
director i no caure en una tediosa
nostàlgia o en una autocomplaença
rídicula. Intentaré no fer-ho. Malgrat
tot, em permetràs lector o lectora
que recordi totes aquelles persones
que varem emprendre amb ganes,
amb moltes ganes, fins i tot amb
passió. No puc citar a tothom però
aquí va un afectuós record per Tere
Gilabert i Susi Borràs, per Teresa
Faneca i Joana Gilabert i per Joan i
Michel Viñas al capdavant dels
esports. 
Des del convenciment  del que està-
vem fent, varem saber arriscar i
dedicar temps, esforç i molt de tre-
ball per reixir Més Ebre com un
mitjà de comunicació rigorós, amb
un estil propi i econòmicament via-
ble. Amb els anys els projectes pro-
fessionals i personals han separat
els nostres destins però, almenys
jo, continuo pensant que tots ells i
el les són els amics que tinc a
l'Ebre, aquí on és casa meua.
Més Ebre sempre ha tingut en el
seu ADN el concepte de ser un mitjà
innovador amb format, amb contin-
gut, amb el mateix disseny com a
producte, fins i tot, fent l'aposta
valenta de reiventar-se a si mateix i
de tornar a nàixer com un diari gra-

tuït amb informació de qualitat i
com un producte d'interès per als
lectors.
Em sento una mica pare de la cria-
tura i és per aquest motiu, que cele-
bro la fita del número 500, la fita
d'assolir, segons dades oficials del
Baròmetre de la cultura i els mitjans
de comunicació, els 26.000 lectors
arreu de les Terres de l'Ebre.
Tinc una gran satisfacció, com tot
pare, de vore el seu fill créixer, fer-
se gran i comprovar que té un gran
futur per endavant i el respecte i
reconeixement de la gent.
Més Ebre és el paradigma de l'èxit
d'un model de premsa de proximi-
tat, d'un model català d'entendre la
comunicació, la que es fa a prop de
la gent i que sovint aconsegueix,
com David  davant de Golliat, ser
referents, en el seu àmbit de distri-
bució, superant als mitjans nacio-
nals.
Porto quasi 5 anys fora de casa.
Alguns dels que ara em llegiu pot-
ser no sabeu que ara treballo a l'al-
tra banda de l'espill,  com a cap de
premsa d'un partit polític, Esquerra.
M'he sentit dir que “ara  tinc una
faena molt important”, no sé, igual
tenen raó però et vull ser molt
franc, allà on vaig i em pregunten
sobre el meu treball, sempre dic lo
mateix “tot el que sé del món de la
comunicació ho he après a l'Ebre”.

Jordi Trilla i Faneca.
Primer Director de Més Ebre.
Actualment cap de premsa d’ERC.

«MÉS EBRE, un mitjà de comunicació
que vaig veure nàixer»

Opinió

El cap de setmana passat va
tindre lloc la vuitena edició
de la Festa de l’Aiguardent a
Prat de Comte (Terra Alta)
que, com cada any, ha sigut
un èxit en tots els sentits,
molt especialment gràcies a
la magnífica climatologia que
ens va acompanyar. Sense
conèixer encara les dades
oficials puc assegurar que
s’han superat totes les
expectatives, que n’eren
moltes, d’assistència de
públic i això que el llistó esta-
va molt i molt alt (l’edició de
2007 va registrar més de
6.000 visitants). Ja podem
dir que s’han traspassat les
fronteres comarcals i que
s’ha arribat a tots els racons
del país, que s’han trencat
totes les reticències i s’ha
confirmat que la unió fa la
força, que en el pot petit hi
ha la bona confitura, que qui
vol pot, que pot més la volun-
tat que els diners, etc., etc.,
etc.
La Festa de l’Aiguardent té
molt mèrit, ja que ha contri-
buït a situar el poble de Prat
de Comte en l’òrbita de les
cites festives més impor-
tants de Catalunya, però no
només això sinó que ha fet
que centenars de persones
tornen cada any a veure i
viure aquesta original pro-
posta de fira que es basa, i
no és cap tòpic ni cap exage-
ració, en el treball dels veïns
i veïnes de la població que
es dixen la pell per acollir els
visitants. I és que aquí no hi
ha estands, tot el poble és

un gran recinte firal: les
entrades de les cases s’o-
bren perquè el visitant pugue
tastar l’aiguardent i les pas-
tes preparades per a l’oca-
sió, cuites a l’antic forn de
llenya per les mateixes
dones del poble, mentre pas-
seja pels seus bonics i cos-
teruts carrers.
Jóvens i grans, hòmens i
dones s’han esforçat perquè
tot sortigués bé: que tothom
pogués aparcar, que tothom
pogués tastar de tot, que
tothom rebés una resposta
amable… per desgràcia, en
alguns moments això no va
ser possible, a causa de la
gran allau de gent que va
inundar els carrers, especial-
ment diumenge a la tarda. La
majoria de persones ho van
entendre i valorar en la justa
mesura, desgraciadament
alguns, un pocs, no ho van
entendre i la van pagar amb
els nois i les noies de l’orga-
nització. Però bé, al món hi
ha d’haver de tot i no és
qüestió de quedar-se amb
mal sabor de boca, tot el
contrari. Jo em quedo amb
els comentaris positius, amb
la sorpresa de molta gent en
descobrir els bonics racons
que amaga el poble i la sen-
sació l’orgull que em provo-
ca el fet de ser filla d’un
poble que és un exemple de
superació en tots els sentits.

Felicitats a tots i a totes!

Carme López
Tarragona

Exit de la VII Festa 
de l’Aiguardent a Prat de Compte

Cartes dels lectors

El CF Catalònia informa que
el proper dia 3 de novembre
es farà oficial el centre de
tecnificació que el RCE
Espanyol tindrà a Jesús.
Per aquest motiu, es comu-
nica que hi haurà obert un
període d’inscripció per als
joves jugadors en catego-
ries prebenjamí i benjamí.

Del 30 d’octubre fins el 15
de novembre, els interes-
sats poden apuntar-s’hi.
Podran fer-ho passant per
les oficines del club (a la
Santa Creu), en dimarts i
dijous, per la tarde.

Junta Directiva 
del CF Catalònia.

Nota informativa del 
CF Jesús Catalònia

Centre tecnificació RCE Espanyol

Aquest exemplar del MÉS EBRE porta el número 500 a
la seva capçalera. Són moltes les notícies que en
aquests 500 números han apropat als ciutadans a la
informació de proximitat del territori. Durant tot
aquest temps, hem hagut de donar molt males notí-
cies com succeeix avui amb el tancament definitiu de

LEAR a
R o q u e t e s ,
però per
sort, també
apropem les
b o n e s
noves, i avui
en tenim
també un
bon exemple
amb el naixe-
ment del pre-
mis populars

de les Terres de l'Ebre, EBRELÍDERS. El tema de LEAR no
es pot tractar d'altra manera que des de la tristesa,
ja que tots coneixem a alguna persona que hi treba-
lla o algun familiar seu. El pitjor de la notícia és que
l'efecte mediàtic passarà i deixarà de ser-ho d'aquí a
molt poc temps, i en canvi el drama pesarà al damunt
dels afectats per sempre més. Prou que ens pregun-

tem si no es pot fer alguna cosa més per evitar el tan-
cament tal i com ja s'ha fet amb altres empreses
importants del cinturó metropolità de Barcelona, i
encara que sabem que els esforços dels represen-
tants dels ajuntaments i del govern a les TE són frenè-
tics, malauradament les expectatives no són bones.
Estem una vegada més davant d'un desastre que ve
a caure a un territori on ja n'estem servits de males
notícies. Tan sols ens podrà mig consolar el compro-
mís per part de la Generalitat o el Gobierno d'aportar
facilitats per la creació de noves iniciatives que impli-
quin noves feines en un futur molt proper.
L'altra cara de la moneda són els premis EBRELÍDERS.
Naixen en el moment precís. Ben segur que no troba-
ríem en tota la historia una millor ocasió per presen-
tar una fita que estem segurs que aportarà tanta
il·lusió al món social en general de les Terres de
l'Ebre. Es tracta de premiar, de felicitar en veu alta
als que per algun motiu s'han merescut el reconeixe-
ment dels ciutadans del territori. I això és el millor
dels premis; que són populars. No hi ha altre jurat
que els vots de tots aquells que es vulguin connectar
2 minuts a internet i triar a qui li volen fer confiança.
Aquells que més vots tinguin, guanyaran i es premia-
ran. Al menys alguns viuran moments intensos i plens
de felicitat.

Avui en complim 500 i milers de fets,
bons i dolents, són els que hem 
explicat als nostres lectors cada 
setmana, però especialment avui, no
podem deixar de pensar en quines
notícies explicarem d'ara en 
endavant fins el nostre número 1.000 

Editorial

Les dues cares de la moneda
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Desprès de rumors,
especulacions i con-
trovèrsies varies sobre el
possible tancament de la
planta de Roquetes de
l’empresa LEAR, definiti-
vament, aquest dime-
cres, els advocats de la
companyia presentaven,
davant el Departament
de Treball, l’ERO que dei-
xarà a l’atur a més de
500 treballadors. Un
anunci que es produeix
en un context de crisi
mundial, en un moment
econòmic molt complicat
al territori, amb un total
de 12203 aturats, i amb
sectors molt afectats
per la crisi com la cons-
trucció, el químic, el

moble, o la indústria
auxiliar de l’automòbil.
De res han servit les
diverses reunions, els
últims mesos, amb repre-
sentants de l’empresa i
el Govern català per
incentivar noves inver-
sions i nous productes a
la planta per evitar
aquesta situació perquè,
a la vista està,  no s’ha
aconseguit, a hores
d’ara, cap garantia d’è-
xit. Com s’ha pogut llegir
als titulars i pàgines cen-
trals de tots els mitjans

de comunicació els
darrers dies: «La LEAR a
Roquetes tanca les
seves portes». A partir
d’ara s’obre un període
de  30 dies en que sindi-
cats i empresa hauran de
negociar les condicions
de l’expedient. Un mes, 4
setmanes, 30 dies... que
serviran perquè molts
lluiten, o almenys, inten-
ten lluitar, pels seus
drets, un dret tan bàsic i
essencial  com és el
tenir un treball garantit.
Tan bàsic... però que,

ara per ara, per més de
500 afectats, penja d’un
fil. Representants sindi-
cals, empresaris, grups
polítics... tots han
començat a caminar en
la mateixa direcció per
lluitar contra la causa.
Totes les Terres de l’Ebre
han mostrat la seva soli-
daritat amb els treballa-
dors de la planta, i no
han trigat en mostrar el
seu suport i demanar al
Govern de la Generalitat
que no tornin a deixar el
nostre territori «abando-

nat de la mà de Dèu».
Declaracions contun-
dents com les del presi-
dent de la Cambra de
Comerç de Tortosa,
José Luis Mora, conei-
xiem també aquests
dies, «els governs català
i espanyol han de fer els
esforços necessaris i
posar els diners que cal-
guin damunt la taula,
com s’ha fet a altres
llocs, per la industrialit-
zació i el futur de la
zona». En aquest punt,
hem de recordar els
esforços que va fer el
president José Montilla a
Barcelona, quan la SEAT o
la NISSAN passaven per
situacions semblants.
Recuperem aquí unes
manifestacions de l’ exe-
cutiva de CDC a l’Ebre
que considera que «el
govern tripartit no pot
tornar a donar una vega-
da més l’esquena al terri-
tori». Es pot dir de mol-
tes maneres diferents,
però el missatge ve a ser
el mateix, que és impre-
sicindible i prioritari que
empresa i Generalitat es
responsabilitzin de la
recol.locació del perso-
nal afectat. «La gent està
asustada, atemoritzada,
hi ha veritables situa-
cions personals dramàti-
ques dins la planta», són
paraules de Soledad
Roca, treballadora de

LEAR i Delegada sindical
de CCOO. Aquesta ens
comenta que s’obre ara
un calendari de mobilitza-
cions fins el 31 d’octubre
per evitar el tancament i
també per reclamar la
reindustrialització activa
del territori. «Això ha
estat una crònica anun-
ciada. La LEAR ha estat la
gota que ha vessat el got
però la problemàtica ja
ve gestant-se desde fa
temps, i no s’ha fet res
per evitar-ho. Ens hem
anat conformant davants
els fets, i ara, simple-
ment, ja estem hipote-
cats». El Govern ha inten-
sificat aquests dies el
contacte amb tots els
agents implicats per fer
un total seguiment del
procés, «avui el tanca-
ment de la LEAR està
sobre la taula de les
màximes institucions de
la Generalitat, rebent una
priorització absoluta» ha
declarat el Delegat del
Govern a l’Ebre, Lluís
Salvadó.
Demà dissabte per la
tarde, el president
d’ERC, Joan Puigcercòs,
mantindrà una reunió a
Roquetes amb el comitè
d’empresa de LEAR i, pos-
teriorment, amb Alcaldes
i regidors d’ERC al terri-
tori per trobar solucions i
buscar les línies d’actua-
ció.

Els rumors donen pas a la realitat...
la LEAR a Roquetes tanca portes

Fa unes setmanes
parlàvem d’infraestruc-
tures, de falta d’inver-
sions al nostre territo-
ri...ara ens toca parlar
de més pèrdues, però
de pèrdues més impor-
tants que afecten a
més de 500 famílies
que podrien perdre el
seu lloc de treball i veu-
re com es desestabilit-
za la seva economia i
opció de futur.

Tot el territori ebrenc demana al Govern català que posi els recursos necessaris per mantenir els llocs de treball

El President d’ERC, Joan Puigcercòs, mantindrà una reunió demà dissabte a Roquetes amb l’empresa i afectats

TERE GONZALEZ

Paco Gas, Alcalde de Roquetes, encapçala la lluita per trobar solucions per l’afer de la LEAR.
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El grup municipal del PSC a
l'Ajuntament d'Amposta
demanarà al ple del proper
dilluns que el consistori obri
una investigació per deter-
minar el destí final dels
51.400 euros que aquest
va aportar a la Fundació
Orfeó Català - Palau de la
Música Catalana mitjançant
dos convenis signats amb

l'entitat entre 1997 i 2004.
La moció socialista recla-
ma que els actuals gestors
de la fundació confirmin els
ingressos rebuts i que el
govern municipal encarre-
gui una auditoria sobre els
serveis acordats i prestats
per l'entitat en virtut dels
convenis. L'acord establia
una aportació de 6.000
euros anuals, durant quatre
anys, per part de
l'Ajuntament d'Amposta en
concepte de difusió de la
música i la cultura catalana.
Com a contrapartida, la
Fundació es comprometia a
acollir anualment un con-
cert d'una de les dues
societats musicals de la
ciutat així com organitzar
activitats conjuntes -entre
les quals, una actuació gra-
tuïta de l'Orfeó Català a
Amposta- i facilitar entra-
des, publicacions i invita-

cions del Palau a
l'Ajuntament. En total, el
consistori va aportar a l'en-
titat 51.400 euros entre els
anys 1997 i 2004. «Volem
comprovar que aquests
50.000 euros, que són una
quantitat molt significativa
pel fet musical d'Amposta,
s'han dedicat al que s'havia
de dedicar i no hi ha hagut
cap deixadesa en l'aplica-
ció correcta dels conve-
nis», ha declarat el porta-
veu municipal del PSC a
l'Ajuntament d'Amposta,
Antoni Espanya.  

«El senyor Espanya és un
impresentable, un medio-
cre i incapaç de fer políti-
ca», així de contundent ha
estat en les seves declara-
cions el senador conver-
gent Joan Maria Roig al pre-
guntar-li sobre les acusa-
cions dels socialistes.
Segons aquest, els conve-
nis van resultar extraordina-
ris en el seu moment, es
van portar a terme amb
satisfacció entre les dues
parts i van dotar a la ciutat
d’ Amposta d’una cultura
musical d’excepció.

«Sempre és el mateix, la
voluntat del PSC de liar-ho
tot, una excusa per desviar
l’atenció de la seva incapa-
citat per dirigir, i defugir de
temes d’importància com
és, ara per ara, la situació
de la LEAR al nostre territori.
Però esta vegada els sor-
tirà ‘el tiro per la culata’».
Per què? Perquè,
segons Roig, el que es tro-
baran els socialistes el pro-
per dilluns al Ple seran
números verificats i docu-
ments perfectament certifi-
cats.

«Auditoria de què? Del que
és correcte? Excuses per
desviar l’atenció»

Transparència i una in-
vestigació per la tran-
quilitat de la ciutada-
nia ampostina...vers
arguments inverosímils
per erosionar el con-
sistori ampostí...

Són paraules del senador Roig a les
acusacions del socialista Toni Espanya

TG

La Plataforma per la
Defensa d'un Ferrocarril
Públic i de Qualitat del
Camp de Tarragona (PDF)
ha criticat un cop més el
'mal estat, la falta de ser-
veis bàsics i de personal' a
les estacions ferroviàries
del Priorat i la Ribera
d'Ebre. Al mateix temps, s’
ha afirmat que la PDF
defensa la reobertura
immediata de la línia Reus-
Roda de Barà i la connexió
eficient de les comarques
de Tarragona amb l'aero-
port i l'estació del TGV.
Ferrandis ha dit també que
és una 'llàstima' que la
demarcació de Tarragona i
les Terres de l'Ebre, tot i les
necessitats que tenen en
infraestructures ferrovià-
ries, són les que menys
beneficis tindran del nou
Pla d'Infraestructures pre-
sentat aquest divendres. A
banda d'aquestes, la PDF
reclama també l'obertura
d'un 'debat públic rigorós i
transparent' sobre el futur
del ferrocarril, que analitzi
la seva situació i proposi
solucions a les necessitats
reals de la societat.

Menys trens,
més protestes 

Antoni Espanya, portaveu municipal del PSC a l’Ajuntament d’Amposta.
Cedida



diarimés
ebreterres de l’ebreDIVENDRES 23

DE OCTUBRE
DE 2009 5www.mesebre.cat

La Secretaria de
Joventut del
Departament d'Acció
Social i Ciutadania sub-
vencionarà amb
454.638,62 euros
durant els propers dos
anys els quatre consells
comarcals de les Terres
de l'Ebre per impulsar

polítiques de joventut al
territori. La concessió
d'aquests ajuts, que
s'han incrementat anual-
ment un 13,93% de mit-
jana des de l'any 2003,
s'emmarca en el procés
de desplegament del Pla
Nacional de Joventut.
Serveixen perquè els
municipis més petits i
que no disposen de prou
recursos puguin desen-
volupar les seves pròpies
actuacions en matèria de
joventut. Part d'aquestes
subvencions es destinen
a la contractació de tèc-
nics compartits que con-
tribueixen a la creació de
llocs de treball en matè-
ria de joventut. En aquest
sentit, els ajuts garanti-
ran que cada comarca
disposi d'un Servei
Comarcal de Joventut
que, sota la direcció d'un
responsable, serà l'enca-
rregat de dirigir, dissen-
yar, coordinar i avaluar
els programes recollits al

Pla Comarcal de
Joventut. 
Aquests plans, entre d'al-
tres qüestions, recullen
tots els programes
adreçats als i les joves i
s'elaboren atenent a l'es-
pecificitat del territori,
permeten oferir assesso-
rament i suport tècnic

als ajuntaments i pro-
mouen l'elaboració de
plans locals de joventut.
Una de les novetats dels
convenis signats és que
passen a ser biennals, i
no anuals com fins ara.
Això permet donar una
major estabilitat als con-
sells comarcals, als ajun-

taments i als tècnics que
impulsen projectes per a
joves. Actualment un
91% dels municipis de
les Terres de l'Ebre ja
compten amb un pla
local de joventut i amb
personal de referència
per dur a terme aquestes
polítiques.

Impuls a la Joventut

Joventut subvenciona
amb més de 450.000
euros als consells co-
marcals de les Terres
de l’Ebre per impulsar
polítiques de joventut.
Els ajuts permetran
que els municipis més
petits i sense prou re-
cursos desenvolupin
les seves pròpies ac-
tuacions en matèria de
joventut.

Més de 450.000 euros als consells comarcals de les Terres de l’Ebre

REDACCIÖ

Presentació en roda de premsa.
Cedida

INDO ha aconseguit reduir
les seves pèrdues netes
fins als dos milions d'eu-
ros en els nou primers
mesos de l'any. El fabri-
cant català d'ulleres,
lents i material òptic, ha
reduït, doncs, les seves
pèrdues d'un 77,5%, ja
que al setembre de 2008
el resultat després d'im-
postos va ser de 8,9
milions d'euros en nega-
tiu. S’atribueix la millora
dels resultats als 15
milions d'euros que Indo
rebrà en virtut de la
venda de transferència
de tecnologia amb la
japonesa Hoya.

L’empresa Indo
redueix pèrdues

satisfactòriament

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha fet una
valoració molt positiva de
la creació, per part de la
Universitat Rovira i Virgili,
de la primera Càtedra uni-
versitària al Campus de
l'Ebre de la URV. Bel ha
dit que confia que la nova
Càtedra d'Economia
Local i Empresa Familiar
sigui referència dins del
mapa d'estudis de la
URV, ha agraït la implica-
ció de l'Organisme
Desenvolupament Local
de la Diputació de
Tarragona. 
«Aquest és un pas més
en la normalització univer-
sitària a Tortosa i a les
Terres de l’Ebre».

Primera Càtedra
Universitària

a l’Ebre

Davant informacions apa-
regudes a la premsa,
sobre la possibilitat que es
tanquin les taquilles de

l'estació de l'Aldea i es
substitueixi el personal
d'atenció al públic per
màquines automàtiques
de venda de bitllets, el
senador republicà Pere
Muñoz ha presentat una
bateria de preguntes per
escrit al Govern. Segons

el republicà, «quan es va
reduir el servei d'atenció al
públic i venda de bitllets
de 6.50 a 21.30h a l'esta-
ció de l'Aldea, ja vaig
expressar la meva queixa.
Desitjo que si es posen les
màquines d'autovenda,
això sigui per complemen-

tar les hores que no es
presta el servei d'atenció
al públic i no pas per

reduir els llocs de treball,
com ja ha passat en altres
estacions».

Menys horaris, menys serveis...
ara menys personal?

Especial preocupació entorn l’estació de l’Aldea

REDACCIÓ Pere Muñoz, senador republicà.
Cedida

5 0 0
especial núm.
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L’objectiu d’aquests con-
venis és el finançament
de projectes de foment
del civisme i l'acció
comunitària, que anirà a
càrrec de personal tècnic
per a la dinamització,
promoció i execució d'ac-
tivitats i programes de
foment del civisme. Així,
s'atorgaran uns ajuts
econòmics a ambdós
ajuntaments perquè enca-

rreguin l'elaboració del
corresponent pla local de
civisme als dinamitza-
dors cívics comunitaris
proposats. En la selecció
dels municipis s'han valo-
rat criteris com l' adequa-
ció de les activitats del
projecte en relació amb
els objectius de la convo-
catòria, l'interès social
del projecte, la participa-
ció activa del teixit social
del municipi, les accions
que persegueixen un
major impacte en la
població, el nombre de
persones beneficiàries en
relació amb el sector de
la població al qual s'a-
dreça i la continuïtat del
programa. Amposta i
Tortosa eren els dos
municipis que requerien
totes les característiques
per puguer sol.licitar les
ajudes del pla, i a tots

dos els ha estat conce-
dit. «S´ha distrubuit una
guia als Ajuntaments amb
les accions bàsiques per
fomentar el civisme en
els seus municipis.
L’objectiu és que sigui
una eina útil perquè
aquests puguin dissenyar
els seus programes», així
ho ha explicat a MÉS EBRE

el director dels Serveis
Territorials de Governació
i Administracions

Públiques a Terres de
l’Ebre, Carles Pasqual.
Facilitar la integració dels
immigrants, intentar res-
pectar el bé comú,
fomentar la participació  i
dinamització del teixit
social són alguns dels
aspectes a potenciar per
assegurar la relació inter-
cultural i intergeneracio-
nal a travès del diàleg.
«Ara és el torn dels dife-
rents consistoris d´elabo-

rar els programes i utilit-
zar els diners per crear la
figura d’un dinamitzador
cívic i comunitari com a
element d’interrelació
entre la ciutadania i
l´administració», ha afe-
git Carles Pasqual. Ja
s’està treballant també
amb un pla per a munici-
pis de menys de 2000
habitants amb accions
puntuals subvenciona-
des.

Inversió a Tortosa i a
Amposta per desplegar
Plans Locals de Civisme

Tortosa i Amposta re-
bran una inversió de
gairebé 60000 euros
en subvencions de
més de 27000 euros
per cada municipi.

Els dos municipis ebrencs rebran una
inversió de gairebé 60000 euros

TG

El director dels Serveis Territorials de Governació i Administracions Públiques, Carles Pasqual.
Cedida

La Plataforma Ciutadana
en Defensa de les Terres
del Sénia va iniciar fa
mesos la seva lluita par-
ticular contra el projecte
«Castor» d'emmagatze-
matge de gas natural.
Davant «el silenci» i pas-
sivitat de les administra-
cions, aquesta va deci-
dir presentar formal-
ment una denúncia con-
tra el projecte a la
Comissió de Peticions
del Parlament Europeu.
Ara, aquest acaba de
comunicar a la
Plataforma Ciutadana
que ha analitzat la quei-
xa i que s'ha admès a
tràmit. Així, d’aquesta
manera, la Comissió de
Peticions ha decidit de
sol·licitar a la Comissió
Europea que iniciï «una
investigació preliminar
sobre els diferents
aspectes del problema»
sobre el projecte
'Castor'.

El Projecte
Castor, un cop
més, a anàlisi
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El projecte licitat té la finali-
tat de millorar els serveis a
l'àrea de ponent del port de
Sant Carles de la Ràpita.
Actualment, en aquesta
zona hi conviuen diverses
activitats: varador, duanes,
motovelers, benzinera,
zona de càrrega i descàrre-
ga de mercaderies, amb
els seus edificis i els seus
equipaments. 
Així, amb aquestes
obres es donarà un nou
impuls a la instal·lació por-
tuària rapitenca i es poten-

ciaran els sectors que hi
desenvolupen la seva acti-
vitat. El projecte que s'ha
d'executar a la zona de
ponent del port de Sant
Carles de la Ràpita ha de
dotar el moll comercial de
noves instal·lacions d'ai-
gua, clavegueram, electri-
citat, enllumenat públic,
telecomunicacions i xarxa
contra incendis. Les

obres començaran amb la
demolició dels paviments
en els traçats de les
canonades de serveis que
s'hagin de renovar. Un cop
estiguin fetes les noves
canalitzacions de serveis,
l'espai es pavimentarà.
Una de les millores previs-
tes és la instal·lació d'una
nova canonada per a l'ai-
gua potable que doni ser-

vei als diferents sectors.
Aquesta xarxa es dotarà
d'un innovador sistema de
telegestió per controlar-ne

el consum i la qualitat del
subministrament. Així
mateix també es millorarà
la canalització de la xarxa
de clavegueram. Per altra
banda, les obres perme-
tran renovar la xarxa con-
tra incendis amb la
instal·lació de nous
hidrants i noves boques de
reg. 
El projecte també preveu la
millora de les conduccions
elèctriques, el cablejat de
telecomunicacions i l'enllu-
menat públic de tota la
zona de ponent. Aquesta
actuació a la zona de
ponent del port de las
Ràpita, s'emmarca en la
política mediambiental i de
qualitat que Ports de la
Generalitat està duent a
terme, amb l'objectiu de
vetllar per una millora contí-
nua de les instal·lacions
portuàries que gestiona
arreu del litoral català.

Renovació del moll comercial de 
Sant Carles de la Ràpita

Ports de la Generalitat
ha iniciat el procés de
licitació del projecte
per renovar les cano-
nades d’aigua, clave-
gueram i xarxa contra
incendis, i les conduc-
cions elèctriques d’en-
llumenat públic i de te-
lecomunicacions al
moll comercial de la
Ràpita.

Ports de la Generalitat ha iniciat el procès per renovar les canonades d’aigua i clavegueram 

Aquest projecte té un pressupost d’1 MEUR i un termini d’execució de 6 mesos

REDACCIÓ

Imatge del Port de la Ràpita.
Cedida

El diputat de CiU i alcalde
de l'Ampolla, Francesc
Sancho, ha anunciat aques-
ta setmana que el seu grup
parlamentari demanarà la
compareixença de la con-
sellera de Salut, Marina
Geli, perquè doni explica-
cions al Parlament sobre el
presumpte frau comès per
la clínica Terres de l'Ebre
(L'Aliança) al Servei Català
de la Salut. La noticia surtia

aquesta setmana als mit-
jans de comunicació quan
diversos pacients confir-
maven la denúncia que la
fiscalia va presentar ara fa
un any d’un frau que podria
superar els 200.000
euros. 
«No nomès demanarem la
compareixença de Marina
Geli sinò també del conse-
ller d’Economia, Antoni
Castells, i el president del
grup, Eduardo Espanyolo»
ha declarat el senador con-
vergent Francesc Sancho.
El que denuncia Sancho és
ben senzill, la Generalitat

va intervindre, en el seu
moment, davant possibles
irregularitats (inflació de
factures per dotar d’estabi-
litat econòmica la clínica) i
va nomenar Espanyolo
com administrador únic i
president del grup de
l’Aliança, per paliar la situa-
ció. 
Ara bé, 4 dies desprès, la
situació no és que estès
igual, sinò que estava pit-
jor. «Sembla
ser i dic sembla perquè
està en investigació, que a
partir del nomenament del
senyor Espanyolo no

nomès seguia l’augment
del cost de les factures
sino que van aparèixer, a
més a més, facturacions
falses, intervencions no
realitzades, manipulacions
d’ historials clínics de
pacients...» Per tot això,

Sancho reclama responsa-
bilitats als alts càrrecs del
Govern. 
«La gent implicada de les
Terres de l’Ebre tan sols es
trobava en el lloc inadequat
en el moment que no toca-
va».

La Polèmica envolta la clínica
Terres de l’Ebre

CiU anuncia la compareixença de la consellera Geli

T. GONZALEZ

Aigües de Tortosa (EMSP,
S.L.) començarà el pro-
per dilluns 19 d'octubre
els treballs de substitució
de la xarxa d'aigua pota-
ble en determinats
carrers de l'EMD de
Jesús. Aquesta actuació
de l'empresa municipal
consistirà en renovar la
xarxa amb material polie-
tilè d'alta densitat de dià-
metres compresos entre
els 63 i els 125 milíme-
tres. Així mateix, es subs-
tituiràn les preses a
cadascun dels edificis i
s'instal.larà un nou
hidrant per a bombers.
Els carrers en els quals
tindrà lloc l'actuació són
l'avinguda Molins de
Comte, carrer de
l'Estrella, carrer de Sant
Roc, carrer Sant Antoni
de Dalt, carrer Sant
Ramon, carrer Sant
Francesc de Paula, carrer
Sant Joaquim, plaça de
Móra d'Ebre i carrer de la
Sèquia.

Renovació de la
xarxa d’aigua

potable a Jesús

El Departament
d'Agricultura, Alimentació
i Acció Rural (DAR) ha con-
vocat una línia d'ajuts que
ascendeix a 500.000
euros adreçada als titu-
lars de concessions de
muscleres autoritzades
per a la producció de
musclos. La finalitat d'a-
questa nova línia és aju-
dar els productors que es
van veure afectats per l'e-
levada mortalitat de mus-
clos que hi va haver a les
badies dels Alfacs i del
Fangar, al Delta de l'Ebre,
l'estiu del 2008. Aquesta
mortalitat va fer minvar la
disponibilitat de cria per a
la nova campanya de pro-
ducció i, per tant, ha
suposat un perjudici
econòmic important que
incideix de manera negati-
va en la competitivitat de
les empreses producto-
res de mol·luscs que han
resultat afectades.

Ajudes pel
sector del

musclo

Nou impuls a la instal.lació portuària
rapitenca i potenciació dels sectors
que hi desenvolupen activitat.

Objectiu del projecte
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Així, aquest passat
dimarts, 20 d'octubre, la
Ràpita acollia, amb el que
amb temps, podrien con-
vertir-se amb les
Olimpiades de la Tercera
Edat de l'era Moderna a

tota Catalunya. Una iniciati-
va encetada per la residèn-
cia L’Onada de la Ràpita
que aprofitant que es troba-
va celebrant el mes de
Grècia dins un altre projec-
te anomenat «viatgem des
de L'Onada» va decidir
engrescar-se i començar a
treballar per organitzar
unes Olimpionades, actuant
com amfitriona i convidant
a les demés (Tarragona,
Riudoms, Ulldecona,
Deltebre i Casserres al
Verguedà). Mesos de pre-
paració, amb càstings
inclosos per buscar els par-
ticipants més preparats a
cada residència que han
desembocat en un dia en
que l'esperit competitiu ha
regnat durant totes les pro-
ves, d'una banda inculcat
per les fisoterapeutes de
cada centre que volien que
el seu grup s'alcés amb el
premi, però també per part
dels propis participants,
per als que la motivació per
guanyar els feia entrenar

diariament donant el màxim
d'ells mateixos. Finalment
va estar L'Onada de la
Ràpita la guanyadora, i
com es tractava d'unes
Olimpiades l'encarregada
també de passar la torxa a
la residència de Riudoms
que serà la propera en aco-
llir l'Olimpionades el proper
any. Per entendre les sen-
sacions viscudes pels parti-
cipants,   una de les guan-
yadores, Lourdes Torres
explicava a aquesta redac-
ció «per a nosaltres haver
participat en aquestes
Olimpionades ens ha
omplert de vida i felicitat»,
dos elements que tot ésser
humà persegueix  i que
aquestes persones han tro-
bat en aquesta competició.
L'objectiu de les proves
estava molt clar per part de
les fisioterapeutes dels
diferents centres, que  han
estat les encarregades de
portar el projecte, les pro-
ves es vertebrarien al vol-
tant del treball de la mobili-

tat dels iaios. A banda de
l'equilibri, la sensibilitat tàc-
til i la coordinació, però
sense deixar de banda en
cap moment que aquest
era un dia per a ells i que el
que importava és que
aquesta gran «família» tal
com s'anomenen entre ells

el que volien era passar-ho
bé. 
Per fer projectes d'a-
quests, tan grans, recor-
dem que volen traslladar-ho
a la resta de Catalunya i
això vol dir la participació
de més de 1.000 residèn-
cies, i tan plens de vida, és

necessària una filosofia de
treball molt clara, això és el
que defensa la Directora
General de les Onades,
Cinta Pascual, «a la residèn-
cia la gent hi viu, i el que
més necessiten les perso-
nes és trobar-se a gust en
el lloc on estiguin». Així la
filosofia de L'Onada Serveis
és trencar estereotips, són
15 anys el que porten de
recorregut aquests profes-
sionals, de fet la celebració
d e  l e s  P r i m e r e s
Olimpionades s'emmarca
dins dels actes del quinzè
aniversari i la torxa olímpica
té una finalitat molt clara,
aconseguir la normalitza-
ció, «el dia que la societat,
tots en conjunt, entenguem
que anar a una residència,
és com una etapa més de
la teva vida, i sigui un fet
normal, necessari senzilla-
ment pel moment, aquell
dia  haurem avançat molt, i
aquest és el nostre objec-
t i u » ,   e x p l i c a v a
Cinta Pascual.

Les Olimpionades: El triomf dels més Grans

La residència L’Onada
Serveis de la Ràpita
engega unes Olimpia-
des, les Olimpionades,
amb la intenció de
traslladar-les arreu de
Catalunya per treba-
llar de manera con-
junta, usuaris, fami-
liars i treballadors de
L’Onada Serveis per
un món on fer-se gran
esdevingue un fet nor-
mal, una etapa més
de la nostra vida.

Ha existit competitivitat entre els centres. Els iaios han entrenat durant mesos per ser els guanyadors

DM

Centre guanyador de les I Olimpionades (L’Onada de La Ràpita).
Cedida

Aquest passat divendres
16 d'octubre, s'inaugura-
va al Museu Comarcal del
Montsià l'exposició “Mas
Mini Mal o la Invasión del
Mini Yo” de Pablo Bellot
guanyador del Premi
Biennal d'Art Ciutat
d'Amposta 2008.
Aquesta exposició indivi-
dual, que s'ofereix al
guanyador del premi,

s'emmarca dins el cicle
de l'Espai d'Arts Visuals
d'Amposta, acomplint
l'objectiu de la Biennal
d'Amposta de situar l'art
emergent i a l'artista jove
com a model principal,
amb prioritat per valorar i
potenciar el seu treball.
Segons el propi artista, el
títol de l’exposició inclou
la totalitat del significat de
la mateixa. Així, Bellot ens

manifesta que les obres
exposades fan referència
a un projecte iniciat fa dos
anys, on la majoria de
personatges tenen un
interior maligne, però que
per contra el que vol es
que cadascú tregui les
seves pròpies conclu-
sions, «amb el joc d’imat-
ges i paraules,  hi haurà
gent que mirant els qua-
dres riurà, a uns els farà
pensar i altres senzilla-
ment no els hi provocarà
res. No pretenc ser mora-
lista ni reivindicatiu amb la
societat», manifestava
Bellot.

L’obra no moralitzant de
Bellot arriba al Montsià

DM

La segona edició de la
Fira de la Clementina de
Bítem, que comença avui
divendres i s’allargarà fins
el diumenge 25 d’octu-
bre, es presenta amb
molt bones prespectives,
donat que s'han ocupat
completament els 42
estands que s'havien pro-
posat per a enguany. La
fira inclourà dins d'un

apretat programa d'activi-
tats jornades tècniques,
conferències i xerrades
que complementaran la
seua oferta lúdica, en la
que hi hauràn concursos,
jocs infantils, i mostres
gastronòmiques. El dis-
sabte a la tarda, la fira
rebrà la visita del Molt
Honorable Sr. Jordi Pujol,
expresident de la
Generalitat de Catalunya,
i la seva esposa, Marta
Ferrusola, els quals presi-
diran el Sopar de la
Clementina que tindrà
lloc al Casal Unió
Recreativa.

Pujol no es perd

la Fira de Bítem

REDACCIÓ

La Fira Multisectorial de
Móra la Nova, arriba a la
178ª edició, així des
d’ahir i fins el proper diu-
menge aquest referent
firal a la Ribera d’Ebre,
posa de manifest que «en
les situacions complica-
des cal mirar endavant i
amb més ganes si cap»,
referint-se a l’actual situa-
ció econòmica, així ho
manifestava un dels coor-
dinadors a nivell publicita-
ri, Salvador Alegria. 

178 anys de
tradició firal
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A l’assemblea, segons va
informar José Luis
Tarrazona al programa MÉS

ESPORT de CANAL TE dilluns
passat, es preveu pregun-
tar al soci que «és el que
vol fer amb el club. Pel que
respecta a la recerca de
recursos, més del que hem
fet no podem. I hi ha parti-
des pressupostàries que
no van com esperàvem.
Per tant, no es podrà com-
plir amb el pressupost i
hem de conscensuar entre
tots si la ciutat d’Amposta
està capacitada per estar a
Tercera. En aquest sentit,
he de dir que estic molt dis-
gutat. Penso que Amposta
no ha estat solidària amb el

seu club de futbol».
Sobre si el futur és incert,
el president aclaria que «si
no podem pagar i els juga-
dors han de marxar i hem
d’acabar perdent la catego-
ria, jo no sé que faig aquí
com a president. He mogut
cel i terra i més ja no puc
moure’m».
A més de tot això, José

Luis Tarrazona tenia clar
que «jo, en l’assemblea
extraordinària, demanaré
una excedència com a pre-
sident. També és una qües-
tió de salut, així m’ho ha
recomanat el metge. El
problema del futbol me’l
traslado a casa i la veritat
és que pateixo molt. Els
companys de junta espero

que puguin aguantar fins el
final de la temporada i des-
prés, si tot s’arregla i em
trobo millor, ja veurem que
passarà. A hores d’ara,
necessito descansar i dei-
xar-ho, apartar-me».
El president esperava que
hi hagués «alguna sorpresa
i que la situació del club
pugués reconduir-se».
El discurs de Tarrazona ja
es coneixia en els darrers
mesos. Però ara s’afegeix
el missatge que es veu obli-
gat a distanciar-se de la
presidència. Caldrà veure
si és una mesura de força
amb una finalitat de trobar
el suport desitjat i necessa-
ri o si reialment la situació
està al limit.

Empat amb el líder
D’altra banda, el primer
equip del CF Amposta es
desplaça diumenge al
camp d’El Prat, tercer clas-
sificat. L’equip de Franc
Artiga va empatar diumen-
ge passat amb l’Hospitalet

(1-1), equip que arribava
com a líder. Jaime, en
ratxa, va avançar a
l’Amposta, però Corominas
va fer l’1-1 poc abans de
ser expulsat. La represa
fou anivellada. L’Hospi va
tenir una opció i l’Amposta
una altra de clara per mitjà
de Jaime que va lesionar-se
a l’espatlla i que serà baixa
per aquest motiu en la jor-
nada vinent.
Són quatre jornades sense
perdre (8 punts de 12) i
sensació de millora d’un
Amposta que és quinzè a la
taula i amb qui ja va tornar
a jugar Recio, durant la
segona part de diumenge
passat.

«Excedència»

El CF Amposta celebra
aquesta nit una assem-
blea extraordinària, tal
com vam informar fa
unes setmanes, per ex-
posar la situació del
club.

CF AMPOSTA

José Luis Tarrazona anuncia al Canal TE que avui, a l’assemblea, informarà que deixa el càrrec
M.V.

Tarrazona està decebut per
la manca de «solidaritat»
que creu que ha hagut amb
el club i també aclareix que
és per «questions de salut».

Decepció i salut

Una xifra especial. I més
per un mitjà de comunicació
d’àmbit territorial. També un
dia especial. Sí, per mi ho
és. Sense dubte. Fa més de
deu anys vaig apostar per
aquest camí professional i
després de tant de temps,
seguir al peu de canó és
molt satisfactori. 

Recordo com si fos ara el
primer MÉS EBRE. Era un di-
jous la nit (molt tard) i amb
un company de Tarragona,
Xavi Branya, estàvem a la
rotativa a Riudoms esperant
el primer exemplar.

Un llarg camí des de lla-
vors fins aquí i la veritat és
que gens fàcil. Amb èpo-
ques per a tot. Però sempre
tenint present el bon am-
bient que ha existit entre to-
ta la gent que ha fet possi-
ble arribar fins el 500. El
denominador comú i una de
les claus ha estat que ens
ho hem passat força bé. 

Seria injust no insistir en
recordar a tot el grup de
persones que en aquests
gairebé deu anys han estat
viculades a MÉS EBRE. I, per
la meua part, un record es-
pecial per Joan Biosca, un
autèntic pulmó en tota
aquesta història. Gràcies,
Joan. 

Jo sóc el que quedo des
del primer moment. I des de
fa uns mesos ho faig al cos-
tat d’un molt bon equip
humà i professional que
està format per Tere Gonza-
lez, Diana Mar, Mariano La-
lana, Carlos Martorell i Aleix
Beltran. Ells també estan de
celebració!

Ara els EBRELÍDERS ens im-
pulsen en la bona direcció
camí dels 1000. Només em
resta agrair a tota la gent
que ha col.laborat i que ha
posat de la seua part. Entre
tots ho hem fet possible.   

500

L’opinió de Michel

La Rapitenca rebrà diumen-
ge a l’Europa (12 hores) amb
la intenció de refer-se després
de la golejada rebuda diumen-
ge al camp del Reus (4-1). Se-
gons el tècnic Jordi Fabregat:
«va ser un partit que va aca-
bar amb derrota però en el
que penso que el resultat no
va ser correcte amb el nostre

joc. No obstant, vam pagar
cares errades en accions pun-
tuals que van significar gols
del Reus». Fabregat afegia
que «quan un equip arrisca i
s’obre no pot equivocar-se
tant com vam fer-ho en juga-
des com les del segon o ter-
cer gol locals que van venir
per errades infantils. En
aquest sentit, és evident que
s’ha de millorar». Del proper

partit, el tècnic deia que «hem
de buscar guanyar amb argu-
ments, fent un futbol combina-
tiu. Refrendar el joc amb un
bon resultat. I ens falta acon-
seguir-ho per poder creure
que podem fer-ho». Siria i Da-
ni Tacón ja entrenen amb el
grup i, per tant, en el moment
del nostre tancament, no es
preveia cap baixa. La Rapiten-
ca és vuitena, amb 13 punts.

A refer-se
Rebrà diumenge (12 h) a l’Europa, cinquè classificat

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

José Luis Tarrazona va estar dilluns al programa MÉS ESPORT.
ME

L’associació de restaura-
dors PLATIGOT, tot un referent
gastronòmic a l’Ebre, és el nou
patrocinador del primer equip
del CD Tortosa. 

D’altra banda, el Tortosa va
ser impotent contra el Guíxols
(0-1) i segueix en zona de des-
cens. Diumenge visita el tercer
classificat (17h), el Peralada.
La situació és compromesa i

més perquè, tot i el marge de
millora, aquesta no arriba.

Al descans del duel de diu-
menge passat, jugadors que
més partits han disputat en la
història del club van rebre un
reconeixement. Fou un acte
dels previstos dins de la com-
memoració del centenari i que
va permetre recordar èpoques
més brillants que no pas les
més recents.

Nou patrocinador
PLATIGOT fou presentat aquesta setmana

REDACCIÓ

CD TORTOSA

El responsable territorial de
l'Esport, Jordi Gaseni, va donar
a conèixer els clubs de les
Terres de l'Ebre que han rebut
els Premis a la Qualitat de
l'Esport Federat Català i que
representa una inversió de
més de 150.000, per a 35
entitats ebrenques. Una xifra
que representa doblar el nom-
bre de clubs federats de les
comarques de l'Ebre que han

rebut subvenció respecte l'any
passat, en què foren 19 i van
rebre 83.400.
Uns premis que corresponen a
un model innovador d'ajuts als
clubs federats que «reconeixen
els mèrits i la qualitat de la
feina ben feta que fan, sobre-
tot, valorant el seu esforç i tre-
ball i eliminant els tràmits admi-
nistratius que havien de fer fins
ara», destacava Gaseni davant
els presidents i representants

dels clubs premiats.
De fet, amb aquests premis
s'eliminen els tràmits adminis-
tratius i burocràtics que havien
de fer els clubs per rebre una
subvenció i es reduirà el temps
de recepció de l'ajut. «El nou
sistema és  directe, elimina trà-
mits i és el més just i objectiu
de tots els que s'han fet servir
en la història de l'esport
català», va assegurar el res-
ponsable territorial de l'Esport.  

Així, amb el sistema anterior,
els tràmits significaven la pre-
sentació d'uns 25 documents;
amb el nou model, cap. També
cal destacar la gran reducció
del temps que hi haurà perquè
els clubs percebin els ajuts
econòmics. Aquest era un pro-
cés que abans durava com a
mínim 7 mesos i que amb els
premis tindrà un temps de
durada que anirà entre 45 i 60
dies.

Premis a la Qualitat de l’Esport
Es un model innovador d’ajuts als clubs federats

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Jordi Gaseni, durant la roda de premsa de dimecres.
Cedida
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Després d’un primer temps anivellat, el segon fou més obert.
Alberto, arran d’un magistral llançament de falta, va establir l’1-
0. L’Alcanar va tenir, posteriorment, una altra ocasió per enca-
rrilar el partit, però no va aprofitar-la. L’Ascó va saber reaccio-
nar i va entrar en situació amb un penal que va transformar J.
Antonio Marin. Amb l’1-1, el duel va tendir a fracturar-se. L’Al-
canar va buscar el gol del triomf, però es va trobar amb un As-
có reforçat defensivament i que va estar molt sencer. A més,
els de Cotaina van ser els que van decidir amb el gol del veterà
Paco Lorenzo, que va aprofitar un servei de Frederic (84’). L’Al-
canar no pot enlairar-se i l’Ascó, amb el triomf, es recupera.

L’Ascó frena l’impuls de l’Alcanar que no  pot
fer bones les victòries de fora de casa (1-2)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla va desfer-se del Vila-seca en una confrontació travada
al primer temps i que només va desequilibrar-se amb un penal
que va transformar Albacar (1-0). També cal dir que, tot i no ser
amb un joc constant, l’Ampolla va gaudir de dues opcions amb pi-
lotes que van traure els defenses visitants sota els pals. A la re-
presa, arran del segon gol, també d’Albacar de penal, el partit va
fracturar-se. L’Ampolla, amb més confiança, va trobar-se més co-
mode. Una jugada de Paco Casas li va valdre a Bargalló per fer el
3-0. El Vila-seca va reduir distàncies però el partit i el triomf local
estaven decidits. L’Ampolla, amb només quatre gols en contra, és
l’equip menys golejat del grup. Segueix progressant. 

Pas endavant de l’Ampolla que supera el Vila-
seca i ja és cinquè a la classificació (3-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Unió Cambrils va avançar-se aviat. Però el Catalònia ja feia
sensació de que tenia més instint que en partits anteriors. I
en pocs minuts va remuntar. Aleix, que ha recuperat l’olfacte
golejador, va fer un hat trick en poc més de deu minuts. Era
el reflex de l’agressivitat ofensiva dels locals que van passar
per sobre el rival. Eugeni, inspiradíssim (ja és un dels màxim
golejadors) va tancar un primer temps amb dos dianes en un
minut. A la represa, amb el 5-1, el ritme va baixar però els lo-
cals encara van poder marcar dos gols més, per mitjà d’Aleix
(de penal) i Albert. El Catalònia referma la seua candidatura
d’equip amb possibilitats. Toni Ondazabal ha estat baixa.

El Catalònia explota i ja recorda l’equip
subcampió de la temporada passada (7-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va perdre a casa contra l’Hospitalet (2-3). Va ser la
sorpresa de la jornada. Els ulldeconencs acostumen a patir de
ser irregulars durant el campionat i tenen, en ocasions, aquest
tipus d’ensopegades. Cal dir, però, que també la fortuna els va
ser esquiva en aquesta jornada. Un gol en pròpia porteria els va
descol.locar al primer temps i a la represa, tot i empatar, no van
saber encarrilar el partit quan millor el tenien. L’Hospitalet, en un
contraatac, va establir l’1-2 i els locals, tot i crear opcions cla-
res, van precipitar-se i no van poder aprofitar-les. L’Hospitalet va
aconseguir l’1-3 i, malgrat això, els de Rogelio van reduir distàn-
cies i haguessin pogut empatar. No obstant, no era el seu dia. 

La irregularetat de l’Ulldecona es posa de
manifest contra l‘Hospitalet (2-3)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va guanyar el
Martorell, dissabte passat i
es recupera després de les
dues derrotes seguides (4-2).
Va ser un partit atípic, desi-
gual. El Martorell, cuer del
grup, va afrontar-lo d’entrada
amb més motivació i va

avançar-se en el marcador.
El Roquetenc, un xic

espès, li va costar entrar en
el partit. Va gaudir d’una oca-
sió molt bona però, del possi-
ble 1-1, es va passar acte se-
guit al 0-2. L’apatia defensiva
local es va posar de manifes-
ta. I el Martorell va poder

contraatacar, tot i que sense-
massa encert. Abans del
descans, l’assistent es va
equivocar i va anular un gol al
Roquetenc. Hagués estat l’1-
2.

A la represa, però, tot va
canviar. Una falta que va trau-
re Nando Crespo i que el por-

ter visitant va empassar-se
va ser l’inici de la reacció. El
Roquetenc va estar més po-
sat, amb orgull. Una passada
de Sandu, va aprofitar-la Lluís
per establir el 2-2. Poc des-
prés, Julio aprofitava la feble-
sa defensiva del rival i acon-
seguia el tercer gol a la
sortida d’un córner. 

El Roquetenc, amb espais,
va poder crear nombroses
ocasions. Un penal, transfor-
mat per Sandu, va significar
el 4-2 i una victòria necessà-
ria per recuperar confiança.

El Roquetenc remunta un 0-2 
a la segona meitat del partit

Diumenge vinent (11.45 hores) visitarà el Torreforta

REDACCIÓ

PREFERENT

La Cava va retrobar-se amb
el triomf dissabte passat,
contra el Torredembarra (3-
1). Va ser una victòria com-
plicada i és que els torrencs
van ser un rival competitiu i
difícil. I això que el partit va

posar-se de cara per al CD la
Cava quan als primers mi-
nuts, Bergkamp va solucio-
nar amb molta qualitat una
jugada dins de l’àrea. Va ser
l’1-0. Els locals, amb el gol,
van agafar molt confiança i
van dominar el partit, jugant
bé la pilota i controlant la di-

recció del duel. No obstant,
sobre la mitja hora de joc,
l’equip va perdre força i el To-
rredembarra, més posat al
centre del camp, va guanyar
metres. D’aquesta manera,
els visitants van apoderar-se
del partit i van empatar. 
A la represa, i amb Nico i Ma-

nel sobre el camp, la Cava
va tornar a tenir més presèn-
cia. Eros, arran d’una acció
embolicada dins l’àrea, va
marcar el 2-1, molt protestat
pels visitants. Tot i l’expulsió
de Pier, la Cava va ocupar bé
el camp i va ser ferotge al
contraatac, amb més es-

pais. 
David Cid va liderar el centre
del camp i Nico, amb una ju-
gada marca de la casa, va
fer el 3-1 que va decidir un
partit en el que els de Cantó
van obtenir un triomf costós
i, per això, meritori. 

La Cava assoleix una victòria treballada i
meritòria davant el Torredembarra (3-1) 
Eros i Nico van sentenciar a la segona meitat

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Els de Cantó, que són
segons a la taula
classificatòria, visiten
demà el cuer del grup,
l’Icomar.

El cuer

El Remolins-Bítem progres-
sa. Ja porta tres victòries se-
guides i és quart. La del diu-
menge va ser amb doble valor,
contra un rival directe en la llui-
ta per les primeres places de

la taula. Un gol de Nacho, a da-
rrera hora, val valdre una victò-
ria que, segons Nacho Pérez,
tècnic local, «va ser molt treba-
llada i molt important si volem
estar dalt. Penso que nosal-
tres vam fer més mérits, sobre

tot al primer temps vam gaudir
de més ocasions i vam jugar
amb molta intensitat».

Nacho afegia que «l’equip,
en la línia dels darrers partits,
va estar bé, oferint un nivell
que és el que ha de tenir si vol

lluitar per estar a la part alta de
la taula». Oscar Gilabert i Ser-
gio Ruiz van ser baixa en un
equip que diumenge visita la U.
Cambrils: «hem d’afrontar el
partit amb molt de respecte,
humilitat i sense confiances».

Nacho fa un gol d’or que val tres punts que
enlairen al Remolins-Bítem (1-0)
Els de Bítem, que van guanyar el Gandesa, porten tres victòries seguides

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

David Cid, del CD la Cava.
ME

PRIMERA REGIONAL
Marc (R. Bítem)    7 gols.
Eugeni (Catalònia)  7
Gallego (Reddis) 7
Manel (Valls)        7
Aleix (Catalònia)    6
Magí (Gandesa)    6
Jota (Rem. Bítem)  5
Nico (la Cava)       5
Fran (Canonja)      4
J. Antonio (Ascó)   4
Toni (Alcanar)       3
Arturo (Torrede.)   3
Emili (R. Bítem)     3
Albacar (Ampolla)  3
Gentilesa Futbolme

GOLEJADORS

Aleix ja s’ha destapat.
ME

5 0 0
especial núm.
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Albert, del Jesús i Maria.
ME

Els morencs van guanyar al camp del filial del Catalònia (0-1)
i, d’aquesta manera, s’impulsen a la classificació, amb vuit
punts. Van fer, sense dubte, un salt qualitatiu que els reforça
per a la properes jornades. El Catalònia va pagar car el seu
joc intermitent i quan va voler reaccionar ja va ser contrarre-
lotge. Van ser els primers punts perduts en aquesta lliga

El Ginestar és ara líder després de guanyar el Tivenys en
els darrers minuts (3-1). Els d’Arnau, que han començat amb
mal peu la lliga i que no surten de la part baixa, mereixien
més en la confrontació. El Godall, que ha jugat els cinc par-
tits fora de casa (n’ha guanyat quatre), va vèncer a Arnes i ja
és tercer. Sense dubte, els godallencs van en la bona direc-
ció, amb victòries meritòries lluny del seu camp.

El Móra la Nova, amb un gran treball,
sorprèn el Catalònia a la Santa Creu (0-1)

TERCERA REGIONAL

Vilalba i Amposta van empatar sense gols en un partit amb
dues parts diferenciades. A la primera foren els locals els que
van intentar dur més la iniciativa a través d’un joc directe que
va donar els seus fruits. L’Amposta, mal ubicat, no va inter-
pretar bé la situació del partit i el seu joc li va costar moltes
perdues de pilota que el rival va saber aprofitar per assetjar-
lo. A la represa, els visitants van estar molt millorant, modifi-
cant la forma de jugar. D’aquesta manera, amb els minuts, el
filial ampostí va guanyar metres i va poder disposar de més
opcions, sent més directe. A més va reclamar un penal. Els
locals, després de tres jornades, van tornar a puntuar. 

El Vilalba torna a puntuar després de tres
partits, davant d’un Amposta que mereixia més

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El perellonenc Narcís Laboria porta dues jornades a la banqueta
de l’Olímpic de Móra i en totes dues ha guanyat. Per tant, un
equip que té potencial per estar més amunt del que ho estava
durant l’inici de la lliga ja està despertant. Diumenge va guanyar
(1-2) al camp d’un Masdenverge que, no obstant, va poder merèi-
xer més per la seua lluita i entrega. No obstant, els visitants, apli-
cats, van ser efectius i van poder, amb el partit més obert, dis-
posar d’espais per contraatacar. La incertesa va presidir el duel
en els darrers minuts i també el desacord dels locals amb deci-
sions arbitrals. L’Olímpic, amb dos triomfs, s’enlaira (desè). El
Masdenverge (5 punts) no pot despegar-se de la part baixa. 

L’efecte Narcís Labòria continua notant-se
en un Olímpic que millora (1-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Canvi a la banqueta de l’Horta i nova victòria de l’Horta que ha fet
nou gols i no n’ha rebut cap en dues jornades. Adrià, amb una cen-
trada-xut, va establir el 0-1 molt aviat. El gol va condicionar al con-
junt de Ferrando que, tot i tenir opcions com una de Morey, no va
trobar-se còmode durant un primer temps en què els visitants van
fer més perill. A la represa, el 0-2, de Salva, va minvar els intents
inicials d’un Remolins-Bítem que, no obstant, va refer-se i, malgrat
jugar amb deu, s’hi va abocar i va viure els millors moments, amb
opcions. Però no va marcar. És la quarta derrota seguida d’un
equip que, dissabte, va acabar disconforme amb l’àrbitre, pel seu
criteri i la permisivitat amb les pèrdues de temps visitants.

L’Horta, amb el relleu de la banqueta, guanya
a Bítem (0-2) i també reacciona

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Batea i Deltebre van enfrontar-se diumenge en un duel entre
dos rivals directes, en aquest inici de lliga, en la lluita per la
zona alta de la taula. I tots dos equips van demostrar les
seues opcions. Van mostrar les seues credencials. Tot i l’em-
pat sense gols, el partit va ser vibrant i emocionant. El Batea,
com equip local, va empènyer amb més força en diverses fa-
ses, tenint bones opcions que va evitar Paulino. El Deltebre,
ben posat, també va gaudir de les seues oportunitats.

A la represa, els locals van quedar-se amb deu per l’expul-
sió d’Edgar. Malgrat això, Yalti va disposar de la millor ocasió.
I, tot i acabar amb nou, van sobreposar-se a còpia de lluita.

Batea i Deltebre empaten a zero en un partit
en el que demostren les seues possibilitats

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Camarles, necessitat d’un triomf per fugir de la part baixa de
la classificació, va abocar-s’hi. Però va fer-ho més amb el cor
que amb el cap i sobre tot quan va rebre el 0-1. L’Ametlla, amb
ganes de recuperar la dinàmica guanyadora, va estar molt mo-
tivat i va disposar de l’actitud adequada per poder decantar el
partit del seu costat. La clau va ser el bon treball defensiu, amb
anticipació i ordre en un partit que va estar carregat de força.
Els locals, tot i les seues intermitències, van ser orgullosos i van
buscar la reacció, gaudint d’opcions. Però sense massa encert.
L’empat no hagués estat injust, però al final va decidir el gol dels
caleros que estan sent més efectius com a visitants.

L’Ametlla es refà amb el triomf al camp d’un
Camarles que no reacciona (0-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

La Rapitenca, amb el 0-0, va gaudir d’un parell d’opcions clares,
amb un pal. Però es va diluir arran de l’1-0 dels locals que va ve-
nir al minut 25 amb un gol de Nico, culminant una passada d’An-
derson. Posteriorment, el propi Nico fou expulsat. Però, malgrat
això, el Perelló va saber encarrilar el duel. Una falta marca de la
casa de Tudela i, poc abans del descans, un contraatac definit
per Fran Moreno amb una vaselina van significar el 3-0. A la re-
presa, William, molt llest en una falta que va traure ràpidament
(van haver-hi protestes) va establir el 4-0. El ritme va baixar i la
Rapitenca va marcar. El Perelló, amb gols, es recupera de les
dues derrotes. Destacar que van debutar dos juvenils més.

El Perelló goleja el filial de la Rapitenca i
recupera credibilitat i autoestima (4-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Benifallet va crear-li proble-
mes al Pinell, principalment al
primer temps quan els locals
van estar bastant espessos.
A la represa, el local David
Avila, amb dos gols, va de-
cantar el partit. En el segon
va poder haver-hi fora de joc
en el moment en què el juga-
dor barceloní del Pinell va
aprofitar el rebuig del porter.
L’1-0 fou de penal. Cal dir,

però, que el Benifallet, amb el
0-0 i amb l’1-0, va tenir op-
cions per marcar i que mere-
xia més en aquell instant. No
obstant, arran del 2-0, la
història del partit va acabar-
se. El Pinell, acomodat, no va
disposar de la brillantor d’al-
tres jornades. Malgrat això,
és segon i viu amb il.lusió la
situació actual. Diumenge,
gran partit davant el líder. 

El Pinell, que va vèncer el Benifallet (3-0), és
segon i diumenge rebrà el líder 

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL 

Un altre capítol. El Jesús i
Maria, molt motivat, va
obrir la llauna molt aviat,
com gairebé en tots els
partits disputats. El gol
d’Abdelassis va donar més
força i abans de la mitja
hora, Jesús Ferreres, havia
encarrilat el partit amb dos

gols. No obstant, cal dir
que el Santa Bàrbara va
estar be posat, però la
diferència fou la con-
tundència dels locals en el
moment de resoldre les
oportunitats. El Santa
Bàrbara va poder reaccio-
nar però les seues oca-
sions va avortar-les Joan,

amb encert.
A la segona meitat, el joc
va travar-se i el partit va
igualar-se fins el minut 70
quan Ivan va marcar un gol
olímpic (4-0). Llavors, fins
el final, els de Torres van
crear noves oportunitats
davant d’un Santa Bàrbara
que, amb un menys, va

guardar roba.
Els de la Plana han perdut
en les dues darreres jorna-
des en les que s’han
enfrontat als dos primers
classificats i en les que
han rebut vuit gols. Són
catorzens a la taula.
El Jesús i Maria, per la
seua part, incrementat el
seu rècord de victòries en
les primeres jornades. Ha
fet, a més, vint gols. 
En la propera jornada el
líder visita el Pinell, segon
classificat a la taula i, per
tant, rival directe en la llui-
ta per les primeres places. 

El Jesús i Maria fa història amb la 
sisena victòria seguida

Un inici explosiu que referma el liderat de l’equip de Torres (4-0)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Sergi Rodriguez va marcar el 3-0.
ME
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Ametlla-Masdenverge (16.30 h)
Diumenge

S. Bàrbara-Aldeana (16 h)
Corbera-Rem. Bítem (17h)

Horta-Vilalba (15.45 h)
Amposta-Perelló (17 h)
Rapitenca-Batea (16 h)

Deltebre-Camarles (16 h)
Benifallet-Olímpic (15.45 h)

RESULTATS
6 jornada Segona regional

Aldeana-Corbera 0-7

Batea-Deltebre 0-0

Camarles-Ametlla 0-1

Jesús i Maria-Sata Bàrbara 4-0

Masdenverge-Olímpic 1-2

Perelló-Rapitenca 4-1

Pinell-Benifallet 3-0

Rem. Bítem-Horta 0-2

Vilalba-Amposta 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 6 20 7 18

2. Pinell 6 14 5 15

3. Batea 6 12 5 14

4. Deltebre 6 12 5 13

5. Rapitenca 6 18 9 12

6. Ametlla 6 11 6 12

7. Perelló 6 14 10 10

8. Amposta 6 10 6 10

9. Corbera 5 11 9 9

10. Olímpic 6 8 10 7

11. Vilalba 6 5 8 7

12. Horta 6 9 5 6

13. Rem. Bítem 6 7 11 6

14. S. Bàrbara 6 5 11 6

15. Masdenverge 6 6 11 5

16. Camarles 6 7 12 4

17. Benifallet 6 4 15 0

18. Aldeana 6 0 28 0 

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Roquetenc-Alcanar (16.30 h)
Campredó-Catalònia (17 h)

Móra la Nova-Ginestar (16.30 h)
Tivenys-Arnes (15.45 h)

Ulldecona-Godall (16.30 h)
Diumenge

Flix-Fatarella (16 h)
Torre Espanyol-Benissanet (15.45 h)

Atlas Tortosa-Rasquera (17 h)
Tivissa-Jesús i Maria (17 h)

RESULTATS
5 jornada Tercera regional

Alcanar-Tivissa 1-1

Arnes-Godall 2-3

Benissanet-Flix 2-3

Ginestar-Tivenys 3-1

Jesús i Maria-Atlas Tortosa 2-3

Catalònia-Móra la Nova 0-1

Fatarella-Roquetenc 2-0

Rasquera-Campredó 0-0

Ulldecona-Torre Espanyol 5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Ginestar 5 18 8 12

2. Catalònia 5 11 5 12

3. Godall 5 17 10 10

4. Roquetenc 5 7 6 9

5. Alcanar 5 7 6 8

6. Móra la Nova 5 6 5 8

7. Rasquera 5 13 8 7

8. Flix 5 13 9 7

9. Arnes 5 13 10 7

10. Campredó 5 10 7 7

11. Ulldecona 5 11 11 7

12. Benissanet 5 7 8 7

13. Tivissa 5 6 7 7

14. Atlas Tortosa 5 9 9 6

15. Fatarella 5 7 10 6

16. Tivenys 5 9 12 4

17. Jesús i Maria 5 9 20 3

18. Torre Espanyol 5 6 28 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Torredembarra-la Sénia (17 h)
Icomar-la Cava (17 h)

Diumenge
Ampolla-Valls  (17 h)

Canonja-Catalònia (11.45 h)
Cambrils U-Rem. Bítem (12 h)

Gandesa-Reddis (15.45 h)
Aldeana-Ulldecona (16.30 h)
Hospitalet-Alcanar (15.45 h)

Vilaseca-Joventut Ascó (16 h)

RESULTATS

6 jornada, Primera regional 

Ampolla-Vilaseca 3-1

Valls-Icomar 2-0

la Cava-Torredem. 3-1

la Sénia-Canonja 2-1

Catalònia-U. Cambrils 7-1

Rem. Bítem-Gandesa 1-0

Reddis-Aldeana 1-1

Ulldecona-Hospitalet 2-3

Alcanar-Ascó 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Valls 6 14 6 18

2. la Cava 6 15 6 15

3. Ascó 6 10 5 13

4. Rem. Bítem 6 20 9 12

5. Ampolla 6 9 4 11

6. Reddis 6 11 7 10

7. Canonja 6 9 7 10

8. Gandesa 6 13 11 9

9. Alcanar 6 10 11 9

10. Catalònia 6 17 10 7

11. Ulldecona 6 13 13 7

12. Torredem. 6 8 8 7

13. la Sénia 6 5 11 6

14. Cambrils 6 6 16 6

15. Hospitalet 6 8 16 5

16. Aldeana 6 7 17 4

17. Vilaseca 6 4 14 4

18. Icomar 6 3 11 1

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
O. Can Fatjó-Catllar

S. Ildefons-Vista Alegre

Mollerussa-Camp Clar

Morell-Cambrils

Cervera-Alcarràs

Viladecans-Horta

Canyelles-Pub. Cases

Torreforta-Roquetenc (diu 11.45h)

Sitges-Martorell

RESULTATS

6 jornada, Regional preferent

Olímpic Can Fatjó-Sitges     4-2

Catllar-St. Ildefons 2-1

Vista Alegre-Mollerussa 7-1

Camp Clar-Morell 3-1

Cambrils-Cervera 3-1

Alcarràs-Viladecans 4-1

Horta-Canyelles 4-1

Pubilla Cases-Torreforta 0-2

Roquetenc-Martorell 4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 6 20 4 16

2. Horta 6 14 3 13

3. Cambrils 6 13 8 13

4. Camp Clar 6 12 8 11

5. O. Can Fatjó 6 11 9 11

6. Alcarràs 6 15 10 10

7. Roquetenc 6 9 8 10

8. Sitges 6 9 9 9

9. Pub Cases 6 9 12 9

10. Mollerussa 6 11 15 9

11. Viladecans 6 9 11 7

12. Canyelles 6 12 17 7

13. Catllar 6 7 15 6

14. Cervera 6 12 11 5

15. St. Ildefons 6 7 9 5

16. Torreforta 6 5 9 5

17. Morell 6 5 10 5

18. Martorell 6 7 19 1

Regional preferent

Una acció del partit entre el Roquetenc i el Martorell, de dissabte.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Roquetenc, que
dissabte passat va
guanyar el Martorell,
visita el Torreforta,
diumenge.

Derbi
PRÒXIMA JORNADA

Pobla Mafumet-Manlleu
Santboià-Olesa

Hospitalet-Balaguer
Prat-Amposta
Blanes-Palamòs
Premià-Benavent

Rapitenca-Europa
Castelldefels-Reus
Vilanova-Cornellà
Cassà-Llagostera

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 9 5 3 1 16 4 18
2. Reus 9 5 3 1 13 4 18
3. Prat 9 5 2 2 15 6 17
4. Santboià 9 5 2 2 19 13 17
5. Europa 9 5 2 2 13 12 17
6. Hospitalet 9 4 4 1 13 4 16
7. Manlleu 9 4 4 1 10 5 16
8. Rapítenca 9 4 1 4 16 15 13
9. Palamòs 9 4 0 5 14 14 12
10. Castelldefels 9 3 3 3 13 16 12
11. Benavent 9 3 3 3 8 12 12
12. Balaguer 9 3 2 4 14 12 11
13. Vilanova 9 3 2 4 10 16 11
14. Cornellà 9 3 2 4 10 17 11
15. Amposta 9 2 4 3 13 15 10
16. Premià 9 3 1 5 9 12 10
17. Blanes 9 3 1 5 11 18 10
18. Pobla Mafumet 9 3 0 6 12 16 9
19. Cassà 9 2 0 7 11 20 6
20. Olesa 9 0 3 6 4 13 3

Tercera divisió RESULTATS
9a jornada, Tercera divisió

Olesa-Pobla Mafumet 0-1
Balaguer-Santboià 1-3
Amposta-Hospitalet 1-1
Palamòs-Prat 0-1
Benavent-Blanes 0-1
Europa-Premià 2-1
Reus-Rapitenca 4-1
Cornellà-Castelldefels 2-2
Llagostera-Vilanova 4-0
Manlleu-Cassà 1-0

PRÒXIMA JORNADA
Peralada-Tortosa

S. Cristobal-Poble Sec
Tàrrega-Banyoles

Vilassar-Santfeliuenc
Sants-Vilafranca

Masnou-Rubí
Gramenet-Mataró
Iberiana-Montcada

Igualada-Muntanyesa
Guíxols-Marianao

RESULTATS
7 jornada, Primera catalana

Poble Sec-Peralada 2-3

Banyoles-San Cristobal 1-2

Santfeliuenc-Tàrrega 1-0

Vilafranca-Vilassar 2-0

Rubí-Sants 0-2

Mataró-Masnou 4-5

Montcada-Gramenet B 0-4

Muntanyesa-Iberiana 4-1

Marianao-Igualada 0-2

Tortosa-Guíxols 0-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gramenet B 7 19 2 21

2. Vilafranca 7 13 5 16

3. Peralada 7 10 7 15

4. Muntanyesa 7 11 7 13

5. Masnou 7 15 12 13

6. Rubí 7 9 6 13

7. S. Cristobal 7 7 5 13

8. Igualada 7 9 8 12

9. Guíxols 7 8 5 11

10. Santfeliuenc 7 9 8 10

11. Tàrrega 7 10 10 10

12. Banyoles 7 8 10 10

13. Iberiana 7 9 14 8

14. Sants 7 7 9 7

15. Poble Sec 7 7 11 7

16. Marianao 7 5 9 5

17. Vilassar 7 6 13 5

18. Tortosa 7 4 11 4

19. Mataró 7 8 13 3

20. Montcada 7 7 16 1
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

Taure
20/4 al 19/5

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

Bessons
20/5 al 21/6

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

Cranc
22/6 al 21/7

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Verge
23/8 al 21/9

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

Balança
22/9 al 22/10

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

Escorpí
22/10 al 21/11

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

Sagitari
21/11 al 21/12

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

Capricorn
21/12 al 19/01

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

Aquari
20/1 al 18/2

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      Goles de l'Ebre, 272  (Deltebre) 977480070

Segarra, C.B. Major, 36 (Roquetes) 977588007-629363200

Jimenez Piqueras, Araceli Dr. Maimó, 8 (L’Aldea)  977452056

Sauras Pons, Rosa Passeig Jaume I, 8  (Tortosa) 977443304  

Ulldemolins Reverter, Xavier        Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Moran Sitja, Juan Carlos Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Borrut Valles, Josep M           Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Aguiló Ruiz, Neus          Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs          Sant Llorenç, 47 (La Galera)  977718419

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre
setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). 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/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

26º 12°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
cel serè de matinada. La resta del dia aniran creuant algu-
nes bandes de núvols alts i prims, que seran més abundants
i compactes al terç nord on estarà mig ennuvolat, preferent-
ment al Pirineu i Prepirineu Occidental on localment que-
darà molt ennuvolat. 

Precipitacions: 
és possible alguna precipitació feble i intermitent al Pirineu
Occidental des de mig matí. Cota de neu: de 2200 al matí a
uns 3000 metres a la nit. 

Temperatures: 
mínimes lleugerament més baixes i màximes en ascens entre
lleuger i moderat. 

Visibilitat: 
entre bona i excel·lent en general, tret del Pirineu occidental
on serà entre bona i regular tota la jornada. 

Vent: 
bufarà vent de component nord i oest al llarg del dia entre
fluix i moderat amb cops forts al matí, més reforçat als dos
extrems del litoral, i entre fluix i moderat a la tarda. No obs-
tant això, al centre del dia s'imposarà el component sud al
nord del litoral central i a l'interior del quadrant nord-est. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
al nord del cap de Begur bufarà tramuntana entre moderada
i forta al matí, amb cops molt forts al nord del cap de Creus,
a entre fluixa i moderada a la tarda. Al sud del cap de Begur
bufarà tramuntana fins a migdia i a partir del vespre i vent
de component sud la resta del dia; en general bufarà entre
fluix i moderat.
Mar de forta maror, amb àrees de maregassa de matinada al
nord del cap de Begur. Al final del dia passarà a maror al sud
del cap de Begur. 

Costa Central:
vent de l'oest entre fluix i moderat fins a migdia i de nou a la
nit, amb cops forts de matinada al sud del sector. Al centre
de la jornada dominarà el vent de component sud fluix amb
cops moderats.
Maror. Lleugera mar de fons del sud al matí. 

Costa Daurada:
vent de component oest entre mestral i ponent al llarg del
dia. Bufarà entre moderat i fort al matí, amb cops molt forts
al sud del cap de Salou, i entre fluix i moderat a la tarda.
Maror.

El temps. Previsió

5 0 0
especial núm.
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

La Sénia. Local comercial
en cantonada de 40m2.
Molt cèntric (Avinguda
Catalunya, 1). Zona de
molt de transit de cotxes i
peatonal. Condicionat
com a despatx, amb
informàtica instal·lació
elèctrica nova, alarma, etc.
Gran oportunitat per mun-
tar qualsevol negoci. Per
visitar-lo, 661 913 588.

La Ràpita. Es lloga
Local comercial de 45
m2 i soterrani de 55 m2
situat al principal
carrer de la població,
(C/ Gorria, 26 al costat
de la Bolleria Sant
Antoni). Ideal per a
qualsevol tipus de
negoci. Es lloga en l’es-
tat actual d’obra. 647
938 168
Amposta. Edifici en ple
centre comercial a l'a-
vinguda de la Ràpita, 4.
Ideal per a qualsevol
negoci que requereixi
gran transit comercial.
A la millor zona
d'Amposta. Per visitar-
lo 661 70 73 83.

Ulldecona. Local de 35
m2 ubicat al carrer
major. Ideal per a botiga
ú oficina. 300E al mes.
977 74 33 99. 

L'Ampolla. Local de
35m2 davant club nau-
tic, a l'edifici “nautic”
sala diafana i un bany.
Oportunitat.
290Û/mes 977 74 33 99

La Sènia. Piso ideal parejas,
consta de comedor con sali-
da balcón, cocina indepen-
diente equipada(lavadora,
frigorífico,placa y horno
eléctrico) aseo con ducha
reformado, hab.doble salida
ext, hab indv, en el centro
del pueblo. 320E/mes.
661707383 
(Preguntar por Emi)..

La Ràpita. Plaça d'aparca-
ment amb traster en lloguer.
A l'edifici El Mariner, a pri-
mera línea de mar, al davant
del Club Nàutic. Zona molt
difícil d'aparcar a l'estiu.
670 51 65 20

Reus. Gran oportunitat
de local comercial al cen-
tre de Reus. Local en
cantonada de 168m2
diafans, amb més de 25
metres de façana. Situat
a la plaça Hercules, al
davant d’un col.legi.
Disposa de 3 places d’a-
parcament al mateix edi-
fici. 661 91 35 88

Casa en venda. La Cava,
250m2 construïts, 2 plan-
tes, 3 habitacions, menjador
rústic amb xemeneia, cuina
office, 1 bany, 1 terrassa
ample i magatzem. ¡Ideal
Famílies! Interessats  661
707 383
Amposta. Local a l’avin-
guda La Ràpita en lloguer.
Superfície 220 m2. Ideal
qualsevol tipus de negoci.
Dona a dos carrers.
610203325

MOTOR�

DIVERSOS�
PROFERSOR MOLA

No hay problema sin
solución. Especialista
para recuperar la pareja
perdida, amor duradero
con importancia sexual.
Resultado garantizado
de 4 dias. 
Nº de Tel. 637  26 13 89

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Amposta. Passatge
Guadalajara, a la zona del
camp de futbol. Pisos a

estrenar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany
complert y balcó. Per

entrar a viure avui mateix.
Acabats d’alta qualitat.

Zona immillorable al costat
de col·legis, supermercats

i zona comercial. Visiti’l
sense compromís. Podem

negociar el preu.
Tel.610203325.

GRAN OPORTUNITAT.
Tarragona ciutat, casc antic.
Pis reformat a estrenar, tot
exterior de 3 habitacions (2
dobles), preciós saló-menja-
dor amb cuina americana,
bany de gresite, sostres
amb llums halògens, terra
de gres rústic, Nou a estre-
nar. Edifici rehabilitat. El
preu actual és de 169.000Û
quan fa poc era de
210.000Û. És una verdadera
oportunitat. Ideal per a estu-
diants de la URV. 
661 91 35 88

AMPOSTA. LOCAL
EN VENDA Ó LLO-

GUER A L’AVINGUDA
LA RÀPITA. GRAN

OPORTUNITAT
661913588

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373
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ME: La coordinadora
anticementiri nuclear
ha lluitat molt per a
que aquest no
s'instal·le al territori,
com està l'assumpte a
hores d'ara?
SS: Hem de recordar que
el cementiri pretenia aglu-
tinar els residus de totes
les centrals nuclears que
hi ha actualment a l'Estat
espanyol. 
Ara aquesta campanya ja
està molt encarrilada, per-
què Zapatero va dir que
no es posaria a no ser
que existís un concens

social i polític, i a casa
nostra no existeix, de fet
són 65 els Ajuntaments
de la demarcació, 7
Consells Comarcals i el
Parlament de Catalunya
els que estan en contra.
Ara que l'experiència em
diu que les coses poden
canviar d'un dia per a l'al-
tre i demà podrien iniciar
de nou els tràmits.
ME: Com defenseu la
causa enfront dels qui
estan a favor?
SS: Les avaries són el
nostre principal objectiu,
perquè es tracta d'un
perill potencial molt gran i
per tant és el que posem
cada cop sobre la taula
per demanar el seu tanca-
ment.
ME: Ara són més peri-
lloses?
SS: Hem de matitzar, ho
són perquè són més
velles. Si agafem l'esta-
dística mundial de vida de
les centrals nuclears la
mitjana està en 22,5 anys
tot i que hi ha algunes que
han tancat abans perquè
s’han espatllat i altres que
per decisió política ho han
fet després com és el cas
alemany, on la vida de les
nuclears està en trenta
anys.
Les nostres estan en 24

anys Ascó I, 25 anys Ascó
II i Vandellòs II en 22.
ME: Amb Apaguem les
Nuclears el que esteu
demanant és que no es
renovin les llicències,
no és així?
SS: No volem que es
renoven perquè el currícu-
lum d'avaries de les nos-
tres nuclears fa esgarri-
far, només cal entrar a la
pàgina oficial del CSN
(Consell de seguretat
Nuclear). 
El tant per cent d'avaries
és molt elevat comparat
amb la resta, en els
darrers quatre o cinc anys
concentren entre el 60 i el
70% d'incidents.
Aquestes centrals estan
totes gestionades per la
mateixa empresa partici-
pada, així el 70% és pro-
pietat d'Endesa i el 30%
restant d'Hiberdrola.
Entre els últims deu i quin-
ze anys, moment en què
es lliberalitza el mercat
elèctric, estem parlant del
1997-1998, l’empresa ha
prioritzat la producció
elèctrica, i per tant el
benefici econòmic, per
sobre de la seguretat, i
això no ho dic jo, ho diu el
CSN. 
ME: Com potser que en
teoria el Consell que ha
de vetllar per la segu-
retat, ho permeti?
SS: El CSN és immillora-
ble quant a informes,
però quant a fets no. Un
exemple és el problema
de corrossió que va patir
al 2004 Vandellòs II, si
llegeix l'informe veurà
que és impressionant el
detall de les feines que

s'havien de dur a terme
per a reparar-ho. Però la
realitat va ser que amb la
meitat de les feines realit-
zades el CSN va donar el
seu consentiment per a
que tornés a funcionar.
Només li diré que és molt
curiòs que alts càrrecs
del Consell de Seguretat
després passen a tindre
càrrecs dins de les elèc-

triques. Així que és fàcil
intuïr el posicionament
del CSN. 
Estem parlant de temes
molt sensibles, d'Estat. 
El tema autonòmic i les
nuclears són intocables i
on el PP i el PSC van de
la mà.
ME: Hi ha molt obscu-
rentisme amb aquesta
temàtica?

SS: El tema nuclear va
nèixer amb Vandellòs I,
no tant per fer electrici-
tat sinó per treure sub-
productes derivats de
l'urani, sobretot plutoni
vinculat al sector arma-
mentístic. Existeixen uns
informes desclassificats
de la CIA molt interes-
sants de principis de
2008, dels que EL PAÍS ja
se'n feia ressò als 80,
abans inclòs de l'inci-
dent de fa 20 anys a
Vandellòs I. 
Aquests informes vincu-
laven directament la cre-
ació d'aquesta nuclear
amb la creació de pluto-
ni, un element que no es
troba a la natura i que es
crea dins dels reactors,
i Vandellòs I era més una
fàbrica de plutoni que no
una fàbrica de llum. 
De fet, només funciona-
va al 40% de la seva
capacitat elèctrica, per-
què si pujava la potèn-
cia, l'urani no feia bon
plutoni per dir-ho plane-
rament. 
Aquest plutoni s'envia a
França i aquesta l'utilitza
per fer bombes o ven-
dre'l a tercers països.
ME: Com t'imagines el
futur, si poguessis
triar?
SS: M'agradaria que en
el futur el sistema elèc-
tric estigui molt més
descentralitzat, que uti-
litzem les fonts properes
per crear energia, sol,
aigua, llum, vent o bio-
massa. No parlo d'uto-
pies i sé que hi acaba-
rem arribant irremedia-
blement.

Què hi ha darrera de l’energia nuclear?

Amb motiu dels 20 anys
de l’avaria de Vandellòs  I
que va estar a punt d’es-
devindre una gran tragè-
dia, Sergi Saladiè, porta-
veu de la Coordinadora
Anticementiri Nuclear i
membre de la Plataforma
Apaguem les Nuclears,
ens parla sobre l’energia
nuclear i tot el que no es
diu sobre les nostres cen-
trals.

«Les centrals nuclears i les autonomies són qüestions intocables d’Estat encara avui en dia»

DIANA MAR

Portaveu de la Coordinadora Anticementiri Nuclear.
Cedida

El Consell de Seguretat Nuclear ha demostrat

ser expert en realitzar informes. Però queda

qüestionada la seva imparcialitat enfront dels

interessos particulars de les Elèctriques.

El paper del CSN

ARA FA 20 ANYS, EL 19 D’OCTUBRE DE 1989, EL NOSTRE TERRITORI VA PODER PASSAR A LA HISTÒRIA COM CHERNÒVIL


