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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L’alcalde d’Amposta acusa
el PSC «d’embrutar» el
nom de la ciutat dubtant
dels convenis amb el Palau
de la Música.

P6

L’Agència de Protecció de la
Salut signa convenis amb 21
Ajuntaments de les Terres
de l’Ebre.

P7

Societat

Un menor pressumptament
mata a la seua mare i a la
parella d’aquesta a Tortosa.

P9

Esports

Tarrazona continuarà
presidint l’Amposta.

P10

La noticia de la intenció de la multinacional LEAR de tancar la fàbrica de Roquetes i deixar a l'atur més de 500 persones es coneixia la setma-
na passada. Les reaccions de treballadors, sindicats i polítics no es feien esperar. Una setmana desprès, tampoc ho fan. Així ho ha pogut
copsar el líder d'Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, que aquest passat dissabte a la tarda tenia una cita amb el comitè d'empresa a
Roquetes. No era una visita tranquil·la, perquè els treballadors aprofitaven la ocasió per exigir més compromís als polítics en la defensa de
les Terres de l'Ebre. Compromisos que el president d'ERC adquiria. Les  Terres de l’Ebre demà tornen a sortir al carrer.                                     P3

Tots som LEAR!

La setmana passada teníem el plaer de presentar-los els premis EBRELÍDERS. 
www.ebreliders.cat Uns premis nascuts amb la intenció de reconèixer la feina ben feta a
la gent i les institucions del nostre territori per aclamació popular. 
Si visiteu la web d'EBRE LÍDERS www.ebreliders.cat, podreu veure ja els candidats proposats
que comencen a encapçalar la llista de les candidatures. Ja tardeu en  votar als vostres
preferits!!!

Els primers vots ja tenen nom i cognom
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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. 

El proper diu-
menge 8 de
n o v e m b r e
Campredó pot
escriure un
capítol impor-
tant en la seva
història. Els
c a m p r e d o -
nencs i cam-
predonenques

estem cridats a les urnes en una consulta popu-
lar inèdita, convocada per l'Ajuntament de
Tortosa, que despertarà l'interès a casa nostra
i, segurament també, a tot el país. La pregunta
a la qual haurem de respondre introduint la
papereta del Sí, del No o en blanc, és “Està d'a-
cord que el poble de Campredó es constitueixi
en EMD, en els termes acordats per
l'Ajuntament de Tortosa?”.
Com alcalde de Campredó i com a membre de
l'equip de govern de l'Ajuntament de Tortosa
que ha iniciat i conduït el procés per a la cons-
titució del nostre poble en Entitat Municipal
Descentralitzada (EMD) us demano el Sí a l'a-
cord assolit entre l'Ajuntament i el Consell
Assessor. I us ho demano per moltes raons. La
primera i principal, perquè amb l'EMD hi guan-
yem tots i ningú no hi perd. Guanyem autono-

mia financera. Guanyem més autogovern.
Podrem escollir directament l'alcalde de
Campredó, sense interferències ni imposicions.
Guanyem en proximitat de l'Administració i, per
tant, amb una més eficaç i eficient prestació
dels serveis a les persones. Guanyem en recur-
sos per continuar invertint i millorant el poble.
En definitiva, guanyem en present i en futur,
guanyem en qualitat de vida i farem que
Campredó sigui un lloc encara millor per a viure
del que ja és ara. 
No em puc estar, ara i aquí, d'agrair d'una
manera molt especial a Ferran Bel, l'alcalde de
Tortosa, pel seu capteniment i dedicació en tot
el procés que ens ha permès arribar fins aquí.
Ho va dir en campanya electoral, s'hi va com-
prometre i ha complert. CiU ha fet de l'EMD una
aposta valenta, clara i decidida, perquè estem
convençuts que aquesta és la millor fórmula
possible per articular la relació i l'encaix de
Campredó amb Tortosa. 
També vull agrair a totes les persones, entitats
i associacions que, d'una o altra manera, han
participat en aquest procés. 
El proper diumenge dia 8, us convido a votar Sí
a l'EMD. 

Joan Sanahuja Ramírez
Alcalde de Campredó

Vaig poder llegir la setmana passada la nova ini-
ciativa de MÉS EBRE amb els EBRE LÍDERS. Només
puc felicitar-vos per aquest projecte, innovador
i que mancava a la nostra societat. La veritat és
que amb els temps que corren, trobar algú que
tingui aquesta iniciativa de reconèixer les tra-
jectòries de la nostra gent i que, a més, ho hagi
fet d’aquesta forma tan moderna, és digne d’e-
logi. Poder-te connectar a www.ebreliders.cat i
veure com està feta aquesta plana i el comple-

ta que està, és satisfactori i diu molt en favor
de les persones que l’organitzen, per la forma i
l’objectiu.
Estic segur que serà un exit i, a més, cal desta-
car l’objectivitat (només els vots poden decidir),
un fet que farà més participatius els Premis. Un
incentiu per tothom i una novetat que tots hem
d’agrair. És engrescadora. Moltes felicitats.

Antonio Bosch. Tortosa.

Sí a l'EMD de Campredó

Opinió

Felicitats per l’EBRE LÍDERS

Cartes dels lectors

No és res surrealista, ni molt
menys, ni de ficció. I si el
Remolins-Bítem i el Catalònia
pugen de categoria, i si el
Roquetenc no baixa, que és el
més probable, i el Tortosa si
que ho fa, la temporada prope-
ra tindrem uns grans derbis
locals a Preferent.
La realitat supera la ficció, l’e-
quip que aquest any compleix
el seu centenari i que era un
any més aspirant a l’ascens,
un any més està en posicions
de descens. Per si no ho
saben, d’un estudi de les lli-
gues de futbol català des de
1941 que sortirà a la llum la
temporada vinent, sobre els
544 principals equips de
Catalunya, el Tortosa ocupa la
posició 17. I si mirem la classi-
ficació d’aquesta temporada,
el 47, amb un canvi de terç del
futbol comarcal d’una
Rapitenca i un Amposta a
Tercera i amb una major
massa social i superant també
en afició al Tortosa. I tot això
unit a polítiques esportives
dels equips veïns com el
Roquetenc, Catalònia i
Remolins-Bítem que viuen
moments històrics per tenir
una estratègia més coherent a
la realitat. El Tortosa, gran
equip històric, es mereix el
millor. La seua afició, la seua
junta directiva, gràcies a la
qual el club segueix endavant.
Però han de canviar el xip i el
model. El voler pujar de cate-
goria els produeix que no es
facin plantejament de futur.
Què importa pujar o no? Com
es pot entendre tenint en
compte que la millor cantera

d’aquesta comarca està a
Tortosa amb un equip a Divisió
Nacional. La resta d’equips en
futbol base estan a anys llum. I
la resta d’equips mencionats,
Amposta, Rapitenca,
Roquetenc, Catalònia o
Remolins-Bítem, viuen anys
daurats de la seua història
amb els seus primers equips.
Alguna cosa no quadra, el
Tortosa mereix estar a Tercera
per la seua història, 44 anys
en aquesta categoria. Pocs
equips el superen (Girona,
Reus i Europa) però alguna
cosa falla. Com es pot enten-
dre que cada añy es fa un
equip per a l’ascens i després
es passen angúnies per mante-
nir la categoria. Clar, després
segones voltes meravelloses i
aquí no passa res. Sento triste-
sa de veure un Tortosa a la cua
de la taula; sento tristesa que
en aquest centenari no pugen.
Però hi ha alguna cosa que
s’ha de canviar: destituir al mis-
ter una temporada més no és
remeï, que se’n vagi la directi-
va tampoc (ja sé que fan tot el
que poden), però s’ha de can-
viar la política esportiva o
apostar totalment per la cante-
ra en el primer equip. Potser
amb els anys els arribi el triomf
segur, encara que, per això es
baixi de categoria. Es la única
solució i no fitxar jugadors que
han jugat per mil camps i mil
móns. Més cantera, més futbol
base i més alegries arribaran.
Mil felicitats a aquest club per
100 anys plens de grandesa. 

Joaquin Celma. 
Madrid.

CD Tortosa,
més cantera, menys ascens

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

Vaja reacció del territori envers a l'afer LEAR.
Tots plegats ens hem de sentir força orgullosos
de pertànyer a un territori amb aquest senti-
ment. Fins i tot des de Barcelona es volen soli-

d a r i t z a r
amb la
causa, o al
menys això
és el que
es vol fer
veure. El
que si és
cert, és
que tot i
que estem

al davant d'una guerra perduda des de molt
abans que saltés el tema als mitjans de comu-
nicació, el recolzament de la gent de les Terres
de l'Ebre ha estat unànim. Manifestacions mul-
titudinàries, tancaments de negocis com a pro-

testa, denúncies d'articulistes als mitjans de
comunicació i fins i tot el premi “pataca” més
votat al portal d'EBRE LIDERS,
www.ebreliders.cat, cada dia apareix una mos-
tra més de recolzament i solidaritat, perquè en
el fons, i encara que els que es juguen la feina
són els treballadors, tots ens sentim una mica
acomiadats i sense indemnització.
Des de MÉS EBRE hem intentat aportar el nostre
granet de sorra amb un especial que intenta
recollir tots els punts de vista del tema LEAR i
les seves possibles conseqüències, i volem dei-
xar oberta la tribuna per a qualsevol sentiment,
tal i com ja s'han manifestat als comentaris de
les notícies del nostre portal a internet. No
podem fer res més que estar al costat, en la
manera que podem, de tots els afectats direc-
tes i indirectes per aquesta decisió empresa-
rial, que per  molt que sigui legitima, deixa
tocat a tot un territori.

Per molt que ens agradaria que
aquesta història acabés amb un
final feliç, tot apunta a que, tal i
com vam dir a la portada de la 
setmana passada, la guerra està 
perduda.

Editorial

Recolzament unànim



DIVENDRES 30
DE OCTUBRE
DE 2009 3

diarimés
ebreespecial LEAR

www.mesebre.catwww.mesebre.cat

«LEAR es torna contra el tri-
partit» ha estat un titular
repetit aquests últims dies
davant com ha anat evolucio-
nant el tema. La preocupació
referent al tancament de la
planta que l’empresa té a
Roquetes ha anat en aug-
ment dia rera dia, i més quan
han començat a sortir infor-
macions contradictòries. La
polèmica de la setmana ha
anat per aquest camí... inver-
sions o no inversions? Ajudes
no acceptades o ajudes no
demanades? Mentre que
veus de l’empresa afirmaven
que s’havia arribat a aquesta
situació, inevitablement, per-
què  econòmicament no
havien estat recolzats; la
Generalitat afirma contun-
dentment que, des de fa dos
anys, el departament que
dirigeix el conseller Huguet
manté converses per inten-
tar conservar la planta de
Roquetes, però «lamentable-

ment» l'administració «poc hi
pot fer» perquè «no existeix
ni ha existit la voluntat per
part del capital americà» per
conservar la planta. El
mateix discurs certificava el
Delegat del Govern a l’Ebre,
Lluís Salvadó, que afirma
també que el Govern fa
temps que ofereix ajudes a
LEAR. «Si l’empresa no vol
invertir poca cosa més pot
fer aquí el Govern. És un fet,
la multinacional sí ha accep-
tat ajudes per potenciar la
planta de Valls però, en
aquest cas, Roquetes no
apareix per cap punt del
mapa. La informació que
s’ha fet pública no és més
que un embolic a partir de
sindicats pessigats d’un ter-

cer».  Huguet ha sortit al pas
dels rumors i ha defensat
que «més que mai» el
Govern està apostant per
inversions «estratègiques» a
les Terres de l'Ebre. Segons
aquest el Govern treballa
«sistemàticament» pel terri-
tori, pel canvi de model
econòmic, perquè fins ara el
model que es va instaurar
als anys 90 és de factories
de baix cost laboral i poc
valor afegit. Moltes veus
contràries i colors polítcs

han acusat d’actuació tarda-
na i de no fer res per evitar
un desastre anunciat.   «Ens
trobem en un present pro-
blemàtic, i en un futur que no
té previsió de ser millor. La
LEAR no és la única empresa
que està malament a
Catalunya, estem parlant
d’una crisis generalitzada. El
Govern està recolzant molts
sectors i municipis afectats,
i buscant alternatives possi-
bles pel bé de tots.  La LEAR

ha tancat moltes plantes

arreu abans que aquesta... la
pregunta seria... tots els
Governs estan actuant mala-
ment?»,  contestava el dele-
gat a MÉS EBRE.  En aquest
sentit, el Departament
d'Innovació, Universitat i
Empresa cerca empreses
d'alt valor afegit perquè
inverteixin al sud de
Catalunya, impulsant noves
indústries en el sector agroa-
limentari, manufacturer, la
siderúrgia i també en el turis-
me, un sector «emergent»
gràcies a les iniciatives ende-
gades al Delta de l'Ebre i als
escenaris de les batalles de
la Guerra Cívil.   Li pregun-
tem al delegat sobre dates
concretes, projectes con-
crets, per poder parlar de
realitats i minvar el desànim
de treballadors i familiars.
«És aviat per concretar. Els
tràmits i invitacions ja estan
fets. Facilitats i ajudes posa-
des sobre la taula. Però no
deixem d’estar parlant d’una
economia privada; la
Generalitat invita i posa el
camí fàcil a les empreses,
desprès, quan aquestes
decideixen obrir i tancar és
cosa seva». Pel que fa a les
facilitats de les que el dele-
gat parla, aquest ha avançat
a MÉS EBRE, que el que sí és
una realitat són les diverses
reunions portades a terme
per decidir un seguit de
mesures, un pla de xoc, amb
l’objectiu de reactivar l’eco-
nomia i impulsar una ràpida
recol.locació de la gent si, al
final, el tancament de la plan-

ta és inevitable. «S’ impul-
sarà  el Pla d’Iniciatives
Comercials a les 4 comar-
ques; un Pla que, fins ara,
nomès es trobava aplicat a
la Terra Alta. Es concediran
línies d’ajuts específics a
empreses empresaris, ajuts
que passaran per concedir
crèdits tous i subvencions a
fons perdut; com també
accelerar notòriament les
inversions que ha hi ha pre-
vistes al territori» Però, recal-
quem, que «totes aquestes
accions s'estan duent a
terme perquè si lamentable-
ment el tancament de LEAR

és irreversible hi hagi alterna-
tives també industrials en
aquesta àrea», diu el dele-
gat. 
D’altra banda, el discurs del
president Montilla, que va
visitar el Japó per intervenir
amb l’afer d’altres empreses
situades al Llobregat i no ha
vingut a l’Ebre, no ha ajudat a
calmar els ànims al nostre
territori. «S’inverteix més
que mai a les Terres de
l’Ebre amb uns recursos per
càpita de 2.371 euros per
sobre de la mitjana catala-
na», han estat paraules exac-
tes. Quina lectura hem de fer
d’això? Què ens queixem per-
què no tenim altra cosa
millor que fer? Què més de
500 treballadors al carrer és
solament una «anècdota
ebrenca»?  Suposem que
parlem per tots... menys
dades i una visió més realis-
ta del que passa aquí, a les
Terres de l’Ebre.

«L’Ebre està més prop que el Japó»

La modernització
econòmica de les Te-
rres de l’Ebre conti-
nuarà tot i el possible
tancament de la Lear.
És una afirmació con-
tundent, en boca de
tots,  aquesta darrera
setmana. En joc, més
de 500 llocs de treball.

Les declaracions del president Montilla, que va anar al Japó i no ha vingut a l’Ebre, no han ajudat a tranquilitzar els ànims

Montilla diu que «avui en dia s’inverteix més que mai a les Terres de l’Ebre, uns recursos per sobre de la mitjana»

DM

Manifestació de dissabte.

El Pla d’Iniciatives Comercials a les 4
comarques, crèdits tous i subvencions a fons
perdut.

Primeres mesures preses pel Govern

Cedida
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CiU també ha dit la seva en
aquesta particular «guerra per-
duda» com l’han qualificat
molts mitjans de comunicació
aquesta darrera setmana. El
president de CiU, Artur Mas,
valorava l'anunci del tanca-
ment de la planta de LEAR en la
seva visita que feia dissabte
passat a la Fira de Móra la
Nòva. El president de CiU dei-
xava clar que hi ha vegades
que «no es pot fer res» davant
les intencions de l'empresa de
tancar, però va demanar que
cal «enfrontar-se al problema» i
no esperar que el tren passi de
llarg. «Això era un desenllaç
evident, fa molt de temps que
s’haguès pogut estar prepa-
rant el tema i intentant trobar
solucions». 
Mas recordava l'experiència
que va patir, amb CiU al
Govern, quan aquesta empre-
sa va decidir tancar la planta
de Cervera, i assegurava que
davant la impossibilitat de sal-
var-la es va optar per reubicar

empreses al municipi 
per «compensar» la pèrdua
que suposava LEAR. «Quan
l’empresa va tancar, nosaltres
ja teníem altres plans alterna-
tius damunt la taula. No vam
esperar a que els rumors fòs-
sin una realitat.  Entre les
mesures i els resultats hi ha un
temps, un temps d’espera on
més de  500 famílies continua-
ran en la  incertesa de poder
arribar a final de mes». 
També el  secretari general
d'ICV, Joan Herrera, ha mani-
festat  la voluntat del seu partit
que s'elabori «un pla industrial
immediat per les Terres de
l'Ebre amb beneficis econò-
mics, directes i exclusius» pel
territori. 
Herrera ha demanat a la
Generalitat que es negui a
aprovar els ERO sense penalit-
zacions econòmiques per les
empreses i sense plans
socials de reubicació per als
treballadors afectats pels
expedients.

Dissabte passat el president
d’ERC, Joan Puigcercós, tenia una
cita a Roquetes, amb el comitè de
l’ empresa Lear per intentar trobar
solucions. Davant l’Ajuntament del
municipi es concentraren bona
part dels treballadors de Lear per
transmetre al líder republicà les
seves preocupacions i inquietuds
laborals.  Els manifestants van
acusar al polític que el Govern «no
estava fent res» per les comar-
ques del sud. Puigcercós va acla-

rir que la problemàtica de LEAR és
a nivell nacional, i també va expli-
car que ERC ha presentat una
esmena als pressupostos de
l'Estat perquè es destini una parti-
da de 10 milions d'euros a rein-
dustrialitzar les Terres de l'Ebre.

També es va comprometre a
transmetre la inquietud al presi-
dent Montilla, i preguntar-li sobre
mesures reals per combatre la
crisi de la Lear. Una pregunta al
Parlament que, si més no, ha por-
tat cua.

«El tancament de
Lear és nefast
per al nostre te-
rritori, sobretot
per als municipis
de Tortosa i Ro-
quetes. Si el pre-
sident Montilla
va anar al Japó
per defensar
llocs de treball,
ara que vingue
aquí».

José Luis Mora,

president de la

Cambra de Comerç

«Que vingue Montilla!» Tots per una causa

Puigcercós és el primer polític que dóna la cara davant la gent de l’Ebre

Va ser el crit més sentit dissabte per part dels manifestants

CiU i ICV també diuen la seva

«Les indemnitza-
cions han de ser
les millors possi-
bles, tal com LEAR
ha fet en altres
plantes, cas de
Cervera. Es im-
prescindible un
Pla Social per als
treballadors i que
el Govern sigui
exigent amb l’em-
presa».

Francesc Gas,
Alcalde de
Roquetes

«El Govern està
sense matisos al
costat del comitè
d’empresa i dels
treballadors, el
tancament de LE-
AR està sobre la
taula de les mà-
ximes institu-
cions i està re-
bent una
prioritat total i
absoluta»

Lluís Salvadó,
Delegat de Govern
a l’Ebre

10 milions d’euros per reindustria-
litzar les Terres de l’Ebre i la ob-
tenció d´una resposta i compro-
mís per part del president
Montilla. Resposta del líder repu-
blicà Joan Puigcercòs a les in-
quietuds de més de 500 persones
a punt de quedar-se a l’ atur.

TG

Els diputats i diputades ebrencs
dels grups que donen suport al
Govern s'han reunit aquesta
mateixa setmana amb el conse-
ller d’Innovació, Universitats i
Empresa, Josep Huguet; i la
consellera de Treball, Mar
Serna, al Parlament per parlar

sobre l'expedient de regulació
d'ocupació presentat per la mul-
tinacional LEAR. «És conegut l'es-
forç inversor que la Generalitat
està fent a nivell territorial», ha
explicat la diputada del grup
Socialistes-CPC, Núria Ventura.
És per això que el PSC de les
Terres de l'Ebre considera que
«és estrictament necessari que
es continuï amb aquest ritme
inversor per tal de dissipar les
inquietuds pel present i futur de
les Terres de l'Ebre i agilitzar el
necessari i urgent rellançament
industrial de tot el territori». En
aquest sentit, ha dit Ventura,
«mostrem la nostra satisfacció
per l'ampliació a totes les Terres

de l'Ebre del Pla de
Dinamització Comarcal, que fins
ara només afectava a la Terra
Alta».
Aquesta setmana han començat
ja les negociacions entre LEAR i
el comitè d'empresa de la plan-
ta de Roquetes, «una negociació
que segur serà llarga i difícil i en
la que tenim la seguretat que el
Departament de Treball -ha dit
Ventura - que vetllarà pels treba-
lladors i treballadores». «Estem
convençuts que la Generalitat
no estalviarà esforços per man-
tenir oberta la fàbrica del Baix
Ebre», ha explicat la diputada
socialista.
Ventura ha destacat també que
la planta de LEAR és «la més
important del territori -fa més de
deu anys oferia feina directa a
més de 1000 persones- i, per
tant, un cop duríssim al teixit
econòmic i un cop psicològic

per a la resta de sectors pro-
ductius de les comarques de
l'Ebre». A més, la membre de
l'Executiva dels socialistes cata-
lans s'ha mostrat preocupada
pel «drama personal i familiar
que comporta l'ERO per a més
de 500 homes i dones, treballa-
dores i treballadors que, en
molts casos, han dedicat 20 o
fins 30 anys, a l'empresa. Són
persones, molts matrimonis, en
la majoria dels casos entre 45 i
55 anys, que veuen difícil la
seva reocupació en el mercat
laboral», ha conclòs. La diputa-
da Marta Cid també va voler
transmetre als consellers  la
preocupació territorial i que és
primoridial ara estar al costat
dels treballadors. 
«Hem volgut que quedi clar la
importància d’una empresa d’
aquestes característiques, i l’a-
fectació i impacte que el seu

tancament provoca a l’Ebre».
Cid ha afegit que tan sols era
transmetre la visió del proble-
ma, perquè el Govern ja està
treballant com s’ ha de fer. «La
consellera Serna ens va assegu-
rar que vetllarà pel procès, i que
seran molt exigents en l’ERO ini-
ciat». Cid no té cap dubte que
les coses es faran així.
Històricament, l’Ebre tenia el llis-
tó molt endarrerit, i les xifres de
la recuperació econòmica del
notre territori són evidents i par-
len per sí soles. 
«Hi ha coses que no es poden
atribuir a una sola causa o a un
culpable. En la trajectòria ens
hem creuat una crisi global amb
fort impacte  en aquest i en
molts altres territoris. Els sec-
tors més afectats en aquesta
crisi han estat els «nostres» sec-
tors. Hem de seguir confiant
amb el nostre Govern».

Aquesta setmana han co-
mençat les negociacions en-
tre LEAR i el comitè d’empresa
de la planta de Roquetes.
«Treball vetllarà pels treballa-
dors», diu Núria Ventura.

TG

Comencen les negociacions
«Segur que seran llargues i complicades» 

Puigcercós dirigint-se als treballadors de LEAR, dissabte a Roquetes.
cedida
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I sortiran novament al
carrer avui divendres i
demà dissabte, 31 d'oc-
tubre, per manifestar-se
contra el tancament
anunciat per la multina-
cional i defensar el futur
de la planta si el grup
aposta per reorientar la
producció i dotar-la de
valor afegit. Segons els
sindicats de C.C.O.O.,
UGT i USOC, durant el

temps que faci falta con-
tinuaran havent-hi mobilit-
zacions en protesta de
les mesures adoptades. 
Els sindicats, així com la
plantilla en ple, assegu-
ren que les conseqüèn-
cies del tancament, tin-
dran un fort impacte a
les comarques de l'Ebre,
una terra de per sí, falta
d'indústria, i recalquen
que el que ha succeít
amb la LEAR agreujarà
moltíssim els problemes
de l’atur al nostre territo-
ri. Un dels ex-treballadors
i secretari general
d'USOC a les Terres de
l'Ebre, David Queralt
manifestava en una entre-
vista realitzada al progra-

ma DIXA'M VORE de CANAL

TE, que «si la LEAR vul-
gués apostar per la plan-
ta de Roquetes, una cosa
que la direcció no vol fer,
l'empresa pot ser compe-
titiva, durant molts anys
quan la planta donava
beneficis aquests es dis-
tribuïen a altres empre-
ses. Ara que som
nosaltres, també ho
podrien fer». 
El calendari per a les pro-
peres mobilitzacions de
novembre passen per
anar a Barcelona i fer-se
escoltar tant per la
Generalitat de Catalunya
com pel Parlament.
Recordem als nostres
lectors que demà dissab-
te, 31 d'octubre, tots els
ebrencs estem convo-
cats a una mobilització a
Tortosa per exigir a les
administracions una
aposta decidida per
industrialitzar la zona.

El que està succeint amb LEAR
traspassarà fronteres

Els 515 treballadors de
LEAR a Roquetes porten
dos dies seguits surtin al
carrer, a banda de les
darreres mobilitzacions
des que l’empresa pre-
sentés l’ERO de la planta.

Demà dissabte, 31 d’octubre, treballadors i tots aquells que els recolzen, tornaran a sortir al carrer per manifestar-se

REDACCIÓ

Manifestació del 14 de maig a Madrid.

Cartell dels comerciants referent a la 
manifestació de demà dissabte.

Cedida

UP (UNIÓ DE PAGE-
SOS) : «EL TANCA-
MENT DE LA LEAR
TINDRÀ UN FORT
IMPACTE ECONÒMIC
AL TERRITORI».
El sindicat UP (Unió de
Pagesos)  mostra el seu
rebuig per la decisió de la
multinacional LEAR de tan-
car la planta de
Roquetes, i se solidaritza
amb els més de 500 tre-
balladors de la multina-
cional LEAR afectats per
un ERO. I manifesta que
aquesta decisió tindrà un
fort impacte en l'econo-

mia de les Terres de
l'Ebre. Unió de Pagesos
se suma a la demanda
d'altres sindicats que exi-
geixen al govern que
emprengui accions per
evitar la deslocalització
de la fàbrica de
Roquetes, que suposa un
pas més cap a la desin-
dustrialització d'aquest
territori i si aquest fet ja
no té volta enrera com
sembla ser, s'uneixen a la
reivindicació de tot el
Territori per a que el
govern Català i Estatal
duguin a terme un pla
d'industrialització adient

a les necessitats de les
Terres de l'Ebre. 

ELS BOTIGUERS DE
TORTOSA I ROQUETES
AMB ELS TREBALLA-
DORS DE LA LEAR:
«NO AMAGUEM LA
POR ENFRONT DELS
ESDEVENIMENTS».
Els botiguers i restaura-
dors  de Tortosa i
Roquetes s'uneixen per
recolzar els treballadors
de la LEAR. Així l'agrupa-
ció Centre Comercial de
Tortosa, Agrupació de
Comerç de Ferreries-
Sant Vicent, Associació

de Venedors del Mercat
de Tortosa, Associació
d'Enpresaris de Jesús,
Comerç Agrupat de
Roquetes i l'associació
de restauradors PlatiGot,
han demanat als seus
associats que demà dis-
sabte, 31 d'octubre, amb
motiu de la manifestació
convocada pel comité
d'empresa de LEAR

Roquetes, tanquen els
seus establiments i de
12.30 a 13.30 hores s'u-
neixin als manifestants. 
A l’igual que Unió de
Pagesos, els comer-
ciants, també, alerten del
mal que farà sobre el
comerç el tancament de
la Planta.
El sector no amaga la
seva por davant els
darrers esdeveniments,
en què ha hagut un pro-
gressiu tancament d'esta-
bliments i empreses a les
Terres de l'Ebre. 

Continu recolçament cap als
treballadors 

UP i els botiguers es solidaritzen amb la lluita

TG

El calendari per a les properes
manifestacions, al mes de novembre, preveu
anar a Barcelona.

Barcelona

PROPERES MOBILITZACIONS
o Dissabte 31 d'octubre: Manifestació de les Terres de
l'Ebre sota el lema Volem indústria, volem treball. No als
tancaments, a les 11.30 h, a la plaça del Carrilet de Tortosa.

o Dimecres 11 de novembre: Manifestació a Barcelona.

MUNICIPIS AFECTATS PEL TANCAMENT DE LEAR!

Tortosa Roquetes Amposta Deltebre

Paüls: 16 famílies afectades
B í t e m X e r t a L ' A l d e a
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La setmana passada en
feiem la presentació ofi-
cial. Surtia a la llum que a
les Terres de l’Ebre, a par-
tir d’ara, i durant els pro-
pers mesos, MÉS EBRE

demana la vostra col.labo-
ració per reconèixer la

feina ben feta de la gent i
de les institucions del nos-
tre territori per aclamació
popular. Perquè aquest és
precisament el tret que
ens caracteritzarà i mar-
carà la diferència d'altres
possibles convocatòries

de premis similars d'altres
territoris, que el poble té la
última paraula. No volem
imitar res ni ningú, volem
apostar per un producte
nou i que sigui la gent del
carrer qui amb els seus
vots via internet, decideixin

qui ha d’estar mereixedor
dels diferents guardons
EbreLíders de l'any, en les
seves diferents catego-
ries. No hi haurà cap altre
jurat que no sigui la vota-
ció popular. És tan senzill
com pensar en qui pot
merèixer el premi, propo-
sar-lo i donar-li el teu vot,
d'una manera totalment
anònima. Com més difusió
es faci dels premis i de les
persones i institucions pro-
posades, més lluny arri-
barà el nostre nom i presti-
gi; i en conseqüència, més
es divulgarà el talent i
voluntat que tenim a l’Ebre.
Per aquest motiu s'han
desenvolupat 10 catego-
ries, de premis diferents,
que inclouen totes les
facetes de la vida social
del territori. I si per la ves-
sant més positiva cal des-
tacar la categoria d'Ebrenc
de l'any com a premi més
important, el contrapunt el
trobem al premi pataca

amb un clar significat de
denúncia,  per una actitud
negativa cap a les Terres
de l'Ebre. Si entreu a la
nostra pàgina web,
www.ebreliders.cat, ja
podeu consultar els pri-
mers nominats en els dife-
rents apartats.  Per posar
un exemple, en l’apartat
d’esports, ençapçala la llis-
ta el foro Ebre Fútbol, per
la difusió informativa refe-
rent a l'esport d’ aquí
durant dos anys i a l'hora
pel gran creixement que
ha experimentat el fòrum
durant l'últim any, assolint
la xifra de més de 1600
usuaris registrats i amb
més de 94.000 missatges
publicats fins al moment
Aquesta és sens dubte, la
primera convocatòria
d'uns premis que, sens
dubte, es convertiran en
un referent a l’Ebre. I
necessitem la vostra
col.laboració. No dubteu
en dir la vostra.

Ebrelíders, marcant la diferència

Albert Montanyés, Ebre
Fútbol, Amparo Pérez,
l’empresa Lear, Amado
Cebolla, Azael Fabregat,
el doctor Millán...són els
primers noms que han
començat a encapçalar
posicions en el rànking
d’Ebrelíders. Penses que
algun altre personatge
es mereix també estar a
la llista? Nomès ho has
de proposar.

Amb solament una setmana de vida, la ciutadania ja es mostra molt participativa

TERE GONZALEZ

www.ebreliders.cat. Aquí està tot.

ME

El secretari de Joventut
del Departament d'Acció
Social i Ciutadania,
Eugeni Villalbí, ha presen-
tat l'Acord de Mesures
per a l'Ocupació Juvenil
2009-2012. L'Acord
estableix l'estratègia
d'actuació del Govern pel
que fa a ocupació juvenil
a curt i mig termini en
aquells àmbits compe-
tencials inclosos en
l'Estatut. Això es fa en un
moment de crisi econò-
mica i laboral que està
perjudicant especialment
la població jove, amb una
taxa d'atur que arriba a
un 25,6% a l’Ebre.

200.000 euros
per la inserció

laboral dels joves

L’auditori de la Societat
Musical La Unió
Filharmònica d’Amposta va
acollir dimecres la II
Jornada de Treball «La pre-
venció del Tabaquisme a
les Terres de l’Ebre.
Programes i experièn-
cies». Aquesta segona edi-
ció servia per analitzar el
desplegament a les nos-
tres terres dels programes
«sense fum» a l’atenció
primària de la salut a les
escoles i les actuacions
desenvolupades per la
Xarxa de
Interprofessionals de
Control de Tabaquisme
durant l’ últim any.

Combatre
l’epidèmia del

tabac al
territori

Abançavem la setmana
passada que el grup muni-
cipal del PSC presentaria
una moció al ple de

l’Ajuntament reclamant
una investigació sobre el
desenvolupament d’
aquests convenis; valo-
rats, recordem, amb un
import de gairebé 70.000
euros. Tal com ja s’havia
avançat, l’alcalde de la ciu-
tat, Manel Ferré, i el seu

equip de govern van votar
en contra, i també ho van
fer els regidors d’ERC.
L’alcalde d’Amposta,
Manel Ferré, i en relació
als últims aconteixements,
ha acusat el portaveu del
PSC, Antoni Espanya, d’u-
tilitzar el conveni entre

l’Ajuntament i la Fundació
Orfeó Català- Palau de la
Música per «embrutar» el
nom de la ciutat, i amagar
la seva mediocritat i
incompetència política.
Uns convenis que tant ERC
com CiU afirmen que es
van complir, i no queda
cap marge de maniobra
per a la sospita. Espanya
també ha sortit al pas de
les declaracions i assegu-
ra que «s’està intentant
girar la truita» i desviar l’a-
tenció del tema. Aquest
sosté que sí es pot parlar
d’incumpliment perquè l’
únic punt que es va com-

plir va ser l’ actuació de la
Lira Ampostina i la Unió
Filarmònica, una vegada a
l’any. «Això no va contra
les bandes de música com
es vol fer veure; els conve-
nis també incloïen una
actuació anual del cor jove
de l’Orfeó a Amposta i
publicacions, uns acords
que no es van respectar, i
això és evident i ningú pot
negar-ho». El PSC ha anun-
ciat que no abandonarà el
tema, i seguiran reclamant
als actuals gestors del
Palau si realment els
diners aportats van arribar
a l’entitat.

CiU i ERC rebutgen investigar els
«polèmics convenis»

Entre l’Ajuntament d’Amposta i la Fundació Orfeó Català

TG
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El director dels Serveis
Territorials de Salut,
Ismael Roldán, acompan-
yat de l'alcalde d'Amposta
i vicepresident del Consell
Rector de l'Agència de
Protecció de la Salut
(APS), Manel Ferré, i el
director del Servei
Regional de l'APS a les
Terres de l'Ebre, Miquel

Àngel Arasa, han presen-
tat el sistema de convenis
de l'APS amb els ajunta-
ments i l'estat actual de
desplegament. L'APS com
un ens autònom adminis-
tratiu del Departament de
Salut que es caracteritza
per la descentralització i
desconcentració adminis-
tratives, per disposar d'un
catàleg de serveis i per-
què estableix convenis de
prestació de serveis amb
els ens locals. A les Terres
de l'Ebre l'APS el formen
49 persones i 6 centres
de treball -el Servei
Regional, el Laboratori de
l'APS a Tortosa i 4 oficines
de sector. Les activitats
que porta a terme l'APS és
preservar la salut de la
població davant dels efec-
tes nocius agents físics,
químics i biològics pre-
sents en el medi ambient i,

en concret, es dedica a la
salut ambiental i salut ali-
mentària. A les Terres de
l'Ebre, a hores d'ara l'APS
s'ha presentat als 4
Consells d'alcaldes i a 52
dels 54 ajuntaments de la
Regió Sanitària. S'han sig-
nat ja els convenis amb 21
ajuntaments, que són el
38,8% dels municipis, que
inclouen una població de
138.000 persones, un
69% de la població.

L'APS exerceix de forma
autònoma les seves com-
petències i, en aquelles
activitats en les quals té
competències concu-
rrents i compartides,
col·labora i es coordina
amb altres administra-
cions, bé siguin
l'Administració central,
altres Departaments de la
Generalitat o els ens
locals. En el cas dels ens
locals, a partir del conveni

marc que va signar la con-
sellera amb els presidents
de l'ACM i de la FMC s'es-
tan signant convenis de
prestació de serveis.
Aquests supleixen de
forma gratuïta aquells ser-
veis d'inspecció sanitària
de competència municipal
que els ajuntaments tenen
dificultats per exercir,
però sense interferir en
cap moment en l'autoritat
sanitària dels alcaldes. 

L’Agència de Protecció de la
Salut signa convenis amb 21

Ajuntaments ebrencs

Són convenis que mi-
lloren les relacions en-
tre el Departament de
Salut i són un suport
als ens locals per l’e-
xercici de les seves
competències.

A les Terres de l’Ebre l’APS el formen
49 persones i 6 centres de treball

REDACCIÓ

La  llei de salut pública, el pla de descontaminació de Flix o la mosca negra, altres temes que es tractaren.
Cedida

La Secretaria de
Telecomunicacions i
Societat de la Informació
del Departament de
Governació i
A d m i n i s t r a c i o n s
Públiques ha organitzat
una sessió informativa
per als instal·ladors de
telecomunicacions de les
comarques de les Terres
de l'Ebre per tal d'infor-
mar-los sobre el procés
de transició de la televisió
analògica a la digital
terrestre (TDT).  Durant la
sessió, es van exposar
les fases d'execució d'a-
quest procés i l'aplicació
de diferents alternatives
que han de garantir els
criteris d'eficiència i eficà-
cia necessaris per la seva
implantació a tot el terri-
tori. S’ està plantejant la
possibilitat d'habilitar la
recepció de la TDT via
satèl·lit en aquells casos
en què no sigui viable la
recepció convencional.

Sessió
informativa a
l’Ebre sobre 

la TDT
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La Diputació de Tarragona
va rebre aquesta carretera
de la Generalitat de
Catalunya i, després d'es-
coltar les peticions ciuta-
danes, va incrementar el
pressupost previst. El
resultat és una autèntica
avinguda urbana entre
Tortosa i Roquetes. L'acte
de la tallada de la cinta
inaugural va tenir lloc a l'i-
nici de les obres a la plaça
Corona d'Aragó a Tortosa.
Tot seguit, Josep Poblet,
acompanyat dels alcaldes
i veïns va recòrrer tota l'a-

vinguda. En el transcurs
dels parlaments inaugu-
rals, el president de la
Diputació va destacar que
es tracta d'una obra
“emblemàtica i de gran
qualitat, rigorositat, eficà-
cia i eficiència”. En aquest
sentit, va posar de mani-
fest que es tracta de la
inversió més gran per
metre quadrats que ha

impulsat la Diputació: l'a-
vinguda té 400 metres, i
s'hi ha invertit més d'1
milió d'euros. Josep
Poblet ha ressaltat l'apor-
tació d'aquesta infrastruc-
tura al futur socioeconò-
mic de Tortosa i Roquetes:
“L'obra lliga l'urbanisme
de Roquetes i Tortosa i
esdevé així un model urba-
nístic”. Poblet també des-

tacava que el fet que la
Diputació és al costat dels
ajuntaments i, malgrat el
context econòmic advers,
dóna prioritat a les actua-
cions més necessàries,
com és el cas de la via
urbana avui inaugurada. 
De la seva banda, l'alcalde
de Tortosa agraïa a la
Diputació la rapidesa en
l'execució de l'obra de la

carretera T-341, que,
segons Bel, “és de capital
importància per a Tortosa,
el barri de Ferreries i
Roquetes, així com els
Reguers i Alfara”. Bel ha
indicat que al projecte
s'han destinat més diners
dels projectats inicialment
per la Generalitat, anterior
titular de la via, per tal de
dotar-la de tots els serveis
necessaris. L'alcalde de
Roquetes també ha agraït,
tant a la institució interco-
marcal com a l'Ajuntament
de Tortosa, la remodelació
de la carretera, de la qual
ha destacat que s'ha exe-
cutat de manera
excel·lent. Les obres de
desdoblament d'un tram
de 400 metres de longitud
de la carretera T-341, de
Tortosa a Roquetes, des
de la plaça Corona
d'Aragó a Tortosa fins al
començament de l'avingu-
da de Port de Caro a
Roquetes, han estat de
vital importància per a les
poblacions de Tortosa i
Roquetes, ja que es tracta
de la principal connexió
entre els dos nuclis
urbans.

Poblet inaugura la renovada 
carretera de Tortosa a Roquetes

El president de la Dipu-
tació, Josep Poblet, va
inaugurar divendres la
carretera de Tortosa a
Roquetes després de
les obres d’urbanitza-
ció que han convertit
l’antic vial en una avin-
guda urbana, amb
dues calçades, voreres
amples i carril bici.

Convertit l’antic vial en una avinguda urbana amb dues calçades, voreres amplies i carril bici

Les obres han tingut un cost d’1,3 milions d’euros i s’han executat en 8 mesos

REDACCIÓ

Moment de la inauguració.
Cedida

El vicepresident del
Congrés dels Diputats,
Jordi Jané, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i la
regidora d'Urbanisme,
Meritxell Roigé, presenta-
ven dimecres una propo-
sició no de llei al Congrés
dels Diputats en la qual es
reclama al Ministeri de
Foment un nou traçat de
l'autovia A-7 al seu pas

pel poble de Campredó
"que no separi els seus
tres nuclis de població del
Raval del Pom, Font de
Quinto i Mas de la Missa".
Conjuntament a la propo-
sició, també han sol·licitat
la compareixença davant
de la Comissió de Foment
del Secretari d'Estat de
P l a n i f i c a c i ó  i
I n f r a s t r uc t u res  de l
Ministeri de Foment.
Aquestes iniciatives parla-
mentàries arriben des-
prés de les diverses
accions dutes a terme
per l'Ajuntament de

Tortosa, amb el suport de
tots els grups polítics i de
la societat civil del territo-
ri, que fins ara han obtin-
gut el silenci del Govern
de l'Estat com a respos-
ta.  Malgrat totes aques-
tes accions, ha afirmat
Ferran Bel, «des del
Ministeri de Foment no
s'ha volgut dialogar sobre
aquesta qüestió i ha man-
tingut el silenci per tota
resposta». És per aquest
motiu que, davant d'a-
quest escenari, «hem
optat per presentar una
proposició no de llei al

Congrés i sol·licitar la
compareixença del
Secretari d'Estat de
Planificació, amb l'objec-
tiu de propiciar un debat
al si de la Comissió de
Foment entre el Ministeri i
tots els grups polítics».

L'alcalde de Tortosa
manté que la proposta del
Ministeri de Foment «trin-
xa completament el poble
de Campredó», i reitera
que «aquesta obra s'ha
de fer ja i no pot patir
més retards».

Reclamació d’un nou traçat 
de l’autovia A-7

Proposició no de llei presentada al Congrés

REDACCIÓ

Sota el títol
«L'explotació turística
dels recursos naturals
lligada al món de la
pagesia i en concret de
la citricultura», s’ha
celebrat aquesta setma-
na a Alcanar la 13ena
edició de FORUMED. La
Cisterna del Vall va ser
durant tot el dia de
dimecres un espai de
reflexió on experts i
investigadors del sector
turístic impartiren les
seues ponències al vol-
tant de noves estratè-
gies per al desenvolupa-
ment del turisme i els
reptes que deu afrontar
aquest sector al munici-
pi.  Es tracta d’ intentar
diversificar i vincular l'o-
ferta turística del muni-
cipi a la citricultura per
incrementar el seu
atractiu i aconseguir el
creixement turístic en el
marc del desenvolupa-
ment sostenible.

Forumed’09 al
municipi
d’Alcanar

Aquest dijous s’ha signat
el conveni de col·labora-
ció amb l'Ajuntament de
Masdenverge per impul-
sar el projecte seleccio-
nat dins del programa
Viure al Poble. Aquest pro-
jecte suposarà una inver-
sió total de 1.108.473
euros al municipi i serà
cofinançat pel
Departament de
Governació i el Fons euro-
peu de desenvolupament
regional (Feder) amb
596.807 euros per a dina-
mitzar i fomentar l'atrac-
ció turística del nucli de
Masdenverge, millorant,
entre d'altres actuacions,
la senyalització dels ele-
ments patrimonials,
cases i itineraris d'interès.
Viure al Poble és un pro-
grama destinat a afavorir
l'activitat econòmica i les
iniciatives emprenedores
que permetin la dinamitza-
ció i el desenvolupament
local dels municipis amb
menys de 2.000 habi-
tants.

«Viure al
Poble», a

Masdenverge
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Durant la passada nit, del
27 al 28 d'octubre, un jove
xinès de 16 anys era detin-
gut per l'assassinat de la
seva mare i del company
sentimental d'aquesta. Els
fets van ocórrer al número
49 de la rambla Catalunya,
al barri de Ferreries a
Tortosa. Els veïns van ser
els que van alertar als mos-
sos d'esquadra sobre les
21 hores. Al arribar els

agents van trobar els cadà-
vers d'una dona i un home,
tots dos de nacionalitat
xinesa, morts apunyalats i
el fill de la dona, de 16
anys, va ser detingut com a
presumpte autor dels fets.
Segons les declaracions
dels veïns, les discussions i
baralles entre ells eren
habituals. Ahir el presump-
te assassí va passar a dis-
posició de la fiscalia de
menors. Després d'haver
declarat durant tot el dime-
cres davant la policia, que
ha obert una investigació
per tal d'aclarir la causa

dels fets i com es van  dur
a terme exactament.
Sembla ser que des del
dimarts les declaracions
dels veïns han estat nom-
broses, així ens trobem
amb què tots coincideixen
en què les baralles entre el
noi i la parella de la seva
mare eren freqüents, però
que per contra el noi sem-
blava una persona
tranquil·la, i segons les
mateixes fonts, també par-

len de la parella assassina-
da com unes persones afa-
bles que ja feia anys que
vivien al barri.
Llastimosament un amic de
la familia relatava que
aquell mateix dimarts pel

matí, el presumpte parrici-
da i la parella de la seva
mare havien estan xerrant
a un bar del mateix barri
per intentar arreglar les
seves desavinences i sem-
blava que tot havia quedat
bé, però per la tarda s'ha-
vien tornat a barallar i el noi
va acabar reaccionant de
manera fatídica. L'amic de
la família que ha facilitat
aquesta informació, també,
explicava que al pis en

aquells moments hi vivien
dues noies més i un altre
amic. La investigació
segueix el seu curs i enca-
ra queden molts elements
per esbrinar d'aquest esca-
brós.

Un menor pressumptament
mata a la seua mare i a la
parella d’aquesta a Tortosa
Els veïns asseguren que el presumpte parricida
de 16 anys semblava un noi molt tranquil

REDACCIÓ

L’Associació per la Igualtat de Gais i Lesbianes te nou president

Andreu Comes Casamitjana, que
encapçalava una candidatura única
ha estat elegit nou president, durant
l'assemblea general de l'entitat,

celebrada fa dues setmanes. Comes va advertir que «homo-
sexuals i heterosexuals han de treballar per canviar l'actual
situació de «tolerància» per una veritable normalitat».

cedida

La direcció general de
Medi Natural, des de princi-
pis d'aquest mes d'octubre,
està assajant una prova pilot
per eradicar els silurs de
l’Ebre. Aquesta espècie con-
siderada invasora va arribar
sobre els anys 80 quan turis-
tes alemanys van començar
a portar-la del propi Danubi,
d'on és originària, per tal de
poder pescar al riu peces
grans, ja que aquests peixos
poden arribar a medir més
de dos i tres metres. De
moment, especialistes roma-
nesos que ja han dut a terme
aquesta experiència en
altres indrets es troben tre-
ballant a la part alta del riu
Ebre, utilitzant xarxes i nan-
ses artesanals iguals que les
que s'utilitzen al Danubi per

pescar silurs i en quinze dies
s'han capturat 327 peixos
al·lòctons. D'aquests, 74
eren silurs (26 feien més
d'un metre de llarg), 90
rutils, 48 carpes i 27 peixos
gat. En una
segona fase, i a través de la
Federació Catalana de
Pesca Esportiva, es vol sen-
sibilitzar els pescadors de
l'Ebre perquè sacrifiquin les
captures exòtiques. Les con-
clusions que s'extreguin d'a-
questa experiència serviran
per estendre el pla a altres
conques catalanes amb
espècies invasores. El motiu
pel qual s'ha decidit acabar
amb el silur a l'Ebre, és per-
què només en trenta anys,
espècies de fora com el
silur, el peix gat o la luciper-
ca, han fet malbé les espè-
cies autòctones.

El silur té els dies comptats al riu Ebre

REDACCIÓ

El president de
Paradores de Turisme,
Miguel Martínez, anunciava
aquesta setmana, que l'em-
presa pública invertirà 26
milions d'euros per a moder-
nitzar els paradors de
Tortosa i Aiguablava. 
D'aquesta manera,
Paradores doblega la inver-
sió inicial prevista per als
paradors catalans en el seu
Pla Estratègic 2009-2012. 
Les obres serviran per a
"potenciar la seva monumen-
talidad i millorar la seva inte-
gració amb l'entorn", i es
dotaran de nous serveis i últi-
mes tecnologies. 
Paradores invertirà deu

milions a Tortosa i quan
acabi la reforma, que
començarà a la fi del pròxim
estiu, comptarà amb 70
habitacions, un spa urbà i un
centre de convencions, amb
uns 360 metres quadrats i
amb un accés independent
al parador. L'empresa inver-
tirà altres 16 milions en la
reforma, modernització i
redecoració del parador de
Aiguablava, encara que l'o-
bres no començaran,
almenys, fins a l'estiu de
2011. Cal recordar que
durant el temps de remode-
lació el Parador de la Zuda
romandrà tancat, pel que
s’éstà plantejant un ERO tem-
poral per als treballadors.

Renovar-se o morir: Parador de Tortosa
Dels cinc bombers morts,
tres vivien amb les seves
parelles, un tercer estava
casat i el cinquè no tenia
parella estable. Les tres
parelles, que vivien però no
estaven casats, han tigut
molts problemes per acredi-
tar els cinc anys de convi-
véncia. 
Finalment la Generalitat de
Catalunya s’està encarre-
gant de dur a terme els trà-
mits tot i que es tracta
d’una competència d’Estat.
De moment ja s’ha aconse-
guit resoldre un dels tres
casos, es tracta de la pare-
lla de Jordi Moré, de 41
anys i mort a Horta. A
Susanna Puscas, igual que
a les altres dues dones dels

bombers morts, també se li
havia denegat la pensió de
viudetat. 
L’Institut Nacional de la
Seguretat Social aplica la
regularització estatal, que
té com a requisit els cinc
anys de convivència. No
obstant això, la llei
10/1998 d’unions estables
de Catalunya accepta una
convivència acreditada de
dos anys, que es pot certifi-
car amb qualsevol “prova
admisible i suficient”, que
no necessàriament ha de
ser el padró municipal.
Interior ha assegurat que
s’està treballant per resol-
dre la situació de les altres

dues dones, perquè intervé
també Asepeyo, la mútua
contractada pel cos de
Bombers de la Generalitat.
Pel que fa a fills, dues de les
dones dels bombers morts
en tenen al seu càrrec però

en aquest cas no necessi-
ten cap requisit per cobrar
la pensió d’orfandat. En el
cas de Susanna Puscas i

Jordi Moré tenen dos bes-
sons de quatre anys.
Ara falta resoldre els
casos de les altres dues
dones, parelles dels bom-
bers Jaume Arpa i Ramon
Espinet.  

El departament d’Interior
ja ha anunciat que farà tot
el possible perquè puguin
cobrar la pensió. 

Primer cas resolt de les pensions de
viudetat dels bombers d’Horta

L’incendi del passat
mes de juliol a Horta
de Sant Joan va deixar
més de mil hectàrees
cremades i cinc bom-
bers del GRAF  van
perdre la vida. Ja que
el sisè bomber de la
unitat, Josep Pallàs de
36 anys, continua
ingressat a la unitat de
cremats de l’Hospital
de la Vall d’Ebron amb
el 75% del cos cremat.

DM

Catalunya accepta una convivència acreditada
de dos anys, que es pot certificar

Llei 10/1998 d’unions estables 

Un amic de la familia explicava que el noi i el
padastre pel matí van estar parlant a un bar.

Intent per arreglar les diferències

Incendi a Horta.
cedida

REDACCIÓ
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I, segons va manifestar Toni
Ruiz, un dels vicepresidents
del club, a CANAL TE, al pro-
grama MÉS ESPORT, «el soci
va acudir i va demostrar que
té ganes d’ajudar a buscar
solucions. Va haver-hi interés
i la veritat és que podem dir
que la conclusió fou positiva i
que hi ha optimisme per tirar
avant».
L’assemblea va tenir
moments de tensió quan un
soci va reclamar un balanç
econòmic que estés a l’abast
de l’assemblea per poder-lo
comprovar. La directiva va
respondre que «els números
estan clars i el deute és el
que ja vam exposar». 

El punt més interessant era
saber com es poden trobar
més ingressos. Es van fer
diverses propostes i entre
aquestes cal destacar que
els socis, als partits de
casa, podran col.laborar
amb un suplement optatiu
de 5, 10 o 20 euros. A més,
hi ha uns carnets adicionals
de 100 euros per als socis

que puguin fer més aporta-
cions. I es va informar que
s’intentaria contactar amb
els 160 socis que no han
donat d’alta el seu carnet
per aquesta nova tempora-
da. Tot això, juntament
amb l’aparició d’un patroci-
nador amb el qual es con-
fia. Un fet que està per
concretar i que deixa enca-

ra interrogants en el camí.
Sobre si la directiva, en el
moment de planificar la
temporada, va estirar més
el braç que la mànega,
Toni Ruiz aclaria que «és
possible que ens vam equi-
vocar però no esperàvem
que la crisi afectés de la
forma en què ho està fent
i que, enlloc de tenir algun
soci més, en tinguem un
bon nombre menys A més
d’altres coses que també
han fallat. L’assemblea va
servir per exposar que, tal
com estem ara, no podem
arribar a complir amb el
que hi havia promès. I crec
que s’ha entès i que, entre
tots, ens en sortirem».
Tarrazona, tal com es pre-
veia, seguirà.
Enmig de tot això, els juga-
dors van ser del tot profes-
sionals i, malgrat la situa-
ció, es van buidar a El Prat
i van obtenir una victòria
de prestigi (0-1), amb un
gol de Gustavo després

d’un rebuig d’un penal.
L’equip va estar a l’alçada i
va fer una bona imatge, en
la línia de les darreres jor-
nades. Toni Ruiz assegura-
va que els jugadors no han
de tenir incertesa pel seu
futur: «s’ha de destacar la
seua actitud i han d’estar
tranquils». D’aquesta
forma, de moment, tots
els jugadors continuen. En
els darres dies havien exis-
tit rumors de que podia
haver-hi una baixa però
«no és així. Tot s’ha arre-
glat». 
Recio, que no va jugar a El
Prat, podrà fer-ho diumen-
ge contra el Blanes (17 h).
Jaime, lesionat, fou baixa.

Tarrazona continua i Recio també

El CF Amposta va cele-
brar divendres passat,
l’assemblea de socis
extraordinària per par-
lar de l’estat actual del
club.

TERCERA DIVISIÓ

L’assemblea extraordinària «fou positiva» i es confia en poder redreçar la situació econòmica

M.V.

En l’aspecte esportiu,
l’Amposta va guanyar el
Prat (0-1) i ja porta cinc
jornades sense perdre
(11 punts de 15).

Bons resultats

El Tortosa rebrà diu-
menge el Marianao. Una
final a la novena jornada?
Doncs probablement, sí.
La junta directiva s’ha
mogut en els darrers
dies per poder fitxar, per
reforçar una plantilla que
només té quatre punts i
que només ha fet quatre
gols. Per tant, un altre
projecte que s’ensorra. I
en van...

L’aposta d’enguany,
com he dit en diverses
ocasions, no em sembla-
va desencertada. No
obstant, faltava apunta-
lar la plantilla des del
principi. Per què no es
va fer? Bé, no sé si va
ser per qüestió pressu-
postària o perquè el nou
projecte havia de ser
d’aquesta forma. No
obstant, tres entrena-
dors, un secretari tècnic
i una comissió esporti-
va... i les directrius s’-
hauran de tornar a modi-
ficar contrarrelotge. 

Més que inquietud co-
mença a haver-hi angoi-
xa. La situació és similar
a la dels darrers dos
anys. Però no per això
cal pensar que sempre
passarà el mateix i que
quan la competició co-
mençarà a perdre força,
avançada la segona vol-
ta, llavors arrencarà la
reacció roigiblanca.

D’altra banda, situació
sostinguda a Amposta.
Els resultats, malgrat
tot, són boníssims. Però
la realitat és que l’estat
econòmic encara no
està del tot aclarit. Hi ha
missatges d’optimisme,
després de l’assemblea.
No obstant, falta veure
més llum. Es confia molt
en una aparició divina
d’una empresa que, a
hores d’ara, s’ha de con-
firmar. I també s’ha de
saber per quan podria
ser, en el cas que sigui.
Cal esperar i veure si tot
es pot començar a solu-
cionar o si hi ha incerte-
sa per al futur, principal-
ment per a  part de la
plantilla.

I de la Rapitenca aca-
bar dient que els darrers
resultats deixen en
evidència a tots plegats.
En falta un de positiu per
calmar les veus crítiques
que ja hi ha actualment a
l’entorn del club.

Angoixa

L’opinió de Michel

La Rapitenca, després d’-
haver rebut set gols en dos
partits, visita diumenge el
Benavent de Mauro Ravnic,
un equip debutant a la cate-
goria i que ara és novè, amb
15 punts, dos més que el
conjunt ebrenc.

Jordi Fabregat, tècnic de
la Rapitenca, explicava que
«és d’aquells partits que ha
de marcar en positiu. Des-

prés de dues derrotes segui-
des, la darrera sense pal.lia-
tius, necessitem reaccionar
amb un partit amb molt de
compromís i actitud, sent
competitius, independent-
ment del joc». 

Fabregat afegia que «i ho
haurem de fer amb concep-
tes diferents a jornades an-
teriors per les dimensions
del camp. Ens haurem d’a-
daptar a les dimensions del

camp davant d’un rival que
com a local és molt fort a
casa on té molt clars els au-
tomatismes d’atac i l’estratè-
gia. Serà un rival molt com-
plicat».

Efren, sancionat, serà bai-
xa així com Siria i Dani Ta-
cón. Edu Aguilar, en el mo-
ment del nostre tancament,
és dubte.

La Rapitenca no presenta
cap novetat. Han hagut ru-

mors durant la setmana de
que podia haver-hi alguna
baixa i, d’aquesta forma, al-
guna alta. Però, com hem

dit, no hi ha cap novetat tot i
que això no vol dir que pugui
haver-la en els propers dies.

L’equip va perdre diumen-
ge contra l’Europa (0-3). Els
escapulats foren del tot su-
periors i la Rapitenca, amb
poca implicació en el partit,
no va poder reaccionar. Els
aficionats, indiferents davant
del que estaven veient, van
començar a abandonar l’es-
tadi abans del final.

Més que tres punts
L’equip de Fabregat es desplaça al camp del Benavent per jugar diumenge (12 h)

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

Fernando Recio, en una acció d’un partit de l’Amposta.
ME

La Rapitenca, després
de les dues golejades
rebudes, necessita un
bon resultat i canviar la
imatge.

Refer-se

El Tortosa va perdre diumen-
ge a Peralada (2-0), equip que
ara és segon. Malgrat això, no
va ser superior al conjunt
ebrenc. Però fou efectiu i en
cinc minuts de la primera mei-
tat (11 i 16) va finiquitar el duel.

El Tortosa, a la represa, va
reaccionar i, tot i estar poc be-
neficiat per decisions arbitrals,

va tenir opcions d’entrar en el
partit. Però no va poder fer-ho.
Una crònica similar a la d’altres
desplaçaments. I amb un final
conegut: derrota.

L’equip fa tres jornades que
no marca. Només ha vist porte-
ria en quatre ocasions en vuit
jornades. Una victòria. Es cuer. 

La situació és preocupant. I
hi ha consciència. S’han fet

gestions per trobar un davan-
ter centre i un migcampista
creatiu. Ara hi ha dificultats per
poder-los aconseguir. Però
s’està treballant. 

Un fet que ja s’hagués hagut
de preveure a la pretempora-
da. No obstant, plou sobre mu-
llat. I el partit de diumenge con-
tra el Marianao es presenta
com una final. El Tortosa ne-

cessita guanyar per diverses
circumstàncies. La més impor-
tant, per no ensorrar-se. I, mal-
grat que el resultat pugui ser
positiu, la recerca de nous ju-
gadors, dins de les possibili-
tats pressupostàries (un altre
tema delicat, com per tots els
clubs), ha de continuar. 

L’aficionat, inquiet i ja habi-
tuat a aquesta situació esporti-

va del primer equip, també ne-
cessita respostes. Però do-
narà suport i animarà a l’espe-
ra de que canviï la situació amb
un triomf. No obstant, una nova
ensopegada seria greu i pot te-
nir conseqüències.

Una final?
El Tortosa, que és cuer del grup, rebrà diumenge el Marianao (17 h)

REDACCIÓ

CD TORTOSA

L’equip roigiblanc, que
només ha marcat quatre
gols i que fa tres jornades
que n’ha fet cap, té
urgència per guanyar.

Necessitat



DIVENDRES 30
DE OCTUBRE
DE 2009 11

diarimés
ebreesports

www.mesebre.cat

L’Alcanar, entre unes coses i altres, no ha pogut trobar la conti-
nuïtat adequada. Però quan mostra la seua millor cara, com diu-
menge a l’Hospitalet (1-3), confirma que és un dels conjunts amb
moltes possibilitats a la categoria. Oscar, Saül i Alberto van es-
tablir el 0-3. I, malgrat el gol de penal de Brigi, la victòria cana-
reua va ser merescuda i, fins i tot, curta. L’Alcanar és setè, amb
dotze punts. Està prop del grup capdavanter de la classificació
en una categoria que està oberta i interessant, amb un bon nom-
bre d’equips que tenen molt a dir. D’altra banda, el Gandesa es
recupera amb el triomf treballat i sofert contra el Reddis i la Sé-
nia millora amb l’empat a Torredembarra (2-2).  

L’Alcanar mostra la seua millor cara i, quan ho
fa, és un dels conjunts a tenir en compte (1-3)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Segons l’entrenador Guillermo Camarero, «l’equip va fer el millor
partit fora de casa des que jo estic a la banqueta. Va estar per-
fecte en tots els sentits i va guanyar en un acmp d’un bon equip
com ho és la Canonja». Les baixes de Solla, Gerard i Isaac, van
comportar canvis tàctics. Aleix va jugar al centre del camp on va
formar un tàndem excepcional amb Xavi. A més, el reguerenc va
marcar dos gols més i segueix incrementant el seu compte. Tam-
bé és el cas d’Eugeni, que va tornar a marcar. Castillo (important
que agafi confiança després de la lesió) va fer l’altre gol. El Ca-
talònia, que està en ratxa i que pot recuperar a Gerard, rebrà diu-
menge el Torredembarra (16 hores). Ja és vuitè a la taula. 

El Catalònia «fa el millor partit dels darrers
anys fora de casa» i goleja a la Canonja (1-4)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’equip de Cotaina ha guanyat els dos desplaçaments seguits
que ha afrontat i es manté amb fermesa a la segona plaça. És
un dels aspirants a la lluita per les places capdavanteres de la
taula, per la seua fortalesa defensiva. J. Antonio Marin, de pe-
nal, va aconseguir el gol a la primera meitat. L’Ascó va seguir
ben armat en la segona i, a més de suportar els atacs deses-
perats dels locals, va gaudir de contraatacs i opcions per am-
pliar el marcador. En la jornada vinent, rebrà l’Hospitalet en un
partit que revuirà aquella promoció famosa en què la tornada
no es va acabar i en què la represa no es va disputar, tot i la
simbòlica presència de l’Hospitalet al camp asconenc.

L’Ascó, disparat en la segona plaça, rebrà
l’Hospitalet, un partit amb records

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va fer bo l’empat al camp del Reddis i va guanyar l’Ull-
decona amb un triomf convincent (2-0) que és molt valuós en
tots els sentits. Joaquin i Fidel, en tres minuts (20 i 23) van de-
terminar una confrontació que l’Aldeana, amb la recuperació de
jugadors que estaven lesionats, va poder controlar. I sobre tot
al primer temps, amb coratge, lluita i bona actitud, es va poder
veure a l’Aldeana dels grans moments. L’Ulldecona, intermitent,
va intentar reaccionar a la represa. No obstant, l’ofici i el bon tre-
ball dels locals els va permetre mantenir la porteria a zero. L’Al-
deana té set punts. I el seu tècnic i els jugadors, més confiança.
Demà visita l’Alcanar. L’Ulldecona rebrà el Gandesa.

L’Aldeana venç l’Ulldecona (2-0) i es
recupera amb tres punts molt valuosos

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La derrota a Torreforta (2-1)
reflecteix que, fins ara, el Ro-
quetenc, com li ha passat en
temporades precedents, no
és efectiu en els desplaça-
ments, quan baixa el seu ren-
diment o, com a mínim, no
pot obtenir els mateixos re-

sultats que com a local. Així
fou a Torreforta, on els locals
no van demostrar ser millors
que el Roquetenc però, en
moments puntuals, cal dir
que van posar-hi molta garra
i pundonor. D’aquesta mane-
ra, van avançar-se amb el 2-
0. En els darrers minuts del

derbi, quan el Roquetenc va
prèmer l’accelerador, va re-
duir distàncies (gol de San-
du) i va fer sensació de po-
der empatar. 

Davant de la mancança de
bons resultats fora, l’equip
s’ha de mantenir fort a casa.
Demà rebrà el Canyelles.

El Roquetenc s’haurà de 
mantenir ferm a casa

Rebrà demà (16.30 h) el Canyelles, després de perdre a Torreforta (2-1)

REDACCIÓ

PREFERENT

L’Ampolla va guanyar diu-
menge el líder, el Valls (1-0),
i va fer un pas endavant en la
seua trajectòria ascendent.
Té 14 punts i només ha re-
but quatre gols. Aquí està el
seu secret. Diumenge va po-

sar-lo de manifest un altre
cop amb molta organització
defensiva, amb un marcatge
exquisit de Vallés a Manel
Cazorla, i amb un gol rendibi-
litzat al màxim. Un gran gol,
marcat per Aleix (30’).

Tot i el criteri arbitral (l’Am-
polla va acabar amb nou), el

sacrifici i treball dels juga-
dors d’Angel Garcia els va
valdre un triomf que impulsa
el seu gran inici de lliga i que
ja els enganxa a la part alta
de la taula. Són tres victòries
seguides les d’un equip que
fa sis jornades que no perd.

Demà dissabte (17 h), visi-

ta el CD la Cava en un derbi
amb grans al.licients.

Per al CD la Cava, el derbi
serà una prova per refer-se
de l’ensopegada inesperada
al camp del cuer Icomar (3-
2). Després d’un primer
temps en el que Nico va sig-
nar la resposta als dos gols

locals i en el que la Cava va
poder marxar al vestidor
amb avantatge, en el segon
els de Cantó no van estar a
l’alçada. El seu desconcert
va passar factura i l’Icomar,
en un contraatac, va decidir
amb el 3-2.

La Cava-l’Ampolla, un gran derbi i una prova a les
aspiracions dels dos equips, demà dissabte (17 h)
Els d’Angel Garcia van guanyar el líder (1-0) mentre que la Cava va perdre a Icomar

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Cava va caure, en un
segon temps per oblidar,
al camp del cuer,
l’Icomar (3-2). Toni
Ondazabal va debutar

Ensopegada

El Remolins-Bítem també
es reivindica. Un equip que
creix i que té molt a dir.
Aviat, Emili, amb un penal
que es va haver de repetir,
va avançar els de Bítem. El

pichichi Marc Baiges va fer
el 0-2, també de penal, poc
abans del descans. Alex,
amb el tercer penal, va esta-
blir el 0-3 ja a l’inici de la re-
presa. L’equip ebrenc, amb
el marcador favorable, va fer

fases de molt bon joc i, tot i
rebre l’1-3 (la U. Cambrils, a
més, va fallar un penal), van
sentenciar per mitjà de Da-
vid Cuquet i de Marc Baiges,
que va aprofitar una as-
sistència de Nacho (1-5).

El joc i els resultats avalen
la progressió d’un Remolins-
Bítem il.lusionat i que està
motivat per somiar. Amb l’e-
quip que té, pot fer-ho. Ja ha
marcat 25 gols. Diumenge
rebra (16 h) a la Canonja. 

El Remolins-Bítem es passeja per Cambrils i
ja és l’equip més golejador del grup (1-5)
El bon joc dels de Nacho els porta a la quarta victòria seguida i a la tercera posició

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Angel Garcia, tècnic de l’Ampolla.
ME

PRIMERA REGIONAL
Marc (R. Bítem)    9 gols.
Eugeni (Catalònia)  8
Aleix (Catalònia)     8
Nico (la Cava)       7
Gallego (Reddis) 7
Manel (Valls)         7
J. Antonio (Ascó)   6
Magí (Gandesa)     6
Jota (Rem. Bítem)  5
Fran (Canonja)       4
Alberto (Alcanar)    4
Emili (R. Bítem)      4
Joaquin (Aldeana)   3
Albacar (Ampolla)   3
Gentilesa Futbolme

GOLEJADORS

Manel Cazorla, del Valls.
ME

G. Camarero, tècnic del Roquetenc.

ME
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Iku, oportú com sempre, va fer el 0-1, diumenge, al camp d’El Pinell.
CANAL TE

El Camarles té ganes de reaccionar. Però ara no passa pel seu
millor moment. I ho acusa. Diumenge, al camp del Deltebre, va
ser un rival complicat, molt lluitador i jugant ben posat sobre el
camp. D’aquesta forma, va contrarrestar els intents d’un Delte-
bre que va tenir moltes dificultats per entrar en el partit. 

A més, els visitants es van avançar amb el gol de Quique Cor-
nejo, exponent de la bona actitud dels camarlencs. El 0-1, a la
represa, va posar molt coll amunt la confrontació als locals. No
obstant, en els darrers minuts, a còpia d’efectivitat, el Deltebre
va capgirar el marcador amb els gols de Robert, Josep Rever-
té i Alí. Al final, 3-1. 

El Deltebre, que no ha perdut en sis jornades, és segon. El
Camarles continua en la avantpenúltima plaça. 

El Deltebre remunta un 0-1 en els darrers deu
minuts, contra el Camarles (3-1)

SEGONA REGIONAL

El Móra la Nova, amb el triomf al camp del Catalònia, i amb
el de dissabte contra el Ginestar (3-2), s’ha connectat a la
part alta de la classificació. Es quart, a un punt dels líders. I
és que la categoria, oberta i atractiva, està ajustada. Hi ha
deu equips separats per tres punts. També cal destacar el
Campredó, que està en progressió i que dissabte va guanyar
el Catalònia per 1-0. És sisè. Els jesusencs no han vist porte-
ria en dues jornades. Malgrat això, són colíders. Demà rebran
un Atlas, motivat amb les dues victòries seguides. El Campre-
dó, per la seua part, tindrà una prova a la seua bona respos-
ta amb la visita al camp del Ginestar, líder. 

El Móra la Nova, amb dos triomfs de prestigi,
s’ha enganxat a la part alta de la taula

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

El Santa Bàrbara va obtenir un triomf que és el tercer en el
que portem de lliga. Ja té nou punts i s’estabilitza a la taula
(és onzè). Va golejar l’Aldeana, per mitjà de l’efectivitat de
Pau, jugador que va fer n pòquer de gols. Concretament, els
quatre primers. Edgar i Borrell van ampliar el marcador amb
el 6-0 definitiu. L’Aldeana encara no ha puntuat (no ha mar-
cat). Es el cas també del Benifallet, que va perdre al seu
camp davant de l’Olímpic (1-2). Els morencs van treballar
força bé i van fer un punt i seguit en la seua reacció. En els
darrers minuts va produir-se un penal clamorós en l’àrea local
que no fou xiulat. 

El Santa Bàrbara es destapa i goleja amb un
Pau estel.lar, autor de quatre gols (6-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Va ser un partit obert en el que els locals van poder enca-
rrilar-lo amb el gol de Pardo i amb altres opcions. No va ser
així i el Perelló, a la represa, va guanyar metres i va acon-
seguir l’empat amb un gran gol de Jonatan. L’empat es pot
conisderar com un resultat just.

El Perelló, que s’ha refet en les dues darreres jornades,
rebrà diumenge l’Horta, un equip que va empatar contra el
Vilalba, en el derbi de la Terra Alta (1-1). El Perelló és vuitè,
amb onze punts. Tudela va ser baixa però s’espera que pu-
gue estar diumenge vinent. L’Amposta, que és novè (ammb
els mateixos punts) visitarà el Batea.

El Perelló empata en la seua visita al camp del
filial de l’Amposta (1-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla continua enlairant-se i amb les dues victòries segui-
des s’ha tornat a enganxar a la part alta de la taula, recupe-
rant-se de la derrota a casa amb el Batea. Dissabte, els de
Balfegó van encarrilar el partit amb el 3-0. El Masdenverge,
amb defensa avançada per moments, va protestar diversos
fores de joc que, segons ells, van precedir jugades de gols
locals. Els de Moncho, malgrat l’adversitat del marcador, van
reaccionar i van ajustar la confrontació amb el 3-2. I van fer
un pal. De l’empat es va passar al 4-2 que ja va decidir. Els
gols de l’Ametlla, que és cinquena a la taula, els van fer Jor-
di Rivira (3), Manel i Morillo. El Masdenverge és quinzè.  

Jordi Rovira, amb un hat-trick, lidera el triomf
de l’Ametlla contra el Masdenverge (5-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Batea va perdre el primer partit de la lliga. Fou a la Ràpita,
diumenge (2-1). L’actuació de l’àrbitre no va agradar gens a
l’equip de la Terra Alta: «ens va xiular tres penals, dos dels
quals no van ser-ho en cap moment. L’altre, cal dir que fou
molt clar. Però, a més, d’aquestes jugades vam rebre targe-
tes que van suposar dues expulsions. Res a dir de la Rapiten-
ca, que va jugar bé el seu partit, no obstant l’àrbitre fou de-
terminant». Dos dels penals foren transformats i van signifcar
el 2-0. El Batea, malgrat això, va lluitar fins el final i, tot i ju-
gar amb nou, va reduir distàncies amb el 2-1, gol de Miguel
Sánchez. 

El Batea es mostra molest per l’arbitratge a la
Ràpita (2-1): «ens van xiular tres penals»

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Les baixes (fins a vuit) assetgen un Remolins-Bítem que es veu
minvat per aquest motiu. A més, durant el primer temps, els de
Bítem van estar fora de partit. Tot això no trau mèrits a un Corbe-
ra que va jugar més ben posat, reflectint el domini i les opcions
per mitjà de Méndez (2-0). A la represa, els intents visitants van
quedar avortats amb el gran gol de Guiu, de falta, i el de Ruben,
amb falta inclosa a Nando. Amb el 4-0 i, tot i la situació, els de Fe-
rrando van treure orgull (David va marcar) i van obrir-se més, un
fet que va aprofitar el Corbera, amb espais, per ampliar el marca-
dor fins el 6-1. Els de Bítem esperen recuperar jugadors i refer-se
demà contra el S. Bàrbara. Han perdut els darrers cinc partits. 

El Remolins-Bítem acusa la limitació actual
per les baixes, i cau golejat a Corbera (6-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Méndez, del Corbera, amb els gols de
diumenge, és el nou pichichi del grup ebrenc

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL NOVETAT EL DESTACAT

El líder Jesús i Maria va
afrontar diumenge un exa-
men al camp del Pinell. I va
superar-lo amb bona nota,
empatant a un gol. L’equip
de David Torres, amb casta i
actitud, va demostrar la
seua condició de referent al
grup. Està unit i lluita en una
mateixa direcció, amb con-

venciment del que vol i del
que ha de fer. Així va domi-
nar a la primera meitat,
sobre tot durant la primera
mitja hora. Va imposar-se al
centre del camp i defensiva-
ment no va tenir fisures. A
més va tenir opcions, i va
aprofitar una concesió del
porter local. Iku va establir
el 0-1. 

En els darrers minuts del pri-
mer acte, el Pinell va guan-
yar metres i a còpia d’em-
penta i amb accions a pilota
aturada, va fer sensació de
perill.
A la represa, el partit ja fou
igualat des del principi. El
Pinell va seguir pressionant
més amunt i, amb un joc
directe, va insistir. Va abo-

car-s’hi i, amb les accions a
pilota aturada que llançava
David, l’especialista, arriba-
va a la porteria de Joan.
El Jesús i Maria va estar
molt ferm en defensa i va
gaudir de les seues oportu-
nitats puntuals. Però el
Pinell, més incisiu que al pri-
mer temps, va tenir les
seues per poder empatar. A
manca de cinc minuts, arran
d’una falta, va assolir l’em-
pat amb una falta. David va
penjar la pilota i Xato va anti-
cipar-se pentinant-la al fons
de la xarxa. Era l’1-1, un
empat que els protagonistes
van considerar just.  

El Pinell salva un punt en els darrers
minuts en el partit contra el líder (1-1)

El Jesús i Maria va avançar-se a la primera meitat, gol d’Iku
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Sandal, a la foto quan jugava al J. i Maria
i que la temporada passada estava al
Masdenverge, ha fitxat amb el Deltebre.
No va poder debutar diumenge perquè
es va lesionar en un entrenament.

Amb Narcís Laboria a la banqueta,
l’Olímpic s’ha enlairat. Ha aconseguit
tres victòries en tres jornades, dues
d’elles fora de casa (diumenge a
Benifallet). És desè, amb deu punts.

ME

Méndez (Corbera) 8 gols
Abdul (Batea) 7
Jesús (J. i Maria) 6
Cornejo (Camarles) 6
Robert (Deltebre)          6
Pau (S. Bàrbara)           6
X. Gilabert (Deltebre)     5
Jefrey (J. i Maria)          5
D. Avila (Pinell)              5
Andreu Roi (Rapitenca)   5
Jordi Rovira (Ametlla)     4
Yalti (Batea)                 4
Saki (Rapitenca)            4

Josep (Rapitenca)         4
J. Prats (Horta)            4
Toni (Pinell)                  4
Fran Moreno (Perelló)    4
Morillo (Ametlla)            4
Narcís (Perelló)             3 
Oriol (Amposta)            3
Rabat (Vilalba)              3
Nico (Perelló)               3
Marc (Corbera)             3
Jonatan (Perelló)           3 

Gentilesa Futbolme

REDACCIÓ
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La nova l lar  res idència per a
persones amb d iscapaci tat
“Jeron i  Moragas” de Móra
d'Ebre entrarà en func iona -
ment e l  pr imer semestre de l
2010. A ix í  ho ha expl icat  e l
d i rec to r  de l s  Se rve i s
Terr i tor ia ls  d 'Acció Socia l  i
C iutadan ia,  Adam Tomàs, en
una  v i s i t a  recen t  a  l es
obres.  

E l  nou  equ ipament  d i spo -
sarà de 24 p laces públ iques
de l lar  res idència dest ina -
des sobretot  a usuar is  de la
R ibera d 'Ebre i  la  Terra A l ta.

E l  pressupost  de l  pro jecte
és  d '1 .100 .000  eu ros ,
f inançats a par ts igua ls pe l
Depar tament d 'Acció Socia l
i  C iu tadan ia  i  l 'assoc iac ió
Jeron i  de Moragas.   

Adam Tomàs ha remarcat  la
impor tànc i a  d ' aques ta
res idènc ia ,  j a  que  dona
cober tu ra  a  necess i t a t s
reconegudes en la  progra -
mac ió  Te r r i t o r i a l  de l
Depar tament d 'Acció Socia l
i  C iutadan ia a les Terres de
l 'Ebre en matèr ia  de perso-
nes amb d iscapaci tat .

La nova llar residència per a persones
amb discapacitat “Jeroni de Moragas”

de Mora d'Ebre entrarà en
funcionament al 2010

El nou equipament tindrà una capacitat de 24 places
de llar residència 

El director dels Serveis
Territorials del Departament
d'Acció Social i Ciutadania a
Terres de l'Ebre, Adam
Tomàs, va lliurar a Paüls el
passat 15 d'octubre, la
Medalla Centenària a
Joaquim Lluís Celma. 
Joaquim Lluís Celma va néi-
xer el 2 de setembre de
1909. Actualment viu a
Paüls amb el seu fill Joan, la
seva nora Montserrat i el seu
nét Joan. Va treballar de
paleta a Barcelona i ha estat
pagès i pastor. 
La Medalla Centenària és
una iniciativa de la Secretaria

de Polítiques Familiars i
Drets de Ciutadania del
Departament d'Acció Social i
Ciutadania. Es tracta d'una
medalla d'argent gravada
amb el nom i l'any de naixe-
ment commemorativa del
centenari. A aquest reconei-
xement institucional poden
accedir-hi totes les persones
residents a Catalunya que
compleixin els requisits i rea-
litzin la sol·licitud correspo-
nent.
A l'acte d'homenatge, també
hi van assistir l'alcaldessa
Júlia Celma, així com fami-
liars i amics de l'homenatjat.

Joaquim Lluís Celma 
rep a Paüls la medalla

centenària d'Acció 
Social i Ciutadania

El Departament d'Acció
Social i Ciutadania des-
tinarà 7,2 milions d'eu-
ros a entitats de les
Terres de l 'Ebre pel
manteniment de serveis
i establiments de ser-
veis socials durant el
període 2009-2010. El
director dels Serveis
Territorials, Adam
Tomàs, ha signat conve-
nis amb les entitats
Apasa, Verge de la Cinta
i Jeroni Moragas. 

La signatura d'aquests
convenis permetrà man-
tenir places públiques
als diferents equipa-
ments destinats a ser-
veis per a persones
amb discapacitat
i n t e l · l e c t u a l .
Concretament 88 pla-
ces de llar residència i
pisos, 222 places d'in-
serció laboral en cen-

tres ocupacionals, 6
places de centre de dia
i 26 usuaris de tuteles.

Una de les novetats d'a-
quests convenis és la

incorporació de la nova
llar residència de Jesús-
Tortosa, recentment
inaugurada.
fessionals perfectament
preparats per atendre-

les en aquest tipus de
situació. Aquests fulle-
tons es distribuiran a
comissaries , ambulato-
ris, hospitals i centres
d'atenció primària.

Acció Social i Ciutadania destina 7,2
milions d'euros a les entitats ebrenques

pel desenvolupament de programes socials
La major part de les
subvencions es desti-
nen al manteniment de
llars residències  i
tallers ocupacionals
per a persones amb
discapacitat  

Signatura convenis ICASS

Pauls. Joaquin Lluis Celma

Visita d'obres Jeroni de Moragas
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Jesús i Maria-Benifallet (17.30 h)
Aldeana-Pinell (19 h)

Rem. Bítem-S. Bàrbara (18.45 h)
Vilalba-Corbera (16 h)

Masdenverge-Deltebre (16 h)
Diumenge

Olímpic-Ametlla (17 h)
Camarles-Rapitenca (16 h)
Batea-Amposta (15.30 h)

Perelló-Horta (15.30

RESULTATS
7 jornada Segona regional

Amposta-Perelló 1-1

Benifallet-Olímpic 1-2

Corbera-Rem. Bítem 6-1

Deltebre-Camarles 3-1

Horta-Vilalba 1-1

Ametlla-Masdenverge 5-2

Pinell-Jesús i Maria 1-1

Rapitenca-Batea 2-1

S. Bàrbara-Aldeana 6-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 7 21 8 19

2. Deltebre 7 15 6 16

3. Pinell 7 15 6 16

4. Rapitenca 7 20 10 15

5. Ametlla 7 16 8 15

6. Batea 7 13 7 14

7. Corbera 6 17 10 12

8. Perelló 7 15 11 11

9. Amposta B 7 11 7 11

10. Olímpic 7 10 11 10

11. S. Bàrbara 7 11 11 9

12. Vilalba 7 6 9 8

13. Horta 7 10 6 7

14. Rem. Bítem 7 8 17 6

15. Masdenverge 7 8 16 5

16. Camarles 7 8 15 4

17. Benifallet 7 5 17 0

18. Aldeana 7 0 34 0

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Jesús i Maria-Roquetenc (15.30 h)
Catalònia-Atlas (19 h)

Campredó-Ginestar (18 h)
Ulldecona-Tivenys (18.15 h)

Benissanet-Godall (16 h)
Diumenge

Flix-Torre Espanyol (16 h)
Arnes-Móra la Nova (15.30 h)

Fatarella-Alcanar (16 h)
Rasquera-Tivissa (15.30 h)

RESULTATS
6 jornada Tercera regional

Móra Nova-Ginestar 3-2

Atlas Tortosa-Rasquera 2-0

Campredó-Catalònia 1-0

Flix-Fatarella 5-0

Ulldecona-Godall 0-0

Roquetenc-Alcanar 1-1

Tivenys-Arnes 3-0

Tivissa-Jesús i Maria 2-2

Torre Espanyol-Benissanet 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Ginestar 6 20 11 12

2. Catalònia 6 11 6 12

3. Godall 6 17 10 11

4. Móra Nova 6 9 7 11

5. Flix 6 18 9 10

6. Campredó 6 11 7 10

7. Benissanet 6 9 8 10

8. Roquetenc 6 8 7 10

9. Atlas 6 11 9 9

10. Alcanar 6 8 7 9

11. Ulldecona 6 11 11 8

12. Tivissa 6 8 9 8

13. Rasquera 6 13 10 7

14. Arnes 6 13 13 7

15. Tivenys 6 12 12 7

16.Fatarella 6 7 15 6

17. Jesús i Maria 6 11 22 4

18. Torre Espanyol 6 6 30 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

la Cava-Ampolla (17 h)
Reddis-U. Cambrils (18.30 h)

Ulldecona-Gandesa (16.15 h)
la Sénia-Icomar (17 h)

Alcanar-Aldeana (18 h)
Diumenge

Valls-Vilaseca (16.30 h)
Catalònia-Torredembarra (16 h)

Rem. Bítem-Canonja (16 h)
Ascó-Hospitalet (17 h)

RESULTATS

7 jornada, Primera regional 

Ampolla-Valls 1-0

Icomar-la Cava 3-2

Torredembarra-la Sénia 2-2

Canonja-Catalònia 1-4

U. Cambrils-Rem. Bítem 1-5

Gandesa-Reddis 2-0

Aldeana-Ulldecona 2-0

Hospitalet-Alcanar 1-3

Vilaseca-Ascó 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Valls 7 14 7 18

2. Ascó 7 11 5 16

3. Rem. Bítem 7 25 9 15

4. la Cava 7 17 9 15

5. Ampolla 7 10 4 14

6. Gandesa 7 15 11 12

7. Alcanar 7 13 12 12

8. Catalònia 7 21 11 10

9. Reddis 7 11 9 10

10. Canonja 7 10 11 10

11. Torredem. 7 10 10 8

12. Ulldecona 7 13 15 7

13. la Sénia 7 7 13 7

14. Aldeana 7 9 17 7

15. Cambrils 7 6 21 6

16. Hospitalet 7 9 19 5

17. Icomar 7 6 13 4

18. Vila-seca 7 4 15 4

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Catllar-Sitges

Vista Alegre-O. Can Fatjó

Camp Clar-St. Ildefons

Cambrils-Mollerussa

Alcarràs-Morell

Horta-Cervera

P. Cases-Viladecans

Roquetenc-Canyelles (dis 16.30 h)

Martorell-Torreforta

RESULTATS

7 jornada, Regional preferent

Olímpic Can Fatjó-Catllar     5-0

St. Ildefons-Vista Alegre      1-2

Mollerussa-Camp Clar 3-1

Morell-Cambrils 2-1

Cervera-Alcarràs 1-0

Viladecans-Horta 1-0

Canyelles-Pubilla Cases     2-6

Torreforta-Roquetenc 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 7 22 5 19

2. O. Can Fatjó 7 16 9 14

3. Horta 7 14 4 13

4. Cambrils 7 14 10 13

5. P. Cases 7 15 14 12

6. Mollerussa 7 14 16 12

7. Camp Clar 7 13 11 11

8. Alcarràs 7 15 11 10

9. Sitges 7 11 11 10

10. Roquetenc 7 10 10 10

11. Viladecans 7 10 11 10

12. Cervera 7 13 11 8

13. Torreforta 7 7 10 8

14. Morell 7 7 11 8

15. Canyelles 7 14 23 7

16. Catllar 7 7 20 6

17. St. Ildefons 7 8 11 5

18. Martorell 7 9 21 2

Regional preferent

Una acció del partit entre el Pinell i el Jesús i Maria.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Jesús i Maria, líder,
va sumar un punt en la
seua visita al camp d’El
Pinell, diumenge passat
(1-1).

Els de l’Aube, líders
PRÒXIMA JORNADA

Pobla Mafumet-Santboià
Olesa-Hospitalet
Balaguer-Prat

Amposta-Blanes
Palamòs-Premià

Benavent-Rapitenca
Europa-Castelldefels

Reus-Vilanova
Cornellà-Cassà

Manlleu-Llagostera

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Reus 10 6 3 1 16 5 21
2. Santboià 10 6 2 2 20 13 20
3. Europa 10 6 2 2 16 12 20
4. Llagostera 10 5 4 1 17 5 19
5. Hospitalet 10 5 4 1 16 4 19
6. Manlleu 10 5 4 1 12 6 19
7. Prat 10 5 2 3 15 7 17
8. Palamòs 10 5 0 5 16 14 15
9. Benavent 10 4 3 3 10 13 15
10. Cornellà 10 4 2 4 11 17 14
11. Amposta 10 3 4 3 14 15 13
12. Rapitenca 10 4 1 5 16 18 13
13. Castelldefels 10 3 3 4 14 19 12
14. Balaguer 10 3 2 5 14 15 11
15. Vilanova 10 3 2 5 10 17 11
16. Premià 10 3 1 6 10 14 10
17. Blanes 10 3 1 6 11 20 10
18. Pobla Mafumet 10 3 0 7 13 18 9
19. Cassà 10 2 1 7 12 21 7
20. Olesa 10 0 3 7 4 14 3

Tercera divisió RESULTATS
10a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
Peralada-S. Cristobal
Poble Sec-Tàrrega
Banyoles-Vilassar
Santfeliuenc-Sants
Vilafranca-Masnou

Rubí-Gramenet
Mataró-Iberiana

Montcada-Igualada
Muntanyesa-Guíxols
Tortosa-Marianao

RESULTATS
8 jornada, Primera catalana

Peralada-Tortosa 2-0

S. Cristobal-Poble Sec 2-0

Tàrrega-Banyoles 2-0

Vilassar-Santfeliuenc 0-1

Sants-Vilafranca 3-2

Masnou-Rubí 1-0

Gramenet-Mataró 1-1

Iberiana-Montcada 0-1

Igualada-Muntanyesa 2-0

Guíxols-Marianao 2-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gramenet B 8 20 3 22

2. Peralada 8 12 7 18

3. Vilafranca 8 15 8 16

4. Masnou 8 16 12 16

5. S. Cristobal 8 9 5 16

6. Igualada 8 11 8 15

7. Guíxols 8 10 5 14

8. Tàrrega 8 12 10 13

9. Muntanyesa 8 11 9 13

10. Santfeliuenc 8 10 8 13

11. Rubí 8 9 7 13

12. Sants 8 10 11 10

13. Banyoles 8 8 12 10

14. Iberiana 8 9 15 8

15. Poble Sec 8 7 13 7

16. Marianao 8 5 11 5

17. Vilassar 8 6 14 5

18. Mataró 8 9 14 4

19. Montcada 8 8 16 4

20. Tortosa 8 4 13 4
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Miroslav Vujasinovic, tèc-
nic del FERMAFIX Lleida, va
saber com plantejar el
partit davant d’un equip,
el CH Amposta Lagrama,
que coneix sobradament.

Per aquest motiu i tam-
bé perquè al primer
temps les ebrenques no
van estar encertades, el
Lleida va adquirir avantat-
ge en el marcador arri-
bant a vèncer per nou
gols. Durant la represa, el
CH Amposta, més posat,
va reaccionar i va iniciar

una remuntada extraor-
dinària, amb un parcial
d’1-9. Però, tot i quedar
temps per davant, va
anar massa contrarellot-
ge i no va poder culminar-
la.

En la jornada vinent,
demà dissabte, l’Amposta
rebrà el València.

Pel que respecta el ju-
venil, dir que va aconse-
guir una victòria contun-
dent davant de la Roca
(36-20). L’equip que en-
trena Cruz Robles va im-
posar-se des d’un primer
moment i, amb una  de-
fensa extraordinària i uns
contraatacs plens d’efec-
tivitat, no va donar opció
al seu rival.

Destacar els deu gols
d’Elisabet Llaó.

I del cadet de Primera

catalana, informar que va
superar el del Perelló per
21 a 33. El conjunt que
prepara Curro ja va domi-
nar al primer temps quan
va imposar-se per 9-19. A
la segona meitat, el Pere-
lló va intentar-ho, amb

molta lluita, però l’Ampos-
ta va conservar i va am-
pliar l’avantatge. Alba va
tornar a jugar després de
nou mesos d’absència. 

Paula va fer sis dels
gols i Núria i Júlia, quatre
cadascuna. 

L’Amposta Lagrama va perdre el
primer partit de la Lliga

La primera meitat va
ser decisiva i és que
les lleidatanes van
agafar un avantatge
que posteriorment va
valdre el triomf.

HANDBOL

Fou a la pista del Lleida, en la tercera jornada del campionat (26-25)

REDACCIÓ

Una formació del CH Amposta.

ME

El Tortosa juvenil segueix
sense poder guanyar en el
retorn a la Lliga Nacional.
Dissabte passat va caure-
davant d’un Badalona pràc-
tic i efectiu que va saber
llegir el partit i que fou letal
en moments puntuals que,
al final, foren determinants
(0-3).
El Tortosa, en la línia d’al-
tres jornades, va jugar ben
posat en la confrontació
mentre aquesta va estar
anivellada.
No obstant, amb l’arribada
del primer gol dels visi-
tants, que van marcar en
una de les primeres aproxi-
macions a la porteria
ebrenca, les forces de l’e-
quip de Videllet van minvar.
El joc local va perdre la flui-
desa que havia tingut ante-
riorment i ja va ser massa
precipitat. 
La confiança que pot repre-
sentar un bon resultat és el
que li manca a aquest
equip a hores d’ara.
El Badalona, molt ferm en

defensa, no va demostrar
ser superior però va tenir
detalls de qualitat que li van
permetre encarrilar el par-
tit. 
Ja amb el 0-2, el duel va
trencar-se i els escapulats
va dedicar-se a viure de
renda, administrant l’avan-
tatge. El Tortosa va desun-
flar-se. Va intentar-ho però
ja va ser més amb el cor
que amb el cap i sense
gaire claredat. En els
darrers instants, amb una
brillant acció individual, el
Badalona va establir el 0-3.
El Tortosa, ja entregat, va
fallar fins i tot un penal. 
Demà visita la F. Esportiva
Mataró (17 hores). 

El CD Tortosa cau davant de
l’eficàcia del Badalona (0-3)
Li falta una victòria per tenir confiança

REDACCIÓ

LLIGA NACIONAL JUVENIL

Una acció del partit Tortosa-Badalona, de dissabte.
CANAL TE

Pau Roselló, de la Sala Es-
grima Amposta, participarà
la setmana vinent en el cam-
pionat d’Europa Junior d’O-
dense, en la modalitat d’es-
pasa.

L’ampostí va guanyar fa
poc el mundial junior celebrat
a Portugal i s’ha fixat com a
objectiu pujar al podi en la

propera cita. Anirà acompan-
yat d’Ignasi Fabregues i del
tècnic de l’entitat ampostina,
Fidel Font, que viatja com a
seleccionador.

Pau, amb 19 anys, té pre-
vist aquesta temporada com-
petir en copes del món de
categoria absoluta, un fet
que li permetrà començar a
competir pensant en el futur. 

Competirà a Odense, a partir del dilluns
REDACCIÓ

ESGRIMA

El tenista rapitenc Albert
Montañés (36è del ràn-
quing), va perdre davant el
francès Florent Serra (67)
en dos sets (7-5 i 6-3) en un
partit que va durar poc més
d’una hora, en el Gran Priz
de Lió.
Era la cinquena ocasió que
s’enfrontaven els dos juga-
dors, amb dues victòries

per cadascun. 
El francès va estar, en
aquesta darrera confronta-
ció, molt encertat amb els
seus llançaments i, a més,
va trencar el de Montañés
en diverses ocasions, dues
al primer set.
El proper compromís del
tenista rapitenc, Albert
Montañés, serà al València
Open, la setmana vinent. 

Albert Montañés cau en la
segona ronda a Lió

L’ampostí Pau Roselló, a
l’Europeu junior

El francès Florent Serra va superar-lo

REDACCIÓ

TENIS

José Maria Chavarria ha
estat el president del Club de
Rem durant els darrers qua-
tre anys. Acabat el mandat,
l’entitat, seguint els estatuts,
va obrir un període de pre-
sentació de candidatures
presidenciables. 
Fins ara, la única existent és
la que marca una línia conti-
nuista, amb Chavarria al cap-

davant, amb Juan Baset,
com a tresorer; Cinta Loras
com a secretària i amb els
vocals: Enrique Pedret, José
Juan Pacheco, Montse
Balart, Josep Estrada, Marta
Daufí, Domingo, Nati Curto,
Oriol Abelló, Josep Pla, Sergi
Rima i José Garcia. Entre els
objectius, la junta treballarà
per la construcció de la base
nautica de Campredó.

José Maria Chavarria seguirà
presidint el Club Rem Tortosa
Es la única candidatura existent

REDACCIÓ

REM

Dissabte  passat  es
van presentar  e ls
equips de futbol base
de l ’Ametl la de Mar.
Va ser un acte, des-
prés de molts anys,
conjunt entre la sec-
ció de futbol base del
Pat ronat  Mun ic ipa l
d’Esports i  la secció
esport iva de la SCER
l ’Ametl la de Mar, un
fet que demostra la

bona relació que exis-
te ix  entre les dues
entitats vinculades al
futbol de la local i tat
costanera .  Sota  la
direcció del coordina-
dor, José Mari Llaó,
e ls jugadors anaren
desf i lant: van ser un
total d’onze equips.
En e ls  par laments ,
Sergi Consarnau, pre-
sident de la Secció

Esport iva de l ’Ametl la
i  Joan Pere Gómez,
Reg idor  d ’Espor ts ,
van coincidir en l ’a -

posta i  la bona feina
que s’està fent amb
la formació espor t i -
va. 

Presentació dels equips base
de l’Ametlla de Mar

REDACCIÓ

En la jornada vinent, el
juvenil roigiblanc
visitarà la Fundació
Esportiva Mataró, demà
dissabte a les 17 hores,
en la vuitena jornada.

Proper partit

Tots els equips de l’Ametlla, en la presentació.
Cedida
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

AVUI: JOAQUIN CELMA I QUEROL, UN SENIENC A MADRID

Pregunta: Qui és Joaquin
Celma? 
Resposta: Un ciutadà del
món nascut a Besseit i que
als nou anys es va traslladar
a viure a la Sénia. Per motius
professionals, vaig marxar
cap a Madrid als 26 anys i en
els darrers cinc he estat vivint
entre Espanya i Puebla (Mé-
xic).
P: D’on et ve l’afició pels mit-
jans de comunicació? 
R: Als 14 anys, en temps de
Franco, vaig començar a es-
criure en la revista desapare-
guda «Aire Nou» i als 20 vaig
ser el primer redactor en cap
de la revista «Lo Senienc»,
que ara té 30 anys de vida. 
P: Te’n vas a Madrid, on mun-
tes una editorial, però no
perds els lligams amb les Te-
rres de l’Ebre ni la Sénia? 
R: No, això mai. Primer per-
què tinc part de la meua famí-
lia a la Sénia i segon perquè
em sento senienc del cap als
peus.
P: En els darrers anys t’has
distingit per la passió amb les
pàgines web, convertint la del
CF la Sénia en un autèntic tre-
sor. 
R: Jo, per a la serie que he
fet per al diari SPORT, tots els
dimarts, per escollir les mi-
llors 25 webs de Catalunya
sobre una base de 480 del
futbol català, la de la Sénia
està entre les millors de Cata-
lunya. I no és per posar-me
una medalla, però he de dir
que ha sofert fins set remode-
lacions. Es la única d’Espanya
que té els marcadors del fut-
bol local (deu categories), fut-
bol nacional, català, de Tarra-
gona i la base de dades de

70 clubs de Tarragona i el
partit de la Sénia del primer
equip en resultat pràctica-
ment reial. Són més de 20
hores setmanals per mante-
nir-la. Es una passió. Una dro-
ga, és l’amor al futbol local i a
una web que quan vaig fer-la
no hi havia res d’informàtica.
Sóc un vocacional nat.
P: I des de Madrid, com s’ac-
tualitza tot tan aviat? 
R: El meu despatx sembla
una redacció: telèfons, mò-
bils, col.laboradors, truca-
des... quan la Sénia marca un
gol el penjo en cinc segons a
la xarxa. Això gairebè no ho
fa ningú a Catalunya. I tot
amb l’experiència d’escriure
des de fa més de 40 anys en
premsa. Faig la web com si
fos un periòdic. Moltes nits,
els dissabtes, ja estan penja-
des les cròniques de tot el
futbol base.
P: Ets un apassionat? 
R: El món sense passió no és
vida. Passió en viure, en esti-
mar, en gaudir...si no es fan
les coses ben fetes i amb
amor no val la pena fer-les.
Sóc dels que té molt en
compte antics valors i el ro-
manticisme. I també el no fer
mal a ningú.
P: I també, com has dit, al
diari SPORT... 
R: Fa una any que vaig iniciar
les millors webs de Catalun-
ya. Ara, els millors llibres de
futbol català i aviat preparo
una sorpresa sobre els 500
clubs del futbol català.
P: Ara, com ja hem pogut
comprovar al MÉS EBRE, fas
unes anàlisis estadístiques de
la Primera regional... 
R: A mi la Primera regional

m’apassiona més potser per-
què és la categoria en què la
Sénia ha estat més anys, i ja
parlo de quan hi competien
equips de Lleida i de Barcelo-
na. M’agrada el futbol com a
escritura, més que com a es-
port en sí. M’agrada saber
del futbol de les meues terres
i quan estic a Méxic jo sé tot
el que passa a les comarques
ebrenques. Quan tenia l’edito-
rial, també sabia el que pas-
sava en el meu sector. En ge-
neral, en qualsevol part del
món. No sabia llegir grec, i
mirant revistes del sector en
grec, ho entenia tot. La meua
mare no sabia sumar i mai
van enganyar-la.
P: Quin és el sostre de Joa-
quin Celma en aquest camp? 
R: A la meua vida no hi ha mai
sostre. El sostre d’una perso-
na no existeix. Solament utilit-
zem un 0,1 de la nostra capa-
citat mental. Si hi hagués un
empresari que vulgués mun-
tar un periòdic esportiu a ni-
vell nacional, ser-ne el direc-
tor seria el meu somni. Fa 15
anys, quan vaig tenir l’edito-
rial, al líder d’Estats Units
amb 400 persones de planti-
lla ja vaig rebutjar-li una JOINT

VENTURE. I a un altre grup, líder
a Espanya, també. Sabia el
que tenia a les meues mans.
Sé fer un producte per als
lectors. Aquí, a Catalunya,
SPORT o MUNDO DEPORTIVO sola-
ment parlen del Barça. El
Marca, del Mardid. Així no es
fan lectors. Els esports mino-
ritaris i el futbol regional no
estan el considerats que deu-
rien. I aquest és un apartat
per descobrir. Penso que
aquí això si que ho fan extra-

ordinàriament els mitjans de
les Terres de l’Ebre i amb
pocs recursos. Però amb
passió. I això és el que li man-
ca aquest món. Pel que a mi
respecta, el somnis  canvien.
Ara està per davant la família
i el món del cinema, prepa-
rant per a dins de tres anys
un curtmetratge. Jo quan
vaig muntar l’editorial no era
ningú i em vaig convertir en lí-
der en pocs anys. Tot és
qüestió de conèixer el sector
i fer-ho amb passió.
P: I també vas fer el llibre de
la història del CF la Sénia, que
es va afegir als que ja existien
a l’Ebre? 
R: Sí, un treball dur, de cinc
anys. Em vaig repassar les
cròniques de tots els partits
des de l’any 67, golejadors,
partits jugats de tots els juga-
dors...un treball de xinos.
1000 fotogràfies, pur treball
de documentació. És la meua
especialitat. He escrit molts
de llibres d’història del segle
passat. La investigació és la
meua passió.
P: Com es veuen les Terres
de l’Ebre des de Madrid? 
R: Un país apart. Bona gent,

treballadora, amb arrels d’a-
gricultura que encara no s’-
han perdut. I com dic a Ma-
drid, una zona amb tres
paratges naturals: platja, Del-
ta i els Ports de Besseit. I el
millor: gent amb bondat i de
poble, que és la millor.
P: A nivell dels nostres
equips, alguna cosa t’està
sorprenent? 
R: La gran trajectòria dels da-
rrers anys del Remolins-Bí-
tem, del Catalònia i del Ro-
quetenc que amb quatre
euros fan miracles. O una Al-
deana que pateix però que
aguanta amb dignitat a la Pri-
mera regional
P: I qui t’està decebent?
R: El Tortosa, un club amb la
millor cantera però amb un
primer equip que ha de can-
viar de xip. O la directiva ho fa
o mai pujaran.
P: Els mitjans de comunica-
ció ebrencs, quina valoració
en fas? 
R: Un deu sobre deu. No hi ha
cap comarca a Espanya que
tingui tants mitjants de prem-
sa escrita i esportiva localis-
ta. Coneixo tota la premsa
d’Espanya i part d’Europa i és

un cas sense precedents.
P: Un referent? 
R: Michel Viñas i aquell Minut
91. Quin gran setmanari!. Ell
va fer l’aposta valenta pel fut-
bol modest i els resultats van
ser esplendids. Dels mitjans
actuals, no opino perquè no
em puc decantar per ningú.
Tots fan un esforç bestial.
P: Què en pensa d’aquella fra-
se coneguda en castellà de
que «nadie es profeta en su
tierra»? 
R: Doncs sí, és un fet que he
viscut amb molts exemples.
Un mitjà que prefereixo ome-
tre em va donar un premi per
la meua labor. Poques hores
abans em va dir que no anés
a recollir-lo perquè li donaven
al company Michel Viñas que
he de dir que també s’ho me-
reix per la seua trajectòria.
Un directiu de la Sénia, da-
vant de 400 persones en la
presentació del meu llibre,
amb Pichi Alonso al meu cos-
tat, va informar als assistents
que em donarien la medalla
d’or del club. Setmanes més
tard vaig escriure una opinió
sobre el futbol senienc, no va
agradar a la directiva i mai
més he sabut de la medalla
d’or...
P: Què en pensa dels EBRE LÍ-
DERS? 
R: Una iniciativa amb gran fu-
tur.
P: I del MÉS EBRE, el qual se-
gueixes per internet cada di-
vendres? 
R: A les sis del matí ja el miro
encara que hi ha ocasions
que no està fins més tard. Es
l’únic mitjà que es pot veure
per aquestes comarques
amb pdf. 
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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

L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131

DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu

SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28

ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49

LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1

GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8

LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36

LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Mercat Plaça del Mercat
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre

ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya
Cafeteria Moreno Plaça Major

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13

AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Profoto 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
Biblioteca Plaça del Castell
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

ELS MUNTELLS

Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA

Ajuntament Avda. Catalunya, 22-30

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodoro González
Lo Cistell C/ Ciutadella
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

www.mesebre.cat
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Moixarra a la sal, una de les receptes més senzilles i 
delicioses de la nostra gastronomia; els ingredients? moixarra i sal

Després d'una setmana
d'absència, aquesta torna
PRIMENTONS I TOMATES a MÉS

EBRE felicitant a aquest mitjà
per la celebració del seu nú-
mero 500. La recepta d’avui
ens la va presentar en Rai
López del Restaurant DELTA-
PARK de Camarles. Per fer
una moixarra a la sal, neces-
sitarem una moixarra d’entre
400 i 450 grams i un quilò-
gram de sal grossa. Una de
les coses més importants és
la neteja de la moixarra, és
necessari obrir-la el mínim
possible per tal que la sal pe-
netri el mínim possible dins
del peix. Si voleu veure com
ho fa en Rai, al bloc de PRI-
MENTONS I TOMATES podreu
consultar el vídeo. Una altra
recomanació és no treure les
escates del peix, ja que ens

facilitarà la feina a l'hora de
netejar-la un cop estigue cui-
ta. Per cuinar-la, agafarem
una safata de forn i la cobri-
rem amb sal, a continuació
posarem la moixarra i la co-
brirem amb la resta de la sal.
Introduirem la safata al forn,
prèviament precalentat a
220 graus i la deixarem du-
rant 15 minuts. Un cop pas-
sat aquest temps, treurem la
safata del forn i, amb l'ajuda
d'una cullera i una forquilla,
treurem tota la sal fins que
ens quedi la moixarra com-
pletament neta. PRIMENTONS I

TOMATES, el programa que ca-
da dia podeu veure a CANAL

TE, aquesta temporada ve
carregat de novetats. El pro-
grama creix i des d'aquesta
temporada ja es pot veure a
altres televisions de Catalun-
ya, de moment es pot sinto-
nitzar pel canal tarragoní
MÉS TV oferint als televidents
del Camp de Tarragona les
delícioses receptes de les
Terres de l'Ebre. Per altra
banda, PRIMENTONS I TOMATES

amplia la informació dels
seus programes al bloc que
han obert a internet:
http://primentons.blogs-

pot.com on es poden veure
fotografies dels programes,
les receptes destacades i vi-
deos dels millors progra-
mes. 
A més del bloc, també hi ha
un grup de Facebook que es
pot localitzar des del mateix
bloc.

“Primentons i Tomates”. Avui: Moixarra  

PRIMENTONS I TOMATES

ens presenta una tem-
porada amb novetats,
entre les que cal desta-
car un bloc i un grup de
facebook, un fet que
fomenta la participació
del televident.

REDACCIO

Vista del plat servit a taula

ME

ME
Rai López i Amado Cebolla durant el programa, a CANAL TE.
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor t'arribaran notícies inte-
ressants que t'alegraran el cor. Evita la desídia,
no caiguis en estats d'avorriment. Busca acti-
vitats que et facin feliç.  

Taure
20/4 al 19/5

Dia favorable per ampliar les teves aventu-
res amoroses. Respecte a la salut , vius un
període ple de potència i optimisme perso-
nal.

Bessons
20/5 al 21/6

No camines desencertat, no et deixis seduir
tan fàcilment. Confia en la teva experiència en
matèria d'amor. Prova a relaxar-te i a pren-
dre't la vida amb més calma.

Cranc
22/6 al 21/7

Augmenta considerablement la teva necessitat
de tenir contactes sexuals. Respecte  a la teva
salut, un consell: no vagis a dormir tant tard o
acabaràs esgotat.

Lleó
22/7 al 22/8

Tot el que signifiqui donar a entendre els teus
sentiments és beneficiós per a tu i per a la teva
parella. Actualment , els teus interessos se
centren més en la teva visa emocional.

Verge
23/8 al 21/9

Si treus la teva part més tendra és possible
que visquis moments molt dolços en el
terreny de l'amor. Posa més en clar els teus
esquemes i filosofia de vida.

Balança
22/9 al 22/10

Vius un període molt bo amb per a augmen-
tar els teus contactes i millorar la teva vida
social. Has d'evitar els ambients nocturns
una miqueta contaminats.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Potser recapacitis sobre la forma de viure la
teva vida sentimental. Respecte a la teva salut,
desconnecta't  dels lligaments de la teva activi-
tat diària. Aprèn a relaxar-te .

Sagitari
21/11 al 21/12

Vius un temps ric en esdeveniments senti-
mentals on les teves iniciatives es veuen afa-
vorides . Avui és un dia de petits accidents,
retards o ensopegades.

Capricorn
21/12 al 19/01

Has de posar en ordre moltes coses en rela-
ció amb els teus assumptes amorosos.
Moltes actituds que provenen de costums ja
passats ja no tenen sentit en el present.

Aquari
20/1 al 18/2

T'enriqueixes amb noves experiències dintre de
les teves relacions socials i sentimentals.
Respecte la teva salut  avui no notaràs cap tipus
d'esgotament.

Peixos
19/2 al 20/3

Pots començar una prometedora etapa dintre
de la teva vida sentimental de parella. És
necessari que suavitzis moltes de les coses
que creen un impacte en la teva vida emocional.

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.

Ferreres Gimeno, Manuel       Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Cuartiella - Guimera, CB Major, 12 (Roquetes) 977500929-639187549

Centelles Mas, Mª Pilar Av. Catalunya, 302 (L’Aldea)  977450543

Ferreres Puchol, Mª del Carme Agusti Querol, 5  (Tortosa) 977510348  

Pilar Delgado , Jordi Delgado        Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 680904459

Pujol - Pons Crta de Grao,49 (Amposta) 977700489

Lluís Gisbert, Laura           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

(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

20º 17°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: 
serè o poc ennuvolat tot i el pas d'alguns núvols alts i prims,
sobretot al principi i al final del dia. De matinada hi haurà
intervals de núvols baixos al litoral. 

Precipitacions: 
no se n'esperen. 

Temperatures: 
temperatures amb canvis lleugers. Les mínimes seran més
baixes al litoral i més altes a l'interior. Les màximes seran
més altes. 

Visibilitat: 
serà entre bona i regular. Tot i això, serà entre regular i
dolenta al principi del matí a planes i fondalades de l'interior. 

Vent: 
al litoral bufarà terral de matinada, a partir d'aleshores s'im-
posarà el vent fluix amb cops moderats de component sud. A
l'interior bufarà vent fluix i variable, tot i que hi haurà calmes
de matinada i durant la nit. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
terral nocturn. A partir del matí bufarà vent fluix amb cops
moderats de component sud.
Mar arrissada. 

Costa Central:
de matinada hi haurà terral. A partir d'aleshores el vent serà
fluix amb cops moderats de component sud.
Mar arrissada. 

Costa Daurada:
de matinada bufarà el terral. La resta de la jornada el vent
serà fluix de component sud
Mar arrissada.

El temps. Previsió

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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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 nautic, a l'edifi-
ci “nautic” sala diafana i un
bany. Oportunitat.
290Û/mes 977 74 33 99

La Sènia. Piso ideal parejas,
consta de comedor con salida
balcón, cocina independiente
equipada(lavadora, frigorífi-
co,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'aparcament
amb traster en lloguer. A l'edi-
fici El Mariner, a primera línea
de mar, al davant del Club
Nàutic. Zona molt difícil d'a-
parcar 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, menja-
dor rústic amb xemeneia,
cuina office, 1 bany, 1
terrassa ample i magat-
zem. ¡Ideal Famílies!
Interessats  661 707 383

Amposta. Local a l’a-
vinguda La Ràpita en
lloguer. Superfície 220
m2. Ideal qualsevol
tipus de negoci. Dona
a dos carrers.
610203325

Es traspassa bar-cafete-
ria a Amposta molt bona
situacio i en plena acti-
vitat economica. Causa
per canvi de residència i
per tant no poder aten-
dre. Interesats trucar:
639512494

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
TREBALL�

MOTOR�

VOLS VENDRE Ó LLOGAR
UN PIS A LES TERRESDE
L’EBRE? POSA’T EN CON-
TACTE AMB PROFESSIO-
NALS DE TOTA  LA VIDA

PISO Perfecto

L’AMPOLLA. LOCAL
COMERCIAL UBICAT
A PRIMERA LINIA.

IDEAL PER A QUAL-
SEVOL NECOCI. EVA

647.93.81.68

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.

Zona La Cava (cantonada
Quatre carreteres),
Deltebre. Gran local
comercial, ideal per ofici-
nes. Es cantoner i total-
ment acristalat, al terra hi
ha parket. Al entrar hi ha
una sala molt gran, on hi
caben 4 taules de des-
patx. A continuació i també
exterior hi ha el despatx
del director amb capacitat
de posar-hi una gran taula
de despatx i mobles auxi-
liars. També consta de
bany i un traster per guar-
dar-hi coses. El local està
completament equipat i en
una zona perfecta, prop de
bancs, locals comercials i
al centre del poble. Nomès
per 850Û al mes, no t'es-
peris més! .
Tfn. 661 70 73 83

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

Sant Jaume d’enveja.
Casa en lloguer al centre
del poble. Davant de l’es-
glesia (C/ Major, 143).
Només 350€ al mes.

647 938 168.

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

977 74 33 99

AMPOSTA. LOCAL
EN VENDA Ó LLO-

GUER A L’AVINGUDA
LA RÀPITA. GRAN

OPORTUNITAT
661913588

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

La Ràpita. C/
Gorria. Local

comercial amb
soterrani i altell.

En lloguer al
millor carrer de

la població. 

647 93 81 68

SE ALQUILA LOCAL

COMERCIAL 60M2

EN DELTEBRE.

BUENA SITUACIÓN. 

650 46 84 55

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

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 25 27 27
publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Immobiliaria Busca
autonoms amb dedica-
ció total ó parcial per

vendre pisos a les
Terres de l’Ebre.
977 24 97 00

INFERMER/A
Es busca professional
amb titulació vigent i

experiència demostrada
per a treballar a les

Terres de l’Ebre.
ImtInteresades enviar

curriculum a:
cpradera@empleoperfecto.com

www.mesfeina.com
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Doncs us recomano la
pel·lícula de Tim Barton
“Pesadilla antes de Navidad”
per a que us feu una idea
ràpida, perquè jo vull parlar
de la nostra tradicional cas-
tanyera, que amb només un
bidó rovetllat i unes paperi-
nes fetes de paper reciclat
de diari és capaç de donar-
nos unes castanyes o
moniatos la mar de calen-
tets, que sense tindre en
compte les jogarrines del
canvi climàtic, en temps
passats entraven la mar de
bé, per treure’ns el fred del
cos.
En aquesta celebració no
poden faltar les castanyes,
és una realitat, com al Nadal
no pot faltar el torró a taula.
I aquí a les nostres contra-
des sembla que ens agra-
den molt les castanyes,
millor dit, no ser si ens agra-
den molt, però en som uns
grans consumidors, tot i que

molts cops a la força. Una
després de l'altra, som el
territori que més castanyes
rep de tota Catalunya: mas-
sificació de nuclears, de
parcs eòl·lics i ara la darre-
ra, el tancament de la LEAR a
Roquetes. Aquí li hem de dir,
que ens deixin en pau? Què
menjarem el que voldrem i
que de castanyes ja n'estem
tips!
Aquesta festa per a moltes
famílies no ho serà, com
tampoc podran disfrutar el
Nadal, ni Setmana Santa i jo
que sé quantes celebracions
més. Em poso en el seu lloc
i penso, quines ganes ha de
tenir aquesta gent de cele-
brar res? A banda, que la
majoria d'ells estaran convo-
cant manifestacions, esta-
ran a una manifestació o
estaran pensant com orga-
nitzar-se per al futur, i molts
no tindran ni humor ni diners
per a pensar en castanyes.
Senyores i senyors ens tro-
bem davant una de les cas-
tanyades més fredes dels
darrers temps i no parlo pas
de la climatologia. Així que
arriba l'hora d'encendre la
flama i no només la de llar
de foc, ni la del bidó rovetllat
de la castanyera, sinó la
flama de la consciència. La
social ja està encesa des de
fa dies, però llastimosament
els fets i l'experiència ens
demostren que a no ser que

ens tirem als carrers de
manera violenta no s'conse-
gueix res, a part que som
civilitzats i no tenim cap
necessitat de fer-ho; perquè
vivim en una democràcia, i
per això votem religiosa-
ment cada quan toca. Per
tal de que uns senyors, ano-
menat polítics defensin els
nostres interessos. I precisa-
ment ara, ha arribat el
moment de treure les cas-
tanyes del foc. Els ciutadans
no volem paraules, volem
fets i solucions ràpides, no
eternes converses de des-
patx que acaben diluint-se
sense concretar res. En els
últims dies s'ha parlat molt i
prou de temes com la rein-
dustrialització a les Terres

de l'Ebre. A aquestes alça-
des ja hauria d'haver un pla
sobre la taula. No el hi ha?
Per què? Quan un treballador
no és productiu se l'acomia-
da, que passa quan un polí-
tic no és efectiu? No parlem
de colors, perquè ara impor-
ta poc i a més el color pre-
dominant és el negre, un
futur molt negre de no
reconduir-se la situació
d'una manera correcta i ràpi-
da. Tot això em recorda a
aquell que estudia la nit
abans de l'exàmen quan feia
molt temps que sabia que el
tenia, si els estudiants que
ho fan s'ho juguen tot a una
carta, per no haver tingut
previsió, serà el que  s'haurà
de fer ara, no?  Toca mirar

enfront i solventar la situa-
ció, una situació que està
molt malament, tant com el
que pot cobrar una castan-
yera amb la seva paradeta.
Una altra opció és encoma-
nar-se a tots els Sants, que
a la fi i al cap, és el dia 1 de
novembre, ho tenim prop.
Tot i que sóc bastant incrè-
dula perquè si els vius no
poden solventar el que
passa, ja em direu els
morts. Si tots aquells fami-
liars que visitem el dia de
Tots Sants axequessin el
cap, segur que voldrien
morir-se de nou, perquè al
veure com estan anant les
coses no entendrien res, de
moment descansen tran-
quil·lament en els seus nín-

xols i jo que me n'alegro,
perquè prou els ha tocat
passar en les seves respec-
tives vides: guerres, post
guerres, dictadures, etc. En
definitiva, la castanyada i les
castanyes han de ser iguals
per a tots, i ara més que mai
s'han d'unir els esforços per
a que un cop més puguem
sortir de la difícil situació.
Vull pensar que tots som
humans, que tots ens
podem equivocar, però que
tots sabem rectificar a
temps o fora d'ell però recti-
ficar per tal que en la prope-
ra castanyada, no predomi-
nen les castanyes sino el
sentiment de festa que és el
que ens tindria que envadir a
tots en els propers dies.

Terres de l’Ebre, Terra de Castanyes

Demà dissabte celebrem
la castanyada, una festa
que els americans han
volgut profanar conver-
tint-la amb un tal Hallowe-
en. Coneixeu aquesta fes-
ta americana, no?

Aquesta festa per a moltes famílies no ho serà com tampoc podran gaudir-ne d’altres

DIANA MAR

Nit de castanyes.
Cedida

«Si els nostres avantpassats aixequessin el

cap, voldrien tornar a morir-se»

Tots Sants

DEMÀ DISSABTE, LA CASTANYADA

 


