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L’anunci del possible tancament de LEAR s’ha de convertir en un punt d’infle-
xió per al desplegament de l’economia al nostre territori. Els sindicats con-
sideren que la multinacional no tanca per la crisi sinó per «deslocalitzar la
producció» ja que traslladarà la producció a Hongria. Sindicats, treballadors,
agents econòmics, socials i polítics sortien al carrer el passat dissabte per
fer sentir, de manera clara i contundent, la seva veu.

Les al.legacions
al Pla,

sobre la taula

No al tancament de LEAR!

Les Terres de l’Ebre va ser el primer àmbit
de planificació de Catalunya que va disposar
d’un pla territorial parcial, aprovat l’any
2001. Aquest Pla, encara vigent, es troba en
procés de revisió per tal d’adaptar-lo a les
noves circumstàncies del territori i als crite-
ris i metodologia adoptats pel Programa de
Planejament Territorial a partir de l’any
2004. 
Pretén establir les línies polítiques per a una
«ordenació racional dels usos» per a cadas-
cuna de les unitats paisatgístiques de
Catalunya. 
Però la qüestió és que el que pot ser racio-
nal per uns, potser no ho és per altres… 
Milers de suggeriments i al.legacions s’han
presentat per part d’ institucions i politics del
territori un cop acabat el termini.

Montilla obre
la porta

El proper dilluns a la tarda, el president Montilla
rebrà al seu despatx del Palau de la Generalitat
de Barcelona,  a una delegació dels principals
agents econòmics i socials de les Terres de
l'Ebre. L'objectiu de la trobada no és cap altre
que buscar solucions i mesures pragmàtiques
per tal de reactivar l'economia del territori,
desprès dels episodis tan negatius que hem vis-
cut recentment, molt especialment amb l'anunci
del tancament de LEAR a Roquetes.

«La manifestació nomès es pot definir amb la paraula: èxit. Allí es va poder
apreciar la solidaritat i la voluntat d’un territori per tirar endavant. Canviar
aquesta situació crítica que estem patint tots i poder parlar d’un salt qua-
litatiu. Adquirir un compromís generalitzat. La gent i el Govern ho està fent
bé. Els números són els que són i parlen per sí sols; les últimes inversions
a l’Ebre tripliquen els 23 anys de CiU», Lluís Salvadó, delegat del Govern
a Terres de l’Ebre. P6

www.guiate.cat

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Acció Social i Ciutadania
destina més d’un milió
d’euros a reforçar els
serveis socials del Consell
Comarcal del Montsià.

P4

20 milions d’euros per
activar la inversió
industrial a les TE.

P8

Societat

El periodista tortosí Dani
Gutiérrez, premiat a 
Urban-TV 2009.

P9

Esports

Sergi Domènech seguirà
entrenant el CD Tortosa.

P10



DIVENDRES 6
DE NOVEMBRE

DE 20092
opiniódiarimés

ebre
www.mesebre.cat

mésdiari

ebre
Edita:

Limicola, SL
DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659  

MÉS EBRE

Gerent:
Aleix Beltran

Redacció:
Tere Gonzalez, Diana Mar,

Michel Viñas, 
Col.laboradors:

Amado Cebolla, Josep Juan,
Hadar Ayxandri, 

Marto, Roco
Fotografia:

Mariano Lalana
Disseny i maquetació

Jesús Ruiz
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa
Distribució:

Unipost La ràpita
977 74 50 51

c/ Estanislao Figueres, 17 entr.
43002 Tarragona

Tel.: 902 35 70 70
www.mesebre.cat

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. 

Durant el mes de
novembre, Bítem
culminarà la pri-
mera part d'un
procés per la
constitució en
Entitat Municipal
Descentralitzada
(EMD) amb una
consulta popular
que tindrà lloc el
proper dia 15, i

que ha de refrendar l'acord adoptat per
la Comissió Mixta entre l'Ajuntament de
Tortosa i el Consell Assessor de Bítem.
Aquesta és una fita històrica per al nos-
tre poble i, per tant, dóna compliment
als compromisos que us vaig expressar
en les darreres eleccions municipals.
El compromís és ja una realitat i per tant
tindrem un nou model de poble a seguir,
un model de poble on la seva gent
podrà escollir el seu propi Alcalde, un
model que ens proporcionarà com a
mínim  3 vegades més de recursos,
apropant més l'administració a la nostra

gent i garantirem el reconeixement de
poble davant altres Administracions.
Treballar per Bítem m'omple de satis-
facció i més després de veure els resul-
tats que hem obtingut en la 2a Fira de
la Clementina. 
Quan un poble té un objectiu fixat i se'l
fa seu, treballant des de tots els sec-
tors i amb la implicació de totes les enti-
tats, l'èxit està garantit. 
El meu agraïment a totes aquelles per-
sones que de forma desinteressada han
participat i treballat per trobar el punt
de reconeixement que el nostre poble
es mereix.
Per tot això és que us demano que el
proper dia 15 de novembre participeu
en la consulta popular que es farà a
Bítem per decidir sobre l'EMD i voteu SÍ,
sí a Bítem per un nou model de poble i
poder encarar el futur amb més il·lusió,
sí a l'EMD de tots i totes els bitemencs
i bitemenques.

Josep Cugat i Ginovart
Alcalde de Bítem

Vaig tenir l’ocasió de comprovar a finals de la
setmana passada una iniciativa de la que un
company me n’havia parlat extraordinàriament
bé. Internet és el futur i em vaig connectar
sense saber que em podia trobar. Es tracta
dels Ebreliders.
Em vaig quedar sorprès gratament per la
dimensió d’aquest projecte i la perfecta orga-
nització de que disposa. Sensacional!.
D’altra banda, cal destacar la vessant partici-

pativa i el reconeixement que els candidats
que es vagin proposant (jo ja vaig proposar al
meu) poden arribar a tenir.
En aquesta època tan complicada, és molt
positiu que pugui existir una possibilitat com
aquesta que anime a col.lectius i a particulars
per implicar-se amb un projecte òptim i engres-
cador. Gràcies MÉS EBRE per la iniciativa i enda-
vant els EBRELIDERS.
Guillermo Balada. Tortosa.

Votem sí, per un Bítem millor
Opinió

Gràcies MÉS EBRE pels EBRELÍDERS

Cartes dels lectors

En la jornada 8 de la campan-
ya passada, la Cava, Reddis,
Gandesa, Camp Clar i la
Sénia estaven situats en els
primers llocs de la taula. El
Camp Clar va pujar i solament
la Cava manté la mateixa línia
del campionat anterior. 
Hi ha equips que, d’una tem-
porada a l’altra, canvien com
el temps. La temporada pas-
sada, el camp de la Santa
Creu de Jesús va estar invic-
te. En aquesta, en quatre par-
tits, ja ha vist com el seu
equip n’ha perdut dos.
El Gandesa, el campionat pre-
cedent, va perdre en tota la
lliga vuit partits. Ara, en vuit
jornades ja porta quatre
derrotes.
Així és el futbol, la màgia de
la pilota. El Barça, en el minut
91, es va marcar un gol i el
super Madrid perd contra un
equip de barri de dos euros:
l’Alcorcón.
Jornada, pel que respecta la
nostra Primera regional, de
sorpreses. Els colistes van
puntuar: el Vila-seca va guan-
yar al camp del Valls i l’Icomar
va empatar a la Sénia. La las-
sificació està interessant:
cinc equips separats per qua-
tre punts amb un Valls que,
amb dues derrotes en dues
jornades, ha perdut poder. 
La Cava, letal al seu terreny
de joc i l’Alcanar que va guan-
yar a casa però és a camp
contrari on trau més punts,
segueixen en posicions cap-
davanteres. El Remolins-
Bítem continua la seua marxa
particular. 22 gols en cinc
partits en els que ha guanyat
de forma consecutiva. Quinze

punts de quinze possibles i
remuntant a la segona meitat,
contra la Canonja. Aquest
equip demostra que va a per
totes, tot al contrari que el
Catalònia que va tornar a
caure, en aquesta ocasió
davant un Torredembarra que
es jugava el ser o no ser en
aquesta temporada.
Tenim l’estrena d’un nou líder:
l’Ascó. Es l’equip desè en l’as-
pecte golejador però és el
que menys n’ha encaixat. Va
iniciar el segon temps per-
dent contra l’Hospitalet però
va acabar reaccionant com
un campió.
Quan ja gairebé arribem a l’e-
quador de la primera volta,
amb vuit jornades disputa-
des, se van clarificant posi-
cions dels equips. Quatre
candidats clars per a l’as-
cens: Valls, la Cava i
Remolins-Bítem i tres equips
que encara poden donar gue-
rra: Gandesa, Alcanar i
Catalònia. 
Dues revelacions que poden
fer sorpreses: Ampolla i
Ascó. Dues decepcions, de
moment, el Reddis i el
Torredembarra.
Dos equips que poden que-
dar a mitja taula: Ulldecona i
Canonja i sis que lluitarn per
evitar el descens: Aldeana, la
Sénia, Vila-seca, Cambrils,
Hospitalet i Icomar.
Penso que aquestes són les
conclusions que es poden
traure aquesta setmana de la
Primera regional tarragonina.

Joaquin Celma
Madrid.

Més anàlisi de la Primera regional
Opinió

El CF Catalònia i el RCE
Espanyol ja han fet oficial el
conveni a través del qual a
Jesús hi haurà una escola
del club PERICO.
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 passat 30 d’octubre fins
el 15 de novembre, els inte-
ressats 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

Escola RCE Espanyol

Quan parlem d'un Pla territorial no parlem d'un tema
tan llunyà com pot semblar en un inici. Es tracta d'un
document que en el moment que estigui vigent afec-
tarà a moltes persones del territori. D'aquí que les
al·legacions presentades dintre del termini establert
hagin estat tan nombroses, com ha estat el cas dels

veïns de Deltebre
amb més de
2.500 al·lega-
cions. I la veritat
és que no estan
exempts de raó.
Ara fa poc temps
ja ens vàrem sor-
prendre amb la
famosa Xarxa
natura 2.000, que
finalment ha apor-
tat moltes més

restriccions de les que en un inici es preveien i és una
afectació més que tenim al nostre territori per davant
d'altres indrets suposadament no tan interessants pel
que fa a la preservació. El problema de tot plegat és
que quan es parla d'un pla d'aquestes magnituds és
difícil detectar de quina manera ens afectarà en un
futur, i quan ens adonem del que significa la lletra peti-
ta és quan prenem consciència de que pel simple fet
de viure a les TE ens veïem afectats en molts aspec-

tes. Un exemple clar d'aquestes limitacions seria la
necessitat d'encarregar un estudi d'impacte paisatgís-
tic per a fer una construcció auxiliar lligada a una acti-
vitat agrícola de regadiu dins d'una zona considerada
«sòl de protecció especial». En definitiva, més burocrà-
cia i més papers, que al final es tradueix en més
diners. I precisament el mal d'aquest Pla territorial és
que la zona on aquestes restriccions seran efectives
és exageradament àmplia. Segurament vist des dels
despatxos de Barcelona és fàcil fer una línia en un
mapa per delimitar les zones amb més o menys pro-
tecció, i això genera el cas curiós de que a la part de
dalt del canal Xerta-Senia, que ha de ser una zona de
regadiu important, tingui més restriccions que la zona
de baix ubicada a pocs metres una de l'altra. Pel que
fa a les infraestructures també s'ha quedat curt si es
tenen en compte les al·legacions fetes per alguns ajun-
taments del territori. En contrapartida bé és cert que
en altres aspectes, com els criteris d'inundabilitat, que
MÉS EBRE ja va fer portada en el seu moment en defen-
sa de la modificació d'aquest extrem, en el pla actual
s'ha modificat de manera substancial. Però per molt
que en uns aspectes hagin acceptat modificar el Pla
en funció de les peticions del territori, la realitat és que
al final acabarem tenim més dificultats per a créixer
que altres territoris de Catalunya, i en un moment com
l'actual, i al marge dels discursos dels politics, aquest
pla ens arriba amb els ànims ben caldejats. 

El problema de tot plegat és que quan
es parla d'un Pla d'aquestes magnituds
és difícil detectar de quina manera ens
afectarà en un futur, i quan ens 
adonem del que significa la lletra 
petita és quan prenem consciència de
que pel simple fet de viure a les TE ens
veïem afectats en molts aspectes.

Editorial

El pla de la discòrdia
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En les últimes setmanes s'ha
parlat molt que el Govern ha
fet poca cosa en les dos últi-
mes legislaturas per impedir
el tancament de la Lear a
Roquetes; s´ha posat en
dubte la incapacitat d'implan-
tar mesures per incentivar l'
obertura de noves empreses
al territori; i ara hem d’ afegir
una crítica més… l' aprova-
ció inicial d' un pla territorial
parcial que dibuixa una regió
“per veure-la no per viure-la”
desde una mirada metropoli-
tana. Si fem memòria, l'any
2001 s'aprovava definitiva-
ment el Pla territorial parcial
de les Terres de l'Ebre. Des
de llavors, les comarques
ebrenques han anat regis-
trant noves dinàmiques de
transformació, alhora que
han depassat les previsions
demogràfiques contingudes
en aquell primer Pla i han
exhaurit, en bona mesura, el
sòl destinat a habitatges i a
activitats econòmiques. Per
aquest motiu, es sotmetia a
informació pública durant un
període de dos mesos, des-
prés d'haver estat aprovat
inicialment pel conseller de

PTOP, Joaquim Nadal.
Recordem que el text ja va
ser sotmès a consulta públi-
ca durant tres mesos, temps
durant el qual va rebre 75
escrits de suggeriments i
observacions, considerades
per a l'elaboració del projec-
te. L'objectiu era obrir el
debat i que tothom que vul-
guès puguès fer els suggeri-
ments, les observacions o
les matisacions que consi-
derès oportunes. Reaccions
que no s´han fet esperar.
Acabat el termini, tots els
partits polítics i institucions
del territori han coincidit que

aquest Pla vulnera el principi
d'autonomia local i que limita
de forma seriosa el futur
creixement dels nostres
municipis. Posem exemples.
Deltebre ha presentat un
total de 2.540 al·legacions.
Pels veïns, el Pla hipoteca el
futur del territori, sobretot
dels municipis deltaics com
Sant Jaume d'Enveja i
Deltebre. Segons ha explicat
el president de l'Associació
de Veïns, Pasqual Chacón,
cal que es faci un planeja-
ment tenint en compte l'opi-
nió dels pobles afectats 'no
volem ser el jardí de

Barcelona'. L’ alcalde de
Deltebre, Gervasi Aspa, ha
ratificat aquestes paraules,
«el Pla limita de forma serio-
sa el futur creixement ja que
ho impedeix  més enllà del
sòl actualment delimitat com
a urbà  i urbanitzable per pla-
nejament vigent, a més no
preveu cap actuació estratè-
gica per generar activitat
econòmica».   L’alcalde de
l’Ampolla, Francesc Sancho,
reclama a l´igual la retirada
del nou pla territorial, i afe-
geix, «El Pla suposa hipote-
car el territori, despobla-
ment, desindustrialització i

desinversió».
"Intervencionista, centralista,
generalista i limitatiu."
Aquests són alguns dels qua-
lificatius que li ha dedicat l'al-
calde de Tortosa, Ferran Bel,
al Pla. L'alcalde ha dit que hi
ha aspectes innegociables
que la Generalitat haurà de
modificar si vol el vot favora-
ble del consistori tortosí,
especialment els que fan
referència a la invasió de
competències municipals,
els que limiten el creixement
de la ciutat i els que fan
referència als traçats de l'A7
per Campredó i de la C12 al
Canalet i a Vinallop. En l'an-
nex d'inversions, Ferran Bel,
ha qualificat de "broma pesa-
da" que el projecte de Pla
Territorial contempli només
2 milions d'euros per al ter-
cer pont de Tortosa, quan el
Pla actualment vigent té una
estimació de 10 milions.
Encara en l'àmbit de les
infrastructures, la regidora
d'Urbanisme ha assenyalat
que el PTPTE no inclou una
"carretera important" com és
la que uneix Tortosa i
Amposta pel marge esque-
rre de l'Ebre, tampoc l'anella
de circumval·lació de la ciu-
tat. No hi figura tampoc el
port fluvial a Ferreries, la
subestació elèctrica per
millorar el subministrament a
la zona de Ferreries, l'enllaç
de la via verda amb el delta
de l'Ebre, o una nova regula-
ció de les condicions urba-
nístiques a l'àmbit dels
Ports. Més reaccions que en

trobem. El Consell Comarcal
del Montsià demana, entre d’
altres, aprofundir en una
millora i condicionament de
les vies que permeten una
comunicació fluïda entre les
zones industrials interiors i
les infraestructures de comu-
nicació de la zona costanera
com la N-340 i el Port
Industrial d'Alcanar per asse-
gurar una trànsit fluid i ràpid
entre totes dues zones. I la
ciutat d’Amposta, també
entre d´altres, rebutja els cri-
teris d’inundabilitat i restric-
cions a les construccions en
sòl no urbanitzable, i propo-
sa un nou pont sobre el riu,
que enllaci Amposta amb la
urbanització de Fadesa a
l’Aldea, i estacions d’autobús
i mercaderies. Per tal d'im-
pulsar una planificació efi-
cient d'aquest territori, el
nou Pla defineix tres àmbits
d'ordenació: el sistema
d'espais oberts, el sistema
d'assentaments urbans i el
sistema d'infraestructures
de mobilitat.
«Volumètricament semblen
moltes, però les al.lega-
cions, seguint aquestes cri-
teris, es podrien resumir en
2 o 3 línies», són paraules
del responsable d’Acció
Territorial del DPTOP a
l’Ebre, Antoni Sabaté; el
qual ha afegit que s’obre
ara un període per atendre
les al.legacions i portar-les
minuciosament a estudi.
«Tota predisposició serà
poca per arribar al màxim
consens».

«No volem ser el jardí de Barcelona»

Més infraestructures,
més indústria, cultura,
patrimoni i medi am-
bient. El que no es té, i
es demana a l’Ebre.

Els criteris urbanístics i les poques inversions en infraestructures a l’Ebre, les principals al.legacions al Pla Territorial

El nou document és massa reestrictiu i no contempla les necessitats reals del territori

TERE GONZALEZ

Deltebre i Sant Jaume, uns dels municipis més sensibles al Pla.
Cedida
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El Programa serveix per a
la coordinació, cooperació
i col·laboració en matèria
dels serveis socials i els
programes de benestar
social. L'import total del
Protocol Addicional del
Contracte Programa amb

el Consell Comarcal del
Montsià és de 1.132.042
euros, que incrementa la
dotació econòmica del
2008 en gairebé 65.000
euros. “Suposa un pas
endavant en la dotació de
recursos d'atenció a la ciu-
tadania i posa de manifest
la compromís del
Departament d'Acció
Social i Ciutadania amb el
món local”, ha destacat el
director dels Serveis
Territorials de Terres de
l'Ebre, Adam Tomàs.
Enguany, la novetat més
destacada és l'important
augment que registraran
les ajudes del
Departament destinades a
finançar els serveis
socials bàsics dels ajunta-
ments i consells comar-
cals. Aquests serveis són
els que han notat més
directament l'impacte de
la crisi ja que actuen com
la primera finestra a la

qual s'adreça la ciutadania
que es troba amb dificul-
tats. En aquest sentit, s'ha
incorporat un Ajut d'urgèn-
cia social a cada
ens local, en base a la
seva població, per tal de
fer front a aquelles situa-

cions de necessitat de res-
posta més immediata.
L'objecte del Protocol
Addicional al Contracte
Programa és el d'establir
els eixos estratègics, les
accions concretes i el nou
sistema de finançament.

D'aquesta manera, es vol
obtenir una millor eficièn-
cia i eficàcia en la gestió
dels serveis socials i
altres programes en matè-
ria de benestar social
durant el 2009. És el cas,
entre d'altres, dels
serveis socials bàsics,
com els ajuts d'urgències
socials; l'acollida i integra-
ció a persones estrange-
res immigrades; el siste-
ma de resposta urgent per
a dones que pateixin una
situació de violència; ser-
veis de transport adaptat,
programes d'atenció
social a persones amb
drogodependències; o els
equips d'atenció a la infàn-
cia i a l'adolescència
(EAIA). El Contracte
Programa es va fer realitat
al 2008 com un instru-
ment per millorar la quali-
tat del serveis públics, i
millorar l'eficiència en l'ús
dels recursos.

Contracte Programa de Serveis Socials
amb el Consell Comarcal del Montsià

El director dels Ser-
veis Territorials del
Departament d’Acció
Social i Ciutadania de
les Terres de l’Ebre,
Adam Tomàs, ha sig-
nat amb el President
del Consell Comarcal
del Montsià, Castor
Gonell, el nou Protocol
Addicional al Contrac-
te Programa del
2009.

Aquest rebrà del Departament d’Acció Social i Ciutadania 1.132.042 d’euros

REDACCIÓ

El Contracte Programa és un instrument de millora per al
Departament i la ciutadania.

Cedida

El Col.legi d'Agents de la
Propietat Immobiliària de
la Província de Tarragona
va ser el responsable de

reunir aquest col.lectiu. 
A la reunió es va infor-
mar del conveni signat
amb BANCAJA HABITAT, mit-
jançant el qual aquesta
entitat cedeix al COAPI la
seva borsa d'immobles
per a què aquest gestio-
ni l'operació d'assigna-

ció i seguiment de les
possibles operacions
d'intermediació que
puguin portar a terme
els seus agents
col.legiats. D ' a l t r a
banda, també es va infor-
mar del  conveni signat
amb la Secretaria d'Estat

d'Hisenda i
Pressupostos (Direcció
General del Cadastre),

pel qual es va implantar
al Col.legi el Punt d'infor-
mació Cadastral (PIC).

Més de 50 APIS col.legiats de
TE es reuneixen a la Ràpita

Trobada informativa per donar a conèixer les darreres activitats 

REDACCIÓ

Les llars tarragonines
hauran de dir adéu a la
televisió analògica a
finals d'any. El Ministeri
d'Indústria ha confirmat
que l'apagada analògica
es farà entre finals de
desembre i principis de
gener, tot i que encara
es desconeix la data
exacta.  La demarcació
està 'preparada' per al
canvi tenint en compte
que més del 86% de les
llars ja veuen la TDT -per
sobre la mitjana a nivell
espanyol, que és del
84,3%. Alcaldes del terri-
tori mantenen reunions
per informar la població.

Menys de 2
mesos per
l’apagada

La comissió de segui-
ment de la plaga del
caragol poma (Pomacea
canaliculata) al Delta de
l'Ebre, integrada entre
altres pels departaments
d'Agricultura i Medi
Ambient, ha decidit eixu-
gar un total de 1.200
hectàrees d'arrossars al
marge d'esquerre del
delta de l'Ebre, aquest
mes de novembre. La
mesura ha de permetre
atacar la presència de la
plaga del mol·lusc, que
es pot alimentar de la
planta de l'arròs quan
aquesta es troba en fase
de germinació. 

En lluita contra
la plaga del

cargol poma 
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L'alliberament dels
terrenys de RENFE actual-
ment ocupats per les vies
en desús a l'eixample de
Tortosa, està avui més a
prop després que l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel,
hagi anunciat que l'ens
gestor d'infrastructures
ferroviàries ADIF ha adju-
dicat les obres de des-
mantellament de vies i
catenàries en tot el traçat,
comprès entre l'estació
de RENFE i el barri de
Ferreries, incloent per

tant tot el tram del pont
del ferrocarril. Aquestes
obres es faran amb relati-
va rapidesa, tenint en
compte que durant el mes
de gener han d'estar fina-
litzades i ADIF en disposi-
ció d'iniciar el procés de
desafecció dels terrenys i

l'Ajuntament de començar
la seva expropiació.
Ferran Bel ha recordat
que el retorn d'aquests
terrenys a la ciutat són de
vital importància per a la
confinguració urbana de
Tortosa, ja que permetrà
esponjar l'eixample cap al

sud, fer més permeable el
centre urbà, crear l'apar-
cament que hi està projec-
tat i tenir un nou espai
públic per a la ciutadania.
Cal recordar que aquest
projecte preveu la supres-
sió dels passos soterrats,
la remodelació integral de

l'edifici de l'estació, i l'a-
daptació de les andanes
per fer-les més accessi-
bles. 
Recordem que, fa unes
setmanes,  el PSC  deia
que consideraven el  pro-
jecte «incomplet» i anun-
ciaven la presentació
d’una esmena als pressus-
tos de l’Estat, perquè el
Govern tinguès en compte
el soterrament del canal i
les vies del tren.
«Demanarem una partida
de 150.000 euros  per
encarregar un estudi infor-
matiu sobre el cost i la via-
bilitat tècnica del projec-
te» anunciava, fa uns dies,
el portaveu  socialista
Joan Sabaté. També fa
unes setmanes un grup de
veïns dels barris del
Temple i Sant Llàtzer van
entregar a l’alcalde,
Ferran Bel, unes 1.500
signatures per reclamar
uns passos més adeqüats
a la zona de l’estació.

En breu, una estació remodelada

La remodelació de l’es-
tació de Tortosa per
convertir-la en termi-
nal, està pendent d’un
retoc puntual del pro-
jecte.

ADIF iniciarà les obres per desmantellar les vies i la catenària de l’estació de Tortosa

REDACCIÓ

Un dels objectius del projecte és accelerar l’alliberament dels terrenys de RENFE.
Cedida

Els gegants, nanos,
cucaferes i la resta d'ele-
ments del seguici festiu,
de més de 500 anys
d'història a Tortosa, tin-
dran per primera vegada
una ubicació estable i
definitiva que dignificarà
tot el conjunt i que ha d'a-
cabar convertint-se en un
nou actiu turístic al muni-
cipi. La Llotja del Parc
Municipal Teodor
González passarà en
pocs mesos a ser també
«La Casa dels Gegants»,
l'exposició permanent
que mostrarà els vuit
gegants de la ciutat,
cucaferes, nanos i altres.

Exposició
permanent 

«La Casa dels
Gegants»

L'assemblea de la
Mancomunitat Tortosa-
Roquetes ha aprovat el
pressupost de l'ens per a
l'exercici 2010, que és
de 90.000 euros. Tots
els grups han votat a
favor, a excepció del
PSC, que s'ha abstingut.
La principal actuació pre-
vista per a l'any vinent és
la continuació dels tre-
balls d’acondicionament
ambiental del tram final
del barranc de Sant
Antoni. Es tracta de la
neteja de vegetació,
recuperació de zones
humides i espècies
autòctones així com la
retirada de la brossa.

90.000 euros
pel barranc de

Sant Antoni

L'Ajuntament de Tortosa, a
través de la societat muni-
cipal GESAT, ha iniciat les
obres de construcció d'un

aparcament en superfície
de 70 places, situat dins
del recinte de l'Hospital de
la Santa Creu, que per-
metrà alliberar un bon
nombre de places de l'a-
parcament reservat al
públic, que fins ara ha
estat al límit de la seva

capacitat. Aquesta obra té
un cost de 105.000 euros
i entrarà en servei durant
la segona quinzena d'a-
quest mes de novembre. 
Aquesta inversió municipal
es complementa amb un
nou túnel de rentat de
cuina. 

Com a primer pas de la
futura reforma integral de
la cuina del centre socio-
sanitari, recentment s'ha
procedit a la instal·lació

d'aquest nou túnel de ren-
tat i d'un aparell de renta
olles complementari, que
ha tingut un cost de
180.000 euros.

70 places d’ aparcament a la zona
de l’Hospital de Santa Creu 

Una assignatura pendent que l’equip s’havia fixat prioritària

REDACCIÓ
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Èxit rotund de participació
en la manifestació convo-
cada el passat dissabte a
Tortosa per reclamar un
pla de reindustrialització a
les Terres de l'Ebre. Sota
el lema: 'Volem indústria,
volem treball. No als tan-
caments', unes 16.000
persones segons la Policia
Local i més de 20.000
segons els sindicats es
manifestaven pels carrers
de la capital del Baix Ebre
per rebutjar el tancament
de la planta de Lear a
Roquetes, i demanar a les
Administracions que treba-
llin per generar i crear

llocs de treball a les
comarques de l'Ebre. La
segona reunió convocada
aquesta setmana per
negociar l'expedient de
regulació d'ocupació
(ERO) va acabar sense
cap novetat ja que les

dues parts es mantenen
fermes en les seves postu-
res. Així, l'empresa conti-
nua defensant el tanca-
ment de la planta, mentre
que els treballadors recla-
men un pla social i de via-
bilitat per garantir el

màxim nombre de llocs de
treball. La pròxima reunió
per continuar negociant
està prevista pel dilluns
vinent. Mentrestant els sin-
dicats han exigit reunir-se
de manera urgent amb el
president de la

Generalitat, José Montilla,
per abordar la crítica situa-
ció. Entre els crítics amb
l'actitud de l'executiu
català hi ha el secretari
general de la UGT a
Catalunya, Josep Maria
Álvarez, que des del seu
blog ha lamentat la
"manca de notícies" del
govern. «Estem  a dime-
cres i encara no sabem
res», deia Álvarez aquesta
setmana. També l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel  ha
afegit que els ciutadans
de les Terres de l'Ebre
tenen 'sensació d'abando-
nament' per part de les
administracions superiors.
L'alcalde tortosí assegura
que quan ara fa sis anys el
primer govern tripartit va
agafar el timó del país
s'argumentava el canvi,
però, « la situació no s'ha
combatut amb actual
govern i la sensació s'ha
radicalitzat».

Un cop més a l’Ebre,
«la unió fa la força»

16.000 persones van
sortir al carrer dissabte
passat per reclamar un
futur laboral digne.

«Reclamem un pla de viabilitat per la planta de Roquetes, però la LEAR s’hi nega»

TG

Treballadors de LEAR encapçalant la manifestació amb pancartes.
Cedida

Un camió tràiler que
transportava gra bolcava
quan faltaven deu minuts
per les cinc de la tarda d’
aquest dilluns al quilòme-
tre 26 de la C-12 a l'altu-
ra d'Aldover. Segons els
Mossos d'Esquadra i els
Bombers, el vehicle sor-
tia de la via per causes
que encara es desconei-
xen. El conductor i únic
ocupant del vehicle
moria en quedar atrapat
a la cabina. També un
home perdia la vida
aquest dimecres al mig-
dia en bolcar-se el trac-
tor que conduïa, al muni-
cipi de Mas de
Barberans.

Dos accidents
mortals al
territori

Desprès de l’èxit de la
primera edició
l ’ A s s o c i a c i ó
d’Empresaris de
l’Ampolla torna a orga-
nitzar les Jornades
Gastronòmiques «del
caldo» que es duran a
terme del 8 al 20 de
novembre en la mateixa
localitat. 
Aquestes consisteixen
en donar a conèixer el
plat, el menjar típic dels
pescadors. Per inaugu-
rar les jornades, el
mateix dia 8 es cele-
brarà una festa popular
amb el «caldo» com a
protagonista. 

El «caldo»
arriba a

l’Ampolla

El conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Joan Manel Tresserras, inau-
gurarà demà dissabte les
obres de remodelació i
ampliació de la Biblioteca
Trinitari Fabregat d’Alcanar.
Amb una partida de

300.000 eurosÛ per a l'ad-
quisició del mobiliari, el nou
edifici tindrà una superfície
total de més de 1.000m2,
distribuits en planta baixa i
dos plantes més. I al mateix
temps s'urbanitzarà la plaça
de la Mestra Gual, que serà
una plaça interior envoltada
per la Biblioteca. «Aquest
dilluns la nova biblioteca
d’Alcanar ja es posarà en
marxa. El temps d’espera i
la inversió ha valgut la pena

per tenir una infraestructura
d’aquestes característi-
ques». Serà al dia següent,
diumenge, quan un altre
conseller, el conseller de
Governació i
Administracions Públiques,
Jordi Ausàs, presidirà un
dinar amb l’associació de
jubilats del municipi.  Û
El DOGC del 18 de febrer
públicava la licitació per part
del Departament de
Governació i

Administracions Públiques
de la Generalitat del
Contracte per a la Redacció
del Projecte Bàsic i Executiu
de la nova construcció del
Casal de la Gent Gran. Hi
havia un termini de 15 dies
per a la presentació de pro-
posicions, i quatre mesos i
mig per a la seua redacció.
Aquest diumenge 8 de
novembre, el projecte ja
serà presentat davant de
més de 800 persones.

Tresserras i Ausàs visitaran Alcanar
La Biblioteca i el projecte Casal de la Gent Gran, protagonistes del cap de setmana

TG

El Ple de l’Ajuntament de
Deltebre en sessió extra-
ordinària ha aprovat la
proposta d’Ordenances
Fiscals per al 2.010. La
proposta, presentada pel
govern, no preveu cap
increment dels impostos
municipals i rebaixa el
preu d’algunes taxes com
a resposta a la sensible
situació econòmica
actual, segons Sònia
Bertomeu, regidora
d’Hisenda.

Deltebre no apujarà
els impostos



DIVENDRES 6
DE NOVEMBRE
DE 2009 7

diarimés
ebrepublicitat

www.mesebre.cat



DIVENDRES 6
DE NOVEMBRE

DE 20098
terres de l’ebrediarimés

ebre
www.mesebre.cat

Aquesta és una de les
mesures que el Govern
posarà en marxa per
potenciar l'activitat econò-
mica de les comarques
ebrenques, afectades per
la crisi, especialment des-
prés de  l'expedient de
regulació presentat per
l'emprea LEAR CORPORATION

a Roquetes. Aquest Pla vol
estimular l'activitat econò-
mica i empresarial dels
municipis mitjançant el
suport del teixit productiu i
la producció local, avançar
el calendari per a la millora
d'algunes de les infraes-
tructures programades, i
desenvolupar un entorn
socioeconòmic que afavo-

reixi la permanència de la
població al territori. Aquets
ajuts aniran adreçats a dos
tipus de destinataris: Ens
locals (àmbit del sector
públic), o Empreses priva-
des (àmbit empresarial). El
75% de l'import serà en

forma de préstecs amb
condicions preferents (crè-
dits tous al 0% d'interès i
cinc anys de carència) i el
25% restant en forma de
subvenció a la inversió.
Fins al moment, el Govern
ha concedit a iniciatives

empresarials de la Terra
Alta prop d'1 milió d'euros
a fons perdut i 2'4 milions
d'euros amb crèdits tous.
Concretament, aquest
2009 s'han concedit sub-
vencions per valor de
463.832 Û a 11 empreses

de la comarca de la Terra
Alta i a l'Ajuntament de
Gandesa per  portar a
terme el projecte de crea-
ció d'un viver d'empreses
a la capital de la comarca.
A més, 15 empreses, 11
de les quals ja han rebut
també una subvenció, se'ls
ha ofert la possibilitat d'op-
tar a un crèdit bancari amb
condicions preferents. El
valor total d'aquests crè-
dits és d'1,2 milions d'eu-
ros. 
Les empreses beneficià-
ries de la convocatòria
d'enguany es troben ins-
tal·lades als municipis de
Gandesa, Batea, la
Fatarella i Corbera d'Ebre i
han permès garantir la
continuïtat de 270 llocs de
treball i la creació de 63
nous llocs en els propers
tres anys. En aquest sentit,
l'any 2008 també
l'Ajuntament de Gandesa i
9 empreses més de la
comarca van rebre ajuts
per un import de
420.159Û, als quals es
van  sumar 1'2 milions
d'euros en crèdits tous,
que també es van concedir
a 9 empreses.

El Pla d’Iniciatives de Dinamització
Comarcal s’extén a les 4 comarques

El Govern inclourà a les
quatre comarques de
les Terres de l’Ebre el
Pla d’Iniciatives de Di-
namització Comarcal
que fins ara només be-
neficiava la comarca
de la Terra Alta.

Les iniciatives empresarials del territori podran optar a subvencions i a crèdits sense interès

La Terra Alta ha rebut, en els dos últims anys, 920.000 euros en ajuts i 2,4 milions en crèdits tous

REDACCIÓ

Tots els esforços necessaris per  estimular l’activitat empresarial i econòmica del territori.
CEDIDA

La incorporació de les
esmenes als
Pressupostos Generals de
l'Estat (PGE),  aprovades
per les forces polítiques
que donen suport a la
Generalitat (PSC-ERC-ICV),
han estat valorades  “molt
positivament”. En opinió
del delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, aquestes “seran
un gran ajut per a l'activa-

ció econòmica de les nos-
tres comarques”. En con-
cret, les esmenes presen-
tades als PGE inclouen 10
milions d'euros per un Pla
de reindustrialització; 1'1
milions destinat a la poten-
ciació del sector del
moble; 500.000 euros per
a l'Observatori de l'Ebre i
500.000 euros més per a
la millora de l'estació de
l'Aldea. En total, 12'1
milions d'euros. Una inver-
sió « notable ja que té una
incidència molt directa
sobre el nostre teixit
econòmic», destaca
Salvadó. Així, de moment,

amb la inversió prevista de
8 milions d'euros del Pla
d'Iniciatives de
Dinamització Comarcal,
més la incorporació dels
12 milions de les esmenes
als pressupostos estatals,
són una inversió de 20
milions d'euros per activar
la inversió industrial a les
Terres de l'Ebre. En
aquest sentit, Salvadó es
mostra “optimista” per la
resposta d'ambdues admi-
nistracions així com el
recolzament de les forces
polítiques que donen
suport al Govern català, ja
que “el nostre territori mai

havia rebut esta prioritza-
ció dels governs”. En
aquesta línia, el delegat
del Govern destaca que és
una mostra “del trenca-
ment de la dinàmica histò-
rica d'abandonament que
hem patit dels governs,
d'aquells qui ara precisa-
ment volen donar lliçons
d'allò que no van fer mai
quan governaven”.  El pre-
sident de la Federació de
l’Ebre, Gervasi Aspa,
també ha felicitat el grup
parlamentari d’Esquerra a
Madrid per la feina ben
feta. «Vam dir que calien
10 MEUR per impulsar la
reindustrialització del terri-
tori, una vegada conse-
guits ara cal que es facin
servir  el més aviat possi-
ble per atraure noves
inversions i localitzacions
industrials». El PSC s´ha
afegit a la valoració positi-
va d’aquestes aporta-

cions, i ha destacat, obre-
tot, la importància de l’im-
puls per la creació de
nous llocs de treball. El
grup d’ ICV, d’altra banda,
ha afegit, «Ara hem de
seguir treballant per tal
que Generalitat i territori
defineixin el full de ruta de
la recuperació econòmica
de l’Ebre».  L’altra cara de
la moneda es presenta
aquí de mans dels sindi-
cats. Aquests consideren
«insuficients» les mesures
aportades ja que les
comarques ebrenques
pateixen d’un dèficit histò-
ric en inversions.
Demanen una reunió
urgent amb el president de
la Generalitat, José
Montilla, i amb els depar-
taments implicats; així
com sol.liciten la creació
d’una taula mixta per fer el
seguiment de les actua-
cions.

20 milions d’euros per activar la
inversió industrial a l’Ebre

Partits polítics i sectors econòmics valoren positivament aquesta injecció

TG

L'eurodiputat d'ERC,
Oriol Junqueras, ha
demanat a la Comissió
Europea que tuteli el pro-
cés d'elaboració del nou
Pla de la Conca de l'Ebre,
que la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) i el govern espan-
yol han d'aprovar abans
del 2010, per tal que
compleixi la Directiva
marc de l'Aigua. 
Oriol Junqueras ha fet
aquesta petició perquè el
nou Pla podria fixar un
cabal «molt per sota» del
cabal ecològic fixat pel
Consell per a la
Sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre, per tal
de donar prioritat a les
concessions d'aigua.
L'eurodiputat ha afirmat
que «cal evitar que el nou
Pla de Conca deixi el
Delta de l'Ebre amb
menys aigua de la que
necessita» per garantir
l'hàbitat de les aus, els
peixos i la vegetació.

Seguiment del
nou Pla de la

Conca de l’Ebre

El sindicat Unió de
Pagesos ha denunciat,
que el projecte de
Pressupostos Generals
de l'Estat (PGE) previstos
per al 2010 maltracta l'a-
gricultura i 'no ajudarà el
sector a sortir de la
crisi'. El sindicat agrari
calcula que el govern
espanyol s'ha deixat per-
dre importants inversions
per valor de 1.600
milions d'euros (MEUR), i
que això compromet
aspectes tant importants
com les ajudes a les
exportacions, les subven-
cions a zones desafavori-
des i de muntanya o la
incorporació de joves al
treball. D’altra banda, les
organitzacions agràries
JARC, Urapac i Asaja,
han convocat una atura-
da de l’activitat del sec-
tor pel dia 20 de novem-
bre per reclamar uns
preus «justos».

El sector agrari
critica no rebre
ajudes per sortir

de la crisi
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Aquest passat dilluns, 2
de novembre, la coordi-
nadora territorial de
l'Institut Català de les
Dones, Alicia Gamundi,
presidia a Gandesa la pri-
mera reunió del Plenari
formatiu del Circuit a les
Terres de l'Ebre per l'a-
bordatge de la violència
masclista, una iniciativa
que neix davant la neces-
sitat d'optimitzar la

tasca desenvolupada
fins el moment en vers
aquesta xacra social.
Així, aquests dies se
celebren els Plenaris for-
matius d'aquest Circuit
amb l'objectiu de facilitar
al conjunt de professio-
nals assistents una for-
mació específica i diver-
sificada sobre el feno-
men de la violència mas-
clista, alhora que es
dóna a conèixer la xarxa
de professionals que
intervenen en aquestes
situacions. En la reunió
realitzada a Gandesa van

assistir una trentena de
professionals, de la
Terra Alta i la Ribera
d'Ebre, des d'infermeres
i metges, fins a mossos
d'esquadra i policia
local, passant pels treba-
lladors socials, psicò-
legs o tècnics en políti-
ques de dones.
Seguin amb aquesta línia,
ahir dijous, a l'Auditori
Felip Pedrell de Tortosa,
és realitzava també una
reunió, adreçada aquest
cop als professionals de
les comarques del Baix
Ebre i Montsià. 
El Plenari del Circuit de
Terres de l'Ebre per l'abor-
datge de la violència mas-
clista permet generar un
llenguatge compartit al
voltant del fenomen d'a-
quest tipus de violència, a
més de fomentar una
comprensió i una aproxi-
mació al fenomen per part
de tots els agents impli-

cats.  
Els continguts d'aquest
Plenari són la conceptua-
lització i bases per a la
comprensió,  a través de
la perspectiva de gènere,
de la violència, de les rela-
cions afectives i dels
mites sobre la problemàti-
ca. 
És a dir,  un coneixement

específic de la problemàti-
ca (tipologia, àmbits i pro-
cessos amb el conse-
qüent estudi de la preven-
ció, detecció, atenció i
recuperació) i com treba-
llar aquesta de manera
conjunta i en xarxa.

Gandesa acull la primera
reunió per abordar la
violència de gènere pas a pas
Després l’ha seguit Tortosa, per als 
professionals del Baix Ebre i del Montsià

REDACCIÓ

Carmen Ciurana Roig rep la medalla centenària

Aquest reconeixement institucional l’a-
torga la Secretaria de Polítiques
Familiars i Drets de Ciutadania del
Departament d'Acció Social i

Ciutadania. Carme ha rebut la medalla envoltada d’amics a
Móra la Nova, lloc on va nèixer el 12 de setembre de 1909 i
on continua vivint en l’actualitat.

Aquest passat dimarts
l'Audiència de Tarragona
dictava sentència pel cas
del metge de l'Hospital
Comarcal de Mora la
Nova, Marcos Ariel
Hourmann, acusat d'homi-
cidi d'una pacient.
Condemnant-lo a un any
de presó i nou mesos de
multa a raó de sis euros
diaris per un homicidi
intentat, el metge serà
també inhabilitat durant el
temps de compliment de
condemna. 
La fiscalia considera que
Hourmann va actuar induït
per una comprensió “errò-
nia” de la petició de la
pacient, que va ingressar
amb diverses afeccions

mèdiques que van anar
empitjoran amb el pas de
les hores el passat 28 de
març de 2005. Segons
Hourmann, Carme
Cortiella de 82 anys, li
havia demanat en privat
fins a dos cops que aca-
ves amb aquell sofriment,
que ella no volia seguir
vivint així, per aquest
motiu el facultatiu argu-
menta que un cop ja havia
seguit el protocol de seda-
ció i veient que la pacient
continuava patint li va
administrar 60 mil·ligrams
de de clorur potàssic,
savent que li ocasionaria
la mort. 
La Fiscalia no qüestiona el
tractament donat pel
metge sinó la il·legalitat
del procediment.  

El metge de Móra la Nova, condemnat

REDACCIÓ

L'Espai d'Arts Visuals
d'Amposta, pertamyent a l'à-
rea de cultura de
l'Ajuntament amb la col·labo-
ració del Museu Comarcal
del Montsià i dintre del marc
del V Festival de Vídeo i Art
Digital Strobe'09 presenta
una exposició dedicada a
l'ancestral i enigmàtic tema
dels orígens de la vida.
L'exposició s'inaugurarà
demà dissabte, 7 de novem-
bre, i romandrà oberta fins al
8 de desembre. Amb aques-
ta producció, de concepció
itinerant es busca projectar
l'Espai d'Arts Visuals
d'Amposta com un centre de
producció i difusió d'art i pen-

sament contemporani en el
mapa nacional i internacional
El projecte compta amb la
participació internacional
d'artistes que han explorat al
llarg de la seva trajectòria
aquesta temàtica, com per
exemple: Joanna Hoffmann,
Casey Reas, Gerard Gil,
Neuronoisa i Evru, i que ara
han produït o adaptat una
obra per aquesta mostra que
s'ha anomenat Vida-Origen.
Una de les qüestions més
interessants que s'han treba-
llat en aquests encreuaments
entre art i ciència gira al vol-
tant d'una pregunta, gairebé
metafísica, que ve dinamit-
zant un debat constant des
de la nit dels temps. 

Els orígens de la vida a Amposta

El documental segueix els
passos de Ramón Giménez,
un exnarcotraficant d'ètnia
gitana reconvertit en pastor
de l´Església Evangelista
Filadèlfia de Tortosa.
Giménez relata la seva trans-
formació personal, de delin-
qüent a missatger de la
paraula del Senyor, i endinsa
l'espectador en les entran-
yes de la comunitat gitana a
través d'un recorregut per
les zones més decadents i
desafavorides de Tortosa, el
documental dóna la paraula
a tot tipus de personatges
que expliquen les misèries
de la vida que habiten en els
barris més trencats i obli-
dats de la ciutat, la seva llui-
ta diària per escapar de les
ombres de la delinqüència i
desesperació que els rode-
gen i mostra els esforços de
la comunitat gitana per aca-

bar amb els prejudicis que
els persegueixen des temps
immemorials.  L'edició d'en-
guany del festival Urban TV
ha obtingut un nou rècord
de participació, amb 335
produccions a concurs, de
41 països. ESQUIVANT LES

OMBRES ha obtingut el guardó
com a millor documental
amateur, el de major dota-
ció econòmica, amb 6.000
euros de premi. El millor
reportatge de televisió
(3.000 euros) ha anat a
parar al treball Efecto
Venecia, del programa de
TVE, El Escarabajo Verde.
En l'apartat Video-minut
(3.000 euros), el premi ha
estat per a l'obra titulada
1.700, del realitzador Luis
Guijarro. 
En aquest cas el jurat ha
valorat la feina de la produc-
tora bielorussa Belarusfilm
Studio i el seu treball Mum
will come! (La mama vindrà!).
També s'han entregat dues
mencions especials per al
documental alemany Alone
in Four Walls (Sol entre qua-
tre murs) de Linger On
Filmproduction i per a la pro-
ducció holandesa Grown in
Detroit / Teen Moms
Become Urban Farmers
(Crescut a Detroit / Mares
adolescents es converteixen
en grangeres urbanes) de la
productora Filmmij. 
Els treballs amb 
Per la seva banda, la cate-

goria Video-mòbil (treballs
audiovisuals filmats amb un
telèfon mòbil) ha quedat
deserta. Entre els membres
del jurat que han seleccionat
els guanyadors hi ha desta-
cades personalitats del món
audiovisual com els periodis-
tes Hilario Pino i Rosa Maria
Calaf. L'entrega de premis

es va portar a terme el
dilluns passat al vespre i va
servir com a tret de sortida

d'un festival que se cele-
brarà fins el 6 de novembre
al centre cultural La Casa
Encendida, de Madrid. En
aquest primer acte del festi-
val també es va aprofitar l'o-
casió per retre un homenat-
ge al periodista Christian
Poveda, assassinat fa dos
mesos per les 'mares' (ban-

des) salvadorenyes que ell
mateix va retratar en el seu
documental La vida loca.

El periodista tortosí Dani Gutiérrez,
premiat a Urban-TV 2009

El documental
ESQUIVANT LES OMBRES,
del periodista tortosí
Dani Gutiérrez ha estat
un dels treballs pre-
miats en l’Urban-TV
2009, VII Festival
Internacional de
Televisió sobre Vida i
Ecologia Urbanes.

REDACCIO

Oferint obres de qualitat que generin debats
sobre la vida a les ciutats, així com incentivar
la feina dels creadors audiovisuals

Urban-TV reflexiona sobre la televisió

30 professionals
s’han trobat per
abordar la violència
masclista

Gandesa

Moment en què Dani Gutiérrez recollia el premi a  Madrid.
Cedida

Entrega de la medalla per part del director dels serveis a les TE, Adam Tomàs.
cedida
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Potser ha pogut passar que,
tot i el resultat de diumenge,
hi havia decisions meditades
amb independència del
darrer resultat? Podria ser.
En qualsevol cas, el cos tèc-
nic i també el secretari tèc-
nic, Carlos Alós, en principi
continuen.
Suposadament, la continuï-
tat d’Alós, si hi ha havia una
destitució a la banqueta,
tampoc no estava clara i és
que hagués pogut plantejar-
se la dimissió. 
Finalment, o com a mínim
aquesta setmana, no hi ha
cap novetat. El president,
Santi Pelejà, va informar ahir
a MÉS EBRE que el cos tècnic

estava ratificat: «tot continua
igual, com fins ara».
Així es va comunicar a la
plantilla dimecres, encara
que hi havia jugadors que
esperaven altres notícies
després de com havien anat
les coses entre el dilluns i el
dimarts. Però la situació no
canvia, tot i els rumors més
o menys ben encaminats

que han pogut indicar el con-
trari.
D’altra banda, el president
del CD Tortosa ha aclarit que
el club no ha contactat amb
Antoni Teixidó, extècnic de la
Rapitenca, per poder-lo fit-
xar. Ha estat un altre dels
comentaris que ha existit
durant els darrers dies.
Ha sigut una setmana con-

vulsa però, de moment,
només ha quedat en això.

Victòria
Tot ha succeït en el marc de
la segona victòria de l’equip
en la lliga. Fou diumenge,
contra el Marianao (2-1). 
Un gol escandalós de Mauri,
a manca de sis minuts pel
final, va signar una remunta-
da del Tortosa en un partit
que es va posar coll amunt a
la primera meitat amb el 0-1.
A la represa, amb més crite-
ri i amb fases de bon joc, els
roigiblancs van anar arribant
a la porteria contrària i van
començar a tenir ocasions.
Es cert que el Marianao va
poder sentenciar en dues
jugades, una d’elles evitada
amb molt d’encert per Raül
Jiménez.
Però la insistència i la bona
voluntat dels locals va gene-
rar l’empat, arran d’un cór-
ner. El partit, amb l’1-1, va
estar obert però el Tortosa
va demostrar ganes i volun-

tat. Va creure en el mateix. I
així va demostrar-ho Mauri
amb el gol. Un gol de crack.
De geni. D’imaginació, de
tècnica, de força, de pega-
da...de CHAMPIONS.
Des de 35 metres, va engal-
tar un obús que va entrar a
la xarxa, conscient que el
porter rival estaria avançat.
Euforia desmesurada i tres
punts que donen aire a un
Tortosa que ara en té set. 
Caldrà esperar com respon
l’equip a la setmana. Ha fet
un pas important. En queden
més. Demà dissabte (17 h)
visitarà el San Cristobal, ter-
cer classificat.  

El cos tècnic, ratificat

El Tortosa va guanyar
el diumenge passat el
Marianao (2-1). Mal-
grat el triomf, la set-
mana ha estat moguda
al club.

CD TORTOSA

El president diu que no han hagut converses amb Antoni Teixidó

M.V.

El Tortosa va guanyar el
Marianao (2-1), amb un
gran gol de Mauri, però
la continuïtat del cos
tècnic podia haver estat
en un interrogant.

Victòria però...

Fa unes setmanes, da-
vant de la situació del CF
Amposta i perquè el seu
futur pugui tenir més
llum, feia un crit des d’a-
quí demanant la  unió de
totes les parts implicades
per poder ajudar, en la
mesura que es pugui, a ti-
rar endavant el club de la
capital del Montsià.

Aquesta setmana, el
missatge d’unió el traslla-
do al CD Tortosa. Des del
principi de la lliga, amb el
0-3 de la Gramenet, s’ha
pogut observar des de fo-
ra alguna divisió interna.
Que quedi clar que no-
més és una apreciació. 

Ara, després dels da-
rrers esdeveniments, es
referma aquella aprecia-
ció de que pot existir-hi di-
visió. O, com a mínim,
opinions diferents. 

En el cas de que pugui
ser així, ja és bo que en
un club hi hagi debat i di-
ferents veus. El que pen-
so que també estaria bé
és que, encara que això
pugui arribar a passar
(que hi hagin veus diver-
gents), el millor és que hi
hagi claredat quan es pu-
gui o quan es vulgui arri-
bar a pendre una decisió. 

No sé, com sempre
dic, és una opinió. 

En els darrers anys ha
hagut molta confiança
amb el tècnic que ha es-
tat en el primer equip del
CD Tortosa. Sempre ha
costat pendre decisions.
Enguany, si es confirmen
els rumors, podia estar
previst canviar les direc-
trius a la novena jornada.

El que és evident és
que la trajectòria del Tor-
tosa, en l’inici de la com-
petició, no és bona. Es un
projecte nou, amb gent
jove i s’ha de tenir pacièn-
cia. Tot això està clar,
però no trau que no
s’està on es voldria. 

I l’equip necessita un
parell de reforços per
apuntalar-lo. I això s’havia
de veure a l’agost. Per
tant, d’una manera o d’u-
na altra, s’han d’aportar
solucions però sempre
des de la unió, en una
mateixa línia que, a hores
d’ara, potser s’hagi de
definir. Es l’any del cente-
nari i s’ha de buscar
aquesta unió per dur el
club on per història, es
mereix. 

Unió

L’opinió de Michel

La Rapitenca va empatar
diumenge a Benavent (2-2).
Era una jornada important per
millorar la imatge de l’anterior
davant l’Europa. «Vam fer un
bon partit. Vam jugar per
guanyar i, tot i que el Bena-
vent va tenir les seues op-
cions, nosaltres vam poder
decidir», deia el tècnic Jordi
Fabregat.

Callarisa va establir l’1-2,

avançada la represa, i la Rapi-
tenca, amb superioritat, va
poder sentenciar. No obstant,
van haver-hi decisions arbi-
trals que van ser determi-
nants amb dos possibles pe-
nals no xiulats i un gol anulat
per un dubtós fora de joc. Fa-
bregat, que fou expulsat, al
respecte, deia que «cal pen-
sar que l’àrbitre va tenir bo-
nes intencions, però és evi-
dent que les seues

apreciacions, sobre tot tres
que eren decisives, no van be-
neficiar-nos. Ja està passat i,
tot i que ens va perjudicar
molt, ja hem de mirar enda-
vant».

I això vol dir pensar en el
Palamòs, proper rival, diu-
menge a la Devesa (12 h).

«Es un partit importantís-
sim, per poder creure que
hem progressat i refermar-
nos com a equip, amb una bo-

na imatge i tenint solidesa a
casa. No serà fàcil perquè da-
vant hi haurà un rival experi-
mentat, fet per a jugar el play-

off. Haurem d’estar molt con-
centrats i buscar el triomf per
tornar a il.lusionar, intentant
jugar bé». Edu Aguilar pot tor-
nar mentre que cal esperar
l’evolució de Dani Tacón,
Efren, Chavero i Teixidó.

El partit és l’anterior al der-
bi a Amposta: «el més impor-
tant, a hores d’ara, és el pro-
per, contra el Palamòs. Es en
l’únic que hem de pensar a
hores d’ara».  

Guanyar per tornar a il.lusionar
La Rapitenca, dotzena, rebrà diumenge el Palamòs, vuitè classificat

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

Sergi Domènech, tècnic del Tortosa, a la roda de premsa de diumenge.
ME

Va privar els rapitencs
de poder guanyar el
partit al camp del
Benavent, en els darrers
minuts (2-2)

L’àrbitre...

L’Amposta va empatar diu-
menge amb el Blanes (2-2).
Miguel va fer l’1-0 però  el ri-
val va remuntar abans del
descans: «dues errades
greus ens van costar els
gols», deia el tècnic Franc Ar-
tiga. No obstant, afegia que
«la línia del joc de l’equip va
ser la mateixa de les darreres
jornades. Es va reaccionar

fent l’empat i tenint opcions
per guanyar». Gerard, a la re-
presa, va aconseguir el 2-2.
Malgrat els intents i les op-
cions ebrenques fins el final,
el gol no va arribar.

L’Amposta, que ha millorat i
que fa sis jornades que no
perd, és onzè amb 14 punts.
Diumenge (12 h.) visita el Pre-
mià, un equip en hores bai-
xes: «nosaltres ens hem de

preocupar de nosaltres matei-
xos i hem de mantenir el nivell
d’actitud i de joc de les últi-
mes setmanes. Ens hem d’a-
daptar al terreny de joc i no
especular, intentant traure un
bon resultat per arribar poste-
riorment al derbi en la matei-
xa dinàmica de les darreres
jornades». Yuri, lesionat, serà
baixa i s’afegirà a les dels san-
cionats José Lucha i Miguel. 

Sis jornades sense perdre
L’Amposta, que ha sumat 12 punts de 18, visita el Premià

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

El Kitcheé que entrena Jo-
sep Gombau i amb qui juguen
Sergio Auré i Ubay, va guan-
yar en la jornada passada al
South China (2-1). Aquest
equip és el campió en els da-
rrers anys i el rival a batre per
tots. Amb el triomf, els de
Gombau són líders de la clas-
sificació. Un fet que és un èxit
per al club i per a la seua afi-
ció. Això ha representat que la

família catalana a Kitcheé esti-
gui gaudint d’un gran mo-
ment, molt il.lusionant: «sa-
bem que les pretensions del
club són més modestes, però
com és lògic estem molt con-
tents de com va tot», deia Jo-
sep Gombau que aprofitava
«per saludar a tota la gent de
les Terres de l’Ebre» i agraia
«ser un dels candidats dels
EBRELÍDERS, una iniciativa que
em sembla sensacional».

Rei a Hong Kong
L’ampostí Gombau triomfa al Kitcheé

REDACCIÓ
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L’Ulldecona va guanyar dissabte passat el Gandesa (1-0). D’a-
questa forma, es recupera després dels darrers resultats i fa
un pas endavant per estar més prop de les seues possibilitats.
El partit va ser i també tàctic. L’Ulldecona va estar molt apli-
cat, ben posicionat sobre el camp i fent una bona pressió al
centre del camp del rival. El treball defensiu dels ulldeconencs
va ser efectiu i més quan van avançar-se en el marcador arran
d’un penal clar que va tranformar Dani. El Gandesa va intentar-
ho i va tenir un parell d’opcions per mitjà de Mohedano. Però,
tot i acabar amb doble superioritat numèrica, no va poder em-
patar. L’Ulldecona visitarà el Cambrils amb ganes de fer un al-
tre salt a la taula i acostar-se a les primeres places.  

L’Ulldecona es desplaça al camp de la Unió
Cambrils amb ganes d’enlairar-se a la taula

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia, amb dues victòries per golejada seguides, sem-
blava encarrilat en la bona direcció. Però diumenge, contra el
Torredembarra, aquesta direcció no va tenir continuïtat. L’ac-
titud de la Canonja, de la jornada anterior, no va aparèixer:
«no vam estar dins del partit en cap moment, i ja al seu inici
vam sortir desubicats i sense la tensió necessària», deia Gui-
llermo Camarero, tècnic del conjunt jesusenc.  

El tècnic afegia que «en els gols rebuts, vam cometre erra-
des individuals que es van pagar cares, van ser unes conce-
sions dins d’un partit en el que no vam estar a l’alçada». El
Catalònia, desè a la classificació, visita demà dissabte el cuer
del grup, l’Icomar. 

El Catalònia s’oblida de l’actitud de la
Canonja i cau golejat a la Santa Creu (1-4)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ascó va patir per guanyar l’Hospitalet (2-1): «va ser un equip
que em va agradar molt, es va tancar força bé i amb dos da-
vanters ràpids, sobre tot un que es diu Brigi, ens va crear pro-
blemes. Ells van avançar-se en el marcador i el partit va com-
plicar-se. Però, a còpia d’insistir, vam empatar amb un gran
gol de Juan Antonio i ja a darrera hora, arran d’una falta late-
ral, Mauricio va obtenir el 2-1», deia Cotaina, tècnic asconenc.
Paco Lorenzo i Oscar seran baixa en el proper partit a l’Aldea
mentre que s’espera que el pichichi J. Antonio Marin, amb mo-
lesties, estigui més recuperat. 
L’Aldeana buscarà sorpendre al líder (equip menys golejat) i re-
fer-se així dels darrer resultats. 

L’Aldeana, amb ganes de refer-se, rebrà el
líder Ascó, diumenge vinent

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar, per primer cop, ha encadenat dues victòries segui-
des i, d’aquesta forma, s’ha enlairat. Es cinquè. Per tant, està
a la pomada. Demà (16.30 h), visita el Gandesa, en un partit
en què els locals necessiten guanyar per mantenir distàncies i
per no entrar en cap espiral de dubtes, després de perdre a
Ulldecona, dissabte passat. Els canareus, per la seua part, arri-
ben al duel carregats de piles després de golejar a l’Aldeana,
en un partit complet en què van encarrilar el triomf al primer
temps. Ivan, Oscar i Alberto, de penal, en set miuts (33, 35 i
40) van marcar. Norbert va aturar el penal però l’àrbitre va or-
denar repetir-lo. A la represa, Oscar va tornar a marcar i el ju-
venil César va arrodonir el resultat (5-0).

L’Alcanar visita Gandesa, dissabte, amb
l’intent de no perdre la bona dinàmica

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

És ben cert que el Canyelles
no va merèixer la victòria. I
que va estar afortunat, amb
un dels gols. I que el Roque-
tenc va gaudir de més i mi-
llors ocasions per marcar.
Però tot això no és excusa
per una derrota inesperada i

que ja crea dèficit en un Ro-
quetenc que fins ara havia es-
tat ferm a casa. Ara, amb
aquesta derrota, ja n’encade-
na dues de seguides i s’estan-
ca a la taula. 

Era un partit en el que el
més difícil seria obrir la llauna.
I quan va fer-se, per mitjà d’A-

lex Gallego (minut 70), acte
seguit es va esvair l’objectiu
que tan havia costat obtenir.
El Canyelles va empatar. I, un
minut després, va avançar-se
en el marcador amb l’1-2. 

Tot i els intents posteriors,
desesperats, ja van ser este-
rils. 

El Roquetenc ja falla al seu
camp i no progressa

El Canyelles, en un minut, va sorpendre’l i va emportar-se el triomf (1-2)

REDACCIÓ

PREFERENT

La Cava va guanyar dissabte
passat a l’Ampolla (4-2) i va
recuperar-se de la derrota a
Icomar. La victòria va ser
molt més soferta del que es
podia pensar en el descans
quan els locals guanyaven 3-

0, gols de Nico i Pier de pe-
nal. El penal, a més, al minut
20, va suposar expulsió del
visitant Cristian. El partit, per
tant, estava ben encarrilat
per als locals. Però va can-
viar ben aviat a la represa.
David Cid fou expulsat i l’Am-
polla, que va guanyar me-

tres, va reduir distàncies
amb el gol de Vallés. Falta-
ven vint minuts, i el local
Adrian, que s’acomiadava de
l’equip en tornar a Rumania,
també va veure la segona
groga. L’Ampolla, amb supe-
rioritat, va fer el 3-2, per
mitjà de Robert. El derbi s’a-

justava i estava incert. Molt.
Cantó va fer entrar a Manel
per intentar aprofitar la seua
velocitat en un partit que es-
tava fracturat. I va aconse-
guir-ho. Manel va controlar
una pilota ja dins del camp
del rival i amb un semiarras-
tro se la va endur al lloc que

li convenia i des d’allí va ba-
tre a Mata. Era el 4-2 i un
derbi interessant i noble (tot i
que les expulsions facin pen-
sar en una altra cosa) va que-
dar sentenciat. La Cava, ter-
cer, agafa força per a visitar
el Valls, líder fins aquesta jor-
nada i que diumenge va per-
dre contrapronòstic amb el
Vila-seca (0-1). L’Ampolla,
que va veure frenada la tra-
jectòria dels darrers partits,
és sisena i rebrà a la Sénia.
Angel Garcia, el seu tècnic,
per motius personals no va
poder estar a la Cava. 

La Cava visita el Valls en el partit de la jornada
amb l’impuls del triomf amb l’Ampolla (4-2)
Els vallencs van perdre el primer partit a casa, segon seguit en la lliga, amb el Vila-seca

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va desfer-
se de la Canonja (3-1) i conti-
nua la bona marxa en l’inici del
campionat. Ja porta cinc victò-
ries seguides. És segon.

Jota va avançar els de Bí-

tem al primer temps. Però en
temps afegit, la Canonja va
empatar de penal: «es difícil
poder jugar tots els partits al
mateix nivell i la veritat és que
a la primera meitat ens va cos-
tar molt, no vam tenir la clare-

dat d’idees d’altres jornades»,
deia Nacho Pérez, tècnic del
Remolins-Bítem. A la represa,
no obstant, segons Nacho,
«l’equip va sortir amb una altra
mentalitat, més ofensiu. Va
disposar de la pilota i així va

crear més opcions». El pichi-
chi Marc Baiges (11 gols) va
marcar en cinc minuts a la re-
presa, un d’ells culminant un
contraatac que va dur Emili.
Sergio Ruiz i Oscar ja podrien
tornar demà.

La UE Remolins-Bítem doblega la Canonja i
ja acumula cinc victòries seguides (3-1)
Demà dissabte buscarà la sisena al camp del Torredembarra 

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Manel va sentenciar amb el 4-2.
ME

PRIMERA REGIONAL
Marc (R. Bítem)    11 gols.
Nico (la Cava)       9
Aleix (Catalònia)     9
Eugeni (Catalònia)  8
Gallego (Reddis) 8
Manel (Valls)         7
J. Antonio (Ascó)   7
Magí (Gandesa)     6
Jota (Rem. Bítem)  6
Alberto (Alcanar)    5
Fran (Canonja)       4
Emili (R. Bítem)      4
Aleix (Reddis)         4
Oscar (Alcanar)      4
Gentilesa Futbolme

GOLEJADORS

Nico, de la Cava.
ME

Alex Gallego va marcar el gol.

ME
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Iku va fer dos dels gols, dissabte contra el Benifallet (4-2).
CANAL TE

El Masdenverge va sortir al camp amb la lliçó ben apresa i cons-
cient que havia de jugar amb molta intensitat davant d’un dels
equips més potents del grup: el Deltebre. I així va fer-ho. Per
això el partit, al primer temps, va estar força anivellat amb equi-
libri de forces a la zona ampla del camp. A la represa, els locals
van avançar-se, amb l’1-0. El partit es complicava per als de Ro-
gelio. No obstant, van demostrar estar molt forts físicament i
van saber reaccionar quan pitjor ho tenien. No és la primera
ocasió que remunten un marcador advers. I van fer-ho. El Mas-
denverge no va poder pressionar de la mateixa forma i la in-
sistència del Deltebre li va portar a l’empat, amb el gol de Jau-
me Lletí. En els darrers minuts, el pichichi Robert va aconseguir
l’1-2. El davanter està en un gran moment, com el seu equip.  

El Masdenverge s’avança però un Deltebre en
ratxa i motivat remunta a darrera hora (1-2)

SEGONA REGIONAL

El Catalònia va guanyar l’Atlas Tortosa (2-1) en un partit molt
intens i anivellat que va estar obert fins els darrers minuts.
Amb aquest resultat, els de Chava i Jildo són líders en solita-
ri. I és que el Ginestar afrontava un partit complicat al camp
d’un emergent Campredó. Al final, empat a un gol.

Cal destacar, una setmana més, l’estat de forma i les can-
didatures de Godall (de moment, ha jugat els seus partits
com a visitant) i de Móra la Nova. Els godallencs van guanyar
amb autoritat a Benissanet (0-3) mentre que el Móra la Nova
va obtenir un triomf de prestigi a Arnes (0-2). El Flix, poc a
poc, també trau el cap a la part alta. Es quart a la classifica-
ció. Diumenge va golejar la Torre de l’Espanyol. 

El Catalònia és líder en solitari seguit per dos
equips que no perdonen: Godall i Móra la N.

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

El Perelló ja sumat nou punts dels darrers nou i s’ha recupe-
rat a la classificació. Ja té catorze punts i és setè. Un gol de
Niko, ja a la segona part, va permetre la victòria en un partit
travat i en el que l’Horta, ben posat, va vendre molt cara la
derrota. Els de Chema van tenir les opcions per poder empa-
tar i per això el partit va estar incert fins el final. També és
cert que el Perelló va gaudir de les seues per a poder senten-
ciar el marcador.

L’Horta, que té un partit menys, s’ha desunflat en les darre-
res tres jornades. Es tretzè, amb set punts. En la jornada vi-
nent rebrà el Batea, en el derbi de la Terra Alta. El Perelló ju-
garà a Corbera. 

El Perelló referma la seua reacció amb un
triomf treballat contra l’Horta (1-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

No s’havia jugat ni un minut, i el Santa s’avançava amb un gol de
Borrell. El Remolins-Bítem, però, va reaccionar, amb bon joc i
ocacions. Sisco, amb el llançament magistral d’una falta, va em-
patar. Els de Ferrando vivien els millors moments i van capgirar
el marcador per mitjà de David que va culminar una bona juga-
da col.lectiva. Només començar la represa, els de Bítem amplia-
ven l’avantatge amb un gol en pròpia porteria. Però el partit no
estava sentenciat. Borrell, amb un gran gol, establia el 3-2 i el
pichichi Pau, en posició molt protestada per fora de joc, va fer
el 3-3. Fins el final i amb el Santa amb deu, va poder passar de
tot. El partit va estar obert. Els locals, que s’enfrontaran als dos
primers, són quinzens i els de la plana, dotzens.

El Remolins-Bítem capgira un 0-1 però
després és el Santa Bàrbara qui reacciona (3-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Olímpic i Ametlla van oferir un partit molt interessant, amb
bon joc i ocasions. L’Ametlla, molt ben posat, es va avançar
a la represa, amb un gran gol, des d’uns 30 metres, per l’es-
caire, de Dani Jerez. L’Olímpic va reaccionar i fou efectiu per
mitjà de Dani Roqueta. El partit va estar obert fins el final
però l’1-1 no es va moure. Segons Narcís, tècnic local, «va
ser una confrontació amb molt de ritme i en la que hagués
pogut guanyar qualsevol dels dos, per les ocasions i el joc».
Juanjo Balfegó, tècnic de l’Ametlla, estava «satisfet de l’e-
quip, segueix progressant i està en la bona línia». L’Olímpic
és desè i l’Ametlla, quart.

Olímpic i Ametlla demostren el seu bon
moment en un partit «vibrant» (1-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Segona derrota seguida del Batea. Diumenge va ser contra
l’Amposta (0-2), un equip que s’està adaptant i que s’ha fet
molt fort en defensa (és dels menys golejats). A més, a Ba-
tea, va ser resolutiu i en el darrer tram de la confrontació va
decantar el partit al seu favor amb els gols de Guardiola i de
JJ Magrinyà, ja en temps afegit.

L’equip ampostí, amb catorze punts, és sisè a la taula. El
Batea és vuitè, després de les dues derrotes. L’equip de Gas-
par va quedar-se al primer temps amb un menys per l’expul-
sió d’Edgar i, tot i que va lluitar i va intentar-ho amb opcions,
no va poder igualar el marcador. El 0-2, ja al final, va decidir.

El Batea veu frenat el seu impuls per un
Amposta que ha crescut (0-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Camarles va guanyar el segon partit de la temporada. Fou
diumenge contra la Rapitenca, equip que fora de casa no pot
complementar fins ara els bons resultats que obté a casa.

Els de Barbosa eren conscients de la importància que te-
nien els punts per a reaccionar i disposar de més autoestima.
Al primer temps van gaudir de l’encert necessari per marxar
al vestidor amb el 2-0. A la represa van poder mantenir l’avan-
tatge tot i els intents dels rapitencs. Aquests van entrar en la
confrontació però ja va ser tard. Els darrers minuts,amb el 2-
1, foren angoixants per al Camarles que, no obstant, va aca-
bar confirmant una victòria que l’allunya de la zona baixa.

El Camarles va véncer la Rapitenca (2-1) i va
sumar tres punts d’or per a recuperar-se

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El filial de l’Aldeana va fer els primers gols a la categoria.
Gols, per tant, històrics per aquest equip. El conjunt d’Angel
Pagà va avançar-se al minut 10 amb el 2-0 al marcador. Un
resultat que indicava, en aquell moment, que l’equip pròspe-
ra i que pot fer més del que els resultats han indicat fins ara.
El Pinell cal dir que va reaccionar i en dues accions de David
Avila i Toni empatava. Però els aldeans, fins al descans, van
merèixer més pel seu joc i la seua lluita. A la represa, no obs-
tant, els pinellans, segons a la taula, trencaven el partit per
mitjà de Serrano i de Toni, un altre cop, que establia el 2-4.
Pachan, ja a darrera hora, aconseguia el 2-5 final. 

L’Aldeana fa els primers gols i posa contra les
cordes al Pinell, al primer temps

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Méndez (Corbera) 9 gols
Robert (Deltebre)          7
Abdul (Batea) 7
Jesús (J. i Maria) 7
Cornejo (Camarles) 7
Pau (S. Bàrbara)           7
Toni (Pinell) 7
X. Gilabert (Deltebre)     5
Jefrey (J. i Maria)          5
D. Avila (Pinell)              6
Albert (Olímpic)             6
Iku (Jesús i Maria)          5
Andreu Roi (Rapitenca)   5

Jordi Rovira (Ametlla)     5
Yalti (Batea)                  4
Saki (Rapitenca)            4
Nico (Perelló)                4
Josep (Rapitenca)          4
J. Prats (Horta)             4
Fran Moreno (Perelló)     4
Morillo (Ametlla)             4
Manel (Ametlla)              4
Rabat (Vilalba)              4
Narcís (Perelló)              3 
Oriol (Amposta)            3
Marc (Corbera)             3
gentilesa de futbolme

Robert (Deltebre) va fer el gol del triomf i ja
s’acosta al pichichi de la taula de golejadors

REDACCIÓ

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL 

Com en tots els partits, el
Jesús i Maria, líder del grup
i únic equip que encara no
ha perdut, va sortir mot fort,
jugant amb molta intensitat.
Al minut 9, Iku obria el mar-
cador en rematara un llança-
ment de banda que va traure
Miguel. Al 17, Jesús
Ferreres, afectat per un

procès gripal (per això fou
substituït poc després) va
aconseguir el 2-0 que ja
decidia molt la confrontació.
El domini del Jesús i Maria li
representava nombroses
ocasions i així Oscar, dos
cops, Albert, Miguel i Ximo,
amb el llançament d’una
falta, podien ampliar el mar-
cador. 

Finalment, a poc del desc-
vans, era Mateo qui ho acon-
seguia.  
A l’inici de la represa, Iku,
culminant una falta que va
penjar Ximo, feia el 4-0. Els
locals, a partir d’aquell
moment i amb el duel total-
ment finiquitat, es van aco-
modar i el Benifallet, amb
molta voluntat, va reduir

distàncies amb una falta que
va traure Povill i amb una
jugada de Marc, ja al minut
85. Era el 4-2 definitiu.
El líder va superar a un dels
cuers actuals del grup i en la
jornada vinent rebrà el filial
de l’Aldeana, l’altre equip
que està a la part baixa de la
taula, sense encara haver
puntuat.
L’equip de Torres és el
màxim anotador del grup
amb 25 gols i segueix en
una línia ferma, en el primer
llloc de la taula quan han
passat vuit jornades de l’inici
del campionat de lliga, al
grup ebrenc de Segona. 

El líder sentencia al minut 60 i s’acomoda
en el darrer tram del partit (4-2)

Diumenge rebrà a l’altre cuer del grup, al filial de l’Aldeana
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Deltebre-Olímpic (17 h)
Diumenge

Jesús i Maria-Aldeana (16 h)
Pinell-Rem. Bítem (15.30 h)

S. Bàrbara-Vilalba (16 h)
Corbera-Perelló (16 h)
Horta-Batea (15.45 h)

Amposta-Camarles (17 h)
Rapitenca-Masdenverge (16.30 h)

Benifallet-Ametlla (15.30 h)

RESULTATS
8 jornada Segona regional

Aldeana-Pinell 2-5

Batea-Amposta 0-2

Camarles-Rapitenca 2-1

Jesús i Maria-Benifallet 4-2

Masdenverge-Deltebre 1-2

Olímpic-Ametlla 1-1

Perelló-Horta 1-0

Rem. Bítem-S. Bàrbara 3-3

Vilalba-Corbera 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 8 25 10 22

2. Pinell 8 21 8 19

3. Deltebre 8 17 7 19

4. Ametlla 8 17 9 16

5. Rapitenca 8 21 12 15

6. Amposta 8 13 7 14

7. Perelló 8 16 11 14

8. Batea 8 13 9 14

9. Corbera 7 18 13 12

10. Olímpic 8 11 12 11

11. Vilalba 8 9 10 11

12. S. Bàrbara 8 14 14 10

13. Horta 7 10 7 7

14. Camarles 8 10 16 7

15. Rem. Bítem 8 11 20 7

16. Masdenverge 8 9 18 5

17. Benifallet 8 7 21 0

18. Aldeana 8 2 40 0

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Tivenys-Benissanet (15.30 h)
Móra Nova-Ulldecona (16.30 h)

Campredó-Arnes (17 h)
Roquetenc-Rasquera (16.30 h)

Alcanar-Jesús i Maria (18 h)
Diumenge

Torre Espanyol-Fatarella (16 h)
Flix-Godall (16 h)

Ginestar-Atlas Tortosa (16 h)
Tivissa-Catalònia (16 h)

RESULTATS
7 jornada Tercera regional

Arnes-Móra Nova 0-2

Benissanet-Godall 0-3

Flix-Torre Espanyol 7-2

Campredó-Ginestar 1-1

Jesús i Maria-Roquetenc 1-4

Catalònia-Atlas 2-1

Fatarella-Alcanar 0-0

Rasquera-Tivissa 2-2

Ulldecona-Tivenys 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Catalònia 7 13 7 15

2. Godall 7 20 10 14

3. Móra Nova 7 11 7 14

4. Flix 7 25 11 13

5. Ginestar 7 21 12 13

6. Roquetenc 7 12 8 13

7. Campredó 7 12 8 11

8. Alcanar 7 8 7 10

9. Benissanet 7 9 11 10

10. Atlas Tortosa 7 12 11 9

11. Ulldecona 7 11 11 9

12. Tivissa 7 10 11 9

13. Rasquera 7 15 12 8

14. Tivenys 7 12 12 8

15. Arnes 7 13 15 7

16. Fatarella 7 7 15 7

17. Jesús i Maria 7 12 26 4

18. Torre Espanyol 7 8 37 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Torredemb.-Rem. Bítem (16.30h)
Icomar-Catalònia (17 h)

Gandesa-Alcanar (16.30 h)
Diumenge

Valls-la Cava (16.30 h)
Ampolla-la Sénia (16 h)
Canonja-Reddis (11.45 h)

Cambrils U-Ulldecona (12.15 h)
Aldeana-Ascó (16.30 h)
Vilaseca-Hospitalet (16 h)

RESULTATS

8 jornada, Primera regional 

Valls-Vilaseca 0-1

la Cava-Ampolla 4-2

la Sénia-Icomar 0-0

Catalònia-Torredembarra   1-4

Rem. Bítem-Canonja         3-1

Reddis-U. Cambrils 4-2

Ulldecona-Gandesa 1-0

Alcanar-Aldeana 5-0

Ascó-Hospitalet 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ascó 8 13 6 19

2. Rem. Bítem 8 28 10 18

3. la Cava 8 21 11 18

4. Valls 8 14 8 18

5. Alcanar 8 18 12 15

6. Ampolla 8 12 8 14

7. Reddis 8 15 11 13

8. Gandesa 8 15 12 12

9. Torredem. 8 14 11 11

10. Catalònia 8 22 15 10

11. Ulldecona 8 14 15 10

12. Canonja 8 11 14 10

13. la Sénia 8 7 13 8

14. Vilaseca 8 5 15 7

15. Aldeana 8 9 22 7

16. Cambrils U 8 8 25 6

17. Icomar 8 6 13 5

18. Hospitalet 8 10 21 5

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Catllar-Vista Alegre

O. Can Fatjó-Camp Clar

St. Ildefons-Cambrils

Mollerussa-Alcarràs

Morell-Horta

Cervera-Pub. Cases

Viladecans-Roquetenc (diu 12 h)

Canyelles-Martorell

Sitges-Torreforta

RESULTATS

8 jornada, Regional preferent

Catllar-Sitges 1-0

Vista Alegre-O. Can Fatjó     2-3

Camp Clar-St. Ildefons 3-3

Cambrils-Mollerussa 2-2

Alcarràs-Morell 1-0

Horta-Cervera 0-0

Pub. Cases-Viladecans        0-2

Roquetenc-Canyelles 1-2

Martorell-Torreforta 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 8 24 8 19

2. O. Can Fatjó 8 19 11 17

3. Horta 8 14 4 14

4. Cambrils 8 16 12 14

5. Alcarràs 8 16 11 13

6. Viladecans 8 12 11 13

7. Mollerussa 8 16 18 13

8. Camp Clar 8 16 14 12

9. P. Cases 8 15 16 12

10. Torreforta 8 10 10 11

11. Roquetenc 8 11 12 10

12. Sitges 8 11 12 10

13. Canyelles 8 16 24 10

14. Cervera 8 13 11 9

15. Catllar 8 8 20 9

16. Morell 8 7 12 8

17. S. Ildefons 8 11 14 6

18. Martorell 8 9 24 2

Regional preferent

Una acció del derbi de dissabte entre la Cava i l’Ampolla (4-2).
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

La Cava, que dissabte
passat va guanyar
l’Ampolla (4-2), visita
el Valls, en la jornada
vinent.

Partit de la jornada
PRÒXIMA JORNADA
Santboià-Manlleu

Hospitalet-Pobla Mafumet
Prat-Olesa

Blanes-Balaguer
Premià-Amposta

Rapitenca-Palamòs
Castelldefels-Benavent

Vilanova-Europa
Cassà-Reus

Llagostera-Cornellà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Reus 11 7 3 1 23 5 24
2. Santboià 11 7 2 2 23 14 23
3. Europa 11 7 2 2 18 12 23
4. Hospitalet 11 6 4 1 19 5 22
5. Llagostera 11 5 5 1 19 7 20
6. Prat 11 6 2 3 18 9 20
7. Manlleu 11 5 5 1 14 8 20
8. Palamòs 11 6 0 5 17 14 18
9. Cornellà 11 5 2 4 13 18 17
10. Benavent 11 4 4 3 12 15 16
11. Amposta 11 3 5 3 16 17 14
12. Rapitenca 11 4 2 5 18 20 14
13. Castelldefels 11 3 3 5 14 21 12
14. Balaguer 11 3 2 6 16 18 11
15. Blanes 11 3 2 6 13 22 11
16. Vilanova 11 3 2 6 10 24 11
17. Premià 11 3 1 7 10 15 10
18. Pobla Mafumet 11 3 0 8 14 21 9
19. Cassà 11 2 1 8 13 23 7
20. Olesa 11 0 3 8 5 17 3

Tercera divisió RESULTATS
11a jornada, Tercera divisió

Pobla Mafumet-Santboià 1-3
Olesa-Hospitalet 1-3
Balaguer-Prat 2-3
Amposta-Blanes 2-2
Palamòs-Premià 1-0
Benavent-Rapitenca 2-2
Europa-Castelldefels 2-0
Reus-Vilanova 7-0
Cornellà-Cassà 2-1
Manlleu-Llagostera 2-2

PRÒXIMA JORNADA
San Cristobal-Tortosa

Tàrrega-Peralada
Vilassar-Poble Sec

Sants-Banyoles
Masnou-Santfeliuenc

Gramenet B-Vilafranca
Iberiana-Rubí

Igualada-Mataró
Guíxols-Montcada

Marianao-Muntanyesa

RESULTATS
9 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 9 21 8 22

2. Vilafranca 9 17 9 19

3. S. Cristobal 9 11 5 19

4. Igualada 9 12 8 18

5. Peralada 9 12 9 18

6. Rubí 9 14 8 16

7. Muntanyesa 9 14 10 16

8. Masnou 9 17 14 16

9. Guíxols 9 11 8 14

10. Tàrrega 9 13 12 13

11. Santfeliuenc 9 10 9 13

12. Sants 9 11 11 13

13. Banyoles 9 8 12 11

14. Poble Sec 9 9 14 10

15. Iberiana 9 10 16 9

16. Tortosa 9 6 14 7

17. Vilassar 9 6 14 6

18. Mataró 9 10 15 5

19. Marianao 9 6 13 5

20. Montcada 9 8 17 4
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L'escola, que estarà dirigida
per tècnics qualificats, està
adreçada a xiquets d'entre 4
i 9 anys, de les categories
benjamí i prebenjamí.
Actualment el Jesús
Catalònia, un club amb més
de 80 anys d'història, té un
planter de futbol base de
120 jugadors. Dimarts va
signar-se el conveni entre els
dos clubs en un acte a la seu
de l'EMD de Jesús, que va
comptar amb la presència
de l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, el president de
l'EMD de Jesús, Pere
Panisello, el vicepresident de
la Fundació RCD Espanyol,
Antoni Fernández Teixidó, el
president del Catalònia,
Francesc Subirats, el direc-

tor general de la Fundació
RCD Espanyol, Javier Sáenz,
el director de la Ciutat
Esportiva de l'Espanyol, Eloy
Pérez, i una nombrosa repre-
sentació dels xiquets que
conformen el futbol base del
Catalònia, que estrenaven la
indumentària espanyolista.
També va assistir el presi-
dent de Penya Blanc-i-blava
de l'Ebre, Josep L. Antó.
Pere Panisello va recordar la
importància del Catalònia
com a exponent del teixit
associatiu del poble i la seva
llarga història, que els va por-
tar a convertir-se en els pri-
mers de les Terres de l'Ebre
a disposar d'un camp de
gespa artificial. El president
del club jesusenc, Francesc
Subirats,  va afegir que "el
futbol base és la base del
Catalònia", i que la seva "és
una aposta per la formació
dels joves, per damunt de la
competició". De la seva
banda, el director general de
la Fundació ha destacat que
la de Jesús serà la primera
escola esportiva que obre
l'Espanyol a totes les comar-

ques de Tarragona, i ha
agraït al Catalònia l'haver fet
confiança al club perico per
tirar endavant aquest projec-
te. I, finalment, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, que ha
expressat la seva satisfacció
en la seva doble condició
d'alcalde i de seguidor
espanyolista, ha agraït la ini-
ciativa de l'Espanyol i del
Jesús Catalònia. En acabar,

el president del Catalònia i el
vicepresident de la Fundació
de l'Espanyol es van inter-
canviar les camisetes dels
clubs i aquest últim li’n va
regalar una del club perico a
l'alcalde. 
SERRALLERIA PEDROLA i MUNIATTO

XOU són els patrocinadors de
les samarretes del CF
Catalònia per quan els joves
juguin els caps de setmana.

Conveni entre el CF Jesús
Catalònia i l’Espanyol

La Fundació RCE Es-
panyola ha signat un
conveni amb el CF
Catalònia per a la
creació d’una escola
de futbol.

ACTUALITAT

Serà la primera escola del club PERICO a la demarcació de Tarragona

REDACCIÓ

Dimarts es va signar el conveni entre el Catalònia i l’Espanyol.
ME

El Tortosa juvenil de Lliga
Nacional va perdre dissab-
te passat en la seua visita
al camp de la Fundació
Mataró (3-1). Un partit que
va repetir guions d’altres
en els que els de Videllet
s’han esforçat i han tingut
possibilitats fins ben
avançada la segona meitat
però en els que han acabat
cedint.
Jordi Videllet, tècnic del
juvenil del Tortosa, manifes-
tava que «l’equip va estar
molt ben posat a la primera
meitat. Va controlar el joc i
va gaudir de dues o tres
opcions per marcar. A la
represa, durant els primers
minuts, va seguir igual.
Però als vuit minuts, ens
van robar una pilota i amb
un xut exterior ens van
marcar l’1-0. Vam recacio-
nar i Sergi Ventura, de
falta, va aconseguir l’em-
pat». Restaven trenta
minuts i, amb l’1-1, segons
el tècnic del Tortosa, «vam
recuperar el domini però, a

la vegada, el partit s’anava
trencant i nosaltres vam
perdre ordre sobre el
camp, per tenir ansietat de
voler guanyar el partit».
D’aquesta forma, fou el
Mataró qui va sorpendre en
una jugada a la defensa
avançada del Tortosa i va
fer el 2-1 (minut 80). La
posició del jugador local
fou molt protestada per
fora de joc. Però l’assistent
no va aixecar la bandera. El
Tortosa ja fou un equip pre-
cipitat. Angel, potser amb
massa rigor, va veure la
veure la vermella i tot va
acabar-se amb el 3-1, que
va arribar en un contraatac
local al minut 90.

Derrota al camp de la
Fundació Mataró (3-1)

El partit va decidir-se en els darrers minuts

REDACCIÓ

LLIGA NACIONAL JUVENIL

Una formació del Tortosa juvenil, d’aquesta temporada.
ME

Pau Roselló, de la Sala Am-
posta, va acabar en la 28ena.
plaça a l’Europeu Júnior cele-
brat a Odense. 

El tirador ebrenc confiava
en poder quedar en una posi-
ció capdavantera. De fet en
anteriors ocasions havia aca-
bat entre els deu primers de
la classificació final.  Va guan-

yar tres combats de sis i a la
taula de 64 es va imposar
però va perdre en la de 32. El
seu company Ignasi Fabre-
gues va ser el 74 dels 81 tira-
dors que van haver-hi en la
competició. Per tant, resultats
inesperats per als tiradors,
però, a la vegada, també des-
tacar la nova participació en
una prova com aquesta.

Va acabar en la 28ena. plaça
REDACCIÓ

ESGRIMA

Albert Montañés, número
34 del rànquing de l’ATP, va
passar a la segona ronda
del València Open 500,
imposant-se a Bautista-Agut
(número 315 del rànquing).
Tot i tenir més dificultats de
les previstes, el tenista
ebrenc va poder passar a la
segona ronda. 
Aquesta l’havia de disputar

ahir contra el valencià David
Ferrer (número 18 de l’ATP).
Montañés i Ferrer havien
jugat en dues ocasions. En
totes dues va guanyar el
valencià. En el moment del
nostre tancament, el partit
encara no s’havia acabat.
MÉS EBRE està al costat de
Montañés, un dels aspirants
a Ebrenc de l’Any dins dels
EBRELÍDERS.  

Montañés, en l’Open 500 
de València

Pau Roselló va competir a
l’Europeu Júnior

S’havia d’enfrontar a David Ferrer

REDACCIÓ

TENIS

La patinadora de l’Aldea ha
estat enguany campiona
provincial i segona en el
campionat d’Espanya. Ara,
amb 18 anys, categoria
júnior, pot completar una
temporada extraordinària
en el Mundial que es dispu-
tarà a la localitat alemana
de Freifurg. 
Júlia està treballant amb

moltíssima il.lusió i ganes
per poder fer història i aca-
bar entre les cinc primeres
posicions o fins i tot poder
fer podi, una possibilitat
que en cap cas es descar-
ta però que depèn de fer
una competició prop de la
perfecció, tant en l’aspecte
esportiu com en el mental.
La setmana vinent, la res-
posta. 

El Mundial espera a 
Júlia Ventura

Competirà la setmana vinent
REDACCIÓ

PATINATGE ARTISTIC

Després de disputar les
quatre primeres jornades
de lliga, el CH Amposta
Lagrama afrontarà un
calendari, a priori, asse-
quible. 
En aquesta vinent, el con-
junt d’Ivan Dragic visitarà
la pista del darrer classifi-

cat, un equip que encara
no ha puntuat: el
Lacturale Itxako.
Posteriorment, rebran el
Monovar, líder actual amb
vuit punts i al Granollers.
Les ampostines han
sumat cinc dels vuit punts
possible en el que portem
de lliga. 

El CH Amposta visitarà la
pista del cuer, el Lacturale

REDACCIÓ

El Tortosa juvenil, equip
que entrena Jordi
Videllet, es desplaça
demà dissabte al camp
del Sant Andreu on
jugarà a les 18.15 h.

Proper partit

CH Amposta.
Cedida
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Ignasi Blanch i Gisbert, dissenyador de Roquetes que ha deixat empremta al Mur de Berlin 

El roquetenc, Ignasi
Blanch, únic representant
de Catalunya i l'estat
espanyol en el projecte
internacional “East Side
Gallery”, tornarà a repin-
tar el seu mural “Parlo
d'amor” sobre el mur de
Berlin durant la celebració
del 20è aniversari de la
seva caiguada. El major
segment de mur que es
conserva a Berlín, l'east
side gallery , serà restau-
rat i pintat de nou pels
artistes que ho van fer al
1990. El patrocinador per
a la restauració del mur,
serà la fundació Deutsche
Klassenlotterie (els bene-
ficis de la qual es dedica-
ran a projectes culturals)
conjuntament amb la ciu-
tat de Berlín. Ignasi
Blanch residia a Berlín, el
9 de novembre quan va
caure el mur i east side
galery fou una iniciativa
cultural, creada poc des-
prés de la caiguda del
mur, amb la intenció de
conservar una part d'a-
questa espectacular i
dolorosa tàpia, com
record i testimoni del que
va significar. El projecte
sobre el mur va ser una
idea de l'associació priva-
da WUWA i de la galerista

Christine MacLean, ara
desvinculada del projec-
te. La idea era salvaguar-

dar 1'3 km. de l'antic mur
i cedir-lo a artistes de
diferents països, perquè
expressessin el seu senti-
ment respecte a aquesta
paret de ciment que
durant 28 anys va dividir

famílies, amics i en defini-
tiva, una ciutat sencera.
El tros de mur escollit per

al projecte va ser el
comprès entre
l'Oberbaumbrücke i
l'Estació Central de l'antic
Berlín de l'Est, en el barri
de Friedrichshain. Per for-
mar part del projecte era
necessari participar en un
concurs públic, presen-
tant una idea per a un
possible mural i algunes
mostres del treball artís-
tic particular. Ignasi
Blanch va ser escollit
com únic representant
espanyol. East side
gallery es va inaugurar
oficialment el 28 de

setembre de 1990.
“Parlo d'amor” sobre el
mur de Berlín és una pin-
tura en tons grisos, ocres
i negre, representant tres
rostres que reflecteixen el
sentiment particular de
l'artista respecte a l'a-
mor, i la seva experiència
viscuda durant un període
llarg i profitós en la ciutat
de Berlín. Una imatge vin-
culada amb el seu treball
en impressió litogràfica
que Blanch estava realit-
zant a la ciutat. La seva
pintura, de 3 5 x 5
metres, pot visitar-se

també en la ciutat de
Roquetes (Tarragona), on,
gràcies a la col·laboració
del Consulat General
d'Alemanya, la Diputació
de Tarragona i
l'Ajuntament de la ciutat,
es va reproduïr, a escala
real, el tros de mur amb
el motiu de Blanch. Kani
Alavi segueix presidint el
col·lectiu d'artistes i és el
coordinador de tots els
actes que en motiu del 20
aniversari se celebraran
en la ciutat de Berlín, com
la iniciativa per part de
l'associació d'artistes de

l'east side gallery  per
què aquesta galería d'art
a l'aire lliure, sigui recone-
guda com patrimoni de la
UNESCO. L'objectiu és
que totes les pintures res-
taurades quedin com
noves quan es compleixi
el vintè aniversari de la
caiguda del Mur, el proper
9 de Novembre. Una ini-
ciativa que també forma
part de la renovació del
barri de Friedrichshain i
de la desangelada zona
entre l'Ostbahnhof i
l'Oberbaumbrücke, lloc
de gran atracció turística.

L’artista amb “parlo d’amor” va voler plasmar
el que  sentia respecte a l’amor i la seva
experiència viscuda a Berlín en aquella època.

El trosset de mur de Blanch
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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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La fusió entre la cuina oriental i la cuina de 
les Terres de l'Ebre afegeix un toc exòtic, aquesta setmana, al PRIMENTONS I TOMATES

Una altra setmana tornem a
sortir amb un programa per
a llepar-se els dits. En Mi-
quel Pujol, del BART’S CAFÈ

d’Amposta ens mostra com
preparar els MAKIS de sípia.
Necessitarem 3 sípies ne-
tes mitjanes, fresques o
congelades per fer l'enrot-
llat. El farcit, en el nostre
cas, el farem amb un salte-
jat de xampinyons, alls i juli-
vert. Començarem pel far-
cit, en una paella mitjana
saltejarem els xampinyons
amb els alls i el julivert. Ho
reservem i precalentarem el
forn a 240 graus. Tritura-
rem les tres sípies fins
aconseguir un puré de sí-
pia. Un cop triturades, da-
munt d'un paper film per a
forn, crearem una capa
amb el puré suficientment
gran com per a després po-

der-la enrotllar. Un cop feta
la capa de sípia, al damunt
aplicarem el saltejat de
xampinyons i ho enrotlla-
rem. Un cop enrotllat, ho in-
troduïrem al forn durant 10
minuts a màxima potència i
ho treurem del forn. Ara no-
més ens farà falta tallar-lo i
presentar-lo. Totes les re-
ceptes que apareixen en
aquestes planes les podeu
veure, juntament amb el ví-
deo, al blog de «PRIMENTONS

I TOMATES» www.primen-
tons.blogspot.com. A més
podeu consultar les fotogrà-
fies de tots els programes i
informació ampliada de
aquestes receptes. Si esteu
al facebook, podeu afegir-
vos al grup de PRIMENTONS I

TOMATES, l’enllaç a aquest
grup també el podeu trobar
al nostre blog. Com podeu
veure aquesta temporada
estem més electrònics que
mai, aquest fet ens facilita
la comunicació amb els nos-
tres seguidors, qualsevol
consulta que tingueu ens la
podeu fer arribar mitjançant
el grup de facebook o el
blog. Finalment, destaquem
que la candidatura d’Amado
Cebolla als EBRELÍDERS. Està

sent tot un èxit -www.ebreli-
ders.cat-.
La seva candidatura a la

categoria de gastronomia i
turisme per la tasca realit-
zada al programa de CANAL

TE, encapçala el llistat amb
més de 10 vots respecte en
segon candidat. 

“Primentons i Tomates”. Avui: Makis de sípia  

Els MAKIS, a la cuina ja-
ponesa són enrotllats,
aquests igual poden
ser amb algues com
amb peix, en el nostre
cas, els MAKIS de sípia
són enrotllats de sípia
farcits de xampinyons.

REDACCIO

El plat de la setmana.

MARIANO LALANA

Amado amb el Miquel Pujol, en un moment del programa.

www.guiate.cat
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És probable que avui et sentis més susceptible
del normal i visquis coses amb la teva parella
que et produeixin malestar. Si evites l'ansietat
emocional seràs més feliç. 

Taure
20/4 al 19/5

Avui plantejaràs els teus assumptes senti-
mentals amb un gran esperit de risc.
Mentalment estàs molt actiu però et costa
moure el cos.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui manifestes sentiments càlids, comunica-
tius  i de plena fusió amb la teva parella o amb
el teu entorn més íntim. No t'obsessionis amb
els teus assumptes de treball.     

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor prefereixes que les coses
estiguin clares ja que no pertanys  a un signe
gaire donat als canvis. Intenta conèixer el teu
control pel que fa a les emocions. 

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor no pots trair-te
.Expressa avui els teus veritables sentiments.
Tracta per tots els mitjans d'alimentar-te de la
manera adequada. 

Verge
23/8 al 21/9

Tracta d'evitar que la teva vida sentimental
és transformi en una cosa problemàtica.
Respecte  a la salut, actualment la teva ment
és una tempesta d'idees. 

Balança
22/9 al 22/10

Avui és un magnífic dia per obrir-te al món.
La teva vida social pot donar més d'una sor-
presa . Ho tens tot a favor teu sempre que
no sobrepassis certs límits .

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor la teva autoestima pas-
sarà per alts i baixos .Hauràs de controlar els
teus canvis d'humor .Avui estaràs amb les piles
molt carregades.   

Sagitari
21/11 al 21/12

Respecte a l'amor , vés amb compte de
voler viure somnis utòpics o t'enduràs una
desil·lusió. Per millorar el teu estat de salut
has de tenir més disciplina i cuidar-te més.   

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui tindràs l'habilitat de rectificar una con-
ducta que en el fons perjudica la teva vida
sentimental. Has de viure d'acord  amb les
teves creences i valors.  

Aquari
20/1 al 18/2

L'amor et  pot donar noves sensacions  i expe-
riències. Les  coses estan canviant. Respecte a
la salut , avui pots viure petits problemes rela-
cionats amb el cansament acumulat.

Peixos
19/2 al 20/3

Avui la teva vida sentimental nos serà preci-
sament un bassa d'oli .Respecte a la salut,
pensa que de vegades les tensions te les
crees tu mateix. 

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.

Martí Marin, Mª dels Angels       Av. Goles de l'Ebre, 21  (Deltebre) 977480032

Capella Arzo, Godofredo Av.Molins d'en Compte,50 (Jesús) 977500764

Beltran Roca, Hereus de Mª Brunilda Vint-i-vuit, 7 (L’Aldea)  977470010

Forés Ventura, Mª Cinta Barcelona, 46 (St. Llatzer)  (Tortosa) 977510084  

Ulldemolins Reverter, Xavier        Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Salom Beltran, Artur Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Franquet Tudó, Elvira           Plaça Espanya, 5 (St. Carles de la Ràpita)  977740164

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

22º 12°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
fins a migdia estarà poc o mig ennuvolat per núvols alts i mit-
jans arreu, a partir de llavors s'aclarirà i quedarà serè o poc
ennuvolat fins al vespre. A partir d'aleshores hi haurà un aug-
ment dels núvols per l'oest.
Independentment, al vessant nord del Pirineu estarà molt
ennuvolat o cobert, amb l'obertura de clarianes durant al
tarda. 

Precipitacions: 
fins a migdia se n'esperen de febles i disperses al vessant
nord del Pirineu.
La cota de neu pujarà dels 1200 als 1400 metres al llarg del
matí. 

Temperatures: 
les mínimes baixaran lleugerament mentre que les màximes
quedaran lleugerament superiors. 

Visibilitat: 
bona en conjunt, tret de la cara nord del Pirineu on serà
regular o dolenta fins a migdia. 

Vent: 
bufarà de components nord i oest entre fluix i moderat en
general arreu, amb alguns cops forts de matinada als dos
extrems del país. Tot i això, al centre del dia quedarà fluix i
de direcció variable al Litoral i el Prelitoral Central i a l'inte-
rior del quadrant nord-est. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
bufarà vent de component nord entre fluix i moderat, més
reforçat al nord de la zona.
Marejol amb àrees de maror. Lleugera mar de fons del nord. 

Costa Central:
fins a mig matí i de nou a partir del vespre bufarà vent de
component oest entre fluix i moderat, la resta del dia que-
darà fluix i de direcció variable.
Marejol. 

Costa Daurada:
bufarà vent de component oest entre fluix i moderat, amb
cops forts de matinada, serà de mestral al sud del cap de
Salou i entre mestral i Ponent a la resta.
Marejol.

El temps. Previsió
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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.

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

L'Ampolla. Local de 35m2
davant club nautic, a l'edi-
fici “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)..

Reus. Gran oportunitat de local
comercial al centre 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’aparcament al mateix edifici.
661 91 35 88

Sant Carles de la Rápita. Es
lloga entresol ubicat a les
galeries comercials Hort del
Rei. Ideal per despatx.
676 91 93 78

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.

Amposta. Passatge
Guadalajara, a la zona

del camp de futbol. Pisos
a estrenar de 2 habita-
cions, menjador, cuina,
bany complert y balcó.
Per entrar a viure avui
mateix. Acabats d’alta

qualitat. Zona immillora-
ble 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’esglesia
(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

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

EN TORTOSA SE
TRASPASA TINTORERÍA

POR JUBILACIÓN. 
977 44 23 88 / 
667 606 941

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

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

Xalet a 100 metres de
la platja, de 3 dormito-

ris i 2 banys per
160.000€

Pis nou de 2 dormito-
ris, cuina-menjador-

estar i bany per
84.000€

Casa a Móra d'Ebre
amb 170m2 cons-

truïts,3 hab., 1 bany,
cuina independent,

menjador,  calefacció
de gasoil i amb garat-

ge. Per només
66.000€!!! Ref. 1151

Casa a Miravet de 108
m2, 3 habitacions, 1banys
i 1 lavabo, cuina indepen-
dent, menjador. Aire condi-
cionat. Terrassa. Mobles

inclosos. Per entrar a viure.
Per només 63.500€!!!  

Ref. 1140

Es ven habitatge entre
mitgeres, per rehabili-

tar al carrer Major, 
cèntric, cara sol, amb
una superfície de 230
m2 i de solar 51 m2.

Preu:40.000€.

Es ven habitatge plurifami-
liar de 4 hab. i 2 banys

complets, galeria 
amb rentador. Superfície:

99 m2 útils. Bons acabats.
Finca tranquil·la amb

ascensor, de 4 anys, a la
zona alta d'Ulldecona.

Preu: 129.500 €.

977 41 44 08

977 72 06 91
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Qui més qui menys coneix la
història dels premi Nobel,
uns premis que s'atorguen
anualment, seguint la volun-
tat d'Alfred Nobel un engin-
yer i científic suec que al
morir va donar tota la seva
fortuna per a crear-los. 

Barck Obama, Nobel de
la Pau 2009
Dins d'aquests premis n'hi ha
un que fa referència a la Pau,
en aquest cas s'atorga a la
persona que ha fet el màxim
o el millor treball per a la fra-
ternitat entre nacions, per
l'abolició o la reducció dels

conflictes bèl·lics i per la pro-
moció del «bon rotllo» a

nivell mundial. Enguany
aquest premi ha recaigut
sobre la figura del president
dels Estats Units d'Amèrica,
Barack Obama, òbviament
va ser un premi molt qüestio-
nat i sobre el que gairebé tot-
hom va haver de dir alguna
cosa. Els primers van ser la
mateixa organització del
premi, així el Comité noruec,
va córrer a explicar que
havia centrat el veredicte en
el fet que Obama ha estimu-
lat poderosament les nego-
ciacions de desarmament i
control d'armes... Si ells ho
diuen!

Relació entre Montilla, la
LEAR i Vicenç Ferrer.
Ara que ja tenim situat a
Obama, anem cap a la sego-
na malla, el president de la
Generalitat Catalana, José
Montilla, qui és una peça
fonamental en aquesta sèrie
de relacions. Un cop el
assumpte de la LEAR de
Roquetes arriba al seu punt
més àlgid, abans de la mani-
festació massiva del passat
dissabte on la Guàrdia
Urbana de Tortosa va comp-
tar l'assistència de més de
15000 persones, Montilla
des del Parlament de
Catalunya és resignava
davant el fet que el tanca-
ment de la LEAR era inevita-
ble i no va dir gaire cosa en
aquells moments, potser la

problemàtica el va agafar de
sobte. 

Montilla esdevé una malla
decisiva.
Bé, Montilla apareix en
aquesta cadena perquè ens
ha demostrat que és una
persona que es mou per
causes justes, un exemple
clar és el compromís que
ha adquirit amb el fill del
difunt Vicenç Ferrer per a
donar suport a la candidatu-
ra de la Fundació  al Premi
Nobel de la Pau. Una candi-
datura molt justa, ja que
ens trobem enfront d’ una
organització no guberna-
mental per al desenvolupa-
ment, que té per objectiu
treure de la pobresa el
major nombre de persones
possible mitjançant el

desenvolupament sosteni-
be. Potser de manera
menys visible, Montilla
també ha adquirit aquest
compromís amb les Terres
de l'Ebre no perquè guan-
yem el Nobel de la Pau,
però sí com va fer en el seu
moment Vicenç Ferrer per a
treure'ns de la pobresa,
aquesta pobresa industrial
en la que ens trobem
immersos.
Repassem les relacions
existents i que donen lloc a
aquesta contra. Us adoneu
que les persones de les que
us he parlat en principi no
estan relacionades i en
canvi per diversos fets
tenen punts en comú? 

Nexes d’unió existents,
fins al moment. I la con-
clusió de tot plegat.
Quins són aquests punts?
Allà va, Barack Obama,
Montilla i Vicenç Ferrer que-

darien units pel Nobel de la
Pau; Montilla, LEAR i
Fundació quedarien units
per la màxima de que les
persones s'han de compro-

metre amb els més necessi-
tats, Vicenç Ferrer amb els
no-casta i Montilla amb les
Terres de l'Ebre; i per últim,
la relació de Barack Obama,
LEAR, Montilla i la Fundació

Vicens Ferrer, existiria per
dues màximes: per a guan-
yar quelcom les coses s'han
de fer ben fetes i sempre
perden els més dèbils. 

Montilla i Obama units pel Nobel de la Pau

Hi ha cops que ens pot
sorpendre com fets i
persones que en un prin-
cipi no tenen res en co-
mú s’acaben trobant.
Això és el que ha passat
amb el president dels
Estats Units d’Amèrica,
Barack Obama, el presi-
dent de la Generalitat de
Catalunya, José Monti-
lla, la LEAR de Roquetes i
la Fundació Vicenç Fe-
rrer.

Els Premis Nobel acaben posant en contacte i relacionant a figures de primer ordre del món polític i social

DIANA MAR

Què ens uneix a la resta del món?.
Cedida

S’atorga a la persona que ha fet el màxim per

evitar els conflictes bèl·lics al món

Nobel de la Pau
Les persones s’han de comprometre amb els

més necesitats, Vicenç Ferrer amb els no-casta

i Montilla amb les Terres de l’Ebre.

Màxima que uneix a Montilla i Ferrer

CABÒRIES, TEÒRIES I DEMÉS SUBSTÀNCIES AL.LUCINÒGENES.


