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La primera reunió de la Comissió de Seguiment d'Actuacions per a les Terres de l'Ebre, que va tenir lloc aquest dimecres a
Barcelona, va acordar la creació de comissions de treball específiques al territori per «estudiar noves eines de formació ocupa-
cional i professional» així com coordinar i buscar iniciatives conjuntes entre les administracions locals que han impulsat vivers
d'empreses. La Comissió s'organitzarà en un doble format: un d'àmbit nacional i d'altres d'àmbit territorial. Aproximadament, la
periodicitat d'aquestes reunions serà mensual. Durant la reunió d'aquest dimecres, els representants dels agents socials del terri-
tori van plantejar les seves demandes en infraestructures i formació. P3

A l’espera dels resultats

Els sindicats representants de la plantilla de LEAR de Roquetes (Baix Ebre) han anunciat
aquest dijous la seva negativa a continuar negociant amb la direcció de l'empresa sense
una implicació més directa de la mediació del Departament de Treball. Consideren que les
negociacions avancen a un ritme excessivament lent i que l'administració ha de pressionar
la direcció de la multinacional perquè posi propostes sobre la taula per arribar a un acord.
Així les coses, a partir d'ara, haurà de ser el mediador de Treball qui convoqui una nova
trobada per continuar la negociació.

Els sindicats frenen les negociacions

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

FIRA AMPOSTA conserva els
250 expositors, tot i la
conjuntura econòmica
actual.

P4

Presentació dels Programes
AVALIS I PROFIT per a
desenvolupar el comerç a
l’Ebre.

P5

Esports

El Perelló, amb el nou
Alcalde, Ferran Cid,
acollirà demà la sisena
edició dels Premis
Esportius Baix Ebre.

P17

Esports

L’Amposta guanya un derbi
que va tornar a ser una festa
del futbol ebrenc (2-0).

P10

PLANA 15

ESPECIALESPECIAL
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L’opinió del diari queda reflecti-
da exclusivament a través de

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

els fa seus necessàriament.

5.000 exemplars 

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

www.mesebre.cat

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjuntar
les dades personals, el número de DNI i un telèfon de
contacte. Si es vol signar amb les inicials o de forma
anònima serà sota la responsabilitat del lector. 

Després de molt temps tontejant amb l'ur-
banisme hem descobert que se'ns han
mort les empreses i, amb elles, el benes-
tar de moltes de les nostres famílies.
Davant la situació actual crec que és
important centrar les preguntes, i a partir
de les preguntes, les respostes .Per què?
Perquè hem descuidat el nostre teixit
industrial i ens hem concentrat de mane-
ra gairebé exclusiva en l'urbanisme com a
motor de l'economia i el que és pitjor,
com a forma de guanyar diners sense tre-
ballar. Això té diverses explicacions. La
primera, que l'economia especulativa va
veure en la construcció una gran oportu-
nitat, i amb la col·laboració del sector
financer va crear el monstre conegut
arreu com a “mercat immobiliari”. La
segona, la manca de recursos dels ajun-
taments que, davant la possibilitat de
cobrar més contribucions urbanes, s'han
dedicat a revisar els seus Plans
Urbanístics amb previsions de creixement
demogràfic estratosfèriques i més pen-
dents dels interessos de les constructo-
res que de les necessitats reals dels nos-
tres pobles i ciutats. La tercera, que les
administracions superiors no hi han posat
límit, i quan alguna força política, com la
meva, s'oposava a alguna operació urba-

nística es deia allò de que “atureu el
desenvolupament”. 
El desenvolupament és desenvolupament
quan permet a la gent viure millor, no
quan permet a alguns fer-se rics mentre
la resta preguem per que no pugi
l'Euríbor. La quarta i última: no hem plani-
ficat, ni com a ciutat ni com a territori. No
hem definit uns objectius en relació a la
nostra aposta pels sectors emergents
(agroindústria, turisme, medi ambient) i
hem abandonat a les oscil·lacions d'un
mercat capitalista i globalitzat la nostra
activitat industrial, que ha resultat ser
obsoleta i gens competitiva.
I ara què? El gran repte: refer en temps
récord el nostre teixit industrial i recon-
duir el sector de la construcció cap a la
rehabilitació del nostre nucli antic, que a
l'hora representa una gran oportunitat de
futur si sabem aprofitar el seu potencial
turístic. En relació a la reindustrialització,
sembla que disposarem d'alguns recur-
sos. ICV, mitjançant Joan Herrera, va pac-
tar una inversió de 8 milions d'euros dels
Pressupostos Generals de l'Estat. ERC en
va aconseguir 4 més. La Generalitat sem-
bla que comença a posar els fonaments
d'un Pla de Xoc per a la dinamització
econòmica de l'Ebre. 
Ara cal que, des del territori, ens posem
a treballar i donem l'impuls definitiu a
aquest procés, però per aconseguir-ho
caldrà unitat política i comportaments
responsables. Hi ha algú, però, que de
moment està jugant més el paper de
“baró” partidista que no pas el de líder
territorial, i així no anem pel bon camí.

Jaume Forcadell
Portaveu d'ICV a l'Ajuntament de Tortosa

El gran repte

Opinió

És costum a Nadal fer-
nos obsequis, en fem a
amics,  a companys, a
molta gent.  També en
fan institucions, enti-
tats, associacions i
empreses. Jo vos pro-
poso fer-ho amb pro-
ductes d'aquí. 
Si voleu informació
sobre els establiments
que ofereixen lots de
regal de Nadal elabo-
rats amb productes
agroalimentaris de qua-
litat del país, cerqueu-
los a través del portal
gastroteca.cat. Des del
portal es pot accedir a
l'espai web “Aquest
Nadal, tasta
Catalunya”, és una eina
que vos posa a les vos-
tres mans la Direcció
General de Comerç,
està estructurat fona-
mentalment en dos
àmbits: On comprar els
lots i Dóna suport a la
iniciativa.

És moment d'aprofitar
per fer tastar productes
de casa nostra, i si
estan col·locats dins de
recipients fets en
“pauma de bargallone-
ra”, petits cabassos o
cistelles elaborats per
les artesanes de Terres
de l'Ebre, encara millor.
Si aposteu per implicar-
vos en iniciatives d'a-
quest tipus, inspirades
en el consum respon-
sable i de proximitat,
col·laborareu en  los
artesans i productors
de les nostres terres.
És moment de demos-
trar la identitat catalana
i ebrenca.

Josep F Monclús i
Benet
Director dels serveis
territorials del departa-
ment d'Innovació,
Universitats i Empresa.

A Nadal, consum responsable

Opinió

El conseller Huguet va presidir la segona trobada a
Barcelona per part del Govern i els agents socials
del territori, iniciada pel president Montilla ara fa uns
dies, per tal de posar en marxa les iniciatives que
ens han de salvar de la catàstrofe. Com era d'espe-
rar, les conclusions de la trobada han estat valora-

des per tot-
hom com a
molt positi-
ves. Així,
mentre els
a g e n t s
socials feien
aportacions
específiques
com la recla-
mació de l'e-
xecució de

les obres d'infraestructures, el Govern parlava, en
boca del conseller Huguet, de la prioritat de mante-
nir el teixit empresarial actual a les TE, de més aju-
des per noves implantacions i essencialment de més
eines de formació. I si bé es cert que totes les mesu-
res tenen bones intencions, la primera de les priori-

tats no deixa de ser un tant inquietant, ja que si el
que es pretén és mantenir l'entramat empresarial
que ara tenim, és perquè d'alguna manera pot estar
en perill de sofrir el mateix destí que LEAR. Per tant,
torna a planejar un sentiment de por entre els treba-
lladors de les Terres de l'Ebre per si demà ens toca
a algun de nosaltres. Però no seria just no veure la
part positiva d'aquesta iniciativa, ja que verdadera-
ment el que s'està fent amb aquestes trobades
marca una fita històrica per al nostre territori. De fet,
per unes hores, no només el conseller Huguet, sinó
també un bon grapat de secretaris generals van
estar reunits per pensar en les Terres de l'Ebre en
exclusiva; sens dubte un èxit que ha de portar els
seus fruits properament.
Mentrestant seguim tenint empresaris de les Terres
de l'Ebre que reclamen ajudes pragmàtiques com el
finançament necessari per tirar endavant projectes
d'economia productiva ara estancats. 
Ben mirat, d'empresaris emprenedors a les Terres
de l'Ebre en tenim prous, el que cal és que algú tute-
li el lobby de poder necessari, davant les entitats
financeres publiques o privades per a que apostin
pel nostre territori d'una vegada per totes.

La propera reunió de la comissió de
seguiment es farà a les Terres de
l'Ebre, presidida pel delegat del
govern Lluís Salvadó, que ha estat
qui ha liderat aquest moviment del
govern per pal·liar la gran crisi que
pateix el nostre territori.

Editorial

Més reunions
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de
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610 20 33 25
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No t’ho pensis més!

Aquesta primera reunió de
la Comissió va ser presidi-
da pel conseller Josep
Huguet. Per part del
Govern, comptà també
amb la presència del
secretari general del
Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa,
Enric Aloy, el secretari
general d'Economia i
Finances, Andreu Morillas,
el secretari general de
Treball, Antoni Fernàndez,
el secretari d'Agricultura i
Acció Rural, Xavier
Castella, el secretari per a
la Mobilitat, Manel Nadal,
el secretari de
Telecomunicacions i
Societat de la Informació,
Jordi Bosch, el secretari
d'Indústria i Empresa,
Antoni Soy, i el delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Lluís Salvadó.  Pel
que fa a la presència dels

agents econòmics i
socials de les Terres de
l'Ebre, i dels representants
d'administracions locals,
assistiran Dolors Llobet i
Josep Casadó, de CCOO;
Camil Ros i Moisés Fabra,
d'UGT; David Queralt,
d'USOC; Santiago Roselló,
vicepresident de PIMEC a
la comarca del Montsià;
Emilio Castella, president
de l'Associació de les
Comarques de l'Ebre i
José M. Chavarria, vicepre-
sident primer de la
Cambra de Comerç de
T o r t o s a .
El conseller Huguet va
plantejar que les reunions

plenàries de la Comissió
de Seguiment mantindran
un doble format, un d'àm-
bit nacional presidides pel
propi conseller, i d'altres
d'àmbit territorial, presidi-
des pel delegat del
Govern. Aproximadament,
la periodicitat d'aquestes
reunions serà mensual, tal
com es va acordar en
aquesta primera sessió.
«Es va respirar un clima de
treball positiu, ganes d’im-
plicació i col.laboració»,
ha afirmat el Delegat del
Govern a les Terres de
l’Ebre, Lluís Salvadó. 
D'altra banda, el conseller
Huguet va plantejar que el

treball de la Comissió ha
d'anar enfocat a aconse-
guir els següents objec-
tius: Ampliar el suport a
l'empresa existent a les
Terres de l'Ebre; incentivar
les noves inversions
empresarials, tant impulsa-
des per empreses exis-
tents com per noves
implantacions; millorar les
oportunitats de treball i la
formació de les persones
a l'atur; accelerar les inver-
sions del Govern de
Catalunya a les Terres de
l'Ebre; desenvolupar mesu-
res per millorar les condi-
cions per al desplegament
industrial i econòmic del

nostre territori.  En aquest
sentit, també s'ha incidit
en què cal, en primera
instància, completar el
document de partida pre-
parat pel propi Govern
amb les mesures impulsa-
des per Departaments que
no hi figuraven inicialment.
D'altra banda, la Comissió
estudiarà les mesures
addicionals proposades
pels agents econòmics i
socials participants en la
reunió i, a partir de l'apro-
vació de les mesures, s'a-
nirà ampliant el document
de partida. Com a resultat
de les deliberacions de la
Comissió, s'ha acordat dur

a terme sessions informa-
tives a primers del 2010
de l'ordre que regula el pla
d'Iniciatives per al
D e s e n v o l u p a m e n t
Comarcal  (ICD) a cadascu-
na de les quatre comar-
ques. Al mateix temps, s'a-
cordà de la comissió
plenària crear Comissions
de Treball en el territori
específiques per analitzar i
desplegar alguna de les
mesures plantejades. Així,
per la seva part, el delegat
del Govern impulsarà de
forma immediata, les pro-
peres setmanes, dos
comissions de treball: una
destinada a estudiar noves
eines de formació ocupa-
cional i professional a les
Terres de l'Ebre, «una de
les propostes que ja està
enfilada és la creació d’una
Comissió de Treball.
Trobar els instruments
necessaris per impartir
una formació ocupacional
orientada íntegrament a
Terres de l’Ebre. El primer
pas és preparar la candi-
datura», ha afegit Salvadó
i, una segona, constituïda
per les administracions
locals impulsores de vivers
d'empreses (CC Baix Ebre,
CC Montsià, ajuntaments
de Flix, Tortosa, Gandesa i
la Sénia) per garantir-ne la
seva coordinació i cercar
iniciatives conjuntes en
l'àmbit del desenvolupa-
ment econòmic local. La
tercera reunió està previst
que tingui lloc al nostre
territori, on es seguirant
analitzant i estudiant la via-
bilitat de les propostes.

Seguiment d’Iniciatives

La Comissió de Segui-
ment d’Actuacions per a
les Terres de l’Ebre es
reuní per primera vega-
da aquest dimecres 18
de novembre, amb l’ob-
jectiu de vetllar per la
correcta aplicació dels
projectes i programes
que el Govern impulsa
per al desenvolupament
econòmic i social de les
comarques de l’Ebre.

Valoració de la primera reunió de la Comissió presidida pel Conseller Huguet

Les reunions plenàries tindran un àmbit nacional i territorial

TERE GONZÀLEZ

Imatge de la reunió duta a terme aquesta setmana
Cedida
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L'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré ha explicat que fa un
parell de mesos hi havia
«certa preocupació en l'or-
ganització perquè hi va
haver baixes en expositors
respecte l'any anterior».
Tot i amb això, l'alcalde ha
explicat que «ens sentim

molt satisfets perquè final-
ment hi ha hagut un aug-
ment de la demanda i fins i
tot algunes empreses
s'han quedat sense poder
exposar per manca d'espai
suficient». FIRA AMPOSTA

obrirà les seves portes al
públic el proper divendres
dia 4 de desembre i la inau-
gurarà el president de la
Diputació de Tarragona,
Josep Poblet. El volum de
negoci global que compor-
ta la Fira,  es calcula que
anirà al voltant dels 7.5
milions d'euros, atenent
l'experiència dels anys
anteriors. La Fira acull un
total de 250 expositors
procedents d'un ampli ven-
tall de sectors econòmics
entre els que domina el
sector de l'automoció, que
ocupa una gran part de
l'espai exterior i que en
aquesta edició comptarà
amb la presència de tots

els concessionaris de la
ciutat. Ja en l'edició del
2008, FIRA AMPOSTA va ofe-
rir una bonificació als expo-
sitors del sector automobi-
lístic en les taxes
d'instal·lació donat el

«moment complicat que
travessa el sector», aques-
tes ajudes s'han mantingut
per al 2009 i arriben fins a
un 30% de descompte
sobre la tarifa oficial.
També destaca l'exposició

de maquinària agrícola, de
la qual l'alcalde n'ha subrat-
llat la gran varietat de pro-
ductes que ofereixen amb
motiu de la fira i n'ha men-
cionat la crisi que també
afecta al sector primari
que «es troba en un
moment molt complicat i
que no és en absolut la
solució per al problema de
la desocupació que afecta
al territori». En aquesta edi-
ció, el sector ramader
comptarà amb la presència
de les ramaderies equines
més importants del territo-
ri, les quals realitzaran exhi-
bicions de doma dels seus
millors exemplars. I oferi-
ran cada dia un espectacle
eqüestre. També es podrà
veure una selecció de
ramat oví i cabrú. Cal
recordar que la fira es com-
plementa amb actes de
caire lúdic, cultural i espor-
tiu per al públic general.

La 49a edició de Fira Amposta 
supera les expectatives

La 49ena edició de FI-
RA AMPOSTA, la fira ra-
madera i de maquinà-
ria agrícola d’Amposta
mantindrà enguany el
nombre d’expositors
en els seus 32.000
metres quadrats d’ex-
posició tot i que la
conjuntura econòmica
n’ha complicat l’orga-
nització.

32.000 metres quadrats d’exposició tot i la conjuntura econòmica actual

REDACCIÓ

Moment de la presentació, dimarts passat.
Cedida

172 alumnes de les Terres
de l'Ebre s'han inscrit
aquest curs als
Programes de Qualificació

Professional Inicial (PQPI)
que ofereix el
Departament d'Educació
en col·laboració amb ajun-
taments, entitats munici-
pals, empreses, el Servei
d'Ocupació de Catalunya i
el Fons Social Europeu. 
Aquests programes, que

es van posar en marxa per
primera vegada el curs
passat, posen a l'abast
dels joves d'entre 16 i 21
anys que no tenen el
Graduat en ESO un itinera-
ri professional i formatiu
que els permeti accedir al
món laboral i, a la vegada,

continuar amb la seva for-
mació. Els programes pro-
porcionen formació pro-
fessional acreditada que
capacita els i les estu-
diants per realitzar tas-

ques d'auxiliar de diferents
perfils professionals, com
ara mecànica i electricitat,
comerç i atenció al públic,
cuina, etc., una àmplia
oferta formativa.

Programes de Qualificació
Professional

172 joves participen en aquesta iniciativa del Departament d’Educació

REDACCIÓ

El Departament
d'Agricultura, Alimentació
i Acció Rural (DAR) ha
resolt reobrir la badia
dels Alfacs a Sant Carles
de la Ràpita per a l'ex-
tracció de mol·luscs,
després que els controls
efectuats hagin verificat
que els nivells d'Escheria
coli, el bacteri que crea
gastroenteritis, ha retor-
nat a la normalitat. La
zona CAT1-02 de la badia
es va tancar per a l'ex-
tracció de mol·luscs el
passat 12 de novembre.
Els mecanismes de
vigilància i control asse-
guren la salubritat.

Llum verda per
l’extracció de

mol.lusc

La Plataforma en
Defensa de l'Ebre s'ha
tornat a reunir amb els
grups municipals de
l'Ajuntament de Tortosa
per mostrar-los l'esbo-
rrany de l'avantprojecte
del pla hidrològic de la
conca de l'Ebre que la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) vol pre-
sentar públicament el
pròxim mes de gener.
L'entitat va reiterar als
representants del consis-
tori de la necessitat de
liderar un front institucio-
nal per reclamar que el
pla de conca contempli
el cabal mediambiental
necessari.

Garantir la
supervivència

del Delta
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La gastronomia, el tast, la
festa dels sentits, són els
principals arguments
d'una fira que serà única
en les seves característi-
ques a les comarques de
Tarragona i també a les de
Castelló, i que des de la
centralitat dels Països
Catalans vol captar expo-
sitors i visitants més enllà
de les Terres de l'Ebre. El

regidor de Promoció
Econòmica, Ricard Forés,
ha presentat aquesta set-
mana el cartell de la nova
fira i els principals detalls
del certamen, després de
recordar que es tracta
d'una iniciativa que entron-
ca amb la voluntat de l'e-
quip de govern municipal,
explicitada en el Pla
d'Actuació Municipal
(PAM), de crear noves fires
durant aquest mandat per
tal de reforçar el teixit
econòmic de la ciutat i
exercir de dinamitzador
del territori. «FESTAST és
una fira que té molt de
recorregut perquè es basa
en un sector productiu
molt important a casa nos-
tra». Ricard Forés ha com-
paregut acompanyat dels
representants del sector
que conformaran el
Comitè Organitzador de
FESTAST per transmetre la
idea que aquesta és una
iniciativa que neix amb
força i que compta amb la
complicitat dels protago-

nistes de la gastronomia,
l'alimentació i el consum
de casa nostra. Formen
part d'aquest Comitè
l'Associació Plat i Got, les
escoles de cuina Via
Magna i de l'IES Joaquim
Bau, els impulsors de l'an-
tiga Mostra de Vins i
Caves, la Cambra de

Comerç, l'IDECE, la
Diputació de Tarragona,
Prodeca i la Generalitat,
entre d'altres.
Denominacions de qualitat
i d'origen, vins i caves,
restaurants, cafè i deri-
vats, pastisseria, carns,
embotits, peix, distribuï-
dors, productors, elabora-

dors, i un llarg etcètera
tenen cabuda en la nova
fira alimentària de
Tortosa. Forés ha explicat
que l'Ajuntament porta
dos anys treballant en la
gestació d'aquest nou cer-
tamen, que es farà al
Pavelló Firal entre els dies
11 i 14 de març de 2010.

FESTAST, nova Fira a Tortosa

L’Ajuntament de Torto-
sa ha presentat FES-
TAST, la Fira Alimentà-
ria per al Consumidor,
un nou certamen firal
dedicat al sector de
l’alimentació i del con-
sum que vol ser l’apa-
rador dels aliments,
productors i restaura-
dors de les Terres de
l’Ebre.

Dedicada al sector de l’alimentació i del consum tindrà lloc el proper mes de març

REDACCIÖ

FESTAST, una fira monogràfica d’alimentació però multitemàtica quant a producte.
CEDIDA

L'aplicació del Pla de
Saturació dels Mossos
d'Esquadra a les princi-
pals vies de comunicació
de les carreteres de les
Terres de l'Ebre entre el
25 de setembre i l'1 de
novembre s'ha tancat
amb un menor nombre
d'accidents i de ferits
respecte el dispositiu de
l'any anterior. Així, el
nombre d'accidents
durant l'esmentat perío-
de d'enguany ha estat de
78, pels 98 del passat
2008. També el nombre
de ferits lleus i no greus
no és tan elevat: 40
aquest 2009, per 56 el
2008. 

Balanç positiu a
les carreteres de

les Terres de l’Ebre

El proper diumenge 22 de
novembre tindrà lloc la
celebració de la XI Milla
Urbana 'Ciutat de
Tortosa', prova que es
disputarà a l'avinguda
Generalitat. La prova està
organitzada per
l'Ajuntament de Tortosa
(des de l'empresa munici-
pal TORTOSASPORT), el
Consell Esportiu del Baix
Ebre i el Club d'Atletisme
Terres de l'Ebre. La carre-
ra és oberta a la participa-
ció de tothom de manera
gratuïta, prèvia inscripció
a les oficines del Consell
Esportiu (977 51 04 60),
o al seu correu electrònic
(consell.esportiu@baixe-
bre.cat).

XI Milla
Urbana de

Tortosa

El director dels serveis
territorials del
Departament d'Innovació,
Universitats i Empresa a

Terres de l' Ebre, Josep
Monclús, ha presentat
davant d'una trentena
d'empresaris comercials
de les comarques ebren-
ques els programes
AVALIS I PROFIT per al
comerç.  Amb AVALIS

COMERÇ es crea una nova

línea de finançament
adreçada a millorar el
capital circulant de les
empreses del sector; i
amb PROFIT COMERÇ es vol
potenciar la formació i
reciclatge dels professio-
nals del comerç i garantir
un coneixement suficient

del català per poder aten-
dre el client en aquesta
llengua, aquest programa

compta ja amb l'aval del
seu antecessor adreçat a
la restauració.

Es presenten els programes
AVALIS i PROFIT 

Dues iniciatives de potenciació del sector comercial

REDACCIÓ
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Centenars de cotxes han
participat, aquest dilluns,
en una caravana convoca-
da pel comitè d'empresa

de la planta de Lear de
Roquetes en una nova
mobilització per rebutjar el
tancament de la fàbrica.
La caravana sortia a les
sis de la tarda de la planta
de LEAR i recorria els
carrers de Roquetes i

Tortosa, col·lapsant els
carrers principals dels dos
municipis. Els treballadors
de LEAR feien sonar els
seus clàxons durant la
caravana, en la primera de
les mobilitzacions de la
setmana. Aquest dimarts,

coincidint amb una nova
reunió de negociació per
l'ERO, els treballadors van
tornar a concentrar-se
davant de l'edifici dels sin-
dicats on es fa la trobada,
i els del torn de matí a la
planta de Roquetes. Les

últimes noticies que ens
arriben són que, aquest
dijous, els treballadors
també han anunciat la
seva negativa a continuar
negociant amb la direcció
de l'empresa sense una
implicació més directa de
la mediació del
Departament de Treball.
Consideren que les nego-
ciacions avancen a un
ritme excessivament lent i
que l'administració ha de
pressionar la direcció de
la multinacional perquè
posi propostes sobre la
taula per arribar a un
acord. Així les coses, a
partir d'ara, haurà de ser
el mediador de Treball qui
convoqui una nova troba-
da per continuar la nego-
ciació. Aquest dijous, els
sindicats han rebutjat l'últi-
ma oferta de Lear: 40 dies
per any treballat amb un
màxim de 25 mensuali-
tats.

El centre de Tortosa, col.lapsat per
rebutjar el tancament de LEAR

Les negociacions per
l’expedient de regulació
d’ocupació per tancar la
planta de LEAR a Roque-
tes s’allargaran, al-
menys, fins el 30 d’
aquest mes de novem-
bre. Les reunions no
avancen, i la proposta
d’indemnització de l’em-
presa pràcticament no
ha millorat de la xifra del
dijous passat, i el pla d’a-
companyament social
que reclamen continua
sent incomplet.

Els sindicats esperen que l’empresa ampliï la proposta d’indemnitzacions de 30 dies per any

REDACCIÓ

Els treballadors de LEAR continuen manifestant-se.
Cedida

Dama de Elaia (oli en
grec). Amb aquest nom
tan suggerent surt al mer-
cat el primer oli ecològic
produït també en una
almàssera ecològica que
l'empresa Producció
Ecològica Roca Cabrera
ha posat en marxa a
Xerta. Tot i que fa tres
anys que es produeix oli
ecològic, no ha estat fins
enguany que els seus pro-
pietaris han apostat per
tancar el cicle de produc-
ció i crear el seu propi
molí, una almàssera a l'es-
til dels tradicionals cocós.
L'oli s'exportarà al nord
d'Espanya, entre d’altres.

Surt a la venda
el primer oli

ecològic

L'Escola de Consum de
Catalunya ha arribat a la
capital de la comarca
del Montsià, Amposta,
amb l'objectiu de formar
els joves en matèria de
consum, amb més d'un
miler d'alumnes de
primària, secundària i
educació especial partici-
pants en els tallers de
consum. Tallers dirigits a
la reflexió entorn els
actes de consum indivi-
duals i col.lectius com a
resultat d’una presa d’op-
cions regulada per un
marc legal. Es presenten
diversitat de criteris per
orientar el consum.

L’escola del
Consum arriba

al Montsià

Un any després l'executiu
de José Luis Rodríguez
Zapatero ha respost la pre-
gunta parlamentària que
per escrit va presentar
Joan Herrera, en la qual el
diputat d'Iniciativa per

Catalunya demanava saber
les previsions per convertir
la carretera estatal 232 en
autovia. La pregunta es va
registrar el 18 de juny de
2008, però encara que la
normativa del Congrés fixa
en noranta dies el termini
per donar una resposta,
Herrera hagué de tornar a
presentar l'escrit nova-
ment. Segons el document

que ha remés el Ministeri
de Foment al diputat, l'exe-
cutiu de Madrid va explicar
al president de la
Generalitat que l'autovia A-
68 arribarà al Mediterrani
per la Comunitat
Valenciana, i això farà que
l'estatal 232 es converteixi
en autovia fins a la Jana. La
resposta no ofereix dades,
ni pressupost ni un termini.

Carles Mulet, portaveu
d'Iniciativa del Poble
Valencià a les comarques
del nord, ha destacat que la

resposta del Ministeri són
«declaracions de bones
intencions que no tenen
partides».

L’A-68 acabarà a la Jana
I no a Vinaròs, segons el govern de l’Estat

REDACCIÓ
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Abans, però, Carod-Rovira
va visitar l'ajuntament, on
va signar el llibre d'honor i
va mantenir una breu reu-
nió amb l'alcalde Paco
Gas i diversos regidors de
l'equip de govern. Una
vegada a la sala polivalent
de la biblioteca, el vicepre-
sident va inaugurar l'expo-
sició sobre la història del
centre educatiu roquetenc
i fa oferir una conferència
sobre la figura de Marcel·lí
Domingo, impulsor i crea-
dor del col·legi. Carod-
Rovira, estudiós de la figu-

ra del polític republicà i
autor del llibre Marcel·lí
Domingo (Tarragona
1884-Tolosa 1939): de
l'escola a la República, va
lloar la personalitat de
Domingo i la gran feina
que aquest va realitzar,

com a ministre
d'Instrucció Pública, per-
què l'ensenyament arribés
a tota la població per igual
i per dignificar i enaltir la
feina dels docents, amb el
ple convenciment que
només la cultura fa els

homes i les dones més
lliures. En la seva con-
ferència, Carod-Rovira va
parlar també de la petjada
que Marcel·lí Domingo va
imprimir en el tarannà dels
tortosins i roquetencs
quant a la defensa dels

drets socials i la dignitat,
fent referència a la revolta
social ocorreguda a les
Terres de l'Ebre en contra
del transvasament de
l'Ebre, i, per acabar, va
apostar per la necessitat
que les despulles de
Marcel·lí Domingo siguin
traslladades, des de
França (on està enterrat),
fins a Tortosa, ciutat
on Domingo va començar
la seva carrera política. En
el context de celebració
del 75è aniversari de les
escoles de Roquetes,
també es va dur a terme
la presentació del llibre
Les escoles de Don
Marcelino: fets i gent que
les van fer possible
(Roquetes1927-1934), de
l'escriptor i historiador
roquetenc Ramon
Barberà. L'obra és un
recull de documentació
que no parla de les esco-
les en si mateixes, sinó
del seu procés d'arribada
a Roquetes, dels prolegò-
mens i la feina prèvia tant
de Marcel·lí Domingo,
com a ministre responsa-
ble de la seva construc-
ció.

75è aniversari del CEIP Marcel.lí
Domingo de Roquetes

El vicepresident del Go-
vern de la Generalitat,
Josep Lluís Carod Rovi-
ra, va presidir els actes
de celebració del 75è
aniversari del CEIP
Marcel.lí Domingo que
van tenir lloc el passat
14 de novembre a la
biblioteca municipal de
Roquetes.

Josep Lluís Carod Rovira presideix els actes de celebració el passat dissabte

També va inaugurar l’exposició sobre la història del centre educatiu

TG

Carod Rovira va presidir els actes de celebració del 75è aniversari del CEIP Marcel.lí Domingo.
CEDIDA

L'alcaldessa d’El Perelló,
Genoveva Margalef (PSC),
cedeix l’alcaldia per als
pròxims dos anys a l'ac-
tual regidor de
Governació i d'Esports i
Joventut, el republicà
Ferran Cid. 
El relleu a l'alcaldia d’El
Perelló es produeix en
funció de l'acord assolit a
principi del mandat entre
el PSC i ERC per compar-

tir-la, i que va posar fi a
16 anys de govern del
constructor, promotor
immobiliari i candidat de
CiU, Salvador Pallarès. 
El pacte preveïa que
Margalef fos l'alcaldessa
del Perelló fins a finals
d’any. Així, el
cap de llista d'ERC ocu-
parà el càrrec durant els

últims 20 mesos del man-
dat, marcat pel procés
d'aprovació del nou pla
d'ordenació urbana muni-
cipal. 
Tant Margalef com Cid
han fet una crida a la uni-
tat de la població i han
seguit acordant les priori-
tats del nou equip de
govern.

Relleu en l’alcaldia d’El Perelló,
Genoveva Margalef deixa el càrrec
L’ocupa l’actual regidor de Governació i Esports, Ferran Cid

REDACCIÓ

El Ministeri de Medi
Ambient, Medi Rural i
Marí va condecorar
dimecres al vespre als
cinc bombers lleidatans
morts en l'incendi que va
tenir lloc aquest estiu a
Horta de Sant Joan (Terra
Alta), al massís dels
Ports. En concret se'ls va
condecorar amb les
Ordres del Mèrit
Mediambiental en un acte
emmarcat en el 50è ani-
versari de les
Campanyes de Prevenció
d'Incendis Forestals.
D'aquesta manera,
Ramon Espinet, David
Duaigües, Jaume Arpa,
Pau Costa i Jordi Moré,
han rebut un nou home-
natge després de donar
la vida per apagar les fla-
mes de l'incendi més trà-
gic dels darrers temps a
Catalunya. 
L'únic bomber que va
sobreviure, Josep Pallàs,
també ha estat recone-
gut.

Condecoració als
cinc bombers

morts

L'Hospital de la Santa
Creu de Jesús ha estat
declarat Hospital sense
fum per la Xarxa
Catalana d'Hospitals
sense fum. L'Hospital ja
compleix, des de l'any
2005, la normativa de
prohició de fumar en
recintes hospitalaris però
ara, amb aquesta nova
declaració, l'Hospital
posa en marxa també un
programa d'accions amb
l'objectiu no sols de
prohibir fumar sinó
també d'afavorir que pro-
fessionals i pacients de
l'Hospital deixin de fumar.
Així, els programa va
destinat principalment al
personal sanitari de
l'Hospital a qui s'oferirà
suport psicològic i farma-
cològic perque deixin de
fumar. També els
pacients que ho sol·licitin
podran acollir-se al pro-
gama. 

L’ Hospital de la
Santa Creu de

Jesús sense fum

El relleu a l’alcaldia es produeix en funció de

l’acord assolit a principi del mandat entre PSC

i ERC

Acord
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L'àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Tortosa ha
produït l'exposició
«Turtuxa, a l'extrem d'al-
Àndalus», una mostra que
s'inaugurarà el proper 26
de novembre fons el 31 de
gener a la Sala Antoni
Garcia de l'Antic
Escorxador i que recull 60
peces (aproximadament)
de ceràmica i altres mate-
rials que pertanyen al perí-

ode andalusí de l'antiga
Turtuxa, i datades entre
els segles X i XIII.
L'exposició, la segona de
producció pròpia de l'àrea
de Cultura, vol donar a
conèixer el passat andalu-
sí de la ciutat a través
d'una acurada selecció de
peces, la majoria d'elles
provinents del fons de
l'Ajuntament de Tortosa, i
altres cedides per a l'oca-
sió per d'altres institucions
com el Museu del Montsià,
Paradores Nacionales, o el
MNAC (Museu Nacional
d'Art de Catalunya).

«Aquesta mostra -comen-
tava- Joan Caballol, regi-
dor de l'àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Tortosa-
és tocar part dels nostres
orígens, i ajudarà a dibui-
xar el passat de la nostra
ciutat i a conèixer la seva
història a partir d'aquestes
peces ceràmiques troba-
des". Així mateix, Caballol
ha explicat que «tenim

cada vegada més a prop
els elements per a poder
aconseguir disposar del
museu a la ciutat», valo-
rant de manera excepcio-
nal aquestes exposicions
puntuals que donen a
conèixer el patrimoni torto-
sí, actualment catalogat i
emmagatzemat, mentre
es perfila definitivament el
nou projecte museístic.

Turtuxa, l’actual Tortosa ens
apropa al passat andalusí de la
capital del Baix Ebre

La vacunació per a la Grip A
segueix el ritme normal

«Aquesta mostra ajudarà a dibuixar el pas-
sat de Tortosa, els seus origens»

REDACCIÓ

Aquest passat, 16 de novembre, començava  la campan-
ya de vacunació de la grip A a les Terres de l'Ebre, a l’i-
gual que a la resta de Catalunya. Aquesta vacuna, tot i no
ser obligatòria, es recomana a tota la població amb fac-
tors de risc (malalts crònics i embarassades) i a la pobla-
ció diana (personal sanitari, d'emergències i seguretat).
La vacunació és la mesura més efectiva per protegir les
persones de la grip A i les seves complicacions. La vacu-
na s'administra als centres d'atenció primària públics, de
la mateixa manera que es duu a terme cada any la vacu-
nació de la grip estacional, de moment la vacunació està
seguint un ritme adeqüat al nostre Territori segons el
departament de salut i el nombre de persones que for-
men part de la població amb factor de risc a les Terres
de l'Ebre són 43.555. Les persones que no estiguin asse-
gurades pel CatSalut (MUFACE, MUGEJU, ISFAS, etc.) es
podran vacunar en els centres de les mútues assegurado-
res que els donen cobertura sanitària. 
La distribució de la vacuna entre els treballadors dels ser-
veis d'emergència i seguretat es farà mitjançant els ser-
veis de prevenció i medicina preventiva.
Catalunya disposa d'1.514.270 dosis de la vacuna de la
grip A, amb un pressupost de 10.599.890 Û per al desen-
volupament d'aquesta campanya de vacunació, d'aques-
tes dosis a les Terres de l’Ebre se n'han distribuït 1.940 i
n'hi ha 20000 en reserva.

Amics dels Castells i Nucli
Antic de Tortosa presenta la
dotzena edició del Concurs
de Pintura Ciutat de Tortosa,
el qual té com objectiu
potenciar els barris antics
del municipi així com el patri-
moni històric que aglutinen.
D'aquesta forma, i com a
novetat d'enguany, els artis-
tes participants hauran d'em-
plaçar-se obligatòriament
dins dels límits de l'antiga
ciutat emmurallada: els
actuals barris del Centre-
Nucli Històric, Rastre, Santa
Clara, Sant Jaume i
Remolins, a més a més, dels
6,5 quilòmetres de trams
conservats del castell de la
Suda, muralles i diverses for-
tificacions de la ciutat.

L'entitat pretèn d'aquesta
forma «posar en valor
aquests barris, castells i múl-
tiples monuments que agluti-
nen perquè pensem que la
potanciació d'aquests ele-
ments ha de ser clau per a la
recuperació de la identitat i
orgull de la ciutat a més de
poder convertir-se en verta-
ders recursos turístics i
econòmics si les administra-
cions i la ciutadania s'ho cre-
guessin molt més tal i com
fant altres poblacions amb
molt menys potencial que
nosaltres», segons paraules
del president de l'associació,
Jordi Jordan. Una altra de les
novetats d'enguany són la
creació de dos nous premis:
el «Patrimoni i Aigua» i
l’«Artista Jove».  

12a. edició del Concurs de Pintura Ciutat de Tortosa

REDACCIÓ

La central nuclear d'Ascó
I va registrar ahir una
nova aturada automàtica
del reactor, pel baix nivell
detectat en el generador
de vapor A per mal fun-
cionament d'una turbo-
bomba d'aigua d'alimen-
tació dels generadors de
vapor, segons va infor-
mar el titular de la central
al Consell de Seguretat
Nuclear. 
En un comunicat, el CSN
assegurava que aquest
succés no ha tingut
repercussió per als treba-
lladors, la població ni el

medi ambient. A més, els
sistemes de seguretat
van actuar segons el pre-
vist i la central segueix
en procés de revisió i
d'anàlisi de les causes de
l'incident. 
Es tracta de la tercera
aturada no programada
que sofreix la central en
el que va d'any. L'última
d'elles va deixar a la cen-
tral dues setmanes des-
connectada de la xarxa
perquè es portés a terme
les substitució dels coji-
netes dels Generadors
Dièsel. Una situació que
també va viure la central
d'Ascó II.

Ascó torna aturar-se un cop més!En concret es va presentar
una nova associació de
penyes i comissions (ajun-
taments) de bous a  les
Terres de l'Ebre. La creació
d'una nova associació de
penyes i comissions ebren-
ques neix amb l'objectiu,
«no tant d'unir esforços
perquè ja fa molt temps
que treballem de manera
conjunta», recordava el seu
portaveu i nou president,
Miquel Ferré, sinó pel fet
que «s'ha de lluitar de
manera ferma per a acon-
seguir que el Parlament de
Catalunya aprovi una pro-
posició de llei que permeti
a tots els amants de la
festa i de la tradició amb
bous disfrutar-les

tranquil.lament». Segons
Ferré, l'alarma saltava fa
un parell de setmanes
durant una reunió mantin-
guda a Alfara de Carles en
què un grup de periodistes,
entre els quals es trobava
Joan Soto, els va demanar
recolzament davant la pro-
blemàtica que existeix en
l'actualitat al voltant de la
plaça de bous La
Monumental de Barcelona,
ja que la volen tancar. El
president de la nova asso-
ciació, a l’igual que la resta
de penyes adherides, està
convençut que després de
la plaça s'anirà a per les
Terres de l'Ebre, i «no
estem disposats», «no
només és la festa, sinó que
és una tradició dels nostres
avantpassats que no estem
disposats a perdre... A
Barcelona tenen cinemes i
teatres, i durant molts anys
nosaltres hem tingut
bous», sentenciava Ferré.
El proper 15 de desembre
està previst que el
Parlament català tracti la
Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) que demana
la prohibició de les corrides
de bous a tota Catalunya.
La nova associació, que
aglutina més de 25 pen-
yes, vol estar preparada,
així a hores d'ara ja s'ha
nombrat al president, vice-
president, secretari, treso-

rer i vocals. I el proper
dilluns s'acabaran de con-
cretar els estatuts, que
Justícia ha d'aprovar. 
Per últim, Ferré, davant les
declaracions de partits
antitaurins com el PACMA
ha volgut deixar clar que
ells no volen fer sofrir els
animals, i com exemple ha
recordat l'episodi d'aquest

passat mes d'agost, quan
onze bous van ser sacrifi-
cats a la zona del Mas d'en
Comú, «nosaltres vam ser
els primers en denunciar
que les coses s'haguessin
pogut fer d'una altra mane-
ra i a hores d'ara encara no
tenim constància que el
PACMA es pronunciés al
respecte».

Els bous a les TE, en el punt de mira
després de la Monumental

Aprofitant la fi de la
temporada de bous a
les Terres de l’Ebre on
més de 26 poblacions al
Baix Ebre, al Montsià i a
la Terra Alta han cele-
brat les seves festes
amb aquests animals, el
passat dilluns, 16 de
novembre, a la Cambra
de Comerç de Tortosa
es presentava una nova
Associació taurina.

El 15 de desembre es debatrà al Parlament el futur de la plaça de bous

DM

La nova Associació aglutina més de 25
penyes taurines ebrenques i vol estar
preparada per al que pugui venir

Més que una festa una tradició cultural

Bous a les Terres de l’Ebre.
cedida

REDACCIÓ
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L’ambient va ser excepcio-
nal. El partit va tenir moments
de tot i va ser interessant, dis-
putat amb molta intensitat i
amb fase de bon joc. 

La Rapitenca, a la primera
meitat, es va imposar i va do-
minar el joc, fent més aproxi-
macions a l’àrea rival i creant
tres opcions que, Diego, en-
certat, va evitar. La més cla-
ra, una de Sergi Grau ja en els
darrers minuts, quan el partit
millor va posar-se per a l’ex-
pectador. L’Amposta va haver

de replegar-se i va buscar el
contraatac. Així va tenir la
seua ocasió amb un gol
anul.lat a Edgar.

A la represa, els locals van
sortir molt posats. I, en un

contraatac d’escola, van
avançar-se en el marcador
amb el gol de Miguel. La Rapi-
tenca no va reaccionar. L’Am-
posta, generós i ferm en de-
fensa, amb Recio i Edgar

incombustibles, va decidir
amb el 2-0, obra de Cesc, a
la sortida d’un córner.

La Rapitenca va intentar-ho
però sense gaire claredat ni
energia. 

La Lliga continua. L’Ampos-
ta visitarà diumenge (12 h) el
Castelldefels. «Hem d’assa-
borir el moment però recor-
dant on estàvem fa vuit jorna-
des. Per tant, hem de seguir
igual. Queda molt», deia

Franc Artiga, tècnic ampostí. 
La Rapitenca, amb necessi-

tat, rebrà també diumenge a
les 12 h, el Balaguer: «neces-
sitem guanyar amb convenci-
ment, amb bon joc, com el
que ja hem fet en els darrers
partits. Per creure-hi i confir-
mar-lo. Veig bé a l’equip. Falta
un triomf». Raül Teixidó, lesio-
nat, i Galindo, sancionat, són
baixa. 

La Lliga continua

La Festa del futbol
ebrenc va tornar a ser-
ho. 1.500 aficionats es
van donar cita en un
derbi intens i noble.

TERCERA DIVISIÓ

Després del derbi en què l’Amposta va guanyar la Rapitenca (2-0), diumenge s’afronta una nova jornada

M.V.

La Rapitenca, que fa
cinc jornades que no
guanya, s’ha de refer en
la jornada vinent quan
rebrà diumenge a les 12
hores el Balaguer.

La creu

Miguel i Cesc van
marcar els gols de
l’Amposta que fa vuit
jornades que no perd i
que diumenge visita el
Castelldefels.

La cara

Fa uns quants anys,
quan José Luis Nuñez era
el president del Barça, es
parlava de que havia nas-
cut una alternativa ferma
a la directiva del club. I
aquesta fou qualificada
pels mitjants de comuni-
cació com l’ELEFANT BLAU.
Així mateix, recordo que a
la Ràpita, a finals de la dé-
cada dels noranta, o si-
gui, fa uns deu anys, tam-
bé hi havia rumors de que
existia un grup de socis
que podien tenir interés
en agafar el club, com ai-
xí va ser al cap d’unes
temporades. En aquell
instant, al MINUT 91, set-
manari esportiu provincial
d’aquella època, vaig no-
menar aquest grup com
l’ELEFANT BLAUIBLANC.

Bé, ha passat el temps
i sembla que, en un termi-
ni no molt llunyà, es pot
viure una situació similar.
Que quedi clar que només
és una sensació. No obs-
tant, les declaracions de
Xavi Reverté, divendres
passat, a Canal TE, van
deixar entreveure la pos-
sibilitat de que hi hagi i,
carinyosanent ho dic, un
altre Elefant. 

L’exjugador i exdirectiu
del club rapitenc, respec-
tant el treball actual, no
va descartar poder tornar
a implicar-se com a direc-
tiu de la Rapitenca i, a
més, va exposar que con-
siderava com es podia
crear un projecte per pro-
gressar i poder arribar a
la Segona B, una catego-
ria que representaria un
incentiu i una motivació
per a l’apassionada i nom-
brosa massa social rapi-
tenca.

Sigui com vulgui, penso
sincerament que a la Rà-
pita són uns privilegiats.
Per què? Doncs perquè en
l’època que estem i en les
dificultats que viu el futbol
i tothom en general, que
puguin haver-hi alternati-
ves i ganes de construïr
nous projectes és sinònim
de sentiment i d’il.lusió. I
això no passa a molts de
llocs. De totes formes,
deixant de costat especu-
lacions de futur, el primer
que s’ha de buscar és co-
hesió en tot l’entramat del
club actual i tirar enda-
vant la present tempora-
da. I aquesta unió, a ho-
res d’ara, és necessària. 

Elefants

L’opinió de Michel

Xavi Reverté, exdirectiu i ex-
jugador de la Rapitenca, va es-
tar a Canal TE el divendres
passat, amb motiu del derbi. A
més de comentar el partit, en-
tre l’Amposta i la Rapitenca,
Xavi va parlar d’altres qües-
tions d’interés. 

De l’època en què ja va es-
tar a la directiva i quan es va
fer el salt a la Preferent, Rever-
té deia que «vam passar una
època complicada, prop del
descens. Llavors vam tenir la
sort de fitxar un jugador com
Jota Vizcarro que va ajudar di-

rectament a assolir la per-
manència i,  a més, fou el pilar
del projecte que s’iniciava, jun-
tament amb altres jugadors
que van arribar i els que van
continuar. Vam pujar a Prefe-
rent i vam establir unes bases
que, posteriorment, es van
mantenir amb la magnífica la-
bor de Fernando Garcia». Xavi
va plegar en aquell instant.
Aclaria que «a la vida hi ha mo-
ments que s’han de pendre
decisions i penso que llavors
s’havia de pendre. No era ètic
seguir i fins allí vaig arribar,
amb una trajectòria i unes ba-
ses de futur fetes amb un per-

fil d’equip que la temporada
següent pujaria a la Primera
catalana». 

Sobre si algun dia pot tor-
nar a la UE Rapitenca, l’exdi-
rectiu manifestava que «no ho
he descartat mai i la veritat és
que m’ho plantejo. No ho faria
per estar-hi per un interés en
concret ni perquè cregui que
ara no s’estan fent bé les co-
ses, simplement perquè esti-
mo el club. I si estic de presi-
dent algun dia no serà per
mantenir la categoria. Serà
per intentar fer un equip guan-
yador i buscar la Segona B.
Anys enrera, quan vaig entrar

a la directiva, vaig dir que la
Rapitenca pujaria a Tercera en
cinc anys. Està grabat i així va
ser. I ara també penso que en
cinc anys la Rapitenca estarà
jugant a la Segona B».

La possibilitat de fer un nou
projecte, segons Xavi, és ba-
sa en què «la gent pugui creu-

re en el projecte, que hi confiï
oferint-li garanties perquè ho
faci. La Rapitenca té una mas-
sa social impressionant i, si hi
ha un projecte ambiciós i amb
aspiracions, respondrà com
sempre. I tothom en general».
D’altra banda, Xavi Reverté,
sobre el canvi de tècnic efec-
tuat fa unes setmanes, opina-
va que «va ser precipitat i no
ho vaig veure gens clar, tot i
que a la vegada dic que Fabre-
gat és el millor entrenador de
les Terres de l’Ebre i que ja al
seu moment vam anar a bus-
car-lo. Llavors, va decidir que
preferia seguir a Tortosa». 

“En cinc anys, la Rapitenca estarà jugant a Segona B”
Xavi Reverté, exjugador i exdirectiu, va estar a Canal TE, divendres passat

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Miguel, a l’inici de la represa, va fer l’1-0, diumenge, en el derbi.
CANAL TE

«Estimo la UE
Rapitenca i em plantejo
poder tornar-hi. I si
estic de president, se
buscarà la Segona B»

No descarta tornar

El Tortosa va guanyar la
Muntanyesa (3-1) i continua en
lairant-se. L’equip va refer-se al
gol visitant i a una primera mei-
tat irregular en la que, no obs-
tant, va acabar remuntant. I és
que la força i unió que demos-
tra després dels darrers esde-
veniments viscuts l’ha impulsat
i està sent una de les claus de
la seua reacció. Quique, a la

sortida d’un córner, i Mauri,
amb una xut marca de la casa,
poc abans del descans, van
signar la remuntada. A la re-
presa, la Muntanyesa, tercer
classificat, va pressionar però
el Tortosa, amb el xip canviat i
sent més pràctic que a l’inici
de la Lliga, va aguantar amb
fermesa. Defensivament s’ha
millorat i el porter Raül també
ha donat seguretat. Tot i la in-

ferioritat numèrica, el Tortosa
va mantenir el resultat i al final
va sentenciar. Héctor va fer el
3-1.  Es la tercera victòria se-
guida. Diumenge a Tàrrega
(12.30 h) es buscarà la quarta.
El Tortosa està creixent. Final-
ment, destacar també la pri-
mera victòria del juvenil (4-0)
de Lliga Nacional, contra el
Mercantil. Cristian, Sergi, Pol i
Dani van marcar.

El Tortosa creix
Tercera victòria seguida, contra la Muntanyesa (3-1)

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA. DIUMENGE A TÀRREGA (12.30 H)
La directiva del CD TORTOSA es veu en l’obligació de donar resposta als

dos temes sorgits la passada setmana en els mitjans de comunicació:
1.- HIFE: -El club reconeix que hi ha un deute pendent amb aquesta em-

presa. Aquest deute s' arrastra de juntes anteriors i per suposat el club té
la voluntat de donar solució a aquesta situació que no és agradable i que
està molt condicionada a la crisi econòmica que s'està vivint. Des de fa dos
anys ( moment en què es fa càrrec del club l'actual junta directiva) el deu-
te s´ ha anat reduint considerablement, donant prova indiscutible que hi ha
interès en fer front a aquesta irregularitat del club. Aquestes dues últimes
temporades, el club ha pagat la totalitat dels serveis prestats per aquesta
empresa de transport (proveïdor nº 1 del club) la qual cosa ha suposat no
augmentar gens ni mica la quantitat pendent.  2.- COMUNICAT EX-JUGA-
DORS. Des d’aquesta junta no s'ha donat resposta als jugadors que en un
comunicat demanen una quantitat al club perquè, com ja es va decidir a l'
assemblea anual de socis, s'està en un expedient incoat de cara a irregu-
laritats dels mateixos en un presumpte cas de lliurament de quantitats en
efectiu o compensacions avaluables en diners per part d'un tercer club,
acollint-nos a l’article 309è, de la secció 2ª, de la FCF.

CD TORTOSA
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El líder Valls, amb un gol de Carlos en els darrers minuts, va
empatar a la Sénia (2-2) en el millor partit dels locals fins ara.
L’equip senienc mereixia millor recompensa. Amb un partit
menys, els del Montsià són tretzens, amb nou punts. L’Ullde-
cona, per la seua part, va topar amb el desencert en els da-
rrers metres i no va poder evitar la derrota tot i tenir ocasions
per fer-ho. La Canonja, pràctic i efectiu, va decidir en el mi-
nut 90 amb el 0-2. Els ulldeconencs, amb un partit menys,
són dotzens, amb deu punts. No acaben de reaccionar pel
que respecte els resultats. Finalment, Ascó i Gandesa van
empatar en un derbi obert i marcat per la lluita entre els dos
equips (1-1).

La Sénia perd dos punts contra el líder (2-2) i
l’Ulldecona segueix sense reaccionar (0-2)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Aquest cap de setmana es disputarà l’onzena jornada. Es el pri-
mer terç del campionat i s’inicia una fase de jornades molt inte-
ressant, fins el final de l’any. Diumenge, un Catalònia que encara
ha d’explotar, visitarà el Valls, en un dels duels atractius. I és que
les distàncies entre els vuit primers són curtes i es presenten un
bon nombre de partits entre rivals directes. Els de Guillermo Ca-
marero van recuperar-se diumenge amb un triomf contra l’Ampo-
lla, aconseguit a còpia d’efectivitat i encert. I també gràcies a la
bona actitud i treball d’un equip jesusenc que va millorar en aquest
sentit i que va haver de fer-ho per superar un rival incomode. Una
xut llunyà de Fatsini va obrir la llauna molt aviat. Això va ser impor-
tant. Aleix i Castillo, en pocs minuts a la represa, van sentenciar. 

Primer terç del campionat i partits com el
Valls-Catalònia, diumenge

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar va superar la Unió Cambrils diumenge (2-0) en un partit
que no va estar decidit fins els darrers minuts. Alberto, que torna-
va a jugar després de les molesties, va obrir l’1-0 en un moment
clau, poc abans del descans. El partit va entrar en una fase incer-
ta ja a la segona meitat en què els cambrilencs van intentar-ho, tot
i que sense profunditat. L’Alcanar, per la seua part, tampoc gaudia
de molta claredat. Per això el duel no va estar definit fins el 2-0,
obra de Paulo. Destacar el retorn de Sisco en un Alcanar que bus-
carà encadenar un altre resultat positiu a la Canonja per acostar-
se encara més a les primeres places aprofitant que en les prope-
res jornades hi ha enfrontaments entre rivals directes a la part alta
de la taula. L’Alcanar és sisè amb 18 punts, a quatre del líder. 

L’Alcanar buscarà un resultat que el refermi a
la part alta de la taula al camp de la Canonja

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va salvar un punt en el seu desplaçament a l’Hos-
pitalet, diumenge passat. Un empat valuós tenint en compte
que es va produir en temps afegit (1-1). Un gol de Fidel va
premiar la insistència d’un equip que lluita per sortir de la
part baixa de la taula (és quinzè, amb nou punts). «Ens falta
culminar més les jugades que creem, però pel demés cal dir
que els jugadors treballen i s’esforcen al màxim», deia Rodri,
president de l’Aldeana. El conjunt que entrena Anton Flores
torna a jugar fora en la jornada vinent: visita el Vila-seca. Si
va ser important puntuar al camp de l’Hospitalet pel fet de
que era un duel amb doble valor de punts, contra un rival di-
recte, el mateix cas serà diumenge, a Vila-seca. 

L’Aldeana torna a afrontar un partit de la
seua lliga: visita el Vila-seca

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

S’esperava el partit de dissab-
te contra el Cervera com un
punt d’inflexió per al Roque-
tenc, per refermar la reacció.
Però no va poder ser. L’equip
de Camarero va tornar a per-
dre a casa, on en lliges ante-
riors sempre havia estat molt

segur. És ben cert que, tot i
que el Roquetenc no va estar
bé, el col.legiat va poder deci-
dir. I és que al primer temps no
va estar encertat anul.lant-li
dos gols, sense massa explica-
ció. Reialment, tot haguéspo-
gut canviar amb un gol local. I
el Cervera, molt limitat, va

aprofitar, a més, una conces-
sió amb una falta i va establir el
0-1. A la represa, el Roquetenc
va millorar, però va jugar preci-
pitat. Així mateix, el Cervera,
ben tancat, no va perdonar una
indecisió local al darrera, pro-
vocada per aquesta precipita-
ció, i va aconseguir el 0-2. El

partit es complicava. El Roque-
tenc va intentar-ho, amb bona
actitud i arribant en nombroses
ocasions a l’àrea rival. Però, tot
i marcar Sandu de penal, no va
existir la tranquil.litat suficient i
el Cervera, que va tenir possibi-
litats de contraatacar, va em-
portar-se els tres punts.

La nota negativa fou la ba-
tussa de després del partit.
L’àrbitre es va lluir a l’acta i les
sancions poden arribar. El Ro-
quetenc, amb necessitat, visita
el Morell, que també té urgèn-
cies, diumenge a les 17 h.

Morell-Roquetenc, derbi amb
necessitat per a reaccionar

Els de Camarero van perdre dissabte contra el Cervera (1-2)

REDACCIÓ

PREFERENT 

La Cava va guanyar diumen-
ge el Vila-seca en un partit
irregular i en el que, segons
el seu tècnic, Robert Cantó,
vam estar «apàtics, princi-
palment al segon temps». En
el primer, els locals van po-

der setenciar amb les oca-
sions de Manel i de Nico.
Ocasions afegides als gols
que ells dos van marcar. Ma-
nel va fer l’1-0 i Nico els al-
tres dos que van permetre
arribar al descans amb un
suposat còmode 3-1. Però
el Vila-seca, que havia

sorprès al Valls a casa dues
jornades abans, va aprofitar
la desidia del partit i es va
posar dins de ple, en dues
oportunitats. Tot i el hat-trick
de Nico, que va suposar el
quart gol local, la Cava no va
sentenciar i el rival va aprofi-
tar-ho per crear emoció fins

el darrer instant amb un 4-3
que va generar dubtes.
Al final, la conclusió positiva
fou la victòria. La negativa
ho és que la Cava està re-
bent massa gols: vuit en tres
partits. L’equip es refà de la
derrota a Valls i segueix a la
part alta de la taula. Es ter-

cer, a un punt del líder.
Els sancionats Pier i Pau

(darrer partit) i Berkamp i J.
Diego per lesió van ser baixa
en el CD la Cava, minvat per
aquest motiu. L’equip de
Cantó rebrà en la jornada vi-
nent a la Sénia, en el segon
partit seguit a casa. 
Es el partit anterior al Tour-
malet que ha d’afrontar la
Cava posteriorment amb la
visita a Jesús i l’enfronta-
ment amb el Remolins-Bí-
tem. Després esperen el
Reddis i l’Ulldecona, darrer
duel de l’any.

La Cava afronta el segon partit seguit  a
casa abans de pujar el Tourmalet
Els de Cantó, amb baixes, van guanyar el Vila-seca (4-3), diumenge passat

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla rebrà diumenge
el Remolins-Bítem, en un der-
bi  atractiu (16 h). Els locals,
tot i perdre diumenge a la
Santa Creu (3-0) i tenir un par-
tit menys, s’han convertit en
una de les revelacions de l’ini-

ci de lliga. Un equip ferm i
competitiu, difícil de batre,
principalment al seu camp.

Angel Garcia, el seu tècnic,
del darrer partit a Jesús, deia
que «vam fer un bon treball i
penso que el resultat fou in-
flat. No obstant, ells van tenir

molta eficàcia en les ocasions
i la diferència va estar aquí.
Res a dir». La nota negativa
van ser les lesions de Carlos
Albacar al lligament lateral in-
tern del genoll, Robert amb
rotura de fibres i Aleix. Talarn,
que no va poder jugar contra

l’equip del seu poble, també
estava de baixa. El Remolins-
Bítem, per la seua part, arriba
ple de força al derbi, després
de desfer-se sense proble-
mes del cuer, Icomar (6-0). El
pichichi Marc Baiges va obrir
la llauna molt aviat amb l’1-0
que Alex ampliava al minut
18. Jota feia el 3-0 i Oriol Sa-
les el quart gol ja a la represa.
Sergio Ruiz i Jota, altre cop,
arrodonien un triomf que va
poder ser fins i tot curt. Els
de Bítem són segons i, amb
diferència, els més goleja-
dors. 

L’Ampolla rebrà el Remolins-Bítem,
en el derbi de la jornada (16 h)
Els locals, ferms a casa, s’enfrontaran al segon classificat

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Hat-trick de Nico.
ME

PRIMERA REGIONAL
Marc (R. Bítem)    12 gols.
Nico (la Cava)       12
Aleix (Catalònia)    11
Manel (Valls)         10
Gallego (Reddis) 10
J. Antonio (Ascó)   8
Eugeni (Catalònia)  8
Jota (Rem. Bítem)  8
Alberto (Alcanar)     6
Magí (Gandesa)     6
Emili (R. Bítem)      5
Fran (Canonja)       5
Aleix (Reddis)         4
Oscar (Alcanar)      4
Gentilesa Futbolme

GOLEJADORS

Jota, del Remolins-Bítem.
ME
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Una acció del partit entre el Remolins-Bítem i el Jesús i Maria.
CANAL TE

El Vilalba va guanyar el Pinell en el derbi de la Terra Alta. Segons
Xavi Subirats, tècnic del Vilalba, «vam fer el millor com a local
en el que portem de Lliga. Vam dominar de cap a peus i princi-
palment a la primera meitat vam crear moltes ocasions fent un
bon futbol». El Vilalba va avançar-se amb un gol protestat pels
visitants, «l’àrbitre no va estar encertat en aquesta jugada. Ni
tampoc amb el penal que va significar el 2-1. De totes formes,
nosaltres no vam estar ben posats durant el partit. Es just dir-
ho», deia Lizaso, tècnic de l’equip pinellà. Xato, a la represa, va
fer l’empat, però arran del penal ja esmentat, el Vilalba va
avançar-se amb el 2-1. «El partit va obrir-se més i amb dos con-
traatacs ben lligats vam sentenciar», deia Xavi Subirats. Salva
(2), Montesó i Rabat van marcar pels locals.

El Vilalba guanya el Pinell (4-1) «en el millor
que partit del que portem de Liga»

SEGONA REGIONAL

Un derbi igualat que semblava que acabaria amb el 0-1. Però
em temps afegit, va haver-hi de tot. El Catalònia va empatar
amb un gol molt protestat perquè va haver-hi falta al porter ro-
quetenc. I amb l’1-1, el Roquetenc encara va poder desanive-
llar el marcador amb una jugada embolicada en la que Borrull
va acabar empenyent la pilota al fons de la xarxa. Era l’1-2. El
Roquetenc és colíder, empatat a punts amb el Ginestar que va
véncer el Tivissa (2-1). El Flix continua progressant i ja és ter-
cer després de golejar el Tivenys. El Móra la Nova va perdre a
Benissanet i és quart i el Godall va caure, en la sorpresa de la
jornada, a la Torre de l’Espanyol. El Campredó trepitja amb fer-
mesa i ja és quart. Hi ha set equips distanciats de quatre punts. 

El filial del Roquetenc s’imposa en el derbi a
Jesús i és colíder del grup ebrenc (1-2)

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

L’Olímpic, amb Narcís a la banqueta, ja porta sis jornades se-
guides sense perdre. Quatre victòries i dos empats són els que
porta l’equip morenc que diumenge va imposar-se al filial de la
Rapitenca en un partit obert i en el que els rapitencs no van
quedar massa d’acord amb l’àrbitre. Els morencs van decidir
amb el 3-0 final. 

D’altra banda, el Batea es va refer després de tres derrotes
amb un triomf en el derbi, contra el Corbera. Un partit vibrant
amb alternatives i que va acabar amb victòria local per 4-3. Mi-
ki, Xatet, que debutava, i Abdul (2) van marcar per al Batea. Per
últim, dir que en el duel de cuers, entre l’Aldeana i el Benifallet,
el resultat fou empat a un gol. 

L’Olímpic referma la reacció i el Batea es refà
després de tres jornades sense puntuar

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Guardiola i David Magrinyà van avançar l’Amposta en una pri-
mer temps en el que, segons el seu técnic, «vam dominar i
mostra d’això és que vam arribar al descans amb el 0-2 i amb
la sensació, pel joc i les ocasions, que podíem haver marcat al-
gun gol més». A la represa, segons Bertran, «tot i que el Mas-
denverge va jugar amb un menys, nosaltres vam passar per
moltes dificultats. No vam saber sentenciar (un fet que ens ha
passat en altres ocasions) i ells van empatar i es van crèixer.
Afortunadament vam reaccionar i vam encertar en dues ac-
cions que van significar el 2-4. Malgrat això, vam patir fins el fi-
nal, amb el tercer gol local». Codor i Víctor van marcar a la re-
presa. El filial de l’Amposta és setè. El Masdenverge, setzè. 

El filial de l’Amposta progressa amb el triomf
a Masdenverge (3-4)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Amb els resultats que es van donar en la jornada, la part alta de
la taula queda amb un líder que es distancia i un grup d’equips
que estan separats per pocs punts. L’Ametlla està en aquest
grup en véncer dissabte el Deltebre (2-1), un partit que fou espe-
cial per Juanjo Balfegó, el tècnic de l’ascens històric del Deltebre
a la Primera regional, i també per jugadors que ara estan a la Ca-
la i abans jugaven amb el conjunt verdiblanc. Morillo, que està
fent una temporada sensacional, i Juanjo Rovira van marcar pels
caleros mentre que el pichichi Robert va aconseguir el gol visi-
tant. Un gol protestat: «la pilota havia sortit abans». Els darrers
minuts van ser trepidants i hagués pogut passar de tot. No obs-
tant, durant el partit, l’Ametlla va dominar més el joc.  

L’Ametlla ajusta més la part alta de la taula
amb la victòria sobre el Deltebre (2-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Camarles es recupera. Ja porta tres jornades seguides sen-
se perdre (7 punts de 9). Diumenge va guanyar l’Horta, equip
que va avançar-se en el marcador, amb un gol des del mig del
camp. Malgrat això, segons Barbosa, tècnic camarlenc, «la pri-
mera part ja va ser de domini nostre, amb tres ocasions cla-
res, tot i que ells van avançar-se amb un gol afortunat. Vam em-
patar i a la represa vam insistir davant d’un Horta replegat. No
obstant, ells van tornar a marcar arran d’una falta magistral-
ment executada». Però Magrinyà va empatar. I Dani, ja al final,
va establir el 3-2. Tres punts d’or que permeten seguir
escal.lant. Diumenge es va estrenar el nou enllumenat i va fer-
se la presentació del futbol base.  

Més oxigen per al Camarles que supera l’Horta
amb un gol de Dani Fluixà, en els darrers minuts

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Perelló ja porta cinc jornades sense perdre (13 punts de 15)
i és cinquè, a dos punts del segon. Diumenge va guanyar un
Santa Bàrbara que va avançar-se amb el gol de Navarro. Franc
Moreno i Montes, en el darrer minut, van signar la remuntada en
un partit que, segons Harri Arraut, «va ser el pitjor que hem fet
fins ara. Molt dolent». El primer gol va ser «fantasma» i protes-
tat pels visitants que, a la vegada, també es van queixar de «la
duresa d’aguns jugadors locals. Diversos dels nostres van ha-
ver de ser substituïts per lesió. El porter va necessitar punts de
sutura. Així mateix, agrair la intervenció d’un metge que hi havia
al camp». Des d’El Perelló no es va veure igual i van considerar
que «no va haver-hi duresa».

El Perelló guanya el S. Bàrbara al darrer minut
(2-1) i s’acosta a la segona plaça

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jesús Ferreres, amb el gol de dissabte, es
manté com a pichichi en solitari

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL “L’EQUIP MES GOLEJADOR DE TOT L’ESTAT”

El Jesús i Maria és més líder
després de la victòria al camp
del filial del R.-Bítem  (0-2). El
partit va ser igualat però la
eficàcia visitant va decidir. Així
també ho reconeixia Jesús
Ferrando, tècnic local, «la
diferència fou la major pegada
del Jesús i Maria. Penso que la
dinàmica del partit hagués

pogut canviar si entra la falta
que va anar al travesser, minut
11. Una falta que va ocasionar
el canvi d’Ivan, que va necessi-
tar set punts de sutura. La
resta del primer temps es va
caracteritzar per una forta
pressió nostra i un desgast
important del dos equips, amb
poques opcions. Ells en van
tenir una amb una pilota penti-

nada per Dani que anava a la
base del pal i amb una falta
que va desviar Alex». A la
represa, Jesús Ferreres va
avançar el Jesús i Maria aprofi-
tant una indecisió local al darre-
ra. Poc després, el Remolins-
Bítem va quedar-se amb deu
per l’expulsió d’Alex. Acte
seguit va venir una acció molt
protestada pels locals que van
demanar una falta a Anguera
que no fou xiulada. «Va ser cla-
rament empentat», recordava
Jesús Ferrando. La confusió
posterior entre el porter local i
un defensa va aprofitar-la
Jefrey per establir el 0-2. El
Jesús i Maria ferm al darrera,

va controlar el partit davant
d’un Remolins-Bítem que, tot i
la inferioritat, va mantenir l’or-
dre i va lluitar fins el final. Els
locals, molestos amb l’àrbitre,
pel seu criteri amb les targetes
i per diverses decisions, van
reclamar un penal a Pallarés
que no fou xiulat, al minut 79.
No va haver-hi per més. El
Remolins-B. va fer una bona
sensació i el que necessita és
un bon resultat per tenir con-
fiança. El J. i Maria és més
líder: «penso que la victòria va
ser pràctica i merescuda
davant d’un rival lluitador i amb
molta fortalesa física», deia
Torres, tècnic del J. i Maria.

El Jesús i Maria és més líder després 

de la darrera jornada (0-2)
El filial del Remolins-Bítem va vendre cara la derrota

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Jesús i Maria ja té sis punts d’avantatge
respecte el grup d’equips perseguidors. El
Pinell és segon i, entre ell i el vuitè, el
Batea, només hi ha cinc punts.
Es presenten partits interessants com el

Pinell-Perelló o el Perelló-Jesús i Maria,
de la jornada posterior. Els de l’Aube,
segons informava el seu president, són
actualment l’equip més golejador de tot
l’estat en el que portem de temporada”.

ME

Jesús (J. i Maria)       12 gols
Méndez (Corbera) 11
Robert (Deltebre)           9
Abdul (Batea) 9
Iku (Jesús i Maria)          8
Pau (S. Bàrbara)           8
Toni (Pinell) 8
Cornejo (Camarles) 7
Albert (Olímpic)             7
Borrell (S. Bàrbara)        6
D. Avila (Pinell)              6
Fran Moreno (Perelló)     6
Jefrey (J. i Maria)           6

X. Gilabert (Deltebre)      5
Andreu Roi (Rapitenca)   5
Adrià (Corbera)              5
Jordi Rovira (Ametlla)     5
J. Prats (Horta)             5
Nico (Perelló)                5
Josep (Rapitenca)          5
Morillo (Ametlla)            5
Rabat (Vilalba)               5
Yalti (Batea)                  4
Saki (Rapitenca)            4
Manel (Ametlla)             4
Jonatan (Perelló)            4 
Salva (Vilalba)                4
Gentilesa futbolme

REDACCIÓ
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Aldeana-Rem. Bítem (18 h)
Diumenge

Jesús i Maria-Vilalba (15.30 h)
Pinell-Perelló (15.15 h)

S. Bàrbara-Batea (15.15 h)
Corbera-Camarles (16 h)

Horta-Masdenverge (15.15 h)
Amposta-Olímpic (17 h)

Rapitenca-Ametlla (17.15 h)

RESULTATS
10 jornada Segona regional

Aldeana-Benifallet 3-3

Batea-Corbera 4-3

Camarles-Horta 3-2

l’Ametlla-Deltebre 2-1

Masdenverge-Amposta 3-4

Olímpic-Rapitenca 3-0

Perelló-Santa Bàrbara 2-1

Rem. Bítem-Jesús i Maria 0-2

Vilalba-Pinell 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 10 39 11 28

2. Pinell 10 24 12 22

3. Deltebre 10 20 11 20

4. Ametlla 10 20 11 20

5. Perelló 10 22 15 20

6. Rapitenca 10 24 15 18

7. Amposta 10 17 9 18

8. Batea 10 17 14 17

9. Olímpic 10 16 14 15

10. Vilalba 10 14 17 14

11. S. Bàrbara 10 21 17 13

12. Corbera 9 24 21 12

13. Camarles 10 13 18 11

14. Horta 9 14 10 10

15. Rem.-Bítem 10 11 24 7

16. Masdenverge 10 11 25 5

17. Benifallet 10 11 25 2

18. Aldeana 10 6 55 1

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Tivenys-Torre Espanyol (15.15 h)
Móra la Nova-Flix (16.30 h)
Campredó-Benissanet (17 h)
Roquetenc-Ginestar (16.30 h)

Alcanar-Catalònia (18 h)
Diumenge

Godall-Fatarella (15.15 h)
Atlas Tortosa-Ulldecona (17 h)

Tivissa-Arnes (16 h)
Jesús i Maria-Rasquera (17.30 h)

RESULTATS
9 jornada Tercera regional

Arnes-Atlas Tortosa 2-1

Benissanet-Móra la Nova 2-1

Flix-Tivenys 7-2

Ginestar-Tivissa 2-1

Catalònia-Roquetenc 1-2

Jesús i Maria-Fatarella 1-2

Rasquera-Alcanar 2-2

Torre Espanyol-Godall 3-1

Ulldecona-Campredó 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Ginestar 9 26 14 19

2. Roquetenc 9 17 10 19

3. Flix 9 32 13 17

4. Campredó 9 16 8 17

5. Móra Nova 9 14 9 17

6. Godall 9 21 13 15

7. Catalònia 9 16 12 15

8. Alcanar 9 13 10 14

9. Benissanet 9 12 15 13

10. Fatarella 9 11 16 13

11. Tivissa 9 14 15 12

12. Tivenys 9 17 20 11

13. Arnes 9 15 19 10

14. Rasquera 9 18 17 9

15. Atlas Tortosa 9 14 16 9

16. Ulldecona 9 11 14 9

17. Jesús i Maria 9 14 31 4

18. Torre Espanyol 9 11 40 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Torredemb.-Ulldecona (17 h)
Icomar-Reddis (17 h)

Diumenge
la Cava-la Sénia (16 h)
Valls-Catalònia (16.30 h)

Ampolla-Rem. Bítem (16 h)
Canonja-Alcanar (11.45 h)

Cambrils U.-Ascó (12 h)
Gandesa-Hospitalet (15.15 h)

Vilaseca-Aldeana (16 h)

RESULTATS

10 jornada, Primera regional 

la Cava-Vilaseca 4-3

la Sénia-Valls 2-2

Catalònia-Ampolla 3-0

Rem. Bítem-Icomar 6-0

Reddis-Torredembarra 3-1

Ulldecona-Canonja 0-2

Alcanar-Cambrils 2-0

Ascó-Gandesa 1-1

Hospitalet-Aldeana 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Valls 10 19 10 22

2. Rem. Bítem 10 36 15 21

3. la Cava 10 25 17 21

4. Ascó 10 15 8 21

5. Reddis 10 21 13 19

6. Alcanar 10 20 13 18

7. Gandesa 10 17 13 16

8. Catalònia 10 26 16 14

9. Torredembarra 10 19 16 14

10. Ampolla 9 12 11 14

11. Canonja 10 14 16 13

12. Ulldecona 9 14 17 10

13. la Sénia 9 9 15 9

14. Hospitalet 10 13 23 9

15. Vilaseca 10 10 22 9

16. Aldeana 10 11 24 9

17. Cambrils Unió 9 9 27 6

18. Icomar 10 7 21 5

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Vista Alegre-Camp Clar

Catllar-Cambrils

O. Can Fatjó-Alcarràs

St. Ildefons-Horta

Mollerussa-Pub. Cases

Morell-Roquetenc (diu 17 h)

Cervera-Martorell

Viladecans-Torreforta

Sitges-Canyelles

RESULTATS

10 jornada, Regional preferent

Vista Alegre-Sitges 3-1

Camp Clar-Catllar 2-1

Cambrils-O. Can Fatjó 1-2

Alcarràs-St. Ildefons 1-1

Horta-Mollerussa 2-1

Pub. Cases-Morell 1-0

Roquetenc-Cervera          1-2

Martorell-Viladecans 0-1

Torreforta-Canyelles 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 10 29 11 23

2. O. Can Fatjó 10 24 14 23

3. Horta 10 16 5 18

4. Pub. Cases 10 18 16 18

5. Cambrils 10 18 14 17

6. Viladecans 10 14 12 17

7. Alcarràs 10 17 12 15

8. Camp Clar 10 20 18 15

9. Torreforta 10 13 12 15

10. Mollerussa 10 17 20 14

11. Canyelles 10 19 25 13

12. Cervera 10 15 14 12

13. Roquetenc 10 13 15 11

14. Sitges 10 14 17 11

15. Catllar 10 11 24 10

16. Morell 10 7 13 9

17. St. Ildefons 10 12 16 7

18. Martorell 10 9 28 2

Regional preferent

Una acció del partit entre el R.-Bítem B i el Jesús i Maria, de dissabte.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Jesús i Maria va
guanyar dissabte a
Bítem i és més líder del
grup ebrenc de la
Segona regional.

Líder
PRÒXIMA JORNADA
Hospitalet-Manlleu

Prat-Santboià
Blanes-Pobla Mafumet

Premià-Olesa
Rapitenca-Balaguer

Castelldefels-Amposta
Vilanova-Palamós
Cassà-Benavent

Llagostera-Europa
Cornellà-Reus

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Reus 13 9 3 1 29 6 30
2. Hospitalet 13 7 5 1 22 5 26
3. Santboià 13 7 4 2 24 15 25
4. Prat 13 7 3 3 22 10 24
5. Europa 13 7 3 3 20 16 24
6. Manlleu 13 5 7 1 15 9 22
7. Cornellà 13 6 3 4 14 18 21
8. Llagostera 13 5 5 3 19 11 20
9. Amposta 13 5 5 3 20 18 20
10. Palamós 13 6 1 6 17 15 19
11. Castelldefels 13 5 3 5 18 22 18
12. Benavent 13 4 5 4 14 19 17
13. Rapitenca 13 4 3 6 18 22 15
14. Vilanova 13 4 3 6 13 25 15
15. Balaguer 13 4 2 7 20 22 14
16. Premià 13 4 1 8 13 18 13
17. Blanes 13 3 2 8 16 27 11
18. Pobla Mafumet 13 3 1 9 15 25 10
19. Cassà 13 2 2 9 16 28 8
20. Olesa 13 1 3 9 7 21 6

Tercera divisió RESULTATS
13a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
Tàrrega-Tortosa

Vilassar-San Cristobal
Sants-Peralada

Masnou-Poble Sec
Gramenet-Banyoles
Iberiana-Santfeliuenc
Igualada-Vilafranca

Guíxols-Rubí
Marianao-Mataró

Muntanyesa-Montcada

RESULTATS
11 jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Tàrrega 2-1

Peralada-Vilassar 2-1

Poble Sec-Sants 4-2

Banyoles-Masnou 1-0

Santfeliuenc-Gramenet 2-1

Vilafranca-Iberiana 1-0

Rubí-Igualada 2-0

Mataró-Guíxols 1-1

Montcada-Marianao 3-1

Tortosa-Muntanyesa 3-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 11 20 9 25

2. Gramanet 11 22 12 22

3. S. Cristobal 11 13 7 22

4. Peralada 11 14 10 22

5. Muntanyesa 11 18 13 20

6. Rubí 11 17 12 19

7. Masnou 11 19 15 19

8. Igualada 11 13 13 18

9. Sants 11 18 15 16

10. Guíxols 11 13 10 16

11. Santfeliuenc 11 12 12 16

12. Poble Sec 11 15 17 16

13. Tàrrega 11 14 14 14

14. Banyoles 11 9 17 14

15. Tortosa 11 10 15 13

16. Iberiana 11 14 18 12

17. Montcada 11 12 19 8

18. Mataró 11 11 17 6

19. Marianao 11 7 16 6

20. Vilassar 11 8 18 6
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La trobada, organitzada pel
Consell Comarcal del Baix
Ebre i el Consell Esportiu del
Baix Ebre, reconeixerà el tre-
ball de més de 400 esportis-
tes de la temporada 2008-
2009, lliurarà els premis
específics i mencions,  així
com les tres màximes distin-
cions, al Millor Esportista o
Equip  en Edat Escolar, al Mi-
llor Esportista  o Equip Fede-
rat en Edat Escolar, i al Millor
Esportista o Equip Federat
Absolut.
Els esportistes guardonats
representen a prop de trenta
modalitats esportives dife-
rents, i tots opten als premis
absoluts que decidirà un jurat
des de les seves respectives
vessants, a nivell escolar o
federat. El llistat de reconei-
xements permet tenir una

ampla visió de la realitat es-
portiva de la comarca del
Baix Ebre, i tots els que apa-
reixen en ell rebran dissabte
una medalla commemorativa
que premia a tot aquell que
ha pujat com  a mínim a  un
pòdium en un campionat te-
rritorial, de Catalunya o d'Es-
panya.
El jurat, format pel president
del Consell Comarcal del Baix
Ebre, els membres de la co-
missió directiva del Consell
Esportiu del Baix Ebre, i els
representants dels mitjans de
comunicació comarcals, tam-
bé donarà vàries Mencions
Especials i decidirà el nom de
sis premis específics, el de
millor entitat pel seus èxits en
la competició esportiva, a la
millor entitat per la seva tas-
ca de promoció esportiva, a
l'empresa o entitat per la se-
va col·laboració i patrocini, al
millor col·laborador esportiu,
a la millor tasca tècnica o do-
cent en l'esport, i el premi
fair-play a l'esportivitat.

L’esport del Baix Ebre té una cita amb la
sisena edició dels Premis Esportius

Demà,el Pavelló Polis-
portiu d’El Perelló aco-
llirà (18 h) els VI Premis
Esportius Baix Ebre.

Serà demà dissabte al Pavelló Poliesportiu d’El Perelló, a partir de les sis de la tarda

REDACCIÓ

Dani Andreu, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, en el lliurament dels Premis  de l'any passat.
Cedda

MILLOR ESPORTISTA / 

EQUIP ESCOLAR DEL BAIX EBRE

2004:  EQUIPS  D'HANDBOL IM-IF 

C.E. TORTOSA (HANDBOL)

2005:  EQUIP FUTBOL SALA CADET 

COL.LEGI SAGRADA FAMILIA

(FUTBOL SALA)

2006:  GEORGINA VILA DEL 

PME PERELLÓ (ATLETISME)

2007:  JORDI ANGUERA (ATLETISME)

2008:  EQUIP INFANTIL FEMENI 

D'HANDBOL DEL PERELLÓ (HANDBOL)

Guanyadors absoluts edicions anteriors

-El CH Amposta va perdre
el primer partit a la seua
pista. Va ser davant el líder,
el Mónovar (29-32). Les ju-
gadores ebrenques van
anar a remolc del marcador
a la segona meitat i un par-
cial d’1-5 per a les alacanti-
nes va decidir. L’Amposta
és quart i en la jornada vi-
nent rebrà el Granollers.

-Adam Raga continua recu-
perant-se de la lesió al ge-
noll. Ja ha començat a fer
treball per enfortir la cama
a nivell muscular després
de la segona intervenció. El
pilot ulldeconenc confia en
poder estar en la darrera
prova del compionat indoor,
a la Caorunya el dia 27 de
desembre.

-Angels Amposta és líder
de la Preferent Catalana de
futbol sala després de
guanyar a la pista del Miami
(1-3). El Tortosa, per la seua
part, va empatar a sis gols
contra el Vandellòs i l’Hospi-
talet.

-Remers ebrencs, de Tor-
tosa, Amposta, la Ràpita
van tenir una bona actuació
en la REGATA DE PORMOCIÓN

celebrada a Banyoles el cap
de setmana passat, fent di-
versos podis. 

-Albert Giné, corredor de
Muntanya de l’equip de la
UEC Tortosa, va ser el pri-
mer en completar el reco-
rredgut de la Mrxa del
Port.q eu av concentrar
600 excurssionistes. Albert
va fer-la en una hora i trenta
cinc minuts.

Primera derrota del
Club Handbol
Amposta

El centre esportiu Johnny
Montañés, de la Ràpita, aco-
llirà demà la primera edició
de l’Obert de Pàdel Conser-
vas Tio O’Bama. Hi seran
Gerard Company i Eduard
Bainad, campions de Cata-
lunya. A més, també com-
petiran Johnny Montañés
amb Narcís Pelach, entrena-
dor del seu germà, Albert.
Aquest cap de setmana es
disputarà la fase prèvia i els
4, 5 i 6 de desembre, la fa-
se final. Hi haurà 3000 eu-
ros en premis.

La Ràpita acull
l’Obert de Pàdel
‘Premi Tio O’Bama’

Barcelona acollí el I Congrés
Mundial de l'Esport Escolar a
Catalunya, presidit pel vicepre-
sident del Govern, Josep-Lluís
Carod-Rovira, amb una nota-
ble representació de les
Terres de l'Ebre. Una comitiva
de prop de 30 ebrencs,
acompanyats pel represen-
tant territorial de l'Esport,

Jordi Gaseni, a més de la
presència del coordinador de
Desplegament Territorial i
Institucional de la Secretaria
General de l'Esport, Jesús
Auré. Els representants de les
comarques de l'Ebre, entre
mestres i professors/es coor-
dinadors/es del Pla Català de
l'Esport a l'Escola, amb la
comissionada d'Educació,

Montse Trullén, i presidents i
secretaris tècnics dels Consell
Esportius, van participar acti-
vament d'aquest primer con-
grés amb la presentació de 9
comunicacions i exposicions
d'experiències de diferents
centres de les quatre comar-
ques. El I Congrés Mundial de
l'Esport Escolar a Catalunya
demostra «l'aposta del
Govern català per aquesta
pràctica esportiva, que és el
primer nivell on s'inicia l'esport
incorporant-lo al projecte edu-
catiu, i que ha permès inter-
canviar experiències amb una
quarantena d'experts que ens
han de permetre millorar el
programa”, va dir Gaseni.

I Congrès Mundial de
l’Esport Escolar de Catalunya
Una desena d’ebrencs presentaren 
comunicacions a la sessió congressual

REDACCIÓ

Ebrencs al I Mundial de l’Esport Escolar de Catalunya.
Cedida

MILLOR ESPORTISTA / EQUIP FEDERAT EN

EDAT ESCOLAR DEL BAIX EBRE

2004: XAVIER MARQUÉS (FUTBOL)

2005: JÚLIA VENTURA (PATINATGE)

2006: ALEX INGVAR SIGURBJÖNSON (REM)

2007: ANNA AÏDA MARTÍ (NATACIÓ)

2008: ANNA AÏDA MARTÍ (NATACIÓ)

MILLOR ESPORTISTA/EQUIP FEDERAT EN CATE-

GORIA  ABSOLUTA

2004: LAIA FORCADELL (ATLETISME)

2005: SEBASTIÀ FRANCO (CICLISME)

2006: AGUSTÍ PALLARÉS (ALPINISME)

2007: JAVIER GONZÀLEZ (REM)

2008: JOAN ALCOBA (TIR)

Breus
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Antoni Espanya i Forcadell, director del DAR a les Terres de l’Ebre

Apropant-nos a finals
d'any, els diferents
Departaments territorials
comencen a fer balanç,
el darrer en efectuar-ho,
ha estat el d'Agricultura,
Acció Rural i Alimentació,
que la setmana passada
a través del seu director,
Antoni Espanya, animava
a reempendre l'activitat
agrària a l'Ebre. Així, per
sortir del sector  estrella
de les darreres setma-
nes, l'industrial, la redac-
ció de MÉS EBRE ha apos-
tat per  que Antoni
Espanya sigui el Crack
d'aquesta setmana. 
Més Ebre: Podríem dir
que en l'actual situa-
ció, acabarà sent la
pagesia la que ens
treurà de pobres?
Antoni Espanya: Amb
matissos, podem parlar
que l'agroindustria és el
sector que millor està
aguantant la crisi. La
gent no deixarà de men-
jar i les Terres de l'Ebre

compten amb un teixit
agroindustrial que està
per sobre del nivell d'cu-
pació a hores d'ara. En
aquest sector no s'ha
donat cap  expedient de
regularització. En con-
cret considero que hi ha
tres subsectors amb

molt bones perspectives
de futur. Estic parlant de
l’hortícola, de l'avicultura
i de l'agricultura ecològi-
ca, ja que el primer fa un
producte que té molta
sortida, l'avicultura és
puntera a nivell no només
català, sinó també
espanyol i per últim, l'a-
gricultura ecològica que
tot i no estar en condi-
cions per esdevindre una
alternativa al producte
convencional si que és
cert que manté un impuls
a l'alça amb uns consu-
midors molt fidels.
M.E.: Un pagès que
presenti un projecte
que vosaltres conside-
reu viable, amb quins
ajuts es trobarà?
A.E.: Depenent del tipus
d'activitat haurà de fer
una inversió prèvia, però
se li pot arribar a
finançar fins a un 40% a
fons perdut i la resta a
molts anys amb crèdits
tous.

M.E.: Parlem dels sec-
tors que més estan
patint a hores d'ara...
A.E.: L'oli i la fruïta dolça
són els que pitjor com-
portament estan tenint a
hores d'ara, però els
pagesos professionals
són conscients que no

poden pendre decisions
a base d'una campanya,
per veure si la producció
és rentable és necessari
analitzar un termini més
llarg, uns cinc anys.
Però no tot és dolent,
aquest passat dijous es
donava a conèixer el pri-
mer molí ecològic de
l'Estat ubicat al municipi
de Xerta i que pretén por-
tar oli de l'Ebre de quali-
tat al Cantàbric i a l'es-
tranger.
M.E.: Quina és la pitjor
xacra que pot patir
l'oli i que l'ha portat a
l'actual situació?
A.E.: Un dels principals
problemes que giren en
torn a l'oli és l'especula-
ció que se'n pot fer d'a-
quest mercat, es juga
massa amb futurs i esde-
vé com les accions en
borsa per part dels
grans productors.
Aquesta situació alhora
es veu agreujada pel lliu-
re mercat que pot fer
vendre'l per sota del preu
de producció. Nosaltres
des del Departament
intentem fer un control
indirecte de tot això. I
ara acabem d'aprovar
l'observatori de preus
dels aliments, una idea
europea, que permet
estudiar i fer visibles els
salts de preu no justifi-
cats, tant a l'alça com a
la baixa, i intentar inter-
venir.
M.E.: I en el cas del ví?
A.E.: Tot i que el consum
de ví cada cop és més
baix, el consum de vins
de qualitat a pujat. En el

món del ví conviuen dues
realitats, la del petit
pagès que conserva una
finca que durant molts
anys li ha significat un
complement a la seva
renda, però que amb l'ac-
tual situació són els que
han de posar diners de la
butxaca; per l'altra
banda, està el pagès pro-
ductor, que són els que
s'acullen als plans de
reconversió, que tenen
grans extensions de
terreny que adapten al
mercat que hi ha a cada
moment i a la mobilitat
del producte. Així el
Departament ofereix la

línia de l'abandonament o
la de modernització.
M.E.: Balanç del 2.009
i previsió del 2.010...
A.E.: Per al que queda de
2.009 jo diria que el sec-
tor agrari a les Terres de
l'Ebre, en general  resi-
teix. I pel que fa al
2.010, trobo que serà un

any de recuperació del

consum i per tant una
recuperació de preus.
Però en cas de que la
recisió continuï, hi ha
sectors que una campan-
ya més dolenta posaria
als pagesos productors
dels que parlava en una
situació molt difícil, per
exemple en el cas del ví

o de l’oli.

«El Territori compta amb un teixit
agroindustrial que està per sobre del nivell
d’ocupació a hores d’ara», Espanya.

Teixit agroindustrial a les TE

«El 2.009, el sector resisteix. Al 2.010 es donarà
una recuperació del consum, que penso que ha
de repercutir positivament»

El 2009/2010 en el sector agrícola.
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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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Arròs caldós amb llamàntol, aquest és el plat que ens presenta 
el Restaurant del Mar de l’Hotel Flamingo de l’Ampolla, gastronomia cent per cent ebrenca

A part d’aquesta recepta,
el programa gastronòmic
de CANAL TE d'aquesta
setmana vinent arriba
amb un receptari de pri-
mera categoria: rèmol
amb compota de ceba,
oli de fruits secs i pataca
confitada, magret d'ànec
amb reducció de Porto  i
massana caramelitzada i
un postre molt especial:
Bescuit de figues seques
amb salsa de xocolata i
cruixent d'ametlla. 
Per preparar l'arròs cal-
dós amb llamàntol per a
dues persones, necessi-
tarem 50 grams de pe-
brot roig, 50 grams de

ceba, dues cul lerades
soperes de tomata tritu-
rada, dos grapats
d'arròs, una sípia petita,
un l lamàntol de 250
grams, un litre i quart de
brou de peix, oli i sal. Un
cop tinguem preparats
els ingredients, co-
mençarem per sofregir la
ceba amb el pebrot i la
tomata, després hi afegi-
rem el llamàntol i la sípia
tal lada a daus, l i  dona-
rem unes voltes i hi posa-
rem els dos grapats
d'arròs, tornarem a vol-
tar-ho breument i ho ofe-
garem amb el litre i quart
de brou, ho deixarem du-
rant 20 minuts si volem
que l 'arròs ens quede
«aldente» i si ens agrada
un xic més fet, ens espe-
rarem dos minuts més.
Aquesta és la recepta
que ens hem quedat del
Restaurant del Mar de l'-
Hotel Flamingo de l 'Am-
polla, un lloc que haureu
de visitar per  conèixer
la seva oferta gastronò-
mica 100 per 100 ebren-
ca. Recordeu tots els se-
guidors del PRIMENTONS

de Canal TE, que tenim

un blog on apareixen
aquestes receptes am-
pliades amb videos i fo-
tografies, l 'adreça:
www.pr imentons.b logs -
pot.com i si voleu visitar
el nostre facebook, l 'a-
dreça la trobareu al nos-
tre blog.

“Primentons i Tomates”. Avui: Arròs  

Aquesta setmana po-
dreu veure al PRIMEN-
TONS I TOMATES de CANAL

TE al Marc Curto, cui-
ner del Restaurant del
Mar a l'Hotel Flamingo
de l'Ampolla. 
De la seva visita al nos-
tre programa hem se-
leccionat la recepta de
l'arròs caldós amb
llamàntol. 

REDACCIO

Arròs caldós amb llamàntol.

M. Lalana

Amado i el Marc Curto del Restaurant del Mar de l’Hotel Flamingo.

M. Lalana



DIVENDRES 20
DE NOVEMBRE

DE 200922
serveisdiarimés

ebre
www.mesebre.cat

L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Perquè gaudeixis amb la teva parella tot
dependrà de la teva actitud. El millor és que
avui estiguis actiu i amb humor. Bon moment
per a les relacions.  

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d'amor has d'apostar fort per
tu i deixar de costat tot el que et bloqueja.
Per millorar la teva salut , envolta't de coses
agradables i oblida't dels problemes.

Bessons
20/5 al 21/6

És necessari que dialoguis més amb la teva
parella a fi de trobar la via que més t'interes-
sa. És convenient no desgastar-te massa en
el treball.  

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitarà per la teva casa tres facilita que
coneguis algú interessant. Et sentiràs meravello-
sament i amb moltes ganes de passar una bona
estona amb els amics.    

Lleó
22/7 al 22/8

Compte amb les sorpreses que et pugui donar
la teva parella. Has d'estar preparat per rebre-
les. Respecte a la salut ,és important parar
una mica la màquina.

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes d'amor la teva vida pot pren-
dre un nou rumb. Ara es tracta que escullis
en camí adequat. Millora la teva autoestima
i la teva qualitat de vida.

Balança
22/9 al 22/10

Serà a través de teu propi món interior com
millor expressaràs la teva capacitat de donar
amor. Cerca noves vies que augmentin la teva
qualitat de vida.  

Escorpí
22/10 al 21/11

El trànsit de Mart per la teva casa set fa que et
converteixis en una persona més desitjada i fas-
cinant. Respecte a la salut, moltes coses estan
començant a ser diferents. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Estàs vivint  un període on et sorgeixen noves
trobades amb diverses persones del sexe opo-
sat. Has de ser més conscient de les teves
coses que et  fan feliç i anar a buscar-les . 

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Mart  per la teva casa cinc indica
un període on et resultarà més fàcil comunicar
els teus sentiments i emocions més íntimes.
Cal millorar la qualitat de la teva alimentació.   

Aquari
20/1 al 18/2

Dintre de la teva relació de parella tot ho veus
de color rosa, però no et confiïs massa...
Augment de la teva energia però també et pro-
voca més estrès . 

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit de Venus per la teva casa set indi-
ca un fort sentiment a la recerca dels teus
desitjós dintre de la teva  vida sentimental.
Respecte a la salut, vés amb compte.

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

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

Celma Pascual, Mª Teresa Carretera, 56 (Aldover)  606395953

Rafecas Renau, Joan Josep Av. Generalitat, 7 (Tortosa) 977440327  

Ulldemolins Reverter, Xavier        Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Albella Beltran, Mª. del Carme Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

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

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

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre
setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la
data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot
consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

20º 11°SOLNÚVOLS ALTS

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: 
de matinada i fins a mig matí estarà mig o localment molt
ennuvolat per núvols alts i mitjans arreu. A partir de llavors
la nuvolositat minvarà i quedarà poc ennuvolat per núvols
alts. A més, al litoral hi haurà intervals de núvols baixos que
deixaran el cel molt ennuvolat o cobert. 

Precipitacions: 
no se n'esperen. 

Temperatures: 
mínimes estables, màximes semblants o lleugerament supe-
riors. De matinada hi haurà inversió tèrmica entre cotes
altes i baixes. 

Visibilitat: 
entre bona i regular en conjunt, sobretot al litoral on al llarg
del dia hi haurà boirines. De matinada hi haurà algunes boi-
res a les planes i fondalades. 

Vent: 
a l'interior al llarg de tot el dia serà fluix i de direcció varia-
ble o quedarà en calma. Al litoral al centre del dia bufarà
fluix de components sud i est mentre que de matinada i a la
nit serà fluix i de direcció variable o quedarà en calma. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
vent fluix i de direcció variable o en calma de matinada i a
la nit. Al centre del dia bufarà de component est fluix.
Mar arrissada. 

Costa Central:
vent fluix i de direcció variable o en calma de matinada i a
la nit. Al centre del dia bufarà de components sud i est fluix.
Mar arrissada. 

Costa Daurada:
vent fluix i de direcció variable o en calma de matinada i a
la nit. Al centre del dia bufarà de components sud i est fluix.
Mar arrissada.

El temps. Previsió



DIVENDRES 20 DE NOVEMBRE DE 2009 23diarimés
ebrepublicitatwww.mesebre.cat

IMMOBILIARIA� La Sènia. Piso ideal pare-
jas, consta de comedor
con salida balcón, cocina
independiente equipa-
d a ( l a v a d o r a ,
frigorífico,placa y horno
eléctrico) aseo con
ducha reformado,
hab.doble salida ext, hab
indv, en el centro del
pueblo. 320E/mes.
661707383 (Preguntar por
Emi)..

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.
R e s u l t a d o
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.

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 88 977 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.

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€

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 72 06 91 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

Casa cantonera a Els
Reguers de 200 m2 amb
jardí de 450 m2 tancat , 6

habitacions , 2 banys , 2 cui-
nes , 2 menjadors , garatge.
Mobles inclosos. 119.000
euros. Ref. CFD20701 

tel. 977 720 799 

Àtic a Sant Rafael del Riu
de 156 m2 , 2 habitacions
, 1 bany , cuina menjador.
Amplia terrassa. Tot equi-
pat .Pràcticament nou.
Vistes. 180.000 euros .

Ref. CFD20940. 
tel. 977 720 799 

catalunyafincas@telefonica.net

977 41 44 08

La Ràpita. C/
Gorria. Local

comercial amb
soterrani i altell.

En lloguer al millor
carrer de la població. 

647 93 81 68

Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos a estre-
nar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany
complert y balcó.Alta
qualitat. Al costat de

col·legis, supermercats i
zona comercial. 

Tel.647 93 81 68

977 74 33 99
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El curs forma part d'una
plataforma de serveis pio-
nera a l'Estat per ajudar a
aquestes persones a fer la
seva tasca amb garanties
Un total de 23 persones
de les Terres de l'Ebre que
reben la prestació de cui-
dador de la Llei de la
dependència comencen
aquesta setmana a rebre
formació per desenvolu-
par la seva tasca amb les
màximes garanties. El
director dels serveis terri-
torials d'Acció Social i
Ciutadania a les Terres de
l'Ebre, Adam Tomàs, i el
cap del programa de
dependència de l'Obra
Social de Caixa Catalunya,
Eugenio Rojas, han inaugu-
rat aquesta tarda a la
Residència l'Onada de
Deltebre el primer curs de
formació bàsica que es fa

a la demarcació. Al gener,
tindrà lloc un segon curs,
també a Deltebre, en el
qual s'impartirà formació
especialitzada.
Aquests cursos, impulsats
pel Departament conjunta-
ment amb l'Obra Social de
Caixa Catalunya, formen
part d'una plataforma de
serveis pionera a l'Estat
adreçada a les persones
cuidadores no professio-
nals. La iniciativa té com a
objectiu millorar el dia a
dia d'aquestes persones i
ajudar-les a fer la seva
feina. El pressupost per a
la posada en marxa de la
plataforma aquest any és
de 3.250.000 euros, dels
quals Caixa Catalunya n'a-
porta 2 milions i el
Departament 1.250.000.
A banda del curs que avui
s'ha inaugurat, a les
Terres de l'Ebre està pre-
vist fer 8 cursos més.
Tindran lloc a partir del
gener a Amposta, Tortosa,
Gandesa i Móra d'Ebre. El
temari incorpora una part
de formació bàsica (15
hores) i una altra d'espe-
cialitzada (10 hores) en
funció de l'afectació de la
persona dependent (gent
gran, discapacitat
intel·lectual, física i/o sen-
sorial, psíquica i malaltia

mental). Les persones cui-
dadores rebran formació,
entre d'altres, sobre qües-
tions com: consells i reco-
manacions per cuidar-se
millor, legislació actual en
matèria de dependència i
drets d'aquestes perso-
nes, xarxa social i sanità-
ria existent, productes de
suport per millorar l'auto-
nomia de la persona
dependent, etc... Els cur-
sos els impartiran profes-
sionals de la Creu Roja i la
Fundació Pere Tarrés. El
Departament d'Acció
Social i Ciutadania s'enca-
rrega de la supervisió,
homologació i acreditació
dels cursos i serveis que
s'ofereixin per tal que s'a-
justin al Pla de formació

d'Acció Social. Per la seva
banda, l'Obra Social de
Caixa Catalunya, assumeix
la gestió del projecte,
posa la infraestructura i el
material i desplega el ser-
vei de suport. A Catalunya
hi ha unes 50.000 perso-
nes que reben la prestació
de cuidador no professio-
nal prevista a la Llei de la
dependència. La platafor-
ma de serveis els hi
donarà accés a la forma-
ció de manera esglaona-
da. En aquesta primera
fase es calcula que s'ins-
criuran en els cursos unes
3.000 persones. Per facili-
tar la seva inscripció, a
més, als assistents se'ls
ofereix ajuda domiciliària
de manera gratuïta durant

el temps que romanguin
fora del domicili per tal
que la persona dependent
de qui tenen cura no quedi
desatesa. A Deltebre, de
les 23 persones que parti-
cipen en els cursos un
total de 7 (el 30%) han
sol·licitat el servei d'ajuda
domiciliària.
A banda dels cursos de
formació i l'ajuda domici-
liària, la plataforma de ser-
veis també oferirà la pos-
sibilitat d'assistir a ses-
sions de grups d'ajuda
mútua. Aquests grups
estan integrats per una
trentena de persones que
mantindran trobades
periòdiques com a mínim
un cop al mes per compar-
tir la seva experiència

com a cuidador no profes-
sional i intercanviar infor-
mació. Aquest any es pre-
veu atendre 300 persones
cuidadores mitjançant
aquest servei.
La plataforma també
incorpora un telèfon gra-
tuït d'informació i asses-
sorament (900.365.100).
Un equip d'operadors qua-
lificats i formats ofereixen
informació bàsica i asses-
sorament específic durant
les vint-i-quatre hores del
dia.
La plataforma de serveis
dóna resposta al desple-
gament normatiu de la Llei
de la Dependència.
Aquesta norma preveu la
posada en funcionament
d'un sistema d'ajut i
suport a les persones cui-
dadores no professionals.
A Catalunya, a més, la Llei
de Serveis Socials també
preveu la creació d'aquest
servei de suport com a
prestació garantida.
La iniciativa també s'em-
marca dins del Programa
Cuidadors de Caixa
Catalunya en què l'Obra
Social realitza iniciatives
per atendre les persones
grans i en concret, les
persones amb dependèn-
cia.
Pràcticament la meitat de
les persones cuidadores
no professionals ho són
per un període mínim de
sis anys. Fins i tot, s'esti-
ma que el 28% dediquen
més de 10 anys a tenir
cura de la persona amb
dependència. La platafor-
ma de serveis ajudarà a
millorar la qualitat de vida
d'aquestes persones.

Una acció per tenir cura del cuidador

Un total de 23 persones
participen a Deltebre en
els cursos per a perso-
nes cuidadores no pro-
fessionals d’Acció social i
Ciutadania i l’Obra social
de Caixa Catalunya.

A Catalunya hi ha unes 50.000 persones que reben la prestació de cuidador no professional

REDACCIO

Moment de la inauguració a Deltebre.
Cedida

Un total de 23 persones participen a Deltebre en

els cursos per a persones no professionals

d’Acció Social i Ciutadania i l’Obra Social de

Caixa Catalunya.

Serveis pioners a l’Estat 

CURSOS PER A PERSONES CUIDADORES NO PROFESSIONALS


