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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El diputat al Congrès Joan
Ridao espera que la
inversió d’1 MEUR per
l’estació de tren de l’Aldea
sigui una realitat al 2.010.

P5

CiU vol traduir el manual
de bones pràctiques en llei
per ‘blindar’ les festes amb
bous.

P6

Societat

Torreó de l’Indià, un
restaurant amb estrella...
Michelin! 

P9

El Crack

Oriol Romeu, l’ulldeconenc
del Barça B i líder dels
EBRELIDERS.

P18

Aquesta setmana hem conegut l'existència d'un edifici de sis apartaments del carrer Mèrida, a primera línia de mar d'Alcanar
Platja, que va ser construït ocupant 409 metres quadrats destinats a la prolongació de la via pública amb la pertinent llicència
d'obres. Per evitar haver de fer front a l'enderroc i possibles indemnitzacions, que suposaria un cost de més de 2 MEUR a les
arques municipals, es portarà a debat al pla municipal la possible modificació del planejament urbanístic.

ERC denuncia irregularitats
urbanístiques a Alcanar

Els representants sindicals de la plantilla de LEAR a Roquetes han posat sobre la taula
una proposta d'indemnitzacions de 60 dies per any treballat i la possibilitat de deci-
dir voluntàriament la prejubilació. Aquest és el plantejament que els representants
dels treballadors han formulat en la represa de les reunions amb la direcció de l'em-
presa i la mediació del Departament de Treball per trobar una solució negociada al
tancament de la factoria. S'espera arribar a un acord aviat...

Segueixen les negociacions amb LEAR

ss''aaffeeggeeiixx aa ll ’’eeddiittoorriiaall
ccooll..lleeccttiivvaa,, ccoommppaarrttiiddaa
ppeellss pprriinncciippaallss mmiittjjaannss ddee
pp rr ee mm ss aa  ee ss cc rr ii tt aa  dd ee
CC aa tt aa ll uu nn yy aa ,, tt ii tt uu ll aa dd aa  
""LLaa ddiiggnniittaatt ddee CCaattaalluunnyyaa""
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

Després de gairebé tres anys de lenta delibera-
ció i de contínues maniobres tàctiques que han
malmès la seva cohesió i han erosionat el seu
prestigi, el Tribunal Constitucional pot estar a
punt d'emetre sentència sobre l'Estatut de
Catalunya, promulgat el 20 de juliol del 2006
pel cap de l'Estat, el rei Joan Carles, amb el
següent encapçalament: «Sapigueu: que les
Corts Generals han aprovat, els ciutadans de
Catalunya han ratificat en referèndum i Jo vinc
a sancionar la llei orgànica següent». Serà la
primera vegada des de la restauració democrà-
tica de 1977 que l'alt tribunal es pronuncia
sobre una llei fonamental ratificada pels elec-
tors.  
L'expectació és alta i la inquietud no és escas-
sa davant l'evidència que el Tribunal
Constitucional ha estat empès pels esdeveni-
ments a actuar com una quarta Cambra, con-
frontada amb el Parlament de Catalunya, les
Corts Generals i la voluntat ciutadana lliurement
expressada a les urnes. Repetim, es tracta
d'una situació inèdita en democràcia. Hi ha, no
obstant, més motius de preocupació. Dels 12
magistrats que componen el tribunal, només
10 podran emetre sentència, ja que un (Pablo
Pérez Tremps) està recusat després d'una
espessa maniobra clarament orientada a modi-
ficar els equilibris del debat, i un altre (Roberto
García-Calvo) ha mort. Dels 10 jutges amb dret
a vot, quatre continuen en el càrrec després
del venciment del seu mandat, com a conse-
qüència del sòrdid desacord entre el Govern i
l'oposició sobre la renovació d'un organisme
definit recentment per José Luis Rodríguez
Zapatero com el «cor de la democràcia». Un
cor amb les vàlvules obturades, ja que només
la meitat dels seus integrants estan avui lliures
de contratemps o de pròrroga. Aquesta és la
cort de cassació que està a punt de decidir
sobre l'Estatut de Catalunya. Per respecte al tri-
bunal -un respecte sens dubte superior al que
en diverses ocasions aquest s'ha mostrat a si
mateix-, no farem més al·lusió a les causes del
retard de la sentència.
La definició de Catalunya com a nació al preàm-
bul de l'Estatut, amb la consegüent emanació
de símbols nacionals (¿que potser no reconeix
la Constitució, al seu article 2, una Espanya
integrada per regions i nacionalitats?); el dret i
el deure de conèixer la llengua catalana; l'arti-
culació del Poder Judicial a Catalunya, i les rela-
cions entre l'Estat i la Generalitat són, entre
altres, els punts de fricció més evidents del
debat, d'acord amb les seves versions, ja que
una part significativa del tribunal sembla que
està optant per posicions irreductibles. Hi ha
qui torna a somiar amb cirurgies de ferro que
tallin de soca-rel la complexitat espanyola.
Aquesta podria ser, lamentablement, la pedra

de toc de la sentència. No ens confonguem, el
dilema real és avanç o retrocés; acceptació de
la maduresa democràtica d'una Espanya plural,
o el seu bloqueig. No només estan en joc
aquest o aquell article, està en joc la mateixa
dinàmica constitucional: l'esperit de 1977, que
va fer possible la pacífica transició. Hi ha
motius seriosos per a la preocupació, ja que
podria estar madurant una maniobra per trans-
formar la sentència sobre l'Estatut en un verda-
der tancament amb pany i forrellat institucional.
Un enroc contrari a la virtut màxima de la
Constitució, que no és sinó el seu caràcter
obert i integrador. El Tribunal Constitucional,
per tant, no decidirà únicament sobre el plet
interposat pel Partit Popular contra una llei
orgànica de l'Estat (un PP que ara es reaproxi-
ma a la societat catalana amb discursos cons-
tructius i actituds afalagadores).  L'alt tribunal
decidirà sobre la dimensió real del marc de
convivència espanyol, és a dir, sobre el més
important llegat que els ciutadans que van viure
i van protagonitzar el canvi de règim a finals
dels anys 70 transmetran a les joves genera-
cions, educades en llibertat, plenament inseri-
des en la complexa supranacionalitat europea i
confrontades als reptes d'una globalització que
relativitza les costures més rígides del vell
Estat nació. Estan en joc els pactes profunds
que han fet possible els 30 anys més virtuosos
de la història d'Espanya. I arribats a aquest
punt és imprescindible recordar un dels princi-
pis vertebradors del nostre sistema jurídic, d'a-
rrel romana: Pacta sunt servanda. Allò pactat
obliga.
Hi ha preocupació a Catalunya i cal que tot
Espanya ho sàpiga. Hi ha alguna cosa més que
preocupació. Hi ha un creixent atipament per
haver de suportar la mirada irada dels que con-
tinuen percebent la identitat catalana (institu-
cions, estructura econòmica, idioma i tradició
cultural) com el defecte de fabricació que impe-
deix a Espanya assolir una somiada i impossi-
ble uniformitat. Els catalans paguen els seus
impostos (sense privilegi foral); contribueixen
amb el seu esforç a la transferència de rendes
a l'Espanya més pobra; afronten la internacio-
nalització econòmica sense els quantiosos
beneficis de la capitalitat de l'Estat; parlen una
llengua amb més marge demogràfic que el de
diversos idiomes oficials a la Unió Europea, una
llengua que, en lloc de ser estimada, resulta
sotmesa tantes vegades a un obsessiu escruti-
ni per part de l'espanyolisme oficial, i acaten
les lleis, per descomptat, sense renunciar a la
seva pacífica i provada capacitat d'aguant
cívic. Aquests dies, els catalans pensen, sobre-
tot, en la seva dignitat; convé que se sàpiga.
Som en vigílies d'una resolució molt important.
Esperem que el Constitucional decideixi ate-

La dignitat de Catalunya

Ahir dijous, els principals mitjans de comunicació de
premsa escrita sortien al carrer amb una mateixa
editorial a les seves fulles. Es tracta d'un manifest a
favor de l'estatut de Catalunya aprovat pel Parlament
de Catalunya, les Corts Generals i la voluntat del
poble expressada a les urnes, i en previsió d'una
més que segura sentencia negativa per part del
Tribunal Constitucional. Sens dubte, una fita històrica
per a Catalunya, que ha aconseguit posar d'acord a
mitjans de comunicació ideològicament tant sepa-

rats, i que esperem que motivi un acord polític català
el més ampli possible, ja que amb el PP pel mig, difí-
cilment serà unànime, tota vegada que ha estat qui
ha denunciat l'estatut per inconstitucional.
Els mitjans de comunicació fan així el primer pas,
d'un camí on esperem que es sumi tota la societat
catalana en ple. 
Des del Més Ebre, ens volem afegir a aquesta reivin-
dicació, amb la publicació integra de l'editorial «La
dignitat de Catalunya».

Editorial

Més Ebre amb l'editorial «La dignitat de Catalunya»

nent les circumstàncies espe-
cífiques de l'assumpte que té
entre mans -que no és sinó la
demanda de millora de l'auto-
govern d'un vell poble euro-
peu-, recordant que no existeix
la justícia absoluta, sinó
només la justícia del cas con-
cret, raó per la qual la virtut
jurídica per excel·lència és la
prudència. Tornem a recordar-
ho: l'Estatut és fruit d'un doble
pacte polític sotmès a referèn-
dum. Que ningú es confongui,
ni malinterpreti les inevitables
contradiccions de la Catalunya
actual. Que ningú erri el
diagnòstic, per molts que
siguin els problemes, les desa-
feccions i les contrarietats. No
som davant d'una societat
feble, postrada i disposada a
assistir impassible al deterio-
rament de la seva dignitat. No
desitgem pressuposar un
desenllaç negatiu i confiem en
la probitat dels jutges, però
ningú que conegui Catalunya
posarà en dubte que el reco-

neixement de la identitat, la
millora de l'autogovern, l'ob-
tenció d'un finançament just i
un salt qualitatiu en la gestió
de les infraestructures són i
continuaran sent reclamacions
tenaçment plantejades amb
un amplíssim suport polític i
social. Si és necessari, la soli-
daritat catalana tornarà a arti-
cular la legítima resposta
d'una societat responsable.

Editorial publicada en els princi-
pals mitjans de premsa escrita
de Catalunya, ahir dijous 26 de
novembre. Els 12 mitjans que
han impulsat aquesta editorial,
han estat El Periodico, La
Vanguardia, Avui, El Punt, Diari
de Girona, Diari de Tarragona,
Segre, La Mañana, Regió 7, El 9
Nou, Diari de Sabadell i Diari de
Terrassa. Molts altres mitjans
s'han afegit al sentiment
transmès per aquesta editorial,
entre els que es troba Més
Ebre.

Les tradicions formen part
de l'anima dels pobles.
S'expressen en actes, cos-
tums , festes, musica , mane-
res de fer. Estan subjectes  a
les variacions i sensibilitats
de cada moment històric.
Les tradicions fortes estan
vives , han d'estar vives i com
a cultura viva han de ser
capaces d'adaptar-se , inte-
grar-se i ser sensibles a la
demanda del temps en que
es manifesta. 
A les Terres de l'Ebre els
bous formen part de la nos-
tra tradició , de una tradició
viva , culturalment viva. Les
nostres festes inclouen el
bous com un fet cultural viu i
enriquidor. Senya d'identitat
d'una societat rural, en con-
vivència en una natura amb
una forta personalitat, on l'ho-
me i l'animal han viscut junts i
en harmonia; fins el punt de
compartir espais, vivències i
festa. Aquest és el sentit del
a festa dels bous. Homes i
bous comparteixen Festa ,
per que han compartit espai,
treball i dificultats. Cap cultu-
ra urbana pot donar-nos
lliçons de respecte  al ani-
mals. Nosaltres respectem i
fem respectar els animals ,
com allò que són: Part del

nostre entorn natural( No
urba) i part de la nostra festa.
Per això els principals defen-
sors del respecte a la festa i
a tots el participants (animal
inclòs) som nosaltres , la
gent de l'Ebre. En aquest sen-
tit les penyes, els ganaders ,
els organitzadors, comis-
sions de festes, ja fa temps
que van elaborar un codi, un
reglament de bones maneres
en defensa de la festa.
Garantia de bon tracte al bou
i garantia de bones practi-
ques per tothom.  De fet ja
s'aplica , ja es respecta. Però
ens havíem compromès a
transformar-ho en llei. Una llei
que reconegués que els bous
, son cultura i tradició catala-
na. Tan catalans com els cas-
tells. Una Llei que garantitzi el
respecte als animals i a les
bones maneres, que doni
seguretat als participants i
organitzadors, que doni
seguretat de futur a la festa,
més enllà de moments poli-
tics i de polèmiques que no
ens són pròpies. Una llei:
«Per que els bous són de
llei». Per aquets motiu com
diputat , com grup hem pre-
sentat una proposició de llei
per tal de que el bous esde-
vinguin una festa catalana
reconeguda i regulada per
llei. Una llei per que els bous
són cultura i respecte , una
llei per garantir la llibertat cul-
tural de les nostres festes i
per definir les obligacions i
deures dels participants.
Volem festes volem bous,
volem que sigui de Llei.

F. Sancho diputat de CIU.    

Volem festes, volem bous

Opinió

ALTRES CARTES
DELS LECTORS I
PER A DEIXAR LA TE-
VA OPINIÓ, ENTRA A:

www.mesebre.cat
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Vols anunciar-te?
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610 20 33 25
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No t’ho pensis més!

Per tal d'evitar l'enderroca-
ment de sis unifamiliars
construïts enmig d'un
carrer a primera línia de
mar a Alcanar Platja,
l'Ajuntament del municipi
ha tret a la llum un possible
cas de corrupció urbanísti-
ca, desprès que l'anterior
alcalde, l'independent
Batiste Beltran, haguès
concedit a la promotora
Onademar, l'any 2001, una
possible  llicència «vicia-
da». Una llicència amb
«molts aspectes poc
clars» per a la construcció
d'un edifici de sis aparta-
ments del carrer Mèrida,
ocupant 409 metres qua-
drats destinats a la prolon-
gació de la via pública. «Es
veu que hi va haver molta
pressa per concedir aques-
ta llicència. L'informe jurí-
dic no apareix enlloc, i el

tècnic és solament un
manuscrit signat, sense la
documentació necessària i
reglada pertinent en
aquests casos», ha especi-
ficat el regidor
d'Urbanisme de
l'Ajuntament d'Alcanar,
Manel Martí. És 4 anys
desprès, al 2.005, quan
l'Ajuntament tramita un pla
especial de millora urbana,
promogut per la mateixa
empresa constructora,
quan totes aquestes irre-
gularitats urbanístiques
surten a la llum i la
Comissió d'Urbanisme de

les Terres de l'Ebre suspèn
el projecte fins que es por-
tin a terme les mesures
corresponents. Unes
mesures que permeten ara
a la opinió pública conèixer
el cas, ja que l'Ajuntament
es planteja, veu viable i

comunica una possible
modificació del pla general
d'urbanisme per canviar el
traçat del carrer Mérida
d'Alcanar-Platja i mantenir
enmig d'aquest vial 6 habi-
tatges unifamiliars.
Aquesta mesura permetria

salvar aquesta responsabi-
litat de l'Ajuntament i com-
portaria també que el pro-
motor d'aquella obra fes
un percentatge major de
cessions. «S'ha exigit a la
promotora que efectuï una
cessió de 700 metres qua-
drats, que seran destinats
a zona verda, per compen-
sar l'ocupació del carrer.
Així, s'evitarà haver de fer
front a l'enderroc i possi-
bles indemnitzacions, que
costaria més de 2 MEUR a
les arques municipals».
«Això no és més que un
show que s'ha montat per

desprestigiar  l'acció de
Govern urbanística d' aque-
lla època. A què juguem
ara?  Quin sentit té treure
això a la llum 9 anys
desprès? Què les arques
municipals no es vegin
afectades? Però si
l'Ajuntament no ha fet cap
‘fallo’... aquí és evident la
negligència de la promoto-
ra, és un cas clar de llicèn-
cia ben donada, però mal
exectuda», explicava al
diari MÉS EBRE Batiste
Beltran, exalcalde de la
localitat canareua. 
Segons aquest,
l'Ajuntament actual li està
donant la «volta a la truita.
Si al 2.001, la promotora
rebia una llicència incorrec-
ta, el que tindria sentit és
que la promotora demanès
responsabilitats, i curiosa-
ment, trobem el cas al con-
trari, és aquesta qui indem-
nitza el consistori amb
60.000 euros i 700
metres de zona verda. Uns
diners que no van aparèi-
xer a la roda de
premsa...no és cert? No té
sentit, el que jo veig aquí
és que el govern actual és
veu beneficiat per un trà-
mit totalment correcte fet
fa molts anys. Les coses
llavors no eren com ara...
què no hi ha informe tèc-
nic? Que no estigui fet a
ordinador no significa que
no existeixi. Abans es tre-
ballava en borradors que la
secretaria passava a la
Comissió de Govern».

Una urbanització
al mig del carrer

Sis apartaments unifa-
miliars podrien anar al
terra per una possible
«negligència urbanísti-
ca» que data del 2001.
Una llicència ràpida-
ment mal donada i no
degudament documen-
tada, trau ara a la llum,
un possible cas de co-
rrupció.

«Estem parlant d’una llicència viciada amb conseqüències importants». Alfons Montserrat, alcalde d’Alcanar

«La llicència està ben donada però mal executada». Batiste Beltran, regidor CiU

TERE GONZÀLEZ

Grup municipal d’ERC a Alcanar, visitant el carrer afectat a Alcanar Platja.

Cedida

«Això no és més que una rabieta política d’un crio
d’escola impropi d’un alcalde responsable de
l’Ajuntament d’Alcanar»

Batiste Beltran, anterior alcalde
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El nou Col·lectiu de Cuina
La Ràpita-Delta de l'Ebre
ha de permetre promocio-
nar la gastronomia rapiten-
ca i els productes agroali-
mentaris de qualitat del
territori arreu del món. I és
que de la mà de la plata-
forma de col·lectius de
cuina de Catalunya i amb
el suport del Club de
Turisme Gastronòmic de
Catalunya,  la gastronomia
rapitenca podrà viatjar al
Fòrum Gastronòmic de

Santiago de Compostel·la
el proper mes de febrer,
però també a Nova York
en un acte organitzat per
Ferran Adrià o a l'exposi-
ció universal de Xangai de
l'any vinent. Aquests són
els projectes més ambicio-
sos que a mitjà termini té
previst realitzar el nou
col·lectiu de cuina de la
Ràpita. Un col·lectiu que
acaba de nàixer i que ha
estat presentat oficialment
aquest dilluns al recinte
firal de la Ràpita. El direc-
tor de Turisme de
Catalunya, Ignasi de
Delàs, ha destacat el
paper que tenen els
col·lectius de cuina com a
model de desenvolupa-
ment turístic, vinculat a la
gastronomia, del país. En
aquest sentit, i fent-se
ressó de les paraules de
l'escriptor Josep Pla
que“el paisatge s'ha de
portar a la caçola”, Delàs

ha destacat la iniciativa de
l'Ajuntament de la Ràpita
de reunir productors agro-
alimentaris del territori i
restauradors locals en una
mateixa plataforma de
promoció gastronòmica.
Acompanyant al director

de Turisme de Catalunya,
han estat experts del sec-
tor gastròmic del país. És
el cas de Jordi Bort,
President del Club de
Someliers de Catalunya i
Director General de “La
Carta de Vins”. Un tortosí

afincat a Girona que ha
destacat el salt qualitatiu
que acaba de donar el
sector gastronòmic rapi-
tenc amb la creació del
col·lectiu de cuina. També
els directors dels serveis
territorials del
Departament d'Innovació,
Universitats i
Empresa,Josep Felip
Monclús, i del DAR, Antoni
Espanya, han reconegut la
tasca conjunta que l'ajun-
tament de la Ràpita i el tei-
xit empresarial estan por-
tant a terme per a la pro-
moció dels productes de
qualitat de les Terres de
l'Ebre i de la cuina del
territori. D'altra banda,
tant l'alcalde de la Ràpita,
Miquel Alonso, com la regi-
dora de Turisme, Rosa
Anglés, han encoratjat a
restauradors i productors
agroalimentaris a tirar
endavant el nou Col·lectiu
de Cuina.

Jornades Tècniques del Col.lectiu de
Cuina La Ràpita-Delta de l’Ebre

El nou col.lectiu de
Cuina està format per
14 productors agroali-
mentaris de l’Ebre i
per 15 restaurants de
Sant Carles de la Rà-
pita.

Relacions enfortides entre restaurants rapitencs i productors agroalimentaris de les Terres de l’Ebre

REDACCIÓ

15 restaurants de la Ràpita formen part del col.lectiu.
Cedida

Entre dilluns i dimarts els
Tècnics de l'Escola del
Parc van dur a
terme a Deltebre una cam-

panya del CODE i el Rebé
per tal de fomentar la
recollida selectiva de la
fracció orgànica entre els
ciutadans. Es tracta d'una
campanya de retorn de
resultats que consisteix en
repartir compost entre els
ciutadans i explicar-los

que gràcies a la seva
implicació s'ha aconseguit
incrementar la taxa de
recollida selectiva i ani-
mar-los a continuar reci-
clant. El compost es
reparteix amb saquets de
paper reciclat i també es
dóna als ciutadans uns

magnètics amb informació
sobre el que s'ha de tirar
al contenidor marró i el
que no ha d'anar en cap

cas. 
Els tècnics també ajude-
nals ciutadans a resoldre
els dubtes que tenen.

Foment de la recollida
selectiva a Deltebre

Campanya per animar a la ciutadania a reciclar

REDACCIÓ

L'Ajuntament de Tortosa
ha obert 154 expedients
sancionadors en els pri-
mers sis mesos de l'en-
trada en vigor de l'orde-
nança de civisme, el
maig passat. Els motius
de les sancions són
diversos però un dels
més nombrosos és per
sorolls que afecten la
convivència (un 30% dels
expedients), ja sigui per
música al carrer, festes,
crits, o gossos que bor-
den. Un altre dels aspec-
tes més sancionats és
per l'ocupació de la via
pública (15%), sobretot
en els casos d'obres.

154 expedients
sancionadors a

Tortosa

El Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i el Montsià (CODE) ha
presentat aquest dimarts
les dades de la campanya
de tractaments contra el
mosquit al delta de l'Ebre.
Enguany, els tècnics han
tornat a constatar fortes
davallades de la pressió
atmosfèrica que fan pujar
el nivell del mar i inunden
diverses zones propiciant
la presència de mosquits.
En aquesta campanya, una
de les més complicades
dels darrers anys, s'han
incrementat en un 43% el
nombre de tractaments
respecte l'any passat.

Tractaments
contra el
mosquit
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El secretari general
d'Esquerra i diputat al
Congrés, Joan Ridao, va
visitar, divendres passat,
les instal.lacions de Canal
Te per concedir una entre-
vista a l’informatiu vespre.
Aquest va fer saber que
davant la inoperància del
Govern de l'Estat per millo-
rar l'estació de l’Aldea s'ha-
via arribat a un acord amb
la Generalitat de Catalunya
per signar aviat un conveni
pel qual la partida de

500.000 Û aprovada en els
pressupostos generals de
l'Estat (PGE) per aquest
2009 es transferirien a la
Generalitat per redactar els
estudis i projectes que per-
metin millorar l'estació i els
serveis que es presten.
Ridao va afirmar que de fet

es comptarà amb 1M, per-
què se li han de sumar els
500.000 Û de l'esmena als
PGE de 2010 que Esquerra
ha introduït per millorar l'es-
tació. «Espero que l'any
2010 sigui el de l'estació
de l'Aldea. I per tant, amb
aquesta inversióÛpoder

assolir aquest objectiu de
millora, acondicionament,
potenciació i modernització
de l'estació que el territori
necessita». 
Joan Ridao a més a més va
anunciar que Esquerra vet-
llarà per a que en la redac-
ció de l'estudi informatiu del

traçat del tren d'alta veloci-
tat entre Castelló i
Tarragona s'incorpori l'atu-
rada a l'estació de l'Aldea.
També va recordar que
Esquerra seguirà demanant
el compliment de l'acord
impulsat pel senador repu-
blicà Pere Muñoz al Senat
pel qual s'establia l'aturada
d'un Euromed diari a l'esta-
ció. Segons Ridao, l'atura-
da de l'Euromed i després
del TGV és una «decisió
estratègica i important»
tant pel transport de perso-
nes com de mercaderies i,
per tant, Esquerra defen-
sarà que acabi convertint-
se en realitat. «L'aturada a
l'Aldea de l'Euromed i del
TGV no és una utopia sinó
un objectiu perquè no hi ha
problemes de caràcter tèc-
nic sinó un problema polític
per la manca de voluntat
política del Govern espan-
yol. És ell el que no per-
met l'aturada».

L’any 2010, el de l’estació de l’Aldea

Esquerra vetllarà per a
que en la redacció de
l’estudi informatiu del
TAV entre Castelló i Ta-
rragona hi hagi atura-
da a l’estació de l’Al-
dea.

Ridao espera que la inversió d’1MEUR per aquesta infraestructura s’executi durant aquest període

REDACCIÓ

Moment de l’entrevista a l’informatiu vespre de Canal TE.
ME

El Govern ha acordat des-
tinar 400.000 euros a la
construcció de la llar
residència per a persones
amb discapacitat intel·lec-
tual que promou
l'Associació de Famílies
amb Disminuïts Psíquics
del Montsià (APASA) a
Amposta. Aquesta sub-
venció es distribuirà amb
càrrec als 61.965.893
euros traspassats a
Catalunya a compte del
Fons estatal per a obres
de creació i millora de la
xarxa d'atenció a la
dependència. 
El futur equipament ofe-
rirà 12 places residen-
cials. 

Nova llar
residència a

Amposta

Amics dels Castells i del
Nucli Antic de Tortosa ha
sortit en defensa de l'ex-
posició permanent d'art
religiós oberta fa un any
a la Catedral de Tortosa i
ha reclamat el suport de
les administracions en la
seva promoció i projec-
ció per evitar que tanqui
portes. L'entitat ha fet
balanç de les actuacions
en marxa i pendents per
a la dinamització de les
fortificacions i del nucli
antic de la ciutat, tot fent
èmfasi en la necessitat
d'invertir els recursos del
fons d'inversió estatal de
2010 en convertir-lo en
un «producte turístic». 

Amics dels
Castells fa

balanç

La televisió comarcal de
les Terres de l’Ebre, Canal
TE, torna a estar d’enho-
rabona. Segons les últi-

mes dades del Baròmetre
de la Comunicació,
22.000 espectadors van
confiar en aquest mitjà de
comunicació durant el
període agost-setembre.
Desde principis d’any,  les
estadístiques no han fet
més que crèixer; 10.000

espectadors al febrer,
13.000 al maig, 16.000
al juny... i incrementant l’
audiència fins el dia d’
avui. Recordem que, pro-
perament, Canal TE
entrarà a emitir la seva
programació en Televisió
Digital Terrestre (TDT).

22.000 espectadors confien en la
proximitat de Canal TE

Segons les últimes dades del Baròmetre de la Comunicació

REDACCIÓ
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Concretament es tracta
d'una «Proposició de Llei
de Regulació de les fes-
tes tradicionals amb
bous». Aquesta proposi-
ció de llei exposa la
necessitat de regular els
bous al carrer, ja que
estan considerats festa
tradicional, a Terres de
l'Ebre i a altres indrets
de Catalunya. Segons el
diputat Francesc
Sancho, «ha arribat el

moment de què hi hagi
una autèntica seguretat
jurídica, tant per als
organitzadors, els parti-
cipants, i com no, per
als propis animals». En
l'articulat d'aquesta pro-
posta de llei s'establei-

xen els requisits, es defi-
neixen els conceptes,
les modalitats, documen-
tació i altres punts,
exposats per a salva-
guardar aquesta tradi-
ció. Com diu Xavier
Pallarès «la voluntat d'a-
questa llei és blindar els
bous, aquí a Terres de
l'Ebre i a tot Catalunya,
tal i com consta en el
preàmbul i en l'articulat,
ja que pretenem que el
què s'està portant
actualment a la pràctica
a través del manual de
bones pràctiques, acabi
convertint-se en llei».
Segons han comentat
els Ebrediputats «volem
que es tramiti ràpida-
ment per finalitzar d'a-
questa manera en la
intranquil·litat i nerviosis-
me que estem patint tots
en aquests moments
amb el tema dels bous al
carrer». 

CiU presenta una Proposició de Llei
per salvaguardar els bous al carrer

Els  diputats de CiU de
Terres de l’Ebre han pre-
sentat aquest dimecres
una iniciativa que va ser
introduïda al Parlament
de Catalunya aquest
mateix dimarts, en rela-
ció als bous de carrer.

Proposta per a blindar la festa tant a Terres de l’Ebre com a la resta del país

REDACCIÓ

CiU buscarà el consens necessari perquè la llei s’acabi aprovant.

Cedida

El titular del Jutjat d'ins-
trucció número 3
d'Amposta ha arxivat pro-
visionalment el cas de la
mort a trets del gos con-
fós amb una lleona a la
Sénia. 
L'informe sol·licitat al Cos
d'Agents Rurals acredita
que el gos abatut era un
gos salvatge i, per tant,
no es produeix el requisit
d'animal domèstic neces-
sari perquè sigui objecte
de delicte. El jutge ha arxi-
vat provisionalment la
causa ja que no consta
suficientment acreditada
la perpetració de delicte
de l'article 337 del codi
penal.

Arxivat el cas
de la lleona de

la Sènia

L'activitat de navegació
fluvial al tram català de
l'Ebre continua estanca-
da respecte les campan-
yes anteriors, segons es
desprèn de les dades
que ha facilitat sobre
aquest 2009 l'Institut
per al Desenvolupament
de les Comarques de
l'Ebre (Idece). 
Entre altres indicadors,
destaca el fet que la
quantitat d'embarca-
cions amb motor comp-
tabilitzades (2.427) en
el tram de riu navegable
són lleugerament infe-
riors a les de 2008
(2.540). 

Estancada la
navegació

fluvial de l’Ebre

L'eurodiputat d'Esquerra,
Oriol Junqueras, ha dema-
nat a la Comissió Europea
que emprengui mesures
contra el Projecte Castor,
el més gran d'emmagat-
zematge de gas de l'Estat

espanyol. Junqueras con-
sidera que el projecte
podria vulnerar la
Directiva 2001/42/CE,
perquè no ha estudiat les
possibles alternatives tèc-
niques i de protecció del
medi, malgrat que la nor-
mativa ho exigeix. Així
mateix, l'article 9 de la
directiva obliga a l'òrgan
competent a argumentar

per què el projecte propo-
sat és millor que les alter-
natives analitzades, cosa
que el Projecte Castor no
ha fet. En una pregunta
parlamentària a la
Comissió Europea,
Junqueras ha recordat
que l'òrgan promotor ha
d'identificar, descriure i
avaluar el efectes signifi-
catius sobre el medi

ambient que poden deri-
var-se de l'aplicació del
projecte, així com unes
alternatives raonables,
tècnica i ambientalment
viables, inclosa entre
altres l'alternativa zero,
és a dir, la no realització
del pla. Cal tenir en comp-
te que el Projecte Castor,
que ha rebut una forta
contestació social per

part de la població
d'Alcanar, amenaçarà
seriosament la ruta de
migració de les aus del
delta de l'Ebre, i fins i tot
les zones de nidificació, a
causa dels vols dels
helicòpters. Al delta de
l'Ebre hi ha entre 50.000
i 100.000 aus, segons el
període, que pertanyen a
300 espècies.

El polèmic Projecte Castor
Junqueras adverteix que podria vulnerar la normativa europea en medi ambient

REDACCIÓ

«Tenim molt clar que s’ha d’aprovar
aquesta llei, ja que la considerem bàsica
per la continuïtat dels bous al carrer»

Francesc Sancho
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per les 
Terres de l’Ebre

Del 4 a 8 de desembre la Generalitat de Catalunya oferirà als 
visitants de la Fira de Mostres d’Amposta tota la informació 
sobre els nous serveis, els nous projectes i les noves 
infraestructures a les Terres de l’Ebre. Des dels nous regadius 
fins a la reserva de 90 ha de sòl per a activitats econòmiques 
entre Móra la Nova i Garcia. Des dels nous equipaments 

esportius a les llars d’infants i a les residències per a la gent 
gran. Des del projecte de reforma de l’Hospital de Móra d’Ebre 
fins al desplegament del campus universitari de Tortosa, i un 
llarguíssim etcètera. Ens trobareu als estands de la Delegació 
Territorial del Govern, de l'Institut Català del Sòl (Incasòl), i del 
Departament de Treball.

per les
Terres de 
l’Ebre

Nous serveis,
nous projectes 
i noves infraestructures

Fira de Mostres d’Amposta
del 4 al 8 de desembre de 2009

C
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Prop d'una trentena de
dones han participat en la
jornada de reflexió
«Violència envers les
dones», organitzada pel
Consell Comarcal del Baix
Ebre, amb la col·laboració
del Institut Català de les
Dones i la Secretaria per a
la Immigració, per comme-
morar el Dia Internacional
per l'Eliminació de la
Violència contra les Dones
que es celebra arreu del
món el dia 25 de novem-
bre. El president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Dani Andreu, ha
estat l'encarregat d'inau-
gurar la jornada, que
també ha comptat amb la
participació de la coordi-
nadora  de l'Institut  Català
de  les  Dones a les Terres
de l'Ebre, Alícia Gamundi, i
del conseller comarcal
d'Acció Social, Miquel

Subirats. Dani Andreu ha
destacat que «la plaga de
la violència envers les
dones es pot i s'ha d'atu-
rar perquè el problema
real de la violència de
gènere el pateix tota la
societat». Andreu també

ha manifestat que «el silen-
ci sobre aquest tema ens
fa a tots còmplices i totes
i tots hem d'alçar les nos-
tres veus per eradicar tot
tipus de violència i, molt
especialment, la violència
envers les dones». 

El president de l'ens
comarcal ha reiterat que
«des del l'àrea de Serveis
Socials del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
amb el programa de
dones, continuarem llui-
tant per aturar aquesta

plaga, que, com diu el
manifest d'aquesta jorna-
da, és un problema de
totes i de tots». 
Després de la intervenció
del president comarcal ha
tingut lloc la lectura del
manifest del Dia interna-
cional contra la violència
de gènere, a càrrec de
Maica Guinart, que actual-
ment és caporal dels
Mossos d'Esquadra de les
Terres de l'Ebre i que va
ser la primera dona amb
càrrec de comandament
als Mossos d'Esquadra a
les Terres de l'Ebre. La
lectura del manifest ha
finalitzat amb un minut de
silenci per expressar el
condol i el record a les víc-
times de la violència mas-
clista. La jornada ha conti-
nuat amb la projecció del
audiovisual  «Dones del
Nord, dones del Sud», pro-
duït per l'Institut Català de
les Dones i la Secretaria
per la Immigració, i la
xerrada «Dones migrades
i violència masclista», a
càrrec de Cristina Grau,
tècnic d'immigració del
Consell Comarcal del Baix
Ebre.

Jornada de reflexió contra la 
Violència envers les dones

Acte de commemora-
ció pel dia contra la
violència masclista.

Organitzada pel Consell Comarcal del Baix Ebre amb motiu del Dia Internacional

Prop d’una trentena de dones han participat en l’activitat del passat 25 de novembre

TG

Fotografia d’un moment de la jornada duta a terme aquest passat 25 de novembre.
CEDIDA

Els treballadors de la plan-
ta de LEAR a Roquetes  pre-
sentaven aquest dilluns al
matí els 515 currículums
dels treballadors que
seran acomiadats amb el
tancament de la factoria
davant els serveis territo-
rials del Departament
d'Innovació, Universitats i
Empresa (DIUE) a les
Terres de l'Ebre. L'acció
de protesta, que aplegava

més d'un centenar de tre-
balladors, pretenia respon-
dre les declaracions del
conseller, Josep Huguet,
qui va assegurar, la setma-
na passada, que els aco-
miadats per LEAR trobarien
feina de nou abans d'un
any. Aquest mateix dijous,
els treballadors també
posaven sobre la taula una
proposta d'indemnitza-
cions de 60 dies per any
treballat sense topall de
mensualitats i la possibili-
tat de decidir voluntària-
ment la prejubilació.
Aquest és el plantejament

que els representants dels
treballadors formulaven en
la represa de les reunions
amb la direcció de l'em-
presa i la mediació del
Departament de Treball
per trobar una solució
negociada al tancament
de la factoria. Els sindi-
cats segueixen confiant
que el trasllat de les con-
verses a la seu de la con-
selleria a Barcelona el prò-
xim dilluns, data límit per
trobar una sortida nego-
ciada al conflicte, ajudi
políticament a trobar un
acord.

515 currículums davant la seu dels
serveis territorials del DIUE

Els acomiadats de LEAR responen així a les paraules del conseller Huguet

REDACCIÓ

Tot i que l'atur continua
augmentant, les dades
econòmiques del tercer
trimestre al Camp de
Tarragona i a les Terres
de l'Ebre constaten xifres
no tan pessimistes amb
relació als trimestres
anteriors. Així es desprèn
de l'informe de conjuntu-
ra econòmica que ha fet
la URV, per encàrrec de
les quatre Cambres de
Comerç de la demarca-
ció. Segons ha explicat el
catedràtic d'Economia
Aplicada, Agustí Segarra,
la taxa d'atur continua
sent elevada però ha
experimentat una lleuge-
ra disminució de l'indica-
dor en relació a trimes-
tres anteriors. La indús-
tria i la construcció conti-
nuen el descens, mentre
es consolida el sector
serveis. 
A més, es constata que
el territori està ben pre-
parat per sortir de la
crisi.

Xifres no tan
pessimistes en
relació a l’atur

La societat municipal de
gestió urbanística de
l'Ajuntament de Tortosa
(GUMTSA) ha aprovat
aquest dimecres el seu
pressupost per l'any
2010 , que enguany puja
a la totalitat de 20,9
MEUR. 
D'aquests, 17,9 MEUR
es destinen a inversions
que, en bona part, se
centren en projectes del
Pla integral del Nucli
Antic (PINCAT) de la Llei
de Barris, després que
s'hagi prorrogat un
parell d'anys el termini
d'execució. 
Així, l'alcalde de Tortosa,
el convergent Ferran
Bel, ha assegurat que
amb els 7,6 MEUR que
s'han previst invertir
durant l'any vinent es vol
donar 'l'estirada final' al
Pincat per rematar-ho
durant el primer semes-
tre del 2011.

GUMTSA de
Tortosa disposa
d’ un pressupost
de 20,9 MEUR
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Tres emprenedors de
Tortosa han dissenyat un sis-
tema innovador que permet
millorar la seguretat dels
passos de vianants, amb
l'objectiu de reduir els atro-
pellaments. L'empresa SDAV

SISTEMA ha patentat el primer
sistema de detecció automà-
tica de vianants de l'Estat.
Consisteix en la instal.lació
d'unes pilones, a banda i
banda de la rampa d'accés
al pas de vianants, que
detecten la seua presència

quan volen creuar el carrer.
En aquell moment, s'encen-
dran uns llums intermitents,
al ferm de la calçada, que
alertaran de la presència del
vianant als vehicles. Tot i
que, de moment, només s'ha
instal.lat un únic sistema a la
principal via de Tortosa, es
confia exportar-lo arreu del
país. La idea sorgeix d'un
dels tres emprenedors,
Carles Bertomeu, agent de
la Policia Local de Tortosa,
que després d'anys d'expe-
riència professional, està
convençut que cal implantar
totes les mesures possibles
per prevenir i evitar els
perills, en aquest cas, els
atropellaments. En aquest

sentit, juntament amb els
altres dos socis Xavi Felip i
Sergi Solera, es plantegen
com millorar la seguretat vial
als passos de vianants com
a punts de la via que tenen
més perill. Tot i que a altres
punts de l'Estat hi ha siste-
mes similars per evitar els
atropellaments, aquest és
l'únic que incorpora el siste-
ma de detecció automàtica
dels vianants. El dispositiu

SDAV, és un sistema de com-
binació elèctrica i electròni-
ca, basat en el funcionament
de detectors, temporitza-
dors i indicadors lumínics
adaptats a la calçada. Així,
les pilones detecten el via-
nant quan té la intenció de
creuar, immediatament s'ac-
tiven els senyals lluminosos
incrustats al centre de la
calçada i adverteixen els
conductors.

Tres emprenedors de Tortosa
sorprenen amb un innovador
sistema de pas de vianants
L’ideòleg ha estat el polícia local tortosí,
Carles  Bertomeu

REDACCIÓ

Coincidint amb la comme-
moració, aquest 25 de
novembre, del Dia
Internacional per a l'elimi-
nació de la Violència contra
les Dones, el Departament
de Treball signava el passat
dilluns, 23 de novembre,
un conveni de col·laboració
amb 23 empreses per for-
mar i contractar dones que
han patit o pateixen violèn-
cia de gènere. Aquest pro-
jecte es va posar en marxa
a finals de l'any passat i
enguany s'hi han afegit 15
noves empreses, amb l'ob-
jectiu de fomentar l'ocupa-
ció i la formació professio-
nal de dones que han patit
o pateixen violència i per
afavorir la seva reinserció
laboral. Els primers conve-
nis signats l'any passat han
donat lloc a la contractació
d'onze dones. La conselle-
ra de Treball, Mar Serna,

ha destacat que «l'any pas-
sat un total de nou empre-
ses van signar un conveni
amb el Departament per
incorporar dones en el
mercat de treball, enguany
en són 23». 
En aquest sentit Serna
explicava que «anem
avançant ja que tenim mol-
tes empreses que es volen
sumar, no des de l'obliga-

ció, sinó des del convenci-
ment de donar oportunitats
a les dones que han patit
violència de gènere i això
té encara més valor en una
situació econòmica com
l'actual».

La feina, un puntal per 
eradicar la violència masclista

REDACCIÓ

La sala d'actes del Montepio
de Conductors Sant
Cristòfol, de Tortosa, va
acollir aquest passat diu-
menge la primera jornada
sobre la síndrome
d'Asperger. Unes 200 per-
sones, entre amics, fami-
liars i professionals, hi van
participar, ja que és un tras-
torn no gaire conegut, però
que afecta un de cada dos
mil infants de les Terres de
l'Ebre. La presidenta de l'as-
sociació, va explicar que la
síndrome és un trastorn del
desenvolupament, que pro-
voca mancances en les habi-
litats socials, sobretot les
comunicatives. El trastorn
s'inclou dins l'espectre de

l'autisme i un dels elements
que  permet detectar-la és
que els infants que la tenen
no miren als ulls quan parlen
amb algú, i necessiten el
refugi d'una persona prope-

ra per sentir-se segurs. Per
això, a la jornada hi van acu-
dir també professionals de
l'ensenyament, ja que l'esco-
la és l'àmbit on els infants
amb aquest trastorn tenen
més dificultats. 

La síndrome d’Asperger no mira als ulls

La guía Michelin ha atorgat
una de les seves preciades
estrelles al restaurant
Torreó de l'Indià de l'hotel
Villa Retiro a Xerta.  En la
nova Guia Michelin 2.010
els restaurants catalans
sument un total de 60
estrelles i cal dir que, res-
pecte de l'any anterior, no
se n'ha perdut cap.
Aquesta guia  fou creada
pel francés André Michelin
l'any 1.900 i s'oferia amb
la compra dels neumàtics,
en aquells moments França
comptava amb uns 2.400
conductors i les anotacions
de la guia resultaven molt
interessants per als propie-
taris d'un vehicle.
El 1.920 es comença a
comercialitzar i a apareixer
els primers restaurants a la
guia que proporciona infor-
mació sobre els establi-
ments per als clients. En
l'actualitat , la Guia Michelin
és tot un referent i aparèi-
xer a les seves pàgines és

molt més que fer-se publici-
tat, és donar a conèixer a
la societat que el teu res-
taurant reuneix una sèrie
de característiques que el
porten cap a l’excel·lència.
Això és el que ha passat
amb el restaurant del
Torreó de l'Indià que aparei-
xerà en l'edició del 2.010.
El xef del Torreó, Francesc
López, confessa que des
que és va obrir Villa Retiro i

el seu restaurant «sempre
hem intentat treballar bé i
aquest reconeixement

representa més motivació
per al futur». 
D'altra banda i com a curio-
sitat el xef ens ha confes-
sat que a hores d'ara des-
coneix quan van vindre a
visitar el restaurant ni quin
ha estat el plat o plats que
els hi ha possibilitat aquest
reconeixement. 
Les noves distincions s'han
conegut aquest passat
dimecres a la nit en un acte
a la capital espanyola, on
s'ha fet públic la tercera
estrella per al restaurant
dels germans Roca, al barri
de Taialà de Girona. També
ha destacat l'ascens a la
categoria de dues estrelles
el restaurant Lasarte de
l'hotel Comtes de
Barcelona i del restaurant
Les Cols, d'Olot. 
També, s'incorporen amb
una estrella a la Guia
Michelin el restaurant
Enoteca, de l'Hotel Arts de
Barcelona; el Bo.Tic de
Corçà (Baix Empordà) i la
Fonda Xesc, de Gombrèn
(Ripollès).

Torreó de l’Indià, un restaurant 
amb estrella... Michelin!

La Guia Michelin ha
atorgat una de les seves
preciades estrelles al
restaurant Torreó de
l’Indià, de l’hotel Villa
Retiro a Xerta.

El xef desconeix quan els especialistes van visitar-los, ni els plats que van menjar

DM

«Sempre hem intentat treballar bé i
aquest reconeixement representa més
motivació per al futur»

El xef, Francesc López.

Tenen l’objectiu de
fomentar l’ocupació i
la formació de les
víctimes

23 empreses

A les Terres de
l’Ebre, 1 de cada
2.000 nens pateixen
la síndrome

1 de cada 2.000

El xef del Torreó, Francesc López.
cedida

REDACCIÓ

El Banc d'Ajudes
Tècniques ha facilitat equi-
pament a unes 500 famí-
lies de dependents de les
Terres de l'Ebre des de
2007. El servei, el primer
d'aquestes característi-
ques a Catalunya, recull i
adapta material com
grues, matalassos i coixins
amb l'objectiu de cedir-los
per a l'ús de persones
dependents amb reduïda
mobilitat a canvi d'una
fiança i un lloguer simbòlic.
Unes 500 famílies de per-

sones dependents de les
Terres de l'Ebre s'han
pogut beneficiar de l'asses-
sorament i els equipaments
cedits pel Banc d'Ajudes
Tècniques (BAT) des que es
va posar en marxa l'any
2007. Fins octubre d'a-
quest 2009, 220 famílies
han rebut algun tipus d'ajut
del BAT, un servei on parti-
cipen els departaments
d'Acció Social i Ciutadania i
Salut, les principals admi-
nistracions públiques locals
i gestionat per la Fundació
Pere Mata.

2007/2009: 500 famílies beneficiades
REDACCIÓ
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L’Amposta va empatar diu-
menge al camp del
Castelldefels (0-0). No va
ser dels millors partits del
conjunt ebrenc en les darre-
res setmanes però ara la
dinàmica és positiva i tot va
de cara. El Castelldefels, un
equip que porta una ratxa
similar a la de l’Amposta,
va tenir les millors opcions.
Però no va marcar.
Fran Artiga, tècnic de
l’Amposta, reconeixia que
«és cert que no vam estar
massa precisos, però la
lectura positiva és que vam
tenir molta fermesa en

defensa i que vam saber
sofrir, en un partit en el que
no vam poder tenir la pilota
en moltes de les seues
fases». L’Amposta rebrà
demà dissabte el Vilanova
(20 h). S’ha de buscar la

desena jornada sense per-
dre. L’Amposta està més
prop ara de la zona de pro-
moció d’ascens que no pas
de la de descens. Malgrat
això, el tècnic considerava
que «hem de ser ambicio-

sos i lluitar per estar el més
amunt que puguem. Però
també sent prudents per-
què hem de saber que un
dia pot arribar una derrota i
que hem d’estar preparats
per refer-nos, conscients

de quina és la nostra lluita».
Els dubtes inicials de
l’Amposta s’han esvaït. I cal
destacar que l’equip s’ha
aïllat a tota la situació exter-
na i està reponent, amb
bons resultats. També s’ha
de dir que mentre no hi hagi
motius per estar preocupat
no cal estar-hi. La directiva
treballa per poder solucio-
nar-ho. A hopres d’ara, s’ha
de viure el moment.
L’Amposta té les baixes de
Jaime, lesionat, i de Miguel,
sancionat, per al partit con-
tra el Vilanova, avançat al
dissabte per evitar coincidir
en diumenge amb l’inici del
Barça-Madrid. 

Ratxa històrica

Sí, la ratxa de l’Ampos-
ta es pot considerar
històrica a la Tercera
divisió. Són nou jorna-
des seguides sense
perdre i l’equip que pro-
gressa. Es vuitè.

CF AMPOSTA

L’Amposta va empatar a Castelldefels i ja fa nou jornades que no perd (21 punts de 27)

M.V.

Demà dissabte (20
hores), l’Amposta rebrà
el Vilanova en un partit
avançat a la jornada de
diumenge.

Dissabte

Contestació i aclariments a la
nota facilitada pel C.D. Tortosa als
diferents mitjans de comunicació
respecte al deute que manté amb
alguns jugadors de la temporada
2008/2009.

1.- Es dedueix clarament que el
club reconeix el deute amb els ju-
gadors que efectuen la reclama-
ció, donat que, en cap moment ho
nega, si no que s'empara en que
aquests han rebut una suposada
compensació econòmica per part
d'un altre club per guanyar un par-
tit. Es que hi ha acord entre els
dos clubs per a que el C.D. Torto-
sa deixi de pagar part de la fitxa
dels jugadors i l’assumeixi el club
primador?... en aquest cas el més
beneficiat és el propi C.D. Torto-
sa. Té un deute amb els seus ju-
gadors que queda cancel·lat, en
part, suposadament, per l'altre
club. 2.- Segons el C.D. Tortosa,
s'ha incoat expedient sancionador
als jugadors que, teòricament,
van percebre una prima. Es supo-
sa que en tot expedient hi haurà
un tràmit d'audiència per a la pre-
sentació, en el seu cas, d'al·lega-
cions per part dels expedientats.
Fins a la data no ens consta que
ningú de nosaltres hagi rebut noti-
ficació de cap mena. 3.- En l'es-
mentat expedient deurà constar,
previsiblement, el nom del supo-
sat club primador, el qual, també
tindrà alguna cosa a dir.... 4.- L'ex-
pedient en qüestió s'obre contra
els jugadors que han reclamat
part de la fitxa o a tota la plantilla
de la temporada 2008/2009, de
la que alguns membres continuen
al club? 5.- Perquè els jugadors de
la temporada 2008/2009 que en-
cara formen part de la plantilla ac-
tual han percebut tota la fitxa i els
que no continuem al club (quasi
bé tots per decisió del propi club)
no hem cobrat l'acordat? O es que
només vam rebre la suposada pri-
ma els que hem causat baixa? 6.-
No volem pensar que hagués pas-
sat si arribem a perdre el partit
contra el C.D. Masnou. Ens vam li-
mitar a complir amb la nostra obli-
gació que no era altra que guan-
yar el partit per nosaltres com
esportistes i pel nostre club. 7.-
Ens sap greu arribar a aquest
punt pel C.D. Tortosa i especial-
ment per l'afició, però no podem
acceptar que els representants de
l'entitat busquin excuses per tal
de no complir amb els compromi-
sos adquirits. Simplement dema-
nem el que és nostre i ser tractats
com la resta de companys. 8.- A
més de la reclamació de tipus
econòmic, ens reservem el dret a
emprendre accions legals contra
la directiva per manifestacions pú-
bliques que atempten contra la
nostra honorabilitat.

Cosido, Cristian Bertomeu,
J.Ramón, Ferran Roig, Raúl Her-
nández, Xavi Tosas i Jaime L.

Comunicat d’exjugadors
del  CD Tortosa

La Rapitenca va perdre diu-
menge contra el Balaguer (2-
3) i veu agreujada la seua si-
tuació, sense simptomes de
millora. Són sis jornades sen-
se guanyar (2 punts de 18).
No viu un bon moment. Es evi-
dent. Diumenge passat, a l’es-
tadi, amb els darrers resultats
i després de la derrota del
derbi, hi havia poc públic.

El primer temps dels rapi-

tencs va ser molt fluix i, tot i
tenir dues ocasins a les aca-
balles del mateix, el Balaguer
va aprofitar-ho per establir el
0-3. A la represa, la Rapitenca
va intentar-ho i va poder en-
trar aviat en el partit, amb el
gol d’Efren. I, arran d’un penal
que va transformar Chavero,
va acostar-se a la remuntada.
Va poder aconseguir-la amb
una ocasió de Roberto, sól
davant del porter rival. Però el

Balaguer, amb un menys en el
darrer tram del partit, va aca-
bar emportant-se els punts i,
d’aquesta forma, perdura el
malefici. 

S’ha de trencar la dinàmica
i en la jornada vinent hi ha un
partit clau al camp del cuer,
l’Olesa (16.30 hores). Un par-
tit que es jugarà a Martorell
perquè a Olesa hi estan po-
sant la gespa artificial. 

Els barcelonins, que aca-

ben de pujar, vénen de guan-
yar a Premià i tenen, per
aquest motiu, més confiança.

Jordi Fabregat, tècnic de la
Rapitenca, manifestava que

«ens hem de deixar de bones
intencions i hem de passar a
l’acció. És un mal moment per
anar al camp del cuer perquè
tenim la pressió afegida d’ha-
ver de guanyar de forma obli-
gada. Hem d’assumir que ju-
guem un partit trascendent i
que ho és per creure que po-
dem guanyar-ne un».

Teixidó i Manel Subirats són
baixa mentre que Dani Tacón
és dubte. 

«Un partit trascendent»
Va perdre amb el Balaguer (2-3) i necessita una victòria contra el cuer, l’Olesa

REDACCIÓ

UE RAPITENCA

L’Amposta rebrà demà dissabte el Vilanova, al seu camp (20 hores).
ME

L’equip que ara entrena
Jordi Fabregat porta sis
jornades seguides sense
guanyar (2 punts de 18).

2 punts de 18

El Tortosa va empatar a
Tàrrega (1-1) i ja porta qua-
tre jornades consecutives
sense perdre. Són set punts
de nou i l’equip que semblava
ensorrat però que, amb pa-
ciència i temps, ha pogut re-
fer-se. I quan més complica-
da estava la situació a nivell
intern. Són, sense dubte, co-
ses del futbol.

Un gol d’Alex Accensi, amb
la fortuna que ara està de cos-
tat, va permetre fer el 0-1. El
Tortosa, ben replegat a la re-
presa, va sofrir perquè el Tàrre-
ga va pressionar més amunt.
Una setmana més, l’equip de
Domènech va quedar-se amb
un menys. No obstant, tot i re-
bre el gol i acabar amb nou, va
aguantar i sumar un nou punt
que dóna més confiança. El

Tortosa, amb un altre aire, és
setzè. Ara afronta tres partits
que poden ser un trampolí, en
el cas d’aconseguir bons resul-
tats, contra els tres cuers:
Montcada, Vilassar i Mataró.  

El Tortosa, pel bon camí
Va empatar a Tàrrega (1-1) i diumenge (12 h) rebrà el Montcada

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

El Tortosa juvenil va guan-
yar dissabte passat al camp
del Cornellà (1-3). Es la sego-
na victòria seguida i l’equip de
Videllet, d’aquesta forma, s’a-
dapta ja a la categoria. 

El tècnic Jordi Videllet co-
mentava que “la diferència
d’ara a l’inici de la lliga és que
som més efectius en les oca-
sions que creem i també es-
tem més ferms en defensa. Hi

ha més encert, en general, i
també un xic més de fortuna
que no havíem disposat. Ara
els rivals no ens marquen en
la seua primera ocasió. Ne-
cessiten arribar més per fer-
ho”. 

El masdenvergenc Cristian
Arasa va fer els tres gols d’un
Tortosa que demà dissabte
rebrà a l’estadi al Reus Depor-
tiu (17.15 h) buscant la terce-
ra victòria. 

Hat-trick d’Arasa
El Tortosa guanya a Cornellà (1-3)

REDACCIÓ

LLIGA NACIONAL JUVENIL

El Tortosa, setzè, s’enfronta
amb els tres darrers
classificats 

Tres cuers
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La situació econòmica dels clubs és complicada. Ja sé sap. A Ull-
decona ja han aparegut les primeres dificultats amb un retard
amb els pagaments als jugadors: «és cert que es deu el mes d’oc-
tubre però estem en vies de solucionar-ho a expenses de poder
obtenir els diners que rebrem al gener de la subvenció de l’Ajun-
tament. La setmana vinent hi ha prevista una assemblea amb els
socis per exposar la situació i que estem accelerant poder trobar
solucions», deia el president Millan. L’equip va perdre a Torredem-
barra (4-0) i està a l’expectativa
de que la situació es pugui arre-
glar el més aviat que sigui pos-
sible.

Assemblea de socis a Ulldecona per exposar
la situació actual del club

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va empatar diumenge passat a Vila-seca (1-1). Segons el
president Francesc Rodriguez: «fou un partit en el que a la primera
meitat, a més del gol de Joaquin, que va venir arran d’una jugada
ben elaborada entre ell i Rallo, vam tenir altres opcions per haver fet
el 0-2 que hagués pogut decidir molt». Rodri afegia que «a la repre-
sa, el Vila-seca va avançar les línies i va pressionar més amunt, acon-
seguint l’empat. Nosaltres vam fer els nostres contraatacts, però
sense pegada, un fet que ens està mancant darrerament». L’Aldea-
na ha empatat els dos darrers desplaçaments. Diumenge buscarà
fer més bons aquests empats amb un triomf a casa. No serà un par-
tit fàcil per l’entitat del rival, un Gandesa que va golejar l’Hospitalet
(4-1) i que amb set punts de nou ja es troba a la sisena plaça. 

L’Aldeana ha de fer bons en la propera
jornada els dos empats assolits com a visitant 

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar continuar sense poder encadenar dos victòries se-
guides i, d’aquesta forma, no pot acabar de connectar-se a la
part alta de la taula. Diumenge va perdre a la Canonja de for-
ma inmerescuda. I és que va fer mèrits a la segona meitat per
guanyar. La primera fou més anivellada. La Canonja va
avançar-se en el marcador amb un gol afortunat, quan fou Ot-
man qui va desviar la pilota (1-0). A la represa, els canareus
van assetjar el rival. Van pressionar-lo i van tancar-lo al seu
camp, gaudint de nombroses situacions per haver capgirat el
marcador, un fet que es reconeixia des de la Canonja. Però la
manca d’encert en els darrers metres i la precipitació van pri-
var els canareus d’un resultat positiu. 

L’Alcanar no pot complementar els bons
resultats de casa: va perdre a la Canonja (1-0)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ascó va fer un primer temps molt complet en el que va
anar pel partit i en el que va aprofitar la feblesa que va ofe-
rir el conjunt cambrilenc. El 0-2 al descans, amb els gols de
Frederic i del pichichi José Antonio (de penal), reflectia l’es-
tat d’uns i altres. A l’inici de la represa, Oriol va establir el 0-
3 que ja semblava decidir. Però no fou d’aquesta forma. El
Cambrils va marcar l’1-3 al minut 77 i l’Ascó, acomodat, no
va saber reaccionar. El 2-3, a manca de set minuts, va ajus-
tar el partit i va generar dubtes. Però, tot i el patiment, el
triomf fou merescut i l’Ascó és colíder. Diumenge rebrà a la
Canonja en un partit especial per a tècnic Jordi Rojas que va
estar, anys enrera, a la banqueta de l’Ascó. 

L’Ascó va véncer a Cambrils i és el colíder
de la classificació (2-3)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Cinc jornades sense guanyar.
La situació del Roquetenc ja
és en zona de descens. Es
cert que no hi ha distàncies
entre els equips i que dues
victòries el posarien de nou en
la bona direcció. No obstant,
les vibracions que ofereix l’e-

quip de Camarero en les da-
rreres setmanes no són positi-
ves. No són les previstes.

I a Morell va haver-hi un punt
i seguit. Sobre tot al primer
temps, el desconcert fou ge-
neral i el conjunt local, més
posat, va decidir amb dos
gols en cinc minuts (27 i 32).

El Roquetenc a la represa va
intentar-ho, va millorar però
sense ordre ni definició.

El Morell, ben replegat, va
cedir metres esperant el con-
traatac. Així va poder crear di-
verses situacions. Però el re-
sultat no es va moure. Els
punts tenien, en aquests mo-

ments, doble valor. I és que
tots dos equips es troben a la
parta baixa de la taula.

El Morell, merescudament,
es va emportar la victòria. El
Roquetenc ja necessita una re-
acció immediata. No perquè la
seua classificació sigui insal-
vable (estem a l’onzena jorna-
da) sino per recuperar un im-
puls anímic que és precís.
Demà, amb el Mollerussa, ha
de ser pràctic i diferent. Ha de
guanyar. Sandu i De la Torre,
amb quatre partits de sanció
(ara tres), són baixa.  

El Roquetenc, en zona de
descens, té urgència de punts

Va perdre a Morell (2-0) i demá (16.30 h) rep el Mollerussa

REDACCIÓ

PREFERENT 

La setmana passada es-
mentàvem que el CD la Cava
començava el Tourmalet. La
coneguda cima francesa s’i-
nicia per al líder i també per
a un bon nombre d’equips. I
és que n’hi ha sis separats

de cinc punts. Interessant.
Els de Cantó, amb dificul-

tats i encara amb baixes
(van tornar a jugar juvenils),
van véncer a la Sénia (2-1),
amb gols de Nico. Els se-
niencs van fallar un penal
amb l’1-0 i van fer el 2-1 en
els darrers minuts, creant in-

certesa en un equip local
que va tornar a estar «irregu-
lar. Tenim moments de tot
però, en general, en les
dues darreres jornades, ens
falta més fluidesa i continuï-
tat en el joc», deia el tècnic,
Robert Cantó. Una de les ju-
gades més destacades del

partit fou un dels gols de Ni-
co, jugador que ja és el pi-
chichi del grup.

La Cava visita diumenge el
Catalònia, en el derbi (16 h).
Els de Jesús van demostrar
la seua millora amb un triomf
valuós a Valls (1-2), amb
gols d’Aleix i Fatsini. A la re-

presa, amb el 0-2, els va-
llencs va pressionar moltís-
sim. Van fer l’1-2 i van abo-
car-s’hi. No obstant, els de
Camarero van saber sofrir i
van mantenir l’avantage,  tre-
ballant molt bé en defensa.

L’equip jesusenc, amb
dues victòries seguides, re-
cupera crèdit i es connecta
a la part alta de la taula. Es
seté, amb disset punts, a
set del líder. Per tant, el der-
bi de diumenge a la Santa
Creu es presenta apassio-
nant, com està el grup  a
l’onzena jornada.

El Catalònia rebrà diumenge el líder, el CD
la Cava, en el nostre derbi de la jornada 
Els de Cantó van guanyar la Sénia (2-1) i el Catalònia, al camp del Valls (1-2)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem, tercer a
dos punts dels líders, rebrà diu-
menge (16 h) el Valls, equip
que és cinquè, amb els matei-
xos punts. De fet, entre els cinc
primers només hi ha dos punts.
Els de Nacho també tindran el

seu Tourmalet en les properes
jornades. Diumenge passat,
van empatar a l’Ampolla (2-2).
Al primer temps, el Remolins-Bí-
tem, amb Emili molt incisiu, va
controlar el joc, fent fases de
bon futbol. A més, fou letal en
l’estratègia. Així, amb gols de
Ramon Castells, va avançar-se

en dues ocasions. Lluís, també
amb un sensacional rematada,
havia fet el gol ampollero. A la
represa, amb l’1-2, la dinàmica
va canviar.  Els locals van pres-
sionar més amunt i el Remolins-
Bítem va haver de defensar
més enrera, perdent el control.
L’Ampolla, amb un Paco Casas

pletòric per la dreta, va impo-
sar-se i va crear oportunitats, a
més del gol de l’empat de Bar-
galló. El partit podia haver-se
decantat pels locals en aquell
instant. No obstant, en el da-
rrer minut, la doble ocasió fou
pels visitants. Per tant, partit in-
teressant i amb un resultat just.
Talarn, Carlos, Aleix, Dani Roca
i Robert són les baixes de l’Am-
polla amb qui va haver de jugar
el porter suplent com a jugador
de camp, ja al final. L’equip, tot
i minvat, va reaccionar. Demà
visita el Reddis. El dia 6 recupe-
rarà el partit amb la Sénia.

Duel de rivals directes a Bítem: els
locals jugaran contra el Valls
L’Ampolla, amb moltes baixes, es desplaçarà al camp del Reddis

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Les baixes dels dos equips
per grip suspenen ahir dijous
el Cambrils-Ulldecona 

Cantó, tècnic de la Cava, líder.
ME

PRIMERA REGIONAL
Nico (la Cava)       14 gols
Marc (R. Bítem)    12
Aleix (Catalònia)    12
Gallego (Reddis) 11
Manel (Valls)         10
J. Antonio (Ascó)     9
Eugeni (Catalònia)   8
Jota (Rem. Bítem)   8
Alberto (Alcanar)     6
Magí (Gandesa)      6
Emili (R. Bítem)      5
Fran (Canonja)       5
Arturo (Torredem.)  5
Oscar (Alcanar)      4
Gentilesa Futbolme

GOLEJADORS

Nico és el pichichi en solitari.
ME
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Dani, jugador del Jesús i Maria.
CANAL TE

El Pinell va resoldre el partit en el seu darrer tram (3-0). Una
victòria important per mantenir-se en la segona plaça de la tau-
la, després de dues setmanes sense obtenir-la. El Perelló, per
la seua part, va veure trencada la ratxa de les darreres cinc jor-
nades. El partit va ser força igualat, principalment en un primer
temps en el que els perellonecs van estar ben situats i en el
que van tenir posibilitats. A la represa, però, segons fonts del
club perellonenc, «l’àrbitre va canviar el criteri i ens va condi-
cionar totalment, decidint». David Avila va fer l’1-0 al minut 65
i deu més tard va arribar el 2-0 que ja va sentenciar. Toni, ja en
temps afegit, va aconseguir el tercer gol. El Pinell és segon i
el Perelló, cinquè. En la jornada vinent, derbi a la Terra Alta: Ba-
tea-Pinell. El Perelló rebrà el líder. El jugador William ha estat
baixa per motius disciplinaris del club perellonenc. 

El Perelló, molest amb l’arbitratge sofert al
camp d’El Pinell (3-0)

SEGONA REGIONAL

El Deltebre ha de rebre demà dissabte a les 19 h. el filial de la
Rapitenca. Però les baixes el condicionen. Rogelio Masià, el seu
tècnic, explicava dimecres que «només podem disposar de deu
jugadors del primer equip. Estem estudiant la possibilitat de plan-
tejar l’ajornament del partit per aquest motiu». 

D’altra banda, l’equip de Rogelio va perdre a Benifallet (5-1), en
la jornada passada. El tècnic recordava que «ells van posar més
ganes que nosaltres. No ens vam adaptar al partit i, a més, a la
primera meitat, en vint minuts, ens van marcar quatre gols. Ca-
da xut que ens van fer va ser gol. Va ser difícil reaccionar». Gila-
bert, de penal, va obtenir el 4-1 a la represa. En un partit que no
fou gens brusc van haver-hi cinc expulsions -tres visitants-. El Be-
nifallet, amb el triomf, agafa molta moral en la lluita per sortir de
la cua. Marc (2), Ahmed, Povill i Ismail van marcar els gols. 

El Deltebre, per les nombroses baixes, té
dificultats per afrontar el proper partit

SEGONA REGIONAL

S’han disputat deu jornades i la igualtat a la part alta de la tau-
la és extraordinària. Hi ha quatre equips empatats a vint punts
en el liderat i entre els set primers només hi ha set punts de
distància. Dos dels líders es van enfrontar dissabte. El Roque-
tenc i el Ginestar van empatar així com el Móra la Nova i el Flix
en un altre duel entre candidats a l’ascens. 
Qui va marcar diferències fou el Campredó que va refermar el
seu bon moment amb un triomf convincent davant el Benissa-
net (3-0), amb gols de Paquito, Martí i Heder. Demà partit de la
jornada: Flix-Campredó, dos dels líders. El Catalònia, per la
seua part, cau a la vuitena plaça després de la derrota al camp
d’un Alcanar que puja a la setena. 

Quatre equips empatats en el liderat de la
taula: Flix, Ginestar, Campredó i Roquetenc

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

El R.-Bítem B va guanyar després de nou jornades. Va fer-ho al
camp de l’Aldeana B (0-3). Segons Rodri, president local, «un resul-
tat enganyós. El primer gol fou fantasma i el segon de penal men-
tre que nosaltres també vam fer les nostres opcions». Jesús Fe-
rrando, tècnic de l’equip de Bítem, aclaria que «des de la meua
posició no puc assegurar si va entrar la pilota en el 0-1, però la re-
acció de jugadors locals posant-se les mans al cap i de nostres ce-
lebrant-lo, em fa creure que va digue entrar. A més, l’àrbitre esta-
va molt prop. Posteriorment, vam estar molt ben posats
defensivament i a la segona meitat vam tenir ocasions, a més del
penal i del 0-3». Morey va transformar el penal i David va fer el 0-
3. Demà, partit amb doble valor de punts contra el Benifallet. 

El filial del Remolins-Bítem assoleix el triomf
que necessitava per recuperar confiança (0-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic continua progressant. Són set jornades sense perdre
(5 victòries). Es setè. Diumenge va guanyar al camp del filial de
l’Amposta amb tres gols d’Alberto i un d’Ivan.

Malgrat això fou l’Amposta qui va avançar-se en el marcador.
Segons el seu tècnic, J. Antoni Bertran, «els primers trenta mi-
nuts, vam ser del millor que hem jugat fins ara, amb opcions
per haver ampliat l’avantatge. Ells, en canvi, foren més efectius
i van aprofitar les nostres concesions i un gol en fora de joc (el
tercer) per encarrilar el partit. A la represa vam dominar però
sense massa profunditat. Ho vam intentar però no va poder
ser». Alberto, amb una falta des d’uns 35 metres, va establir
l’1-4. 

L’Olímpic, amb Narcís a la banqueta, referma la
ratxa de resultats imposant-se a Amposta (1-4)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla referma el seu bon moment. Encadena un altre resul-
tat positiu i ja puja fins la tercera plaça. La victòria al camp del
filial rapitenc, equip que fins ara s’havia mostrat fort al seu camp,
va ser de prestigi i més per la forma en què va aconseguir-la.
Morillo fou expulsat al minut 10 però, tot i això, l’equip de la Ca-
la va demostrar estar preparat anímicament i va avançar-se amb
el gol de Sam. A més, amb el 0-1, els de Balfegó van estar ben
posats i no van deixar jugar amb comoditat als rapitencs que no
van trobar la fórmula per aprofitar la superioritat. A l’inici de la re-
presa, Galdiri va fer el 0-2. Un gol que va incrementar la con-
fiança dels visitants que van sentenciar al minut 60 amb un altre
de Sam. El triomf reforça moralment els caleros. 

L’Ametlla s’enlaira fins la tercera plaça després
de guanyar a la Ràpita (0-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Camarles va empatar a Corbera (0-0). Segons Ramon Barbosa,
«l’actitud va ser bona, però no vam fer un bon partit, no vam tro-
bar la posició al camp i el Corbera, en moltes fase del mateix, ens
va superar. Al primer temps vam gaudir d’un parell d’opcions amb
un pal de Kike Cornejo, però a la represa no vam poder arribar
amb claredat. I el Corbera en va fer tres de claríssimes. Per tant,
empat valuós, tal com va anar». Poc a poc, els de Barbosa van
sortint de baix, tot i que els està costant. Ara fa quatre jornades
que no perden (8 punts de 12). Són tretzens. D’altra banda, desta-
car la gran victòria d’un Masdenverge que mereixia un resultat així
pel bon treball de les darreres setmanes Va guanyar al camp d’un
Horta que no reacciona (0-1) i agafa aire a la part baixa. 

El Camarles, satisfet amb l’empat a Corbera (0-0), i el
Masdenverge obté tres punts d’or a Horta (0-1) 

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Els dos equips van coincidir en dir que «va ser un partit vi-
brant en el que hagués pogut passar de tot, per les alterna-
tives. Fou atractiu i interessant». Arran d’una falta, el pichichi
Pau va marcar l’1-0. Bernabé va empatar abans del descans
per a un Batea que es va avançar en el marcador amb el gol
d’Esteban, ja a la represa. Gaspar Estupinyà, tècnic del Ba-
tea, recordava que «l’àrbitre va estar molt bé, però amb l’1-2
ens va anul.lar un gol que per nosaltres fou legal». 

El Santa Bàrbara va empatar per mitjà d’Stephane i va pres-
sionar fins el final. Els de la Plana són desens mentre que el
Batea és novè. En la jornada vinent rebrà el Pinell en el der-
bi. S’enfrontaran els ‘Xatos’, cada germà amb un equip.

Santa Bàrbara i Batea ofereixen un partit
vibrant i molt intens (2-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jesús (J. i Maria)       15 gols
Méndez (Corbera) 11
Alberto (Olímpic)             10
Toni (Pinell) 10
Robert (Deltebre)           9
Pau (S. Bàrbara)            9
Abdul (Batea) 9
Iku (Jesús i Maria)          8
D. Avila (Pinell)              7
Cornejo (Camarles) 7
Jefrey (J. i Maria)           7
Borrell (S. Bàrbara)        6
Fran Moreno (Perelló)     6

X. Gilabert (Deltebre)      6
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

Gentilesa futbolme. 
La resta de golejadors a:
http://www.icompeticion.com/ic/1/5/1
0 / S E G O N A _ C A T E G O R I A _ -
_Grup_1.asp?modo=jornada

Jesús Ferreres es manté 
com a pichichi en solitari

REDACCIÓ

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL 

El líder Jesús i Maria està
batent rècords. Diumenge
passat va tornar a golejar.
Va véncer el Vilalba per 6-0.
I una setmana més hem de
parlar de l’equip més goleja-
dor i del que més ràpida-
ment finiquita els partits. No
és el primer cop (a casa,

sempre) que en deu minuts
ja té la feina feta. Contra el
Vilalba, es va repetir la
història. La intensitat, la
inèrcia que té l’equip, a més
de la seua qualitat i con-
fiança, li fan passar per
sobre dels rivals ja des del
principi, sobre tot a l’Aube.
Diumenge, al primer minut,

Mateo rematava al segon
pal un llançament de banda
de Miguel. Al set, Jesús
aconseguia el 2-0 aprofitant
una assistència de Jefrey i,
quatre més tard, el mateix
Jesús Ferreres feia el 3-0
culminant una bona jugada
d’Esmel. A la represa, als
pocs minuts, els locals van

ampliar l’avantatge amb un
altre gol de Jesús Ferreres.
Poc després era Dani qui
rematava una falta que va
executar Jefrey. Al 63,
Jesús culminava el hat-trick
i establia el 6-0. 
El Vilalba, que al segon
temps va estar més ben
posat que al primer, va tenir
la seua opció amb un penal
que no va transformar (80’).
El Jesús i Maria, líder indis-
cutible, té una prova a la
seua trajectòria privilegia-
da: visita el Perelló, diumen-
ge.

El líder impressiona un altre cop
golejant el Vilalba (6-0)

El Jesús i Maria visitarà diumenge el Perelló
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL NO HI HA IMPUGNACIÓ

Xatet,del Batea,va debutar fa dues jor-
nades contra el Corbera després del
seu pas pel Gandesa,amb qui va dispu-
tar uns minuts en el present campio-
nat. Podia tornar al Batea, club que es
va assessorar sobre l’afer, perquè en
aquesta lliga no hi havia jugat. El
Corbera, però, insisteix en la impug-
nació,tot i que la Federació ja va comu-
nicar-li que l’alineació era correcta.
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DIVENDRES 27
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DE 2009

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Rem. Bítem-Benifallet (17.15 h)
l’Ametlla-Amposta (16 h)
Deltebre-Rapitenca (19 h)

Diumenge
Vilalba-Aldeana (15 h)

Perelló-Jesús i Maria (15.30 h)
Batea-Pinell (15 h)

Camarles-S. Bàrbara (15.45 h)
Masdenverge-Corbera (15.30 h)

Olímpic-Horta (16 h)

RESULTATS
11 jornada Segona regional

Aldeana-Rem. Bitem 0-3

Jesús i Maria-Vilalba 6-0

Pinell-Perelló 3-0

S. Bàrbara-Batea 2-2

Corbera-Camarles 0-0

Horta-Masdenverge 0-1

Amposta-Olímpic 1-4

Rapitenca-Ametlla 1-3

Benifallet-Deltebre 5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 11 45 11 31

2. Pinell 11 26 12 25

3. Ametlla 11 23 12 23

4. Deltebre 11 21 16 20

5. Perelló 11 22 18 20

6. Olímpic 11 20 15 18

7. Rapitenca 11 25 18 18

8. Amposta 11 18 13 18

9. Batea 11 19 16 18

10. S. Bàrbara 11 23 19 14

11. Vilalba 11 14 23 14

12. Corbera 10 24 21 13

13. Camarles 11 13 18 12

14. Horta 10 14 11 10

15. Rem. Bítem 11 13 24 10

16. Masdenverge 11 13 25 8

17. Benifallet 11 16 26 5

18. Aldeana 11 6 57 1

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Flix-Campredó (19 h)
Ulldecona-Tivissa (16 h)

Catalònia-Jesús i Maria (16 h)
Diumenge

Godall-Tivenys (15 h)
Torre Espanyol-Móra la Nova (15 h)

Benissanet-Atlas Tortosa (16 h)
Arnes-Roquetenc (15 h)
Ginestar-Alcanar (15 h)

Fatarella-Rasquera (16 h)

RESULTATS
10 jornada Tercera regional

Godall-Fatarella 3-0

Tivenys-Torre Espanyol 8-0

Móra la Nova-Flix 1-1

Campredó-Benissanet 3-0

Atlas-Ulldecona 1-0

Tivissa-Arnes 4-1

Roquetenc-Ginestar     1-1

Alcanar-Catalònia 1-0

Jesús i Maria-Rasquera 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Ginestar 10 27 15 20

2. Roquetenc 10 19 11 20

3. Campredó 10 19 8 20

4. Flix 10 36 14 20

5. Móra la Nova 10 15 10 18

6. Godall 10 24 16 17

7. Alcanar 10 14 10 17

8. Tivissa 10 18 16 15

9. Catalònia 10 16 13 15

10. Tivenys 10 25 20 14

11. Benissanet 10 12 18 13

12. Fatarella 10 11 20 13

13. Atlas Tortosa 10 15 16 12

14. Rasquera 10 19 18 10

15. Arnes 10 16 23 10

16. Ulldecona 10 11 15 9

17. Jesús i Maria 10 15 32 5

18. Torre Espanyol 10 11 48 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Reddis-Ampolla (17 h)
Diumenge

la Sénia-Vilaseca (16 h)
Catalònia-la Cava (16 h)
Rem. Bítem-Valls (16 h)
Ulldecona-Icomar (16 h)
Alcanar-Torredem. (16 h)
Ascó-Canonja (15.15 h)
Vilaseca-Aldeana (16 h)

RESULTATS

11 jornada, Primera regional 

Canonja-Alcanar 1-0

U. Cambrils-Ascó 2-3

Gandesa-Hospitalet 4-1

Vilaseca-Aldeana 1-1

Torredem.-Ulldecona 4-0

Icomar-Reddis 0-1

Ampolla-Rem. Bítem 2-2

Valls-Catalònia 1-2

la Cava-la Sénia 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 11 27 16 24

2. Ascó 11 17 9 24

3. Rem. Bítem 11 38 16 22

4. Reddis 11 22 13 22

5. Valls 11 18 12 22

6. Gandesa 11 21 14 19

7. Catalònia 11 28 17 17

8. Torredem. 11 23 16 17

9. Canonja 11 15 16 16

10. Alcanar 11 18 16 15

11. Ampolla 10 14 13 15

12. Ulldecona 10 14 21 10

13. Vilaseca 11 11 23 10

14. Aldeana 11 11 24 10

15. la Sénia 10 10 17 9

16. Hospitalet 11 14 27 9

17. U. Cambrils 10 12 28 9

18. Icomar 11 7 22 5

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Camp Clar-Sitges

Cambrils-Vista Alegre

Alcarràs-Catllar

Horta-O. Can Fatjó

Pub. Cases-St. Ildefons

Roquetenc-Mollerussa (dis16.30h)

Martorell-Morell

Torreforta-Cervera

Canyelles-Viladecans

RESULTATS

11 jornada, Regional preferent

Morell-Roquetenc 2-0

Cervera-Martorell 1-0

Viladecans-Torreforta 0-0

Sitges-Canyelles 2-3

Mollerussa-Pub. Cases 1-2

S. Ildefons-Horta 2-1

O. Can Fatjó-Horta 2-3

Catllar-Cambrils 2-1

Vista Alegre-Camp Clar 2-1

Regional preferent

El Campredó, que dissabte va guanyar el Benissanet, visita el Flix (3-0).
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El grup ebrenc presenta
quatre líders empatats a
20 punts. En la jornada
vinent, s’enfronten dos
d’ells: Flix-Campredó.

Tercera regional
PRÒXIMA JORNADA

Hospitalet-Prat
Santboià-Blanes

Pobla Mafumet-Premià
Olesa-Rapitenca

Balaguer-Castelldefels
Amposta-Vilanova

Palamòs-Cassà
Benavent-Llagostera

Europa-Cornellà
Manlleu-Reus

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Reus 14 9 3 2 30 8 30
2. Hospitalet 14 8 6 0 26 4 30
3. Santboià 14 7 5 2 25 16 26
4. Prat 14 7 4 3 23 11 25
5. Cornellà 14 8 3 4 16 19 24
6. Llagostera 14 6 5 3 20 11 23
7. Manlleu 14 5 8 1 17 11 23
8. Amposta 14 5 6 3 20 18 21
9. Europa 14 6 3 5 17 19 21
10. Palamós 14 6 1 7 17 17 19
11. Castelldefels 14 5 4 5 18 22 19
12. Vilanova 14 5 3 6 15 25 18
13. Balaguer 14 5 2 7 23 24 17
14. Benavent 14 4 5 5 14 21 17
15. Rapitenca 14 4 3 7 20 25 15
16. Premià 14 4 1 9 14 20 13
17. Blanes 14 3 3 8 17 28 12
18. Cassà 14 3 2 9 18 28 11
19. Pobla Mafumet 14 3 2 9 16 26 11
20. Olesa 14 2 3 9 9 22 9

Tercera divisió RESULTATS
14a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
Tàrrega-Vilassar

S. Cristobal-Sants
Peralada-Masnou

Poble Sec-Gramenet
Banyoles-Iberiana

Santfeliuenc-Igualada
Vilafranca-Guíxols

Rubí-Marianao
Mataró-Muntanyesa
Tortosa-Montcada

RESULTATS
11 jornada, Primera catalana

Muntanyesa-Montcada 2-0

Marianao-Mataró 2-1

Guíxols-Rubí 1-0

Igualada-Vilafranca 2-1

Iberiana-Santfeliuenc 3-0

Tàrrega-Tortosa 1-1

Vilassar-S. Cristóbal 0-2

Sants-Peralada 1-1

Masnou-Poble Sec 2-2

Gramenet-Banyoles 0-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 12 21 11 25

2. S. Cristobal 12 15 7 25

3. Gramenet 12 22 12 23

4. Muntanyesa 12 20 13 23

5. Peralada 12 15 11 23

6. Igualada 12 15 14 21

7. Masnou 12 21 17 20

8. Rubí 12 17 13 19

9. Guíxols 12 14 10 19

10. Sants 12 19 16 17

11. Poble Sec 12 17 19 17

12. Santfeliuenc 12 12 15 16

13. Tàrrega 12 15 15 15

14. Iberiana 12 17 18 15

15. Banyoles 12 9 17 15

16. Tortosa 12 11 16 14

17. Marianao 12 9 17 9

18. Montcada 12 12 21 8

19. Mataró 12 12 19 6

20. Vilassar 12 8 20 6

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 11 31 12 26

2. O. Can Fatjó 11 26 17 23

3.  Pub. Cases 11 20 17 21

4. Horta 11 17 7 18

5. Alcarràs 11 20 14 18

6. Viladecans 11 14 12 18

7. Cambrils 11 19 16 17

8. Torreforta 11 13 12 16

9. Canyelles 11 22 27 16

10. Cervera 11 16 14 15

11. Camp Clar 11 21 20 15

12. Mollerussa 11 18 22 14

13. Catllar 11 15 26 13

14. Morell 11 9 13 12

15. Sitges 11 16 20 11

16. Roquetenc 11 13 17 11

17. S. Ildefons 11 15 19 10

18. Martorell 11 9 29 2
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Breus

Dissabte passat, es va fer
l’acte de lliurament dels VI
Premis Esportius Baix Ebre,
que organitza el Consell
Comarcal i el Consell Esportiu
del Baix Ebre, amb l'objectiu
de reconèixer la trajectòria
dels esportistes, clubs i enti-
tats de la comarca durant la
temporada 2008-2009.
Més d'un miler de persones
van estar-hi al pavelló polies-
portiu del Perelló, en un esde-
veniment presidit pels presi-
dents del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Dani Andreu, i
del Consell Esportiu del Baix
Ebre, Pere Panisello. Entre
els assistents d'aquesta edi-
ció també cal destacar la
presència de l'alcalde del
Perelló, Ferran Cid, del repre-
sentant territorial de l'Esport
a les Terres de l'Ebre, Jordi
Gaseni, i del president de la
Unió de Consells Esportius
de Catalunya, Jaume
Domingo. Així mateix, diver-
sos alcaldes i regidors de la
comarca, consellers comar-
cals, membres de la comis-
sió directiva del Consell
Esportiu del Baix Ebre, repre-
sentants dels mitjans de
comunicació comarcals i
directius esportius també van
assistir-hi.  Els Premis van
servir per lliurar més de 400
trofeus a esportistes del Baix
Ebre, amb més d'una trente-
na de modalitats esportives
diferents.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Dani
Andreu, va destacar que «els
nostres premis esportius són
un reconeixement als bons
resultats dels esportistes,
clubs i entitats de la nostra
comarca». 
Segons Dani Andreu els
Premis Esportius Baix Ebre
també «són una eina, un vin-
cle d'unió i germanor entre
els diferents pobles del Baix
Ebre i un agraïment i reconei-
xement a l'esforç de molts
pares i mares i de moltes per-
sones que fan possible la
pràctica de l'esport ».
Per la seva part, el president
del Consell Esportiu del Baix
Ebre, Pere Panisello, va mani-
festar que aquests premis
«també fomenten la respon-
sabilitat i el civisme en el
camp de l'educació esporti-
va». 

Premiats
Els tres Premis Absoluts
foren:
Millor esportista/equip esco-
lar Baix Ebre 2009:
Equip cadet masculí de volei-
vol de l’Ies Roquetes, campió
de Catalunya i campió territo-
rial.
-Millor esportista/equip fede-
rat en edat escolar Baix Ebre
2009:
Júlia Ventura i Rey, del Club
Patí l'Aldea en categoria
junior, campiona d'Europa,
2a d'Espanya, 1a de
Catalunya  i 5a. al Campionat
del Món.
-Millor esportista/equip fede-
rat en categoria absoluta
Baix Ebre 2009:
Pau Vela Magí, del Club de
Rem Tortosa, en categoria
SM 4-, 1r al campionat de
Catalunya, 1r al d'Espanya i
8è al campionat del Món. En
SM 4x, 1r al campionat de
Catalunya i 1r al d'Espanya, i
en Absolut 4-, 3r al campio-
nat d'Europa.
-Premis Específics:
1) Pels èxits en la competició
esportiva:
Al Club Natació Tortosa pels
resultats de la temporada
2008-2009
2) Per la  promoció esporti-
va:
Al Futbol Base del CD
Tortosa,  per mantenir quatre
equips (aleví, infantil, cadet i
juvenil) en categoria preferent

i aconseguir l'ascens del juve-
nil a divisió nacional.
3) Per la seva tasca de pro-
moció esportiva:
Pam i Toc, per la seva impli-
cació en l'organització del cir-
cuit de curses de muntanya i
activitats com curses popu-
lars i altres esdeveniments
esportius.
-Premi al millor col·laborador
esportiu:
Mariano Lalana i Asín, per la
seva dilatada trajectòria en
l'esport escolar durant la
seva etapa com a mestre al
col·legi Sant Josep de
Tortosa i posteriorment a

l'Associació de Futbol Sala
Baix Ebre i a l'Escola de
Futbol del CD Tortosa.
-Premi a la millor tasca tècni-
ca o docent en el camp de
l'esport: 
Xavier Matheu i Gas, pel seu
treball al Club Natació
Tortosa
-Premi fair-play a l'esportivi-
tat: 
Josep Puig, jugador de
l’Aldeana, per la seva decidi-
da intervenció durant el partit
de la fase d'ascens a segona
territorial del dia 21 de març
de 2009 entre el Remolins-
Bitem B i l’Aldeana B

Pel que fa als
Reconeixements especials,
els guanyadors foren:
1) Miquel Alimbau Montull, pel
seu entusiasme pel futbol
perellonenc com a jugador,
entrenador i col·laborador.
2) Àngels Benaiges Margalef,
en reconeixement als títols
aconseguits en el món de l'a-
tletisme representant al
poble del Perelló.
Mencions Especial:
-CD Tortosa, per la celebra-
ció del seu centenari (1909-
2009) i a títol pòstum a
Josep Maria Aleixendri, de
l'Escuderia Cucafera Racing.

L’esport del Baix Ebre viu la jornada del seu
reconeixement amb els Premis Esportius

El cadet masculí de volei de l’IEs Roquetes, Júlia Ventura, de l’Aldea, i Pau Vela, de Tortosa, premis absoluts

Premis Específics, atorgats dissabte al Perelló en la sisena edició dels Premis Esportius.
Cedida

Premis Absoluts: cadet masculí (Volei Roquetes), Pau Vela (Club Rem Tortosa) i Júlia Ventura (Club Patí l’Aldea)
Cedida

-Néstor Biosca ha estat
destituït com a Delegat i Vice-
president de la Federació Ca-
talana de Ciclisme. Tot i la
seua dilatada trajectòria com
a directiu, han existit desave-
nences per part de la presi-
denta Carme Mas i directius
de clubs del camp de Tarra-
gona. Néstor considera, i ho
justifica amb documents,
que «ha hagut una trama i
han anat a per mi». L’afer
portarà cua i anirà al Tribunal
Català de l’Esport. 
-Demà dissabte (17.15 h) al
pavelló de Ferreries, es dis-
putarà el partit d’handbol sè-
nior femení H.Tortosa-CE Tor-
tosa, de la Primera catalana.
Un partit que es dóna per pri-
mer cop entre dos equips de
la ciutat.
-El CH Amposta, molt afec-
tat per les baixes, va caure
contra el CH Mataró (37-33).
Tot i el desavantatge que va
haver-hi de deu gol si el can-
sament produït per la limita-
ció d’efectius, l’equip no va
baixar els braços i va lluitar
fins el final, reduint diferèn-
cies i estant prop de la re-
muntada. Per la seua part, el
juvenil femení va guanyar el
CH Perelló (40-16). Destacar
l’aportació golejadora de Sa-
ra Garcia i Maria Margalef,
amb nou gols cadascuna. El
cadet femení va perdre en la
seua visita a Mataró (37-33).

Néstor Biosca,
destituït com a
Delegat de la FCC

PADELGEST ha creat el primer
Circuit de Pàdel de les
Terres de l'Ebre, que tindrà
lloc al Club de Tennis
Tortosa del 9 al 13 de
desembre. El circuit ha
constat de cinc proves en
cinc instal.lacions diferents,
i han participat més de 90
persones.
Per a tot això, hem comptat
amb el suport de la
Federació Catalana de
Pàdel i amb la de Pitch and
Putt. El Màster reunirà als
setze primers jugadors del
rànquing del Circuit i, per
tant, als setze millors juga-
dors ebrencs. La final tindrà
lloc el diumenge dia 13 a les
12h, amb espectacle de
ballarines (show-girls),
stands, proves i activitats
per als nens, degustació de
marisc, entre d'altres...
Per a qualsevol dubte o més
informació, poseu-vos en
contacte amb nosaltres tru-
cant al 625 937 686.

I Circuit de Pàdel de
les Terres de l’Ebre
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

AVUI: ORIOL ROMEU I VIDAL, JUGADOR ULLDECONENC DEL BARÇA B I LÍDER DELS EBRELIDERS

Pregunta: La vida ha canviat
molt per aquest jove ulldeco-
nenc?
Resposta: Bé, així va ser,
tot i que ja fa uns quants
anys que visc fora de casa i
ja estic adaptat a tots els
canvis que vaig viure al seu
moment.
P: Quan va ser el primer con-
tacte amb el Barça? Què re-
cordes d'aquell dia?
R: Em van comunicar que es-
taven interessats amb mi, i
va ser una gran alegria, ja
que des de ben petit era cu-
lé i sempre somies amb ser
jugador d'aquest club.
P: I el teu somni actual?
R: Poder formar part de la
primera plantilla del barça
P: Es el sostre o n’hi poden
haver-hi més...?
R: Hi ha somnis més grans i
dificils d'aconseguir i a la in-
versa, però més que somnis
jo els hi diria metes que et
poses per a poder asolir.
P: Amb 18 anys, ets interna-
cional, has jugat un mundial,
un europeu, convocat per
Guardiola amb el primer
equip...un privilegi.  Molt fe-
liç, no?
R: No em puc queixar, fins
ara tot va molt bé, tot i que
queda tan de camí. Un dia
em van dir la següent frase:
«el futbol no té memòria», la
qual cosa vol recordar que
per moltes coses que hagis
aconseguit en un passat, si
el dia de demà tu no rendei-
xes ho acabes perdent tot.
P: Què tal amb el filial, amb
Luis Enrique?
R: Molt bé, hi ha un gran
equip amb molta competèn-
cia que ens ajuda a tots els

joves progressar. Hem realit-
zat un inici de temporada
més que satisfactori i l'equip
està jugant a un nivell molt
bo, que és l'important de ca-
ra un futur per intentar estar
a la zona alta de la taula. 
P: I amb el primer equip,
quan has estat, amb qui t'has
relacionat més? Els jugadors
són freds amb els més joves
perquè no volen competèn-
cies de cap tipus o, al contra-
ri, són receptius?
R: Són gent meravellosa, la
majoria de jugadors han vis-
cut la teva situació i intenten
ajudar-te sempre, hi ha un
gran ambient que no et fa
sentir-te diferent dels altres.
P: Qui ha pogut influir més
per a tu, amb tot?
R: Els meus pares, tenen
gran culpa de que jo hagi po-
gut pogut arribar on estic
ara, m'han acompanyat a
tots els camps que he anat i
sempre m'han recolzat en
tots els àmbits. 
P: Entrenadors que has tin-
gut fins ara?
R: Molts, des de Josep Lluís
Millan o Calduch a l'Ulldeco-
na, passant per Rodolf Bo-
rrell (actualment a la cantera
del Liverpool), Sergio Lobe-
ra, Albert Vilarroya, Alex Gar-
cia, Javier Garcia Pimienta i
el mateix Luis Enrique entre
d'altres.
P: Què recordes més d'Ullde-
cona?
R: L'ambient de “poble” és el
que s'enyora més. A Barcelo-
na és tot el contrari, un ago-
bio constant que en canvi a
Ulldecona no pateixes. Tam-
poc em vull deixar als amics
de tota la vida, tot i que al-

guns ja els tinc a Barcelona
estudiant, i a la familia.
P: Tot no ha degut ser fàcil,
algun moment complicat en
el que t'has enyorat de la fa-
mília, dels amics?
R: Per sort no sóc una per-
sona propensa a enyorar la
família, només recordo un
cop en què vaig plorar pels
meus pares, que va ser al
principi de la meva etapa al
Barça en la qual em va cos-
tar adaptar-me, però ja et dic
que no es un problema que
tingue.
P: Com és un dia en la vida
d'Oriol a Barcelona?
R: Em sona el despertador a
les 8:45 h; a les 9:30 hem
d'estar a la ciutat esportiva
per esmorzar tot l'equip.
Més tard, a les 10:30, co-
mença l'entreno. A l’acabar
l'entreno a les 13:30 dinem a
la masia i per la tarde, junta-
ment amb Marc Bartra,
anem a la Universitat. Entrem
i surtim a diferents hores,
com a màxim entrem a
quarts de quatre de la tarde i
sortim a quarts de nou de la
nit. I finalment anem cap al
pis per intentar anar a dormir
aviat i recuperar forces per al
dia següent. 
P: Sacrificat o tot al contrari?
R: La veritat és que compagi-
nar futbol i estudis m'està
costant, el tema horaris és
una mica just, i tot junt es fa
pesat, però espero trobar
una solució i intentar trobar
una mica més de calma.
P: El teu idol? Segurament el
coneixes...
R: No tinc un idol en concret,
m'agrada fixar-me en dife-
rents coses de cada jugador

i així intentar incorporar-ho al
meu joc, encara que és molt
complicat!
P: Diumenge, Barça-Madrid.
Segur que aniràs a l'estadi.
Hi ha moltes baixes...seria
bonic poder viure-ho de més
prop...? De totes formes,
queda molt de temps, no?
R: I tant! Ho veig molt lluny
poder arribar a veure un par-
tit d'aquests des de la ban-
queta.
P: Oriol Romeu és un futbo-
lista internacional ulldeco-

nenc. Un referent per a tots
els jugadors del futbol base
de les Terres de l'Ebre. Un
ebrenc molt reconegut, tot i
la teua edat. I líder dels EBRE-
LIDERS. Imagino que fa il.lusió
que tanta gent pensi amb tu i
que et voti de la forma en
què ho està fent, no?
R: Si si, és un plaer poder
veure com la gent s'interessa
per tu, t'anima i et recolza. El
dia de la copa del rei, quan
vaig entrar a la convocatòria
de 19 jugadors, es van apro-

ximar fins a l'estadi un gran
nombre de persones, la ma-
joria falduts, per tal de veu-
re'm encara que sigue uns
segons. No es va poder do-
nar aquest fet, ja que vaig
acabar a la grada, però el
simple gest que van fer et
dóna unes forces molt grans. 
P: Endavant, Ebrelíder, a
continuar igual, ok?
R: Moltes gràcies per l'entre-
vista i agrair a tots els que
han votat per mi al MÉS EBRE

i han comentat!.

L’ulldeconenc Oriol Romeu, en un entrenament amb el Barça B.
Mundo Deportivo / Claudio Chaves.
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ebre serveis

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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Llibrets d'abadejo amb salsa d'ostres, un plat tan creatiu com saborós, 
una recepta original de l'Esquella d'en Gaudí d'Alcanar

Per començar necessitarem
dues paelles amb un bon
raig d'oli, una per a fer la
salsa i l'altra per fer el farcit
dels llibrets. Per fer el farcit
trinxarem mitja ceba per a
sofregir-la. Mentre es cou al
foc trossejarem amb un ga-
nivet quatre llonces de per-
nil salat que afegirem a la
ceba, remenarem i anirem
tallant uns ceps i uns rove-
llons que també anirem afe-
gint i remenant per tal que
no es cremi el farcit, un cop
cuit retirarem i ho reserva-
rem. Per tal de fer la salsa,
quan tinguem ben cuita la
ceba hi afegirem un raig de
brou de peix, mentre re-
dueix, en una cassola posa-
rem 6 ostrons del delta i els
hi donarem un toc de vapor.
Obrirem les ostres, hi afegi-
rem la ceba amb el brou ja
reduït i l'aigua que ens han

tret les ostres i ho tritura-
rem tot junt fins tenir una
salsa fina. Per fer els llibrets
necessitarem dos talls
grans de llom d'abadejo, els
obrirem per la meitat i hi po-
sarem el farcit, un raig d'oli
verge i ho introduirem al
forn durant cinc o sis mi-
nuts, un cop cuit l'abadejo,
per finalitzar el plat, hi afegi-
rem pel damunt la salsa
dels ostrons. Aquesta és la
recepta del restaurant L'ES-
QUELLA D'EN GAUDÍ D'ALCANAR,
un lloc que haureu de visitar
per  saber quines altres re-
ceptes ens poden oferir.  
Recordeu tots els seguidors
del «Primentons» de Canal
TE, que tenim un blog on
apareixen aquestes recep-
tes ampliades amb videos i
fotografies, l'adreça:
www.primentons.blogspot.c
om i si voleu visitar el nos-
tre facebook, l'adreça la tro-
bareu al nostre blog. 
D’altra banda, si encara no
coneixeu els premis EBRELÍ-
DERS, us emplacem a con-
nectar-vos a la web oficial
dels premis: www.ebreli-
ders.cat, alli trobareu diver-
ses categories on podeu us

podeu inscriure o votar pels
candidats, a la categoria de
gastronomia i turisme troba-
reu a l’Amic Amado candidat
per la tasca realitzada per
la gastronomia ebrenca des
del Primentons i Tomates de
Canal TE. 
Salut amics!

“Primentons i Tomates”. Avui: Llibrets d'abadejo

Els llibrets d'abadejo
de la Mari Pau de l'Es-
quella, per originalitat
i sabor, és un dels nos-
tres plats estrella, a
continuació la recep-
ta.

REDACCIO

Els llibrets d’abadejo, plat estrella del Primentons i Tomates.
MARIANO LALANA

Amado i Mari Pau de L’Esquella d’En Gaudí, d’Alcanar.

M. Lalana
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor estàs més propens a
viure tensions i discussions , però sempre de
portes cap endins. Respecte a la teva salut , la
teva activitat mental i física augmenta.  

Taure
20/4 al 19/5

Bon moment per destinar entre pensaments
una mica llunàtics i expectatives sense fona-
ment dintre de les teves relacions sentimen-
tals. 

Bessons
20/5 al 21/6

Obre't amb afecte i tendresa als altres i seràs
rebut amb braços oberts. Respecte  a la teva
salut , et convé una dieta temporal per nete-
jar el teu organisme de toxines. 

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor és probable que es pro-
dueixin certs moments desagradables amb la
teva parella a causa d'un compromís que teniu
en comú. 

Lleó
22/7 al 22/8

Comptes en aquest dies amb el suport de
Venus transitant pel teu signe per qualsevol ini-
ciativa que vulguis experimentar , Estàs en una
etapa per descansar.  

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Venus per la teva casa dotze
indica que pots viure un enamoraments
ocults,  sense que ho expliquis a ningú.
Qualsevol  susceptibilitat et perjudicarà. 

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor el vent bufa al teu favor.
Deixa't dur per ell i no et penediràs. Les teves
molèsties poden ser resoltes si la teva actitud
a l'hora d'atendre-les és la correcta.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Estàs en una època ideal per viure moments
càlids i apassionats en la teva relació de parella.
Aprofita el dia d'avui per desconnectar de les
teves preocupacions. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeixes de fortuna. Confia en el teu talent
pel que fa als teus assumptes sentimentals.
Estàs en un procés personal de canvi que et
duu a tenir més força i més energia. 

Capricorn
21/12 al 19/01

La teva habilitat per conèixer les motivacions
de la teva parella és clau per dur les teves rela-
cions íntimes pel camí correcte . Els llocs
oberts afavoreixen la teva energia vital.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui és un bon dia per aclarir una qüestió pen-
dent amb la teva parella . Respecte a la salut ,
per funcionar al cent per cent has de deixar a
un costat les tensions i els nervis. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor deixa't conduir per la
teva creativitat , però no et deixis dur per som-
nis irrealitzables. Hauries  de canviar certs
hàbits que perjudiquen  la teva qualitat de vida. 

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

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.

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

Jimenez Piqueras, Araceli Dr. Maimó, 8 (L’Aldea) 977450543

Ribera Caballé, Carles De la Bassa, 32 (Alfara de Carles)  977455086-619580484

Torrent Costilla, Francesc X. Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830  

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

Xavier Ferre - Lluis Ferre Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

18º 7°NUBOLOSITAT VARIABLENÚVOLS 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: 
El cel estarà poc ennuvolat en general per núvols alts i mit-
jans. Al llarg de la tarda la nuvolositat augmentarà en con-
junt, sobretot al terç nord i oest on el cel quedarà entre mig
i molt ennuvolat. 

Precipitacions: 
no se n'esperen. 

Temperatures: 
baixaran entre lleugerament i moderadament. 

Visibilitat: 
bona en general, tot i que es formaran algunes boires i boi-
rines matinals al nord-est. 

Vent: 
bufarà entre fluix i moderat de component nord i oest arreu
al llarg de tot el dia. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
bufarà entre fluix i moderat de component nord i oest, amb
tramuntana al nord del cap de Begur.
Maror al nord del cap de Begur i marejol a la resta. 

Costa Central:
bufarà entre fluix i moderat de component nord i oest tot el
dia.
Marejol. 

Costa Daurada:
bufarà entre fluix i moderat de component nord i oest tot el
dia, amb mestral al sud del cap de Salou.
Marejol.

El temps. Previsió
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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 JEEP 
GRAND CHEROKEE.
Matrícula 6329 CYT.

Potencia 2.700.
Motor Mercedes.

Any 2004.
72.000 Kms. 

Sistema Q-DRIVE.
Telf. 653132860.

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

654 375 373

Immobiliaria Busca
autonoms amb dedica-
ció total ó parcial per

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

INFERMER/A
Es busca professional
amb titulació vigent i

experiència demostrada
per a treballar a les

Terres de l’Ebre.
ImtInteresades enviar

curriculum a:
cpradera@empleoperfecto.com

www.mesfeina.com

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

ris i 2 banys per
160.000€

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

estar i bany per
84.000€

Casa a Móra d'Ebre
amb 170m2 cons-

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

menjador,  calefacció
de gasoil i amb garat-

ge. Per només
66.000€!!! Ref. 1151

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

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

Ref. 1140

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

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
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Al llarg de la història ha
hagut determinades dates
que han marcat un abans i
un després per a les dones,
molt abans del 1.981 i per
suposat, d'aquest 25 de
novembre de 2.009. Així,
avui, i com a particular apor-
tació a la lluïta per néixer
dona al món faré un viatge a
través d'aquelles dates que
ens han donat personalitat i
veu a la Història. Per exem-
ple, sabieu que la primera
dona espanyola que es va
matricular a una Universitat
va ser al 1.872? Jo no ho
sabia, però ho celebro grata-
ment. Al 1.910 ens van
començar a deixar de posar
través si volíem cursar estu-
dis universitaris, segurament
gràcies a aquella pionera
que fa gairebé 200 anys va
dir: Pels meus ovaris que

estudio, caigui qui caigui! 
Fent anàlisi de totes les
dates que tinc a les meves
mans i abans de continuar,
m'adono que el segle XX ha
estat especialment impor-
tant, esdevenint un gran des-
pertar per a les dones. Entre
1916-1918, es designa la
primera dona catedràtica i
apareixen les primeres fun-
cionàries per a
l'Administració. Una data,
molt, molt important va ser
la de 1.924, s'atorga el vot,
molt restringit, a la figura
femenina. Al 1.932 arriba la
primera llei de divorci, que
tot i ser molt poc utilitzada
per l'estigmatització automà-
tica de la dona per part de la
societat existent en aquella
època, obrirà una porta per
comenzar a lluïtar per la dig-
nificació de totes aquelles
dones que van viure sotme-
ses al règim tirà del pare, el
germà o el propi marit.
Podem parlar del primer pas
per començar a treballar
amb l’eliminació de la violèn-

cia masclista. El 1.936,
esclat de la Guerra Civil i
esclat de la llibertat femeni-
na, Federica Monseny serà
anomenada ministra, con-
vertint-se en la primera dona
que ostentà aquest càrrec,
durant aquest mateix any
Josep Tarradelles signa la
llei de l'Avortament de

Catalunya i la República ator-
ga plena capacitat jurídica a
les dones.  Tot no podia ser
tan bó, i només 3 anys des-
prés, 1.939, s'anul·la la llei
del Divorci.  Però al 1.954
es dictamina el dret de qual-
sevol dona a votar i a ser
elegida i a desenvolupar tas-
ques i funcions administrati-
ves públiques en termes
«semblants» als homes
sense cap tipus de discrimi-
nació. I al 58 es comença a
gestar una reforma dels
drets de la dona. Dos dates
que m'han encuriosit molt
han estat que al 1.963 s'eli-
mina el dret dels marits a
matar a la seva dona per
adúltera, moltes gràcies! Un
any després, 1.964, arriba
la píndola, però no ens emo-
cionem, la venda i el consum
d'aquesta era il·legal.
M'adono que tot el que tenia
a veure amb planificació
familiar durant la segona
meitat dels 60 i ben entrats
els 70 era il·legal. El 1.975,
desapareix la llicència mari-

tal i l'obediència al marit (ho
meresqués o no, i per supo-
sat, sense esperar reciproci-
tat). I per fí arriba l'any en
que jo, dona, arribo a aquest
món, 1.976, fa molt poc que
ha mort Franco i la transició
ens porta aires de canvi i
esperança. Al 1.978 s'apro-
va la Constitució, davant la

que homes i dones són
iguals, amb una sola excep-
ció, regnar. 1.981, arriba la
segona llei de divorci, per la
que els de la meva genera-
ció ens trobarem de ple amb
que les parelles es comen-
cen a divorciar sense que
això simbolitzi la fí del món.
La majoria de dones de la
meva generació farem els
primers passos al costat de
mares independents, lluita-
dores i sabedores que
poden oferir el mateix que
qualsevol home. En una
societat que evoluciona i que
busca ser moderna, ens

convertirem en europeus i
europees el 1.986 i així ani-
rem creixent i buscant el lloc
que realment ens pertoca.
Però el 1.997, ens marca un
dia negre al calendari, gaire-
bé 19.000 denúncies per
maltractaments, una dada
que ens ha de portar a dues
reflexions: es comença a
parlar obertament de l'e-
xistència dels maltractes
com un fet condemnatori
però en aquells moments
encara eren poques les
dones que denunciaven, és
a dir, probablement aquest
nombre era molt més elevat.

I és per tot plegat, que el
1.998 arriba el primer pla
contra la violència masclista,
tipificant-se al 1.999 la
violència psicològica com a
delicte. 
I així fins a la nostra actuali-
tat, on totes les que vam néi-
xer durant la transició vam
apendre de les nostres
mares, unes mares que han
sabut o almenys han intentat
tindre criteri i que ens han
traslladat l'esperit de lluita,
però no per lluitar contra els
homes sinó per entendre el
valor que té ser dona ahir,
avui i sempre.

Som unes ties genials!

El juliol de 1.981 a Bo-
gotà, durant la primera
trobada de dones feminis-
tes de Llatinoamèrica es
va decidir que el 25 de
novembre fos el dia inter-
nacional contra la violèn-
cia de gènere. Aquest dia
no va estar escollit a l’at-
zar, sinó per preservar la
memòria de les tres ger-
manes activistes, les Mi-
rabal, que van ser assas-
sinades el 1.960 per la
policia secreta del dicta-
dor Trujillo.

Per a la Igualtat hem de treballar homes i dones de manera conjunta, només així aconseguirem el triomf social

DIANA MAR

Dolores Ibarruri «La Pasionaria».

Cedida

En totes les seves diverses formes, és

considerat per la sociologia, una lluita per

a l’alliberament psicològic de les dones.

Feminisme: Força de transformació

ARTICLE QUE S’INCLOU DINTRE DE LES DIFERENTS MANIFESTACIONS PER RECOLZAR LA REPULSA A LA VIOLÈNCIA MASCLISTA


