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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

CiU assegura que en set
anys el Govern ha acumulat
una ‘desinversió’ a les TE de
més de 300 MEUR.

P6
Deltebre disposarà d’un
centre per atendre
persones amb discapacitat
intel.lectual creant llocs de
treball al municipi.

P4

Societat

La delegació del Govern
organitza una recepció per
al Torreó de l’Indià.

P9
Esports

Raül Lucha afirma que quan
va fer l’aposta per un partit
no sabia si hi havia un
possible pacte entre els
equips.

P10

La confiança de les empreses expositores i la tasca dels representants de FIRA AMPOSTA, conjuntament amb el suport institucional,
configuren un instrument molt valuós per a la promoció comercial i econòmica de la ciutat i de totes les Terres de l'Ebre amb més
transcendència en moments com els actuals, en el quals ens cal sumar esforços per fer front a les dificultats d’una economia que
ha de sortir de la crisi generada d’abast mundial. Aquesta 49a. edició de la Fira és un exemple d’aquest esforç col·lectiu i el com-
promís de les institucions, i persones que mantenen la confiança en les seves capacitats per fer front a les dificultats. Entre tots
podem ajudar a l’èxit d’aquesta edició, al mateix temps que gaudir de totes les activitats programades.  P3

Fira de Mostres a Amposta

Després de 5 temporades d’aplicació del document «Recomanacions i bones pràc-
tiques en les festes tradicionals amb bous», Lluís Salvadó, delegat del Govern de
Catalunya a les Terres de l’Ebre, com a responsable de les autoritzacions de les fes-
tes dels bous al nostre territori, entén que ja es fa imprescindible regular per Decret
la celebració de la festa. «Es un aspecte positiu per reforçar la tradicionalitat de les
festes dels bous al mateix temps que ens permet fer un pas més endavant en la pro-
tecció dels animals; dos preceptes que han d’anar agafats de la mà i que si fem les
coses ben fetes tenen molt de recorregut en el futur». Actualment, els bous estan
presents en les Festes Majors de 26 municipis ebrencs.

Es fa imprescindible un reglament

cc-by-sa, Manel Zaera

Ahir el conseller de governació i administracions publi-
ques, Jordi Ausàs, va manifestar que el primer consell de
govern que es farà l'any vinent, i concretament el dia 5
de gener, s'aprovarà la llei de vegueries. Abans però, el
propi conseller es reunirà amb l'associació i la federació
de municipis. Cal recordar que la vegueria de les Terres
de l'Ebre és la que conta amb un suport més ampli, si es
te en compte el futur mapa de vegueries de Catalunya,
on alguna ha estat sovint qüestionada.

5 de gener, llei de les vegueries

gació del

n organitza una

ó per al Torreó

dià de Xerta
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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 

Des de fa uns anys cap aquí, regularitzar
la prostitució és un problema que cada
cert temps apareix com a motiu de dis-
cussió al Congrés dels Diputats. Així,
aquest passat més de setembre,
Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC), Esquerra Unida (IU) i Iniciativa
Verds (ICV) presentaven una moció on
sol·licitaven al govern de l'Estat la regula-
rització de la prostitució i la supressió
dels anuncis de contactes en els mitjans
de comunicació generalistes. Un cop
més la moció era tombada per 329 vots
en contra.
La moció demanava que es creés una
regularització específica per a les prosti-
tutes, dintre del règim de treballadors
autònoms o de treballadors de la llar de
la Seguretat Social. Els motius pels quals
la resta de partits van al·legar que no a la
moció van anar des que la regularització
donaria màniga ampla a les màfies, com
va manifestar el PSOE. Degut, afirmaven
els populars, que el 90% de les prostitu-
tes són immigrants en situació irregular al
país, i que és això el que realment s'ha de
resoldre o que normalitzar la prostitució

donaria a entendre a la societat que es
tracta d'alguna cosa bona i no és el cas,
com va sentenciar Convergència i Unió
(CiU). 
Primer que tot i a aquestes alçades,  hem
de pensar que la societat té criteri i és
capaç de diferenciar entre allò ben fet i
allò mal fet i tampoc considero que la
prostitució entri dintre d'aquesta disjunti-
va. Però no puc deixar de pensar en el
cas d'Holanda, en aquest país una puta
és una ciutadana que exerceix una profes-
sió i com la resta de professions està
regulada. Aquí, a Espanya no, les  prosti-
tutes viuen en una espècie de llimbs, que,
sense estar considerada delicte, la pros-
titució continua sent una activitat irregu-
lar. Potser sí que regularitzar la prostitu-
ció facilitaria les coses a les màfies, que
a canvi d'un permís de treball reclutarien
tota la seva plantilla, no ho sé!
Però el que sí crec és que no s'hauria de
ser tan hippies amb un tema tan seriós, i
lluitar des del Govern per acabar amb la
prostitució, perquè el que està clar és
que regulada o no, tampoc acaba de fun-
cionar. Dic des del Govern, perquè és ell
qui té el poder i qui pot fer-ho. Però, no
ho veig gens fàcil, ja que per una banda,
ens trobem davant la doble moral tan
generalitzada a la nostra cultura, sense
anar més lluny, la pròpia premsa escrita,
que va plena de notícies relacionades
amb la prostitució, i després ens trobem
que una part dels ingressos d'aquestes
publicacions vénen donats pels anuncis
que les prostitutes posen als seus diaris.
Beneficis que ningú, sembla ser, està dis-
posat a prescindir. La prostitució mou
massa diners. Així que sent realista, si no
hem acabat amb el tabac, la droga o les
armes, tampoc ho farem amb això. 

La prostitució mou massa diners!

Opinió

Els números de les noves pis-
cines de Ferreries no quadren.
És per això que no ens els
ensenyen. És per això que han
tardat dos anys i mig a fer el
projecte, i és per això que
intenten fer quadrar els comp-
tes amb una operació immobi-
liària d'alt risc.
El Pla d'Actuació Municipal que
va presentar el govern a l'inici
del 2008 preveia la finalització
de les obres de les noves pis-
cines l'any 2009, és a dir, que
ja haurien d'estar pràcticament
acabades. Per què, doncs,
encara estem en fase de pro-
jecte i no es preveu la seva
adjudicació fins el proper mes
de febrer? Perquè els números
no quadren i, en lloc de rectifi-
car per adequar l'obra a la
capacitat real de l'Ajuntament
de Tortosa, el govern ens pre-
senta, amb dos anys i mig de
retard, una operació faraònica
i financerament poc creïble.
Les advertències sobre la
insostenibilitat econòmica del
manteniment d'una piscina de
50 metres venen de lluny. De
fet, si consultes a qualsevol
persona que tingui coneixe-
ments en la matèria, l'opinió
generalitzada és que és impos-
sible que una instal·lació d'a-
questes característiques sigui
viable des del punt de vista
econòmic. De tota manera,
sóc del parer que de tant en
tant s'han de fer apostes políti-
ques per una determinada acti-
vitat, com pot ser la natació,
però també s'ha de ser valent
per explicar que això ens pot
costar diners a tots i a totes.
De fet, altres esports ens cos-
ten molts diners amb resultats
molt minsos, i la natació, a
Tortosa, està en un bon
moment. El que no val, però,
és disfressar l'operació de via-
ble, i jugar-s'ho tot a una carta
fent un centre comercial de
futur incert, amb l'esperança
que es puguin llogar els locals
i que aquests ingressos ens
permetin anar tapant el forat
que deixarà, inevitablement,
dia a dia, el manteniment de
les piscines. Les finances de
l'Ajuntament de Tortosa no
estan per fer invents. Una
inversió de 13,6 milions d'eu-
ros (el 70% del que hauran
costat totes les obres de la Llei
de Barris quan acabi la seva
execució) per fer una piscina
és un excés. En aquest sentit,

i tenint en compte la situació
econòmica de l'Ajuntament en
un context de recessió, potser
hagués valgut la pena plante-
jar-se que el risc de la cons-
trucció i l'explotació de la pisci-
na l'hagués assumit algun
inversor privat garantint, això
sí, els usos públics de la
instal·lació. Aquesta era l'apos-
ta del govern anterior, fins i tot
en un context de bonança
econòmica. Potser és per
això, per no saber rectificar a
temps, que el govern de Bel
s'ha vist forçat a fer, tard i
malament, una proposta difícil
de compartir.
Tan difícil és explicar quines
són les despeses d'amortitza-
ció i manteniment, d'una
banda, i els ingressos previs-
tos per la facturació del com-
plex d'aigües? Tan difícil és
explicar com, tot i que la pisci-
na de Roquetes ja està a ple
rendiment, aconseguirem
entre 3.500 i 4.000 abonats,
si ara en tenim 1.500? Tan difí-
cil és explicar quin percentatge
de les despeses generades
per la instal·lació es podran
compensar amb les quotes
dels abonats i, per tant, quines
són les pèrdues previstes que
s'han de cobrir amb els llo-
guers del centre comercial?
Una operació d'aquestes
dimensions requereix un bon
estudi econòmic que no apa-
reix enlloc. El projecte l'ha
encarregat la GUMTSA. A la
comissió d'Urbanisme m'han
dit que l'estudi l'hem de dema-
nar a Tortosasport, i
Tortosasport, tot i ser la socie-
tat municipal que ha rebre
l'encàrrec de tirar l'obra enda-
vant, encara no ha reunit el seu
Consell d'Administració, ni tan
sols per ensenyar-los les fotos
que va publicar la premsa. Tot
plegat, lamentable.  Ja per aca-
bar, el principat pecat que va
cometre l'anterior govern en la
construcció del recinte firal va
ser no tenir ben tancat el
finançament de l'equipament.
Ara, pel que estem veient,
aquest govern també vol
cometre els seus propis
errors. El problema és que
sempre acaba sent la ciutada-
nia qui acaba pagant, amb els
seus impostos, els errors del
govern de torn. Quan aconse-
guim veure els números que
justifiquen aquesta operació
(de moment els amaguen al
calaix, i això és mala senyal)
n'acabarem de parlar, però rei-
tero que ja estic convençut, a
hores d'ara, que la construcció
d'aquesta nova piràmide, per a
satisfacció del faraó, ens cos-
tarà una calerada.

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

Piscines i faraons

Opinió

Com cada any, aquest pont de la puríssima es
celebrarà a Amposta la tradicional Fira de mos-
tres, que enguany compleix el seu 49è aniver-
sari. Una fira que la gran majoria d'ebrencs han
visitat en alguna ocasió. És evident que per

aquells que
m a r x i n
fora, l'ofer-
ta d'aquest
any amb
més de
250 expo-
sitors els
ho resul-
tarà poc
a t r ac t i v a ,
però els

que es queden en el territori, en la visita a la
fira trobaran molt més que expositors en ganes
de vendre, ja que cada cop més, la fira s'ha
convertit en tot un esdeveniment per entretin-
dre als públics més diversos. 

És inevitable pensar en els efectes que la crisi
pot causar, tant al nombre d'expositors de la
fira, com per als assistents, tot i que el més
important acabarà sent l'efecte que tindrà
envers al volum de negoci que gràcies a la fira
es podrà realitzar. I és que la crisi porta com a
afegit el fet de que s'estan superant els ratis
d'estalvi per part dels ciutadans, i si la gent no
gasta, l’economia no es mou.
Com a diferència, aquest any hi haurà tot un
seguit de presentacions de nous projectes per
al territori per tal d'enlairar els ànims de la
gent. 
I el que segur que serà un tema de conversa
als passadissos, serà la noticia de que a princi-
pis de gener el consell de govern aprovarà la
creació de les vegueries, tal i com ahir va
declarar el conseller de governació Jordi
Ausàs, deixant a molta gent, fins i tot del món
de la política, sorpresos per la rapidesa en la
tramitació d'un fet que no deixa indiferent a
ningú.

Pel bé de l'economia de les Terres de
l'Ebre, seria positiu que la gent que
no gaudirà del pont de la puríssima
fora de casa, es passin qualsevol dia
per la fira de mostres i consumeixin,
tot comprant qualsevol cosa als
expositors.

Editorial

Anar a la Fira de Mostres, una alternativa a no fer pont

DIANA MAR
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No t’ho pensis més!

La 49a. edició de Fira
Amposta, la fira ramadera i
de maquinària agrícola
d’Amposta, obrirà les seves
portes al públic durant el dia
d’ avui, desprès que el presi-
dent de la Diputació de
Tarragona, Josep Poblet,
procedeixi a la seva corres-
ponent inauguració a les
16hores d’ aquesta tarda.
Els 32.000 metres quadrats
de recinte podran ser visi-
tats des d’aquest divendres
fins al proper dimarts 8 de
novembre, una oprtunitat
única per donar a conèixer,
promocionar i mostrar a
tota la ciutadania i als visi-
tants el negoci, oferta, acti-
vitats i productes de les

Terres de l’Ebre. Si parlem
de xifres, en la darrera edi-
ció uns 250 expositors i
55.000 visitants van assistir
a la Fira. Dades que confir-
men la importància i la mag-
nitud de l’event. Per tant, el
volum de negoci global que
comportarà aquest 2009 la
Fira, es calcula que anirà al
voltant dels 7,5 milions d'eu-
ros, atenent l'experiència
dels anys anteriors. Els visi-
tants que s’apropin al recin-
te firal durant aquests dies,
podran gaudir de la variada
oferta d’un total de 250
expositors procedents d'un

ampli ventall de sectors
econòmics entre els que
domina el sector de l'auto-
moció, que ocupa una gran
part de l'espai exterior i que
en aquesta edició comptarà
amb la presència de tots els
concessionaris de la ciutat.
«Fa un parell de mesos hi
havia certa preocupació en
l’organització, però afortu-

nadament, al final hi va
haver un augment de la
demanda i Fira Amposta,
per tant, lluirà amb la seva
màxima esplendor també en
aquesta edició», afirmava
l’alcalde d’Amposta, Manel
Ferré. També destaca i es
mereix una menció especial,
l'exposició de maquinària
agrícola, de la qual Ferré,

n'ha destacat la gran varie-
tat de productes que oferei-
xen amb motiu de la fira i
n'ha mencionat la crisi que
també afecta al sector pri-
mari que «es troba en un
moment molt complicat i
que no és en absolut la solu-
ció per al problema de la
desocupació que afecta al
territori». En aquesta edició,
el sector ramader comptarà
amb la presència de les
ramaderies equines més
importants del territori, les
quals realitzaran exhibicions
de doma dels seus millors
exemplars. I oferiran cada
dia un espectacle eqüestre.
També es podrà veure una
selecció de ramat oví i
cabrú. Cal recordar que la
fira es complementa amb
actes de caire lúdic, cultural
i esportiu per a totes les
edats. «De totes maneres,
el programa general serà
menys ampli que en altres
ocasions per la necessitat
d’adaptar també el pressu-
post de la Fira a les actuals,
ciucumstàncies que ens
aconsellen prudència i aus-
teritat» d’ aquesta manera
ho ha afirmat Josep Manel
Ferré, regidor i president de
Fira Amposta. Amb el lema
«Per les Terres de l'Ebre,
som-hi», el Govern de
Catalunya també estarà pre-
sent a la Fira de Mostres
d'Amposta. D’aquesta
manera, els visitants podran
conèixer les principals
actuacions de la Generalitat
dels últims tres anys a les

comarques ebrenques.
Projectes com les noves
infraestructures relaciona-
des amb els serveis i la
seguretat, la dinamització
de l'economia, la millora de
les comunicacions, l'accés
a l'habitatge i la preservació
del patrimoni; com les inicia-
tives que contribuiran a la
dinamització de l'economia
del territori, com ara el polí-
gon industrial Catalunya
Sud, el desdoblament de
l'Eix de l'Ebre (la carretera
C-12) o la construcció del
nou edifici del Campus de la
Universitat Rovira i Virgili a
Tortosa, estaran a l’abast
del visitant. La mostra
inclourà també altres projec-
tes executats o previstos
pel Govern, com el nou pont
entre Sant Jaume d'Enveja i
Deltebre. 
També l'Oficina Jove del
Montsià, atendrà els ciuta-
dans que busquin feina o vul-
guin formar-se. La posada
en marxa de nous regadius,
el primer centre de menors
tutelats a les Terres de
l'Ebre, a Amposta, i un nou
centre de fisioteràpia i reha-
bilitació, també a la capital
de Montsià, són altres pro-
jectes que es presentaran a
la fira.
Serà, aquest any, una Fira
important, amplia i genero-
sa, un lloc de reunió on pas-
sar uns dies amb els nos-
tres amics, espill de la nos-
tra capacitat industrial,
comercial i innovadora.  No
hi falteu!

Fira Amposta 2009

L’origen de la Fira de
Mostres d’Amposta, cal
buscar-lo en l’antic mer-
cat ramader. Alguns his-
toriadors apunten que
durant l’edat mitjana se
celebrava, tot i que no
fou fins a 1825 que es
va oficialitzar. Al llarg
dels anys, la Fira va
anar canviant de dates
fins que va quedar fixa-
da al desembre, durant
les festes de la Puríssi-
ma.

El recinte firal obre portes avui divendres 4 de desembre fins el proper dimarts 8

Una oportunitat única per donar a conèixer i promocionar l’economia de les Terres de l’Ebre

TG

FIRA AMPOSTA va ser tot un èxit la passada edició

«55000 persones visitaren l’oferta de FIRA

AMPOSTA l’any passat. Aquesta edició, no
s’espera menys participació»

Manel Ferré, alcalde d’Amposta

Cedida
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El projecte compta amb el
suport de l'Ajuntament de
Deltebre que ha fet la ces-
sió d'un solar de 4.475 m2

situat a l'Avinguda de la
Pau, 178, just al costat de
l'Escola Bressol.
L'objectiu de l'associació
Acció Social Terres de
l'Ebre és la creació d'un
Servei Integral d'Atenció a
les persones amb discapa-
citat intel·lectual a
Deltebre i garantir un futur
digne a les persones amb
discapacitat intel·lectual
des d'un abordatge integral,
individualitzat i integrador
amb la finalitat de
millorar la qualitat de vida
d'aquestes persones. El cen-
tre oferirà els següents ser-
veis i activitats: Centre
Especial de Treball per a 30
persones destinat a la crea-
ció de llocs de treball per a
persones amb discapacitat
intel·lectual amb l'objectiu
d'oferir-los un lloc de feina i
projecció professional orien-
tada a la seva posterior
inserció en el mercat laboral
ordinari, Centre Ocupacional

amb 56 places per a l'aten-
ció de discapacitats de
caràcter moderat i sever
que no poden incorporar-se
als circuits
laborals ordinaris, Llar
Residència de 39 places, I
Espai residencial de règim

obert i estada il·limitada. 
La llar residència comptarà
amb 24 places per a perso-
nes amb disminució
intel·lectual de caràcter lleu-
moderat i 15 places de
residència per a interns
amb trastorns de conducta.

El projecte compta
també amb el suport del
Departament d'Acció Social
i Ciutadania de la
Generalitat per a la sosteni-
bilitat econòmica d'aques-
tes places que seran de
caràcter públic. El Centre,
ubicat al costat de l'Escola
Bressol, serà un espai fun-
cional i guardarà una unitat
visual amb l'edifici de la Llar
d'Infants. 
El projecte té un cost de
prop de 5 Milions d'Euros
(finançades en un 66% pel
Ministerio a través de la
convocatòria de l'IRPF) i
està previst que les obres
s'iniciïn a principis del 2010
i que la primera fase del pro-
jecte (56 places) pugui
estar ja en marxa per a
finals del 2010, principis del
2011. 
El projecte suposarà també
la creació d'ocupació i es
crearan 86 nous llocs de
treball.

Deltebre presenta el projecte d’atenció a
persones amb discapacitat intel.lectual

L’Associació Acció So-
cial Terres de l’Ebre,
que va néixer amb la
voluntat de desenvolu-
par projectes d’acció
social a Terres de l’E-
bre, ha presentat a
Deltebre el projecte
integral d’ atenció a
persones amb disca-
pacitat intel.lectual i
persones amb neces-
sitat de suport extens i
generalitzat que s’ha
de construir al munici-
pi.

Iniciativa conjunta entre l’Associació Acció Social Terres de l’Ebre i l’Ajuntament del municipi

REDACCIÓ

La presentació va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament de Deltebre
Cedida

La consellera de Salut,
Marina Geli, va presentar a
Tortosa el que serà el nou
Hospital de les Terres de

l'Ebre, que es construirà a
la zona de Ferreries i subs-
tituirà l'actual Verge de la
Cinta. El nou hospital tindrà
un cost total de 156 milions
d'euros, comptarà amb 40
especialitats i serveis (16
més que ara) i s'espera que
estigui totalment operatiu el

2014. La consellera Geli va
afirmar que aquest nou hos-
pital és una 'obra prioritària'
que vertebrarà el territori i
millorarà la connexió i el sis-
tema sanitari entre els cen-
tres de Móra la Nova i el
d'Amposta. El centre dupli-
carà la superfície de l'actual

hospital Verge de la Cinta
amb prop de 55.000 m2.
Altres millores que el nou
hospital tindrà seran un pàr-

quing soterrat d'unes 600
places, un heliport i la millo-
ra de molts dels accessos
a l'hospital.

El nou Hospital de les Terres
de l’Ebre, per al 2014 

El projecte tindrà un cost de 156 milions d’euros

REDACCIÓ

Unió de Pagesos (UP) va
organitzar aquest dilluns
a Tortosa l'anomenat
mercat 'transparent' per
vendre productes de la
terra al preu que conside-
ren 'just', que permet
cobrir els costos de pro-
ducció més un petit
benefici empresarial.
Així, el client podia trobar
dos quilos de mandari-
nes per 1,50 euros, dos
quilos de carxofes a 2
euros, o dos coliflors a 1
euro. 
L'acte s'emmarca va en
la protesta que els page-
sos feien contra els
preus abusius de la gran
distribució. 

Protesta contra
els preus
abusius

L'associació “Televisions
Digitals de Proximitat”
canvia la seva denomina-
ció i  dirigeix la seva
estratègia al sector
Multimèdia. ASSOCIACIÓ
DE MITJANS DE PROXIMI-
TAT, és el nom amb el que
l'associació afrontarà els
nous reptes de futur.
Després de 3 anys de la
fundació de  “Televisions
Digitals de Proximitat”, i
veient que en el si de la
pròpia entitat coincidien
empreses  propietàries de
televisions, ràdios i prem-
sa digital, han decidit can-
viar la finalitat de l'associa-
ció per passar a abraçar
l'àmbit multimèdia.

Associació de
Mitjans de
proximitat

 



diarimés
ebreterres de l’ebreDIVENDRES 4

DE DESEMBRE
DE 2009 5www.mesebre.cat

L'any 2004, el delegat del
Govern va liderar la inicia-
tiva de dur a terme el
conegut com a Manual de
bones pràctiques, amb la

participació de tots els
sectors implicats en l'or-
ganització de les festes. I,
des de 2005, el Manual ve
aplicant-se per part dels
24 ajuntaments de les
Terres de l'Ebre, «tot i no
ser d'obligat compliment
amb un nivell de compro-
mís per tots els implicats
molt elevat», segons mani-
festa Salvadó. 
La Llei de protecció dels
animals de 2003 autorit-
zava les festes tradicio-
nals del bous en les dates
i poblacions on se cele-
bren tradicionalment però,
com explica Salvadó, «mai
aquesta llei, ni tampoc
l'anterior, han estat des-
plegades com cal mit-
jançant un reglament que
garantitze la seua correc-
ta regulació, com fan la
resta de comunitats autò-
nomes on es porta a
terme la festa». La festa
dels bous avui és regulada
per una resolució (12/05/
1989 sobre espectacles i
festes tradicionals amb

bous) «de fa 20 anys
absolutament obsoleta i
que en cap cas entra a
introduir mesures de pro-
tecció de l'animal, com si
hem fet amb el manual de
bones pràctiques». 
El delegat del Govern
opina que la conversió en
reglament del Manual de
bones pràctiques «és

positiva per reforçar la tra-
dicionalitat de les festes
dels bous al mateix temps
que ens permet fer un pas
més endavant en la pro-
tecció dels animals; dos
preceptes que han d'anar
agafats de la mà i que si
fem les coses ben fetes
tenen molt de recorregut
en el futur». 

En aquest sentit,
també veu positiva la ini-
ciativa que s'ha portat al
Parlament de Catalunya
en la mateixa línia, ja que
un reglament és una
mesura per fer tots les
coses millor, en un marc
legal que no estigui sub-
jecte a les indefinicions
actuals.  
D'altra banda, Salvadó
entén que la ILP presenta-
da al Parlament de
Catalunya en cap cas
implica als bous de les
Terres de l'Ebre i conside-
ra un error «que algú
intenti barrejar les coses».
La Llei de protecció dels
animals treballa per a què
no es torturi cap animal en
públic i «és obvi que els
‘toros espanyols’ no com-
pleixen de lluny l'esperit
de la llei; mentre que els
bous de les Terres de
l'Ebre, si fem les coses
bé, l'animal no ha de patir
cap dany, i per tant ens
cenyim tant al text com a
l'esperit de la Llei».

Necessari un Reglament sobre Bous

Després de 5 tempora-
des d’aplicació del do-
cument «Recomana-
cions i bones
pràctiques en les fes-
tes tradicionals amb
bous», el delegat del
Govern a les Terres de
l’Ebre, Lluís Salvadó,
com a responsable de
les autortitzacions de
les festes dels bous al
nostre territori, entén
que ja es fa imprescin-
dible regular per De-
cret la celebració de la
festa.

El Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, Lluís Salvadó, ho considera imprescindible

REDACCIÖ
Tortosa disposa del pri-
mer Defensor de la
Ciutadania de la seva
història. Joaquim Ricart
Baubí ha pres possessió
del càrrec en un Ple en el
qual tots els portaveus
municipals han expressat
el seu suport al nomena-
ment, "Aquesta és una
mostra de maduresa
democràtica i representa
un compromís de servei
amb la ciutadania de
Tortosa". Com a objectiu,
el nou Defensor es
marca "garantir el res-
pecte a les persones i als
drets humans". 

Joaquim Ricart,
primer Defensor
de la Ciutadania 

a Tortosa

Segons les últimes
dades publicades pel
Baròmetre de la
Comunicació, 26.000
espectadors confien en
la informació de Canal
TE. 
Aquest mitjà de comuni-
cació comarcal que va
nèixer amb la idea d’ofe-
rir proximitat territorial,
sembla que està asso-
lint, dia rera dia, les
expectacions que es va
marcar des d’un inici.
Desbancant ja a altres
televisions de Catalunya,
no deixa de ser una xifra
important i curiosa,
tenint en compte que
Canal TE encara no emet
per TDT.

26.000
espectadors ja

veuen Canal TE

Els treballadors i la direcció
de Lear, després de més de
deu hores de negociació,
han arribat, aquest dime-

cres, a un principal acord
sobre l’expedient de regula-
ció d’extinció de 515 llocs
de treball. Aquest estableix
el tancament definitiu de la
planta el 30 d’abril del
2010, i una indemnització
de 50 dies per any treballat
amb un topall de 42 men-

sualitats i 150.000 euros
de límit d’indemnització. A
més s’estableixen prejubila-
cions per als empleats a
partir de 55 anys.  El
Departament de Treball a
l’Ebre ha valorat de molt
satisfactòria la negociació.
«És un pre acord molt posi-

tiu  entre les dues parts. Ara
hem d’esperar la constitu-
ció de l’Assemblea on s’in-
formi als treballadors per

veure si assumeixen les
condicions», paraules del
delegat de Treball a l’Ebre,
José Martín.

Treballadors i direcció de LEAR

arriben a un acord
Després de més de 10 hores de negociació entre les parts

REDACCIÓ

Lluís Salvadó, delegat del Govern a les Terres de l’Ebre.
Cedida
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«Tot i que el Govern de la
Generalitat ha doblat el seu
pressupost en 7 anys
(17.000 milions d'euros el
2003 a 39.000 milions
d'euros el 2010), el pes de
la inversió per a les comar-
ques de  les Terres de
l'Ebre s'ha reduït del 4,8%

el 2003 al 3,8% el 2010”.
Doblant el pressupost, la
inversió pública ha dismi-
nuït». Per a CiU aquestes
xifres són una mostra del
desequilibri territorial que hi
ha en els pressupostos de
la Generalitat des del 2004
i que any rere any s'ha anat

incrementant. En aquest
sentit, Mas ha denunciat
que “l'àrea metropolitana
de Barcelona s'endú el 68%
de la inversió en detriment
d'altres zones de
Catalunya. En aquest sentit,
també ha lamentat que any
rere any CiU ha de presen-
tar les mateixes esmenes
als Pressupostos perquè el
Govern Tripartit no actua
com hauria d’actuar: l'eix
de l'Ebre, servei d'aigua,
gas i electricitat per als polí-
gons industrials, l'estació
de l'Aldea, la parada de
l’Euromed o l'anella viària
del Delta... «Haurem de
confiar  en les paraules del
senyor Ridao que l’estació
de l’Aldea sigui una realitat,
per fi, el 2010; o que,  com
diu el conseller Huguet, tots
els acomiadats de Lear
estiguin treballant en
menys d’un any... afirma-
cions que hem permetreu
posar, seriosament, en
dubte».

CiU denuncia que el Tripartit acumula
una desinversió a TE de 321,8 MEUR

El president de Con-
vergència i Unió, Artur
Mas, va visitar les
instal.lacions de Canal
TE, el passat divendres,
aprofitant la seva visita
al territori. Mas va con-
testar a una sèrie de
preguntes relacionades
amb l’actualitat a l’Ebre
a l’Informatiu vespre i al
magazine DIXA’M VORE.

Tot i doblar el seu pressupost en set anys, el pes de la inversió al territori s’ha reduït considerablement

REDACCIÓ

Artur Mas, a l’informatiu vespre de Canal TE el passat divendres.
Canal TE

El Govern ha acordat, a
proposta del conseller de
Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan
Manuel Tresserras, ator-
gar a l'Ajuntament de
l'Aldea la concessió defini-
tiva per a la prestació del
servei públic de radiodifu-
sió sonora en ones mètri-
ques amb modulació de
freqüència. Després de
l'aprovació del projecte
tècnic de l'emissora i de
la inspecció tècnica de
les instal·lacions, la
Generalitat ha procedit a
l'atorgament definitiu de
la concessió a la ràdio
municipal.

L’Aldea, concessió
de ràdio

municipal

Una brigada de set perso-
nes de la Fundació Pere
Mata, cinc de les quals
pateixen una malaltia men-
tal severa, ha estat l'enca-
rregada de netejar i res-
taurar ambientalment els
ullals de Baltasar, al Delta
de l'Ebre. La iniciativa,
finançada per l'Obra
Social de la Caixa i gestio-
nada per la Diputació de
Tarragona, pretén conju-
minar la recuperació de
l'espai amb la integració
laboral d'aquests malalts.
Els ullals es trobava força
degradat i ple de brutícia
per la parcel·lació i explo-
tació humana.

Rehabilitació
dels Ullals de

Baltasar

Coincidint amb la comme-
moració, el passat 25 de
novembre, del Dia
Internacional per a l'elimina-
ció de la Violència contra
les Dones, el Departament
de Treball va signar l'Acord

per al procediment de coor-
dinació institucional per la
desplegament de la Taula
Laboral de Terres de l'Ebre
per a la Inserció Laboral de
les Dones en situació de
Violència de Gènere. Així, a
partir d'aquest moment, les
institucions i agents socials
signants començaran a tre-
ballar conjuntament per a
possibilitar la confecció

d'una xarxa operativa que
garanteixi l'efectiva inserció
laboral de les dones en
situació de violència de
gènere, específica per a la
demarcació de Terres de
l'Ebre, formant la Taula
Laboral de Terres de l'Ebre
per a la inserció laboral de
les dones en situació de
violència de gènere.
«Parlem d’un instrument

totalment al servei d’unes
dones amb una problemàti-
ca tremenda. El
Departament vetllarà per-
què aquest col.lectiu, petit
però «massa»nombròs, no

pateixi el rebuig de la socie-
tat, i la seva integració sigui
el més ràpida i fàcil possi-
ble», han estat paraules del
delegat de Treball a l’Ebre,
José Martín.

STOP a la violència de gènere
Primera Taula per a la inserció laboral de dones maltractades

REDACCIÓ

«Treballar més i parlar menys, per aquí
passarien moltes de les solucions per a les
problemàtiques de les Terres de l’Ebre»

Artur Mas, president CiU
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i ciutats

InauguracióDissabte 5 de desembre de 2009
a les 12 hores

NOVA LLAR DE JUBILATS DE LA FATARELLA
Carrer Suñer, 3. La Fatarella 
L’edifici de Lo Centro, que ja acull altres 
equipaments socials i culturals de la població, ha 

rehabilitat la segona planta com a llar de Jubilats, 
en resposta a les necessitats d’aquesta població 
de 1.200 habitants pel que fa a equipaments per a 
les persones grans. Inversió total: 240.081,62 €

Ajuntament de la Fatarella
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La caiguda dels ingressos
motivada per la previsible
reducció de la recaptació
per l'Impost sobre
Construccions i Obres
(ICIO), la retallada en la par-
ticipació dels tributs de
l'Estat o la congelació de
les taxes i impostos munici-
pals en un any que es pre-
veu encara molt difícil per a
tothom, han obligat l'equip
de govern municipal a ela-
borar uns pressupostos per
a 2010 caracteritzats per
l'austeritat i la contenció,
sense renunciar al manteni-
ment de les inversions i,
sobretot, a fer un sobrees-
forç en polítiques socials. El
pressupost consolidat per

a 2010 és de
77.630.999,02 euros, la
qual cosa representa un
3,43% menys que
l'exercici anterior. Excloent
empreses municipals i
organismes autònoms, el
pressupost de l'Ajuntament
queda en 37.237.774,04

euros, un 15,17 per cent
inferior al 2009. 
«El pressupost 2010 de
l'Ajuntament de Tortosa
s'emmarca en un context
econòmic dominat per una
crisi de final incert que afec-
ta tots els àmbits, econò-
mic, financer, social i labo-

ral. Això té una repercussió
directa sobre els comptes
municipals, que es reduei-
xen d'un 15 per cent, fruit
d'una important caiguda
dels ingressos», ha explicat
la regidora d'Hisenda,
Matilde Villarroya. Davant
d'aquesta situació,

Villarroya ha assenyalat que
«hem hagut d'ajustar la des-
pesa a la nova situació,
autoexigint-nos més auste-
ritat i contenció i prescin-
dint d'aquelles despeses
que no són de primera
necessitat». Tanmateix,
l'Ajuntament de Tortosa
manté l'aposta per les polí-
tiques socials i farà un
sobreesforç per no desa-
tendre els col·lectius més
desafavorits. Així, l'equip de
govern ha optat per desti-
nar el 20 per cent del Pla
Local per a la Sostenibilitat
2010 a despesa corrent,
quantitat que va destinada
als programes municipals
d'actuacions en l'àmbit
social i educatiu. També
s'han previst duplicar les
aportacions a Càritas i Creu
Roja. Una de les variables
que ha volgut destacar
d'entrada la regidora
d'Hisenda és la problemàti-
ca no resolta del
finançament dels ajunta-
ments, que malgrat incor-
porar cada vegada més
competències han de fer-hi
front sense disposar dels
corresponents traspassos
d'ingressos. 

L’austeritat reforça les polítiques 
socials i inversió

Algunes inversions són
la partida de 18 milions
d’euros per obres com
la continuació de la ur-
banització dels Portals
Nord i Centre, o un nou
aparcament al barri del
Temple.

L’Ajuntament de Tortosa presenta els pressupostos per al 2010 en aquesta línia

Ascendeix a 37.237.774 d’euros, un 15,17% inferior a l’exercici anterior

REDACCIÓ

Presentació d’uns pressupostos marcats per l’austeritat.
CEDIDA

El senador republicà de
l'Entesa, Pere Muñoz,
portaveu de l'Entesa en
la Comissió de Foment,
ha manifestat la seva
satisfacció per l'acord
que s'ha produït, aquest
dimecres, al Plenari del
Senat d'una moció, amb
una esmena presentada
per l'Entesa, en què s'ha
acordat la rebaixa dels
peatges a Catalunya. 
El republicà també ha
destacat que el text defi-
nitiu aprovat inclou la
gratuïtat dels trams
d'autopista AP-7 entre
Torredembarra i El
Vendrell, i entre
L'Ametlla de Mar i
Ulldecona, mentre durin
les obres de la N-340.
«La unanimitat de tots
els grups en l'acord ha
d'obligar el Govern
espanyol a complir-lo el
més aviat possible», ha
manifestat.

Autopistes de
Catalunya més
econòmiques

Les instal·lacions esporti-
ves de l'EMD de Jesús
compten amb una nova
instal·lació d'energia
solar tèrmica formada
per un total de 8 plaques
solars i un acumulador
amb capacitat per a
1.350 litres. Aquesta ins-
tal·lació abastirà d'aigua
calenta necessària per al
funcionament de les ins-
tal·lacions esportives
produïda mitjançant la
radiació solar i suposarà
un estalvi de gairebé un
90% de la despesa
energètica no renovable
que era necessària fins
ara. 
La instal·lació la va realit-
zar l'empresa Curto
Gamundi i hi van partici-
par quatre alumnes d'un
curs d'energies renova-
bles organitzat i impartit
al Centre de Formació
Ocupacional de
l'Ajuntament de Tortosa. 

Energia solar
tèrmica

utilitzada a
l’EMD de Jesús

La Federació del PSC a
Terres de l'Ebre considera
que l'Ajuntament de
Tortosa, amb alcaldia con-
vergent al capdavant, «no
està legitimat política-
ment» per liderar la defen-
sa institucional del cabal
ecològic de l'Ebre, ja que
en el passat CiU va donar
suport al Pla Hidrològic
Nacional (PHN) del PP que
preveia el transvasament
de l'Ebre. El president del

PSC a l’Ebre, Joan Sabaté,
ha manifestat que CiU «no
és la institució adequada
per liderar el moviment
institucional en defensa
del cabal ecològic, ja que
el partit continua defen-
sant polítiques transvasis-
tes com la del Roine». Els
socialistes han proposat,
per tant, crear una taula
de partits ebrencs, coordi-
nada per la Delegació del
Govern, per consensuar
una posició conjunta amb
relació a l'esborrany de l'a-
vantprojecte del pla
hidrològic de la conca de
l'Ebre presentat per la
Confederació Hidrogràfica

de l'Ebre (CHE). L'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, ha
criticat que, amb aquesta
oposició, el PSC 'trenca la
unitat política i la unitat
d’acció pel que fa a la
defensa del riu indepen-
dentment dels colors polí-
tics». 
Aquest ha recordat que la
defensa institucional del
cabal ecològic és «una ini-
ciativa que sorgeix de la
PDE», entitat que, «com
en altres moments dema-
na a l’Ajuntament de
Tortosa que ho lideri». 
L’alcalde ha manifestat
que, tot i així, traslladarà a
la PDE la posició del PSC.

El PSC ebrenc refusa que Tortosa lideri la 
defensa del cabal ecològic de l’Ebre

Els socialistes proposen crear una taula de partits coordinada per la Delegació del Govern

REDACCIÓ
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La delegació del Govern
ha ofert una recepció ofi-
cial als ebrencs guardo-
nats amb una estrella
Michelin. 
Els membres del Grup JF
Ebrotels han estat rebuts
a la Delegació Territorial
per diversos represen-
tants territorials de la
Generalitat. 
El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre, Lluís

Salvadó,  ha volgut
reconèixer’ls en aquest
acte la seva extraordinà-
ria i persistent feina
durant molts anys en el
sector de la restauració i
hostaleria al territori. 
Una tasca que els ha
permès aquest reconei-
xement per la qual cosa
«vull felicitar-vos i dir-vos
que és un orgull per les
nostres terres comptar
amb aquest guardó, que
amb el vostre permís fem
de tots, per convertir-lo
en la primera estrella
Michelin de les Terres de

l'Ebre». 
Per la seva part, Joaquim
López, gerent del com-
plex hoteler Villa Retiro
de Xerta, on es troba el
restaurant El Torreó de
l'Indià, agraïa el reconei-
xement i el suport que
rep de les institucions del
territori. I, afegia que
«l'objectiu que ens hem
marcat és continuar tre-

ballant com fins ara, en
primera instància per
poder mantenir aquesta
estrella i si més endavant
aconseguim una segona
molt millor!». El delegat
del Govern va obsequiar
amb un exemplear de la
Guia Michelin d'aquest
2010 els guardonats i
representants institucio-
nals.

La delegació del Govern
organitza una recepció per al
Torreó de l’Indià de Xerta
«Vull felicitar-vos i dir-vos que és un orgull
per les nostres terres», Lluís Salvadó.

REDACCIÓ

En la tercera edició del
concurs a la millor carta de
vins s'han premiat gairebé
20 restaurants de tot
Catalunya en diferents cate-
gories. Es van presentar
més de 500, una participa-
ció més alta que en la passa-
da edició. Una bona carta de
vins és un dels elements
essencials d'un bon restau-
rant. Per aquest motiu i per
premiar aquells establiments
que compten amb una
àmplia i acurada presència
de vins catalans, per tercer
any consecutiu es lliuren els
premis CARTAVI. En aquesta
edició s'han premiat gairebé
20 restaurants de tot
Catalunya, i, segons el jurat,
ha estat una tasca complexa
ja que el nivell ha estat força
elevat. En aquesta tercera
edició s'han establert 3 cate-
gories en funció del preu
mitjà del cobert a la carta,

sense tenir en compte el ví
(de fins a 24 euros; de 25 a
45 euros; i de més de 45
euros). Els guanyadors de la
tercera edició del CARTAVI
han estat el Restaurant El
Cingle, de Vacarisses, en la
categoria de preu mitjà de
més de 45 euros; Cal Blay
vinticinc, de Sant Sadurní
d'Anoia, en la categoria d'en-
tre 25 i 45 euros; i L'Hereu,
de Vilafranca del Penedès,

en la categoria de restau-
rants amb un preu mitjà de
fins a 24 euros. 

Tres restaurants de les TE
entre els millors de Catalunya

REDACCIÓ

La batalla de l'Ebre arriba a
Santa Coloma de Gramenet.
Després d'aconseguir el
premi «Memòries» i el premi
del “Públic» al IV Festival
Internacional de Cinema
Documental Memorimage de
Reus, competint amb films
dels Estats Units, Anglaterra,
Xile, Argentina, etc, la
pel·lícula «La batalla de la
memòria» de Mario Pons fa
la seva pròxima parada al I
Festival Internacional de
Cinema de Drets Humans de
Santa Coloma, on ha estat
seleccionada en la secció
«Premi Memòria i Justícia
Universal». Així, la presenta-
ció de «La Batalla de la
memòria» és farà el diven-
dres 11 de desembre,  a la

Central Escènica. A continua-
ció es durà a terme una taula
rodona sobre justícia univer-
sal i recuperació de la memò-
ria històrica, amb la presèn-
cia de l'advocat Raúl Castro,
membre de la Comissió de

Solidaritat amb Familiars de
Presos Polítics,
Desapareguts i Morts de
l'Argentina (COSOFAM) i
Mario Pons, director i produc-
tor del film presentat a con-
curs. 

La Batalla, seleccionada per a un nou premi

Els dos membres de
TEPS, passaran el dia i la
nit al costat d'Aminetu.
Així, TEPS vol denunciar
el tracte del govern
espanyol i el marroquí
amb l'activista pro drets
humans saharauí.
Recordem que Aminetu
està amb vaga de fam a
l'aeroport de Lanzarote
des que va ser expulsada
pel govern marroquí per
haver anat a recollir un
premi pro drets humans
als Estats Units, i que el
govern espanyol li va
denegar la tornada al
Sàhara Occidental ocupat
pel Marroc per dir que era
ciutadana saharauí (enlloc
de marroquina). 
TEPS vol recordar que el
govern espanyol, com a
últim administrador legal
del Sàhara Occidental
segons Nacions Unides,

té l'obligació i el deure de
protegir a la població
saharauí i salvaguardar
els drets humans a la
zona. L'ONU classifica el
Sàhara Occidental com un
territori sense govern
propi i, així com tots els
governs del món, no reco-
neix la sobirania del
govern marroquí. Segons
TEPS, Aminetu Haidar té
tot el dret a tornar al seu

país i el govern espanyol
està actuant de manera
irresponsable i vergonyo-

sa, fent pressió al poble
sahrauí per a que accepti
un estatus d'autonomia
sota govern marroquí per
al Sàhara Occidental,
com la mateixa Aminetu
denuncia. TEPS se va fun-
dar l'any 2007 i és l'única
ONG de les Terres de
l'Ebre que lluita per la
causa sahrauí. 
Durant l'any realitza i
col·labora en diverses
activitats per la causa
saharauí. 
Aquestes activitats van
des de la col·laboració en
la caravana solidària, la
participació en fires multi-
culturals o en la manifes-
tacions per la causa saha-
rauí, que se fan cada any
a Barcelona i Madrid, fins
a l'organització de festes
per la sensibilització amb
la causa saharauí, l'impuls
d'una Cooperativa de
Cineastes Saharauis als
campaments o l'organit-
zació de les mateixes
vacances en pau a les
Terres de l'Ebre.

TEPS viatja a Lanzarote per 
recolzar la causa saharaui

Dos voluntaris d l’ONG,
veïns de Sant Jaume,
han viatjat a Lanzarote
on aquest passat dime-
cres, 2 de desembre, se
sumaven a les accions
que realitzaran diferents
associacions de suport
catalanes.

L’ONG TEPS, TE amb el Poble Saharauí, s’ha sumat a les accions de suport a Aminetu Haidar

DM

I, per tant, segons Nacions Unides, té
l’obligació i el deure de protegir la
població saharauí i salvaguardar els drets
humans a la zona.

El govern espanyol, últim administrador

Moderno de
Vilalba, Les Moles
d’Ulldecona i
Restaurant Diego
de Santa Bàrbara

Els ebrencs:

La pel·lícula de Pons
ja ha aconseguit
diversos premis
arreu de Catalunya

Imparable

Recolzament a la causa saharauhí.
cedida

REDACCIÓ

Els antics alumnes del
CEIP La Mercè de Tortosa
han constituït una associació
que vol aplegar tot el col·lec-
tiu i donar suport a l'actual
escola. L'associació substi-
tueix la Plataforma d'exalum-
nes que va organitzar la gran
trobada del 7 de juny de
2008 i que ha impulsat la
concessió de la Medalla d'Or
de la ciutat de Tortosa al cen-
tre. L'associació neix amb
tres objectius. El primer, ser
el punt de trobada dels exa-
lumnes de la Mercè i de

totes les persones, antics
alumnes o no, que sentin
com a pròpia una escola
emblemàtica que forma part
de la història de Tortosa. 
La intenció de l'associació
és aplegar el màxim nombre
possible d'exalumnes de
totes les promocions de la
Mercè. 
Tot i que el tràmit de registre
davant del departament de
Justícia de la Generalitat
encara no s'ha completat, ja
hi ha una vintena d'exalum-
nes que han signat la butlleta
d'inscripció.

Neix una nova associació
REDACCIÓ
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«Uns 300 jugadors de fut-
bol són considerats sospito-
sos en un escàndol de pres-
sumptes partits pactats que
investiga la Federació de
futbol espanyola», informa-
va ahir el diari MARCA que, a
la vegada, afegia que «la
Federació també investiga
denúncies a set jugadors
per apostes il.legals». Els
jugadors, segons MARCA,
són: López Vallejo
(Saragossa), Suarez
(Gramenet), Mario
(Alcorcón), Ceballos
(Cordova), Raül Lucha
(Amposta), Monti

(Gramenet) i Medina (Rayo).
A tots ells, Competició va
decidir obrir-los un expe-
dient sancionador.
La història s’inicia amb la
suposició de que el partit
las Palmas-Rayo Vallecano,

de la temporada passada a
la Segona divisió, estava
arreglat per acabar amb
empat, un resultat que bene-
ficiava directament al con-
junt canari que, a manca
d’una jornada pel final del

campionat passat, ja estava
salvat amb el punt. Un fet
que s’està investigant pels
greuges que comporta a la
competició, pels altres
equips implicats que lluita-
ven llavors per la permanèn-
cia. Així mateix i, després
de darreres experiències de
corrupció en partits de com-
petició europea, s’està
investigant les apostes que
van poder existir, en aquell
moment, per un empat en el
partit. Per això es buscarien
vincles d’apostants amb els
equips. 
Lucha admet que «vaig
apostar en aquell partit però
sense saber, en cap
moment, si hi havia un pos-
sible acord entre els equips
per un resultat en concret.
He de dir que també aposto
per altres partits. I no veig
cap problema perquè mai
ho he fet al que jo jugo. I la
quantitat que aposto és
molt normal tenint en comp-
te que jugo a Tercera divisió

i que treballo i que no puc
fer grans inversions amb
questions d’aquesta mena».
Sobre si té relació amb Piti,
jugador reusenc del Rayo
Vallecano, amb qui s’ha
publicat que va fer fins i tot
un viatge de vacances a las
Vegas, Lucha aclaria que
«vaig coincidir amb ell al
Tàrrega, on fou company
com molts que n’he tingut
en els anys que porto
jugant. D’això i d’altres ques-
tions que s’estan dient, no
en parlo perquè correspo-
nen a la meua vida perso-
nal». El comitè de
Competició està previst que
traslladi els expedients a la
Fiscalia. 

Un partit i una aposta

Ahir es van conèixer els
noms de set jugadors
que pressumptament
estan implicats en un
cas d’apostes il.legals
relacionades amb el
futbol. 

ACTUALITAT

Raül Lucha, jugador de l’Amposta, suposadament, implicat en un cas d’apostes il.legals 

M.V.

La possible aposta il.legal
correspondria a un partit
en el que suposadament
podia haver-hi pacte: Las
Palmas-R. Vallecano (0-0) 

Lliga passada

L’Amposta va empatar dis-
sabte contra el Vilanova (1-1).
Luis, al primer minut, va
avançar a l’Amposta que, du-
rant el primer temps, va dur la
iniciativa i va oferir fases de
bon futbol. A la represa, el con-
trol local va seguir i el segon
gol va estar a punt de produir-
se. Però del 2-0, amb una re-
matada de Recio, es va passar
a l’1-1 amb el contraatac pos-

terior. El gol vilanoví va fer mal
a l’Amposta que va perdre la
direcció que havia tingut de la
confrontació. El partit va obrir-
se. El Vilanova, crescut, va cre-
ar diverses situacions però
l’ópció més clara va tenir-la
Ruibal, sól davant del porter ri-
val. 

L’empat final, per tant, es
pot considerar just. L’Ampos-
ta, que va tenir les baixes de
Diego i Jaime, lesionats, i Mi-

guel, sancionat, fa deu jorna-
des que no perd (20 punts de
30).

La Rapitenca, per la seua
part, va visitar l’Olesa, cuer, en
un partit que es va jugar a Mar-
torell (a Olesa estan posant la
gespa). I va empatar (0-0), tot
i tenir ocasions suficients per
haver guanyat i haver trencat
la ratxa negativa de sis jorna-
des sense guanyar. Però no va
ser així i ara en són set (3 de

21). Jordi Fabregat, tècnic de
la Rapitenca, deia que «era un
partit per guanyar amb clare-
dat. L’equip va ser superior.
Però al marcador, el joc, el do-

mini i les ocasions no són re-
coneguts. I el gol, malgrat te-
nir arguments, no vam fer-lo».
Fabregat afegia que «estic
content de la segona part del
dia del Balaguer i de tot el par-
tit de diumenge. Hem de se-
guir i esperar poder reflectir-ho
aviat amb un triomf». La selec-
ció catalana amateur, amb ju-
gadors de Tercera, competeix
aquest cap de setmana. Per
això hi haurà descans.  

Cap de setmana de descans
En la jornada passada, l’Amposta va empatar amb el Vilanova (1-1) i la Rapitenca, a Olesa (0-0)

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

Raül Lucha, jugador de l’Amposta.
ME

La selecció catalana
amateur competeix en
el campionat
d’autonomies.

Fins el dia 13

La junta del CD Tortosa, se-
gons ha pogut saber Més
Ebre, té un document signat
que seria una prova per justifi-
car l’expedient disciplinari
obert a exjugadors del club
per una suposada prima que la
plantilla va poder rebre en el
darrer partit de la lliga passa-
da. Per tant, caldrà esperar
per veure com s’acalerix tot.

No obstant, segons David
Cid, que va estar-hi dilluns a
Canal TE com a jugador del
CD la Cava, aquesta no és una
situació nova: «això és una ex-
cusa, com també va ser-ho fa
uns anys, el darrer que jo vaig
estar. I als que vam haver de
marxar no ens van pagar per
haver rebut una suposada pri-
ma». 

El Tortosa va empatar con-

tra el Montcada de Jaume Crei-
xell en un partit en què merei-
xia més (0-0). I diumenge vi-
nent es desplaça a Vilassar,
cuer. Són cinc jornades segui-
des sense perdre i el partit és
molt important per sortir de la
part baixa. Finalment, dir que
David Subirats va rebre diu-
menge passat un reconeixe-
ment com autor del gol 4.000
en la història del club.

La prova
La directiva la podria tenir pel tema de l’expedient a exjugadors

REDACCIÓ

CD TORTOSA

El programa de Canal TE,
Més Esport, que cada di-
lluns repassa la jornada, la
setmana vinent s’oferirà el
dimecres amb motiu del
pont i de la festivitat de di-
marts (22.30 h).

Aquesta setmana vinent,
circumstancialment en dime-
cres, hi haurà una atenció
especial al derbi de la Prime-
ra regional entre el líder, el

CD la Cava, i el segon clas-
sificat, el Remolins-Bítem,
que es disputarà aquest dis-
sabte.

D’altra banda, Canal TE
emetrà avui divendres
(22.30 h) una entrevista a
Josep Gombau, tècnic am-
postí que entrena a Hong
Kong i, posteriorment, als
organitzadors de l’Open de
Pàdel que es farà aquest
cap de setmana a la Ràpita.

Més Esport, dimecres
Atenció especial al derbi la Cava-R. Bítem

REDACCIÓ

CANAL TE

Fa unes setmanes, al
programa esportiu de Ca-
nal TE, un convidat va dir
que «si li vols mal a algú,
dis-li que sigui president
d’un club de futbol». Bé, jo
no sé si n’hi ha per tant,
però la realitat és que és
un càrrec que avui en dia
no està molt buscat per
tot el que comporta, i més
a segons quin nivell. I per
això, aquesta setmana, se
m’ha ocorregut destacar
la figura dels presidents,
en general.

Tot i que darrerament,
pot haver-hi algun vincle
polític o alguna mena d’in-
terés, la realitat és que to-
tes les persones que s’hi
posen ho fan amb senti-
ment pel club de la seua
localitat que, en el fons,
lluny de Barça o Madrid,
és qui l’atrau emocional-
ment.

I el protagonisme és re-
latiu. Més bé al contrari.
Les crítiques poden ser fe-
rotges i sempre hi ha recel
per oposicions que poden
ser actives o passives. Tot
això, no obstant, també
cal tenir-ho present i ja ho
posa en el manual del pre-
sident. El manual també
explica que per tirar enda-
vant un club és possible
que s’hagin de signar pò-
lisses. Es una possibilitat.
I aquí és on realment s’ha
de valorar l’atreviment
dels directius. D’alguna
manera, els diners que
s’exposen es preveu que
es puguin recuperar. Però
pot passar que no sigui ai-
xí i que es perdin llançols
pel camí. 

Tot plegat, i ho dic amb
molta sinceritat perquè he
viscut de prop la situació,
la crítica que en ocasions
es pot fer als presidents i
als directius en general la
canvio avui per subratllar
la seua funció. I pensant
que seran poc valorats i
recordats. En ocasions
sento comentaris de pos-
sibles alternatives a la pre-
sidència  però després, a
l’hora de la veritat, no apa-
reixen per enlloc. I això ha
passat a Tortosa i també a
Amposta. En part és nor-
mal. Els inconvenients su-
peren els avantatges. I
més en l’època actual. En
qualsevol cas, també ani-
mo des d’aquí a la gent
que té il.lusió i que es pot
plantejar agafar el relleu.

President

L’opinió de Michel
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La Sénia va guanyar el tercer partit a la lliga. Va ser diu-
menge passat contra el Vilaseca, amb un gol de Litmi (1-
0). Un partit molt travat i en el que va notar-se que els dos
equips ja tenien urgències de punts per allunyar-se de la
part més baixa de la taula.

El conjunt del Montsià, amb la victòria, té 12 punts i ara
afronta dos partits en quatre dies. Demà rebrà el Catalònia
en un duel en què els dos equips, per motius diferents,
buscaran el triomf i dimarts
visitarn l’Ampolla, en una
confrontació de recupera-
ció.

La Sénia, amb un gran gol de Litmi, agafa
aire amb el seu triomf sobre el Vila-seca

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana, que no ha perdut en les darreres quatre jornades 6
punts de 12), va fer un pas endavant molt important per poder
acostar-se a la zona mitjana de la taula. Va guanyar el Gande-
sa (2-1), amb un gol de Joaquin López en els darrers minuts de
la confrontació. Segons Fracesc Rodriguez, president de l’Al-
deana, «va ser un partit molt igualat. Nosaltres ens vam
avançar amb un gran gol de Rallo al primer temps. Però a la
represa el Gandesa va empatar i va anar a guanyar el partit,
avançant les linies. Té equip per fer-ho però el cert és que va
arriscar. Per a mi, ha estat el millor equip que ha passat fins
ara per l’Aldea. No obstant, nosaltres vam sorpendre al contra-
atac i així Joaquin va fer el 2-1. Un triomf molt important».

Joaquin, amb un gol en els darrers minuts,
enlaira a l’Aldeana que ja és dotzena a la taula

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar s’ha fet fort al seu camp, la Fanecada. En la jornada
passada va golejar el Torredembarra en un duel que els de  ‘Txi-
ki’ van poder encarrilar-lo en cinc minuts de la primera meitat
(22 i 27) arran d’un penal que va transfomar Genís i un gol d’Al-
berto, el pichichi. No obstant, tot i el 2-0 del descans i que els
canareus ampliarien l’avantatge en un moment decisiu, a l’inici
de la represa (gol de Toni), el Torredembarra va vendre cara la
derrota gaudint d’opcions per haver pogut entrar en la confron-
tació. Santi, autor del 4-0, sentenciava el partit al minut 8. El vi-
sitant Pepo, en temps afegit, feia el 4-1 final. L’Alcanar, setè i
encoratjat per les victòries a casa, s’ha d’impulsar amb un
triomf fora. Demà visita Icomar, cuer. Potser una bona ocasió.

Icomar hauria de ser el trampolí d’un Alcanar
que continuar inflexible al seu camp

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ascó va empatar diumenge passat davant de la Canonja en
un partit que se li va complicar i en el que hagués pogut pas-
sar de tot, perquè va estar obert. El pichichi Juan Antonio va
establir l’empat a un gol en el darrer tram de la confrontació.
La Canonja havia creat situacions per haver pogut encarrilar la
confrontació, però cal dir que l’Ascó també va merèixer el pre-
mi de l’empat i que hagués pogut decantar el duel al seu favor
per la seua insistència. L’equip de Cotaina és quart, a dos
punts dels líder. Demà dissabte visita el Torredembarra amb
l’objectiu de mantenir-se connectat a la part alta de la classifi-
cació. Els torrencs, per la seua part, lluitaran per no despenjar-
s’hi de forma considerable. 

L’Ascó visita el Torredembarra amb la intenció
de seguir enganxat a la part alta de la taula

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va empatar dis-
sabte passat contra el Molle-
russa (1-1). Va oferir actitud i
compromís. I voluntat de re-
dreçar una situació que no és
la que es preveïa. Va avançar-
se en el marcador en el primer
temps arran d’un gran gol de

Ferran Roig, amb un control
excepcional i una millor culmi-
nació. A la represa, el Molle-
russa va intentar agafar la ini-
ciativa. El Roquetenc, amb els
minuts, va defensar més enre-
ra. La desconfiança del mo-
ment genera, en qualsevol
equip, dubtes. Tot i que no va

passar angúnies, el rival el
pressionava. No arribava amb
claredat, però feia sensació.
No obstant, arran d’una falta
lateral, a cama canviada, una
centrada-xut que va sorpendre
tothom, va significar l’empat. 

El Roquetenc va insistir fins
el final, però sense premi.

L’equip no va guanyar i por-
ta sis jornades sense fer-ho.
Malgrat això, la conclusió posi-
tiva és que va tornar a puntuar
i que va disposar d’actitud i
ganes de refer-se. Diumenge
afronta un partit clau per po-
der aconseguir-ho. Visita el
Sant Ildefons, penúltim a la
taula. El Roquetenc és setzè.
Per tant, un duel amb doble
valor de punts i una bona oca-
sió per trencar la dinàmica ne-
gativa i reivindicar-se. Sandu i
De la Torre (els manquen dos
partits) són baixa per sanció.  

Sant Ildefons ha de ser el punt
d’inflexió per al Roquetenc

Els ebrencs són setzens i diumenge (12 h) visiten el penúltim classificat

REDACCIÓ

PREFERENT 

Ja vam anunciar fa unes set-
manes que els equips de la
part alta de la taula de la Pri-
mera regional iniciaven un
TOURMALET. S’enfronten entre
ells. La igualtat existent així ho
propicia. El cap de setmana

passat, la Cava va visitar el Ca-
talònia (0-2). Un derbi molt in-
tens, vibrant i igualat, amb al-
ternatives. Semblava que
l’empat seria el resultat però a
manca de pocs minuts pel fi-
nal, Toni Ondazabal (exjugador
local) va transformar una falta
de forma magistral i va fer el 0-

1. El Catalònia, a la desespera-
da, es va abocar i, ja en temps
afegit, un contaatac ben con-
duït pels visitants va compor-
tar el 0-2 arran d’una culmina-
ció extraordinària d’Agustí. 

El Catalònia, que va acabar
molt molest per diverses deci-
sions de l’àrbitre, tenia una

oportunitat per encadenar la
tercera victòria seguida i en-
ganxar-se amb els equips de
dalt. No obstant, té temps per
poder fer-ho. Els tres partits
que falten fins Nadal seran
claus per aconseguir-ho. La
Cava, per la seua part, va
mostrar molta fortalesa defen-

siva, amb una implicació màxi-
ma. Amb juvenils que tenen la
seua oportunitat, l’equip es fa
fort amb el tercer triomf con-
secutiu. I demà dissabte, un al-
tre gran derbi. La Cava rebrà
el Remolins-Bítem (17 h). El li-
derat estarà en joc. 

Els de Bítem van imposar-se
diumenge passat el Valls (3-2),
en un duel en el que també van
jugar dos rivals directes. Re-
yes i Alex van marcar en cinc
minuts de la primera meitat el
2-0. En aquest període, els de
Nacho, en la bona línia de joc,
foren superiors i van poder fer

algun gol més. A la represa,
però, els vallencs van  reaccio-
nar i van empatar per mitjà de
Manel i d’Oriol, en una acció
desafortunada pels ebrencs.
El partit va obrir-se i fou emo-
cionant per aquest motiu. El
Remolins-Bítem, insistent, va
tenir més encert i a través del
seu pichichi, Marc Baiges, va
aconseguir el 3-2, arran d’una
jugada d’estratègia. En els da-
rrers minuts, els vallencs van
pressionar molt però els de
Nacho Pérez es van mostrar
contundents i van mantenir el
resultat. Són segons a la taula. 

El líder, el CD la Cava, rebrà el Remolins-
Bítem, segon classificat, demà dissabte (17 h)
Els de Cantó van guanyar el Catalònia (0-2) i els de Nacho Pérez, el Valls (3-2)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla va perdre al
camp del Reddis (2-1) i en
els propers quatre dies
afronta dos partits a casa
que són «molt importants»
per a situar-se en una zona
comoda de la classificació,
mirant per amunt. Demà

rebrà l’Ulldecona en un partit
avançat a la jornada de diu-
menge. I és que els d’Angel
Garcia jugaran dimarts el
partit pendent contra la Sé-
nia. 

Són sis punts en joc. L’Ull-
decona, per la seua part, va
guanyar diumenge l’Icomar

(4-0) en una confrontació
que es va suspendre al minut
70 per unes incidències oca-
sionades per un jugador visi-
tant amb un aficionat local. A
manca del que dictamini el
comitè, potser un triomf
molt important per a un
equip queestà passant per

dificultats que, tal com vam
dir la setmana passada, la di-
rectiva està mirant de solu-
cionar. 

L’Ulldecona també té un al-
tre partit per a recuperar. Es
jugarà el dia 16 de desem-
bre a Cambrils. Són punts
també vitals per a l’equip de
Rogelio per acomodar-se a
la taula, evadint altres temes
que l’estan afectant.

La preocupació de l’Ampo-
lla continuen sent les baixes.
Unes baixes que estan condi-
cionant en les darreres set-
manes.

L’Ampolla afronta dos partits
seguits a casa, en quatre dies
Demà rebrà l’Ulldecona i dimarts, la Sénia (16 h)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Els seniencs reben demà
el Catalònia i dimarts
visitaran l’Ampolla

PRIMERA REGIONAL
Nico (la Cava)       14 gols
Marc (R. Bítem)    13
Aleix (Catalònia)    12
Gallego (Reddis) 12
Manel (Valls)         11
J. Antonio (Ascó)     10
Eugeni (Catalònia)   8
Jota (Rem. Bítem)   8
Alberto (Alcanar)     7
Magí (Gandesa)      6
Emili (R. Bítem)      5
Fran (Canonja)       5
Arturo (Torredem.)  5
Joaquin (Aldeana)    5
Gentilesa Futbolme

GOLEJADORS

Marc, segon classificat.
ME
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El Perelló va empatar amb el Jesús i Maria.
CANAL TE

L’Ametlla és tercer. Però ja ha empatat a punts amb  el segon
classificat i està a sis del líder. Per tant, un equip que ha pro-
gressat i que referma les seues opcions de lluitar per l’ascens.

Dissabte no va tenir un partit fàcil. Va ser anivellat durant el
primer temps i es va complicar a la represa quan el filial de
l’Amposta, ben posat sobre el camp, va avançar-se amb un gol
de Guardiola. La clau per als locals fou que Avraham va empa-
trar poc després. Amb l’1-1 el partit va estar obert. L’Ampos-
ta no va renunciar a res i va fer sensació de dominar. I l’Amet-
lla, amb espais, va tenir les seues opcions com un penal que
no va transformar. Així va anar fins que Manel va marcar un
gran gol que fou el 2-1. Un gol, però, molt protestat pels am-
postins que van considerar que era fora de joc «molt clar».
Sergi Brull, Morilllo i Jordi Rovira van ser baixa pels locals.

L’Ametlla ja s’acosta al líder després de véncer
el filial de l’Amposta (2-1)

SEGONA REGIONAL

Batea i Pinell van oferir un derbi intens i en el que el resultat
fou incert fins el final. Albert Lizaso, tècnic d’El Pinell, reconei-
xia que «la primera meitat va ser molt igualada, amb els dos
equips ben posats. Però a la represa i, sobre tot a les acaba-
lles del partit, quan nosaltres ens vam quedar amb deu, el Ba-
tea ens va pressionar molt i vam patir per sumar un punts».

Gaspar Estupinyà, entrenador del Batea, també considera-
va que «a la segona meitat vam fer mèrits per guanyar. A més,
durant el partit, van haver-hi fins a tres penals a l’àrea rival que
no foren xiulats». El Pinell és segon, a sis punts del líder. El Ba-
tea, per la seua part, encadena una nova jornada sense per-
dre (5 punts de 9) i està acomodat a la taula, és sisè. El Pinell
rebrà diumenge un Camarles emergent i el Batea es desplaça
al camp del líder.

El Pinell pateix per poder puntuar al camp
d’un Batea que va reclamar tres penals (0-0)

SEGONA REGIONAL

El Flix, en un partit molt obert i ajustat i en el que el Campredó
va tenir les opcions d’igualar el marcador, va guanyar 2-1 i és
el líder gràcies a la seua trajectòria ascendent. Ho és empatat
a punts (23) amb el Ginestar, que va véncer el filial de l’Alcanar
en un altre duel obert entre dos equips amb aspiracions (5-3),
i amb el Roquetenc que va sumar els tres punts en la seua vi-
sita a Arnes, a còpia de treball i lluita. Va ser un triomf molt me-
ritori el de l’equip de Ponce. Tal com està la taula, les alterna-
tives seran una constant. Móra la Nova i Godall, amb les
victòries, s’enganxen. Es el cas també del filial del Catalònia i
del Tivissa, que va guanyar en la seua visita a Ulldecona. Cada
jornada, enfrontaments entre rivals directes. Interessant.

Flix, Ginestar i Roquetenc són els líders. Vuit
equips distanciats de cinc punts

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va deixar escapar una bona ocasió per allunyar-
se de la part baixa i distanciar-se d’un rival directe. Els de Jesús Fe-
rrando van obrir aviat el marcador, amb un gol de David (7’). Van
controlar el partit tot i que el Benifallet va empatar per mitjà de
Quintana (23’). L’1-1 va igualar per uns minuts el duel però els lo-
cals ja van recuperar el domini abans del descans. David Cuquet,
que va jugar amb el filial, va establir el 2-1 i als onze minuts de la
represa, Morey feia el 3-1 que semblava sentenciar. No obstant, en
el darrer tram del partit, els de Bítem van confiar-se i van rebre el
3-2, obra de Cristian. El gol va desubicar als de Ferrando que, poc
després, veien com el Benifallet empatava. Una altra acció molt
protestada i que va comportar malestar entre l’afició local.  

El Benifallet remunta un 3-1 en els darrers
minuts enmig de les protestes del R. Bítem (3-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Horta, després de dues derrotes seguides, necessitava un
triomf per no acostar-se a la zona baixa. I va sorpendre a l’Olím-
pic, equip que portava set jornades sense perdre (2-3). Segons
tècnic de l’equip morenc, Narcís Laboria, «vam tenir les oca-
sions, com en les jornades anteriors, la diferència va estar en
què en aquesta no les vam aprofitar. A més, vam estar un xic
tous en les jugades dels gols de l’Horta, sobre tot en el primer
i el tercer, que van venir per errades de marcatge en dos cór-
ners. De totes maneres, en el tercer penso que va haver-hi falta
prèvia». El gol del local Jacob va ajustar el duel en els darrers
minuts però l’empat no va arribar. L’Olímpic visita demà el Cor-
bera. L’Horta rebrà l’Ametlla i dimarts al Corbera.

L’Horta, que va sorpendre l’Olímpic (2-3), rebrà
el Corbera el dimarts en partit de recuperació

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El partit Deltebre-Rapitenca va ajornar-se. El conjunt local te-
nia nombroses baixes i per aquest motiu va plantejar la pos-
sibilitat de la suspensió: «només disposàvem de deu juga-
dors de la primera plantilla», va informar el tècnic del
Deltebre Rogelio Masià. 

La Rapitenca va acceptar la suspensió i va oferir una bona
entesa, entenent la situació. El partit, segons fonts directives
de la Unió Esportiva Deltebre, es disputarà el dia 22 de de-
sembre. L’hora està per confirmar. 

El Deltebre ja ha recuperat efectius i demà es desplaçarà
a Amposta, en fires, per enfrontar-se al filial del club blanci-
negre. La Rapitenca visitarà el Benifallet.

Tal com vam anunciar, el Deltebre-Rapitenca
es va ajornar. Es jugarà el dia 22

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Després d’un inici de lliga dubtós, el Camarles es va recupe-
rant i ja és dotzè a la taula. Va guanyar el Santa Bàrbara (2-1)
i fa cinc jornades que no perd. 

Cal dir que va ser un partit molt ajustat en el seu darrer tram
si bé a la primera meitat el Camarles va controlar millor el joc
i va gaudir d’un parell d’opcions. A la represa, però, el Santa
Bàrbara va tenri convicció i va creure en ell mateix. Va crear
oportunitats i va poder empatar. No obstant, quan millor esta-
va, un contraatac ben portat pel juvenil Isma i culminat per Ma-
grinyà va significar el 2-0. El Santa va fer el 2-1 i es va posar
dins del partit, però, tot i la seua insistència, no va poder em-
patar. El Camarles visita el Pinell i rebrà el Jesús i Maria.  

El Camarles guanya el Santa Bàrbara i ja fa
cinc jornades que no perd (2-1) 

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Corbera va guanyar a Masdenverge i, d’aquesta forma, s’a-
costa a la zona mitjana de la taula, amb un partit menys que
recuperarà dimarts vinent, a Horta. Segons César Lleixà, pre-
sident del Masdenverge, «la primera meitat fou anivellada i
vam estar ben posats. Però, com ens ha passat en altres jor-
nades, a la represa cedim una mica i els rivals ho aprofitem
al contraatac». El Corbera, que ha fitxat jugadors que per mo-
tius laborals estan a la comarca, va sentenciar amb dues ju-
gades (0-2). El Vilalba, per la seua part, també s’estabilitza.
Es desè. Va véncer el filial de l’Aldeana, equip que va vendre
cara la derrota. Va pagar cares les concesions puntuals que
va tenir en defensa. Rabat (3), Enric (2) i Fidel van marcar.

El Corbera, reforçat, va endur-se els punts
de Masdenverge i el Vilalba s’estabilitza

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

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

Fran Moreno (Perelló)      6
X. Gilabert (Deltebre)       6
J. Prats (Horta)              6
Adrià (Corbera)              6
Andreu Roi (Rapitenca)    5
Jordi Rovira (Ametlla)      5
Nico (Perelló)                5
Josep (Rapitenca)          5
Morillo (Ametlla)             5
Manel (Ametlla)              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

La ratxa d’Alberto (Olímpic) l’ha fet pujar fins
a la segona plaça de la taula

REDACCIÓ

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL 

El líder va empatar diumen-
ge passat al camp d’El
Perelló (3-3). Els de Torres
van anar per davant en el
marcador en moltes fases
del duel, avançant-se en tres
ocasions en el marcador.
Cal dir que el partit, en gene-
ral, fou molt disputat. El líder

va avançar-se amb una
rematada de Dani, aprofitant
un llançament de banda. El
Perelló, també ben posat, va
tenir capacitat de reacció
amb una falta que va traure
Tudela i que va desviar la
tanca visitant.
Jefrey, combatiu com sem-
pre, va aprofitar una

assistència de Jesús per
batre el porter local amb un
tret creuat, poc abans del
descans. A la represa, una
falta extraordinàriament
llançada per Tudela va signi-
ficar el 2-2 i més emoció al
partit. Els dos equips, molt
motivats, van buscar la
victòria. El Jesús i Maria va

gaudir d’una jugada en la
que va reclamar gol. El
Perelló també assetjava. 
Una acció embolicada dins
l’àrea local va culminar-la el
combatiu Jefrey amb el 2-3
(els locals van protestar falta
al porter). Però Tudela esta-
va inspirat. Una altra falta
seua va significar el 3-3 i un
hat-trick. Tot i la incertesa
que va existir fins el final, el
marcador no es va moure.
El líder manté distàncies i
segueix fent història. No ha
perdut. Demà dissabte
rebrà el Batea, a l’Aube. 

El Batea visitarà el el líder,
demà dissabte

El Jesús i Maria va empatar al camp d’El Perelló (3-3)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Rem. Bítem-Vilalba (16 h)
Aldeana-Perelló (18 h)

Jesús i Maria-Batea (16 h)
S. Bàrbara-Masdenverge (16.30 h)

Corbera-Olímpic (17.30 h)
Amposta-Deltebre (16 h)

Benifallet-Rapitenca (17.30 h)
Diumenge

Pinell-Camarles (15 h)
Horta-Ametlla (15 h)

RESULTATS
12 jornada Segona regional

Deltebre-Rapitenca sus

l’Ametlla-Amposta 2-1

Olímpic-Horta 2-3

Masdenverge-Corbera 0-2

Camarles-S. Bàrbara 2-1

Rem. Bítem-Benifallet 3-3

Vilalba-Aldeana 6-3

Perelló-Jesús i Maria 3-3

Batea-Pinell 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 12 48 14 32

2. Pinell 12 26 12 26

3. l’Ametlla 12 25 13 26

4. Perelló 12 25 21 21

5. Deltebre 11 21 16 20

6. Batea 12 19 16 19

7. Rapitenca 11 25 18 18

8. Olímpic 12 22 18 18

9. Amposta 12 19 15 18

10. Vilalba 12 20 26 17

11. Corbera 11 26 21 16

12. Camarles 12 15 19 15

13. S. Bàrbara 12 24 21 14

14. Horta 11 17 13 13

15. Rem. Bítem 12 16 27 11

16. Masdenverge 12 13 27 8

17. Benifallet 12 19 29 6

18. Aldeana 12 9 63 1

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Campredó-Torre Espanyol (17 h)
Móra la Nova-Godall (16.30 h)

Tivenys-Fatarella (16 h)
Roquetenc-Ulldecona (16.30 h)

Alcanar-Arnes (18 h)
Jesús i Maria-Ginestar (18 h)

Catalònia-Rasquera (17 h)
Diumenge

AtlasTortosa-Flix (17 h)
Tivissa-Benissanet (16 h)

RESULTATS
11 jornada Tercera regional

Arnes-Roquetenc 2-4

Ginestar-Alcanar 5-3

Catalònia-Jesús i Maria 3-0

Fatarella-Rasquera 2-4

Ulldecona-Tivissa 0-1

Benissanet-Atlas Tortosa 1-0

Flix-Campredó 2-1

Torre Esp.-Móra la Nova 0-2

Godall-Tivenys 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Flix 11 38 15 23

2. Ginestar 11 32 18 23

3. Roquetenc 11 22 12 23

4. Móra la Nova 11 17 10 21

5. Godall 11 26 16 20

6. Campredó 11 20 10 20

7. Catalònia 11 19 13 18

8. Tivissa 11 19 16 18

9. Alcanar 11 17 15 17

10. Benissanet 11 13 18 16

11. Tivenys 11 25 22 14

12. Rasquera 11 23 20 13

13. Atlas Tortosa 11 14 17 12

14. Arnes 11 18 27 10

15. Fatarella 11 11 23 10

16. Ulldecona 11 11 16 9

17. Jesús i Maria 11 16 34 5

18. T. Espanyol 11 11 50 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Ampolla-Ulldecona (16 h)
la Cava-Rem. Bítem (17 h)
la Sénia-Catalònia (16 h)

Icomar-Alcanar (17 h)
Torredem.-Ascó (16.30 h)

Diumenge
Valls-Reddis (16.30 h)

Canonja-Hospitalet (11.45 h)
Cambrils Unió-Aldeana (12 h)

Vilaseca-Gandesa (16 h)

RESULTATS

12 jornada, Primera regional 

Aldeana-Gandesa 2-1

Hospitalet-Cambrils Unió 1-3

Ascó-Canonja 1-1

Alcanar-Torredembarra      4-1

Ulldecona-Icomar (sus70) 4-0

la Sénia-Vilaseca 1-0

Catalònia-la Cava 0-2

Rem. Bítem-Valls 3-2

Reddis-Ampolla 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 12 29 16 27

2. Rem. Bítem 12 41 18 25

3. Reddis 12 24 14 25

4. Ascó 12 18 10 25

5. Valls 12 20 15 22

6. Gandesa 12 22 16 19

7. Alcanar 12 22 17 18

8. Catalònia 12 28 19 17

9. Torrede. 12 24 20 17

10. Canonja 12 16 17 17

11. Ampolla 11 15 15 15

12. Aldeana 12 13 25 13

13. la Sénia 11 11 17 12

14. U. Cambrils 11 15 29 12

15. Vilaseca 12 11 24 10

16. Ulldecona 10 18 21 10

17. Hospitalet 12 15 30 9

18. Icomar 11 7 26 5

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Camp Clar-Cambrils

Vista Alegre-Alcarràs

Catllar-Horta

O. Can Fatjó-Pub. Cases

S. Ildefons-Roquetenc (diu 12h)

Mollerussa-Martorell

Morell-Torreforta

Cervera-Canyelles

Sitges-Viladecans

RESULTATS

12 jornada, Regional preferent

Canyelles-Viladecans 2-2

Torreforta-Cervera 4-0

Martorell-Morell 2-5

Roquetenc-Mollerussa       1-1

Pub. Cases-St. Ildefons 3-2

Camp Clar-Sitges 0-2

Cambrils-Vista Alegre 1-1

Alcarràs-Catllar 2-1

Horta-O. Can Fatjó 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 12 32 13 27

2. O. Can Fatjó 12 29 18 26

3. Pub. Cases 12 23 19 24

4. Alcarràs 12 22 15 21

5. Torreforta 12 17 12 19

6. Viladecans 12 16 14 19

7. Horta 12 18 10 18

8. Cambrils 12 20 17 18

9. Canyelles 12 24 29 17

10. Camp Clar 12 21 22 15

11. Morell 12 14 15 15

12. Cervera 12 16 18 15

13. Mollerussa 12 19 23 15

14. Sitges 12 18 20 14

15. Catllar 12 16 28 13

16. Roquetenc 12 14 18 12

17. St. Ildefons 12 17 22 10

18. Martorell 12 11 34 2

Regional preferent

La Cava va guanyar a la Santa Creu de Jesús i segueix líder (0-2)
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El CD la Cava, líder de la
Primera regional, rebrà
demà el Remolins-Bítem,
segon, en el derbi de la
jornada.

Liderat en joc
PRÒXIMA JORNADA  (13-12)

Prat-Manlleu 
Blanes-Hospitalet
Premià-Santboià

Rapitenca-Pobla Mafumet
Castelldefels-Olesa
Vilanova-Balaguer
Cassà-Amposta

Llagostera-Palamós
Cornellà-Benavent

Reus-Europa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 15 9 6 0 27 4 33
2. Reus 15 9 3 3 31 10 30
3. Santboià 15 7 6 2 29 20 27
4. Manlleu 15 6 8 1 19 12 26
5. Prat 15 7 4 4 23 12 25
6. Cornellà 15 7 4 4 18 21 25
7. Llagostera 15 6 5 4 21 13 23
8.  Palamós 15 7 1 7 21 18 22
9. Amposta 15 5 7 3 21 19 22
10. Castelldefels 15 6 4 5 20 22 22
11. Europa 15 6 4 5 19 21 22
12. Benavent 15 5 5 5 16 22 20
13. Vilanova 15 5 4 6 16 26 19
14. Balaguer 15 5 2 8 23 26 17
15. Rapitenca 15 4 4 7 20 25 16
16. Premià 14 4 1 9 14 20 13
17. Blanes 15 3 4 8 21 32 13
18. Pobla Mafumet 14 3 2 9 16 26 11
19. Cassà 15 3 2 10 19 32 11
20. Olesa 15 2 4 9 9 22 10

Tercera divisió RESULTATS
15a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
Vilassar-Tortosa
Sants-Tàrrega

Masnou-S. Cristobal
Gramenet-Peralada
Iberiana-Poble Sec
Igualada-Banyoles

Guíxols-Santfeliuenc
Marianao-Vilafranca
Muntanyesa-Rubí
Montcada-Mataró

RESULTATS
13 jornada, Primera catalana

Vilafranca-Guíxols 2-0

Rubí-Marianao 3-0

Mataró-Muntanyesa 1-2

Tortosa-Montcada 0-0

Santfeliuenc-Igualada 0-1

Banyoles-Iberiana 0-3

Poble Sec-Gramenet 2-1

Peralada-Masnou 2-0

S. Cristobal-Sants 1-1

Tàrrega-Vilassar 1-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 13 23 11 28

2. Muntanyesa 13 22 14 26

3. S. Cristobal 13 16 8 26

4. Peralada 13 17 11 26

5. Igualada 13 16 14 24

6. Gramenet 13 23 14 23

7. Rubí 13 20 13 22

8. Masnou 13 21 19 20

9. Poble Sec 13 19 20 20

10. Guíxols 13 14 12 19

11. Sants 13 20 17 18

12. Iberiana 13 20 18 18

13. Tàrrega 13 16 15 18

14. Santfeliuenc 13 12 16 16

15. Tortosa 13 11 16 15

16. Banyoles 13 9 20 15

17. Montcada 13 12 21 9

18. Marianao 13 9 20 9

19. Mataró 13 13 21 6

20. Vilassar 13 8 21 6
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El partit va començar amb
dubtes pels dos equips i
errades tant en l'atac com
en la defensa, la qual cosa
va provocar una primera
part travada per la manca
de concentració. Un fet que
va reflectir el marcador,
amb molts pocs gols fins al
minut 15. Tot va canviar a la
segona part, quan les juga-
dores de l'Handbol Tortosa,
amb els minuts, van anar
imposant-se fins. Poc a poc
van marcar una distància
que acabaria sent definitiva.
Al final, 31-12. El derbi es va

disputar  amb correcció i
amb un gran ambient a les
grades, va ser un d'aquells
partits que fan afició. 

Patrocinador
El dissabte, l'equip sènior
femení de l'Handbol Tortosa
es va fer la foto oficial amb

la publicitat d'HIDROCANAL,
l’empresa d'aquestes terres
que les patrocina aquesta
temporada.

HIDROCANAL, patrocinador del sènior
femení de l’Handbol Tortosa

El Handbol Tortosa es
va imposar al Centre
d’Esports en el derbi
de la jornada a la ca-
tegoria. Un partit que
va crear expectació.

HANDBOL

L’equip va imposar-se, en el derbi, al Centre d’Esports Tortosa (31-12)

REDACCIÓ

A partir d’avui divendres i
fins diumenge la tarda, al
centre esportiu Johnny
Montañés de la Ràpita, es
celebrarà la fase final del I
Open de Pàdel Terres de
l’Ebre Premi Tio O’bama.
Una vegada ja disputada la
fase prèvia, s’fageixen a
l’Open jugadors destacats
a nivell mundial, capdavan-
ters en el rànquing. Per
tant, l’espectacle està
garantit.
L’afició emergent que té
aquest esport és una
garantia perquè l’Open
compleixi amb les expecta-
tives i sigui un exit.
Avui divendres començaran
els vuitens de final que

duraran fins demà al matí.
A la tarda s’iniciaran els
quarts i el diumenge es
faran les semifinals i la
final, prevista per a les 16
h. Hi ha 3.000 euros amb
premis i cal destacar l’es-
forç pressupostari que ha
fet l’organització per dur a
terme un Open d’aquesta
mena, amb el suport dels
patrocinadors.

Fase final del I Open TE
Premi Tio O’bama

Al centre esportiu Johnny Montañés, de la Ràpita

REDACCIÓ

PÀDEL

L’Amposta Lagrama no va
fallar i va guanyar a Lanzaro-
te en un partit molt disputat
i en el que els dos equips
van jugar amb molta intensi-
tat. Al descans, l’avantatge
ebrenc era d’un gol gràcies
al seu bon treball i a l’equili-
bri defensiu i ofensiu. A la re-
presa, les ampostines van

mantenir la mateixa actitudi,
d’aquesta forma, van poder
conservar l’avantatge, tot i
les nomborses exclussions
sofertes. L’ofici i l’experièn-
cia d’altres ocasions van ser
importants per no entrar en
el joc que proposaven els
àbitres que, a les illes afortu-
nades, acostumen a ser un
xic patriòtics. 

Demà rebrà el Rótulos Plasneón
REDACCIÓ

HANDBOL

Delta Sporting Club neix
amb l'esperit de ser un
referent al Delta de l'Ebre
en els aspectes espor-
tius, culturals i solidaris,
amb la finalitat de donar
suport a totes aquelles
persones que estimen
l'esport i les tradicions
de les Terres de l'Ebre.

És objectiu principal del
Delta Sporting Club la
pràctica de qualsevol
especialitat esportiva així
com cultural o tradicional
i el foment de la solidari-
tat i de l'ajuda mútua
entre les persones,
sense distinció de sexe,
raça, religió ni cap altre
condicionant. 

És per això que el lema
del club és: «la diferència
ens fa iguals» 
Per aquest motiu es pro-
posaran diferents actua-
cions que vagin encami-
nades al foment de l'a-
mistat, la cooperació i la
voluntariat.
Al ser una entitat sense
afany de lucre, i amb uns
principis basats en la soli-
daritat i la promoció de
l'esport i la cultura, s'ha
establert un preu simbò-
lic de 36 Euros l'any per
cada soci. Així mateix
s'ha fixat un preu de soci

de 100 EurosÛl'any per a
les entitats i associa-
cions.
MÉS EBRE va avançar-ho a
l’estiu de que aquesta
entitat podia crear-se.
Finalment, s’ha confirmat. 

Delta Sporting Club 
ja és una realitat

El Club Handbol Amposta
no falla a Lanzarote (30-35)

La nova entitat és oficial 

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Dimarts vinent, dia 6 de
desembre, el Club Futbol
Jesús Catalònia, amb el
suport de l’EMD de Jesús
i del Consell Esportiu del
Baix Ebre, organitza el
segon torneig Poble de
Jesús. 
El club,  encapcalat per
Manollo Calvo i Manel
Canalda, ha tornat a fer
una bona gestió per com-
pletar un bon cartell i

poder viure un torneig de
prestigi, com ja va ser-ho
l’any passat.
Els equips participants
són RCE Espanyol,
València, Tortosa, Ebre
Escola, Saragossa,
Roquetenc, Rapitenca i
Catalònia.
Els partits, a la Santa
Creu de Jesús, comença-
ra a les 10 del matí. La
final està prevista per a
les 19 hores.

II Torneig de Futbol Base Poble
de Jesús, el dimarts vinent

REDACCIÓ

Hi competiran jugadors
destacats al rànquing
mundial. Avui divendres
es disputaran els vuitens,
demà els quarts i
diumenge la final (16 h).

Fins diumenge

L’entitat en proposarà
que vagin destinades al
foment de l’amistat, la
cooperació i la
voluntarietat.

Actuacions

El  Tortosa va véncer el
Reus (1-0) i, d’aquesta
forma, amb el tercer
triomf seguit, s’allunya de
la part més baixa de la
taula.
Jordi Videllet, el tècnic, del
derbi, recordava que «a la
primera meitat vam estar
un xic apàtics i el Reus va
crear dues o tres arriba-
des amb possibilitats. A la
represa, la dinàmica va
canviar. L’equip va tenir
més tensió i més profundi-
tat. Així va crear diverses
jugades i el gol». Angel,
culminant una acció de
Cristian, va aconseguir l’1-

0. Posteriorment, «el Reus
va pressionar molt durant
uns deu minuts en els que
vam defensar massa enre-
ra. Ells, en aquesta fase,
van crear oportunitats cla-
res com un pal. Després i,
fins el final, vam ser nosal-
tres els que vam poder
marcar amb dos o tres
contratacs».

El Tortosa creix amb la
tercera victòria seguida

Va guanyar el Reus (1-0), gol d’Angel

REDACCIÓ

LLIGA NACIONAL JUVENIL

L’equip de Videllet,
demà dissabte (18.30
hores) visitarà el camp
del Castelldefels, on
buscarà el quart triomf.

Proper partit

Cartell del torneig.
ME

Equip sènior femení de l’Handbol Tortosa.
Cedida
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n

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

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

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

ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49

LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1

GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8

LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36

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

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

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13

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

ROQUETES

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

ELS MUNTELLS

Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA

Ajuntament Avda. Catalunya, 22-30

TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

www.mesebre.cat

                                                      



DIVENDRES 4
DE DESEMBRE
DE 2009 21

diarimés
ebregastronomia

www.mesebre.cat

Formatge desfet amb melmelada de tomata, aquesta és la recepta que fa 
unes setmanes en Miquel del Bart's Cafè ens va fer al programa de Canal TE

Per fer la recepta d'avui ne-
cessitarem un tall de format-
ge per ració, el formatge per
a fer aquest plat pot ser
qualsevol que es pugue des-
fer, en el nostre cas hem uti-
litzat un formatge d'ovella. 
La resta d'ingredients, aufà-
biga per decorar, unes torra-
des de pa i la melmelada de
tomata. Per a realitzar la
melmelada, ens farà falta
mitja dotzena de tomates, oli
d'oliva, sal i sucre. 
La quantitat de sucre sem-
pre serà la meitat del pes de
les tomates, si utilitzem un
quilògram de tomates, ne-
cessitarem cinc-cents grams
de sucre. 
Per el.laborar la melmelada,
en una cassola amb un raig

d'oli, hi deixarem les toma-
tes tallades a daus, ho cobri-
rem amb un got ple d'oli d'o-
liva i anirem remenant a foc
molt lent, amb el mínim foc
possible, quan la tomata ja
estigue desfeta, hi afegirem
el sucre i deixaem la cassola
a foc lent durant almenys 3
hores, aquesta cocció la po-
dem allargar fins a les vuit
hores. Per decorar el plat,
posarem el formatge desfet,
un pessic d'aufàbiga i la mel-
melada pel damunt amb
dues o tres torrades de pa. 
Recordeu tots els seguidors
del «Primentons» de Canal
TE, que tenim un blog on
apareixen aquestes receptes
ampliades amb videos i foto-
grafies, l'adreça: www.pri-
mentons.blogspot.com i si
voleu visitar el nostre face-
book, l'adreça la trobareu al
nostre blog.

“Primentons i Tomates”. Avui: Formatge  

El més important de
la recepta d'avuí és
com fer la melmela-
da de tomata, en Mi-
quel Pujol del Bart's
Cafè ens va ensen-
yar la seva recepta

REDACCIO

Formatge desfet amb melmelada de tomata.
ME

Miquel Pujol i l’Amado, durant el programa.
ME

Primentons i Tomates, amb Amado Cebolla,

s’emet cada dia per la tele de les Terres de

l’Ebre, a les 15 i a les 20 h.

A Canal TE
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

T'agrada ocupar-te de les coses grans i impor-
tants , però ara hauràs de realitzar coses de
rutina i hauràs de fer-ho amb disciplina. És pos-
sible que realitzis un viatge curt.  

Taure
20/4 al 19/5

Pren les coses amb calma i no t'acceleris per
no esgotar-te . En l'econòmic, molt aviat les
coses seran prometedores . Fes tot el possi-
ble per renovar-te.  

Bessons
20/5 al 21/6

La sort està del teu costat i has de seguir els
teus somnis , perquè en ells hi ha possibilitats
que et conduiran als diners i a l'èxit en un
assumpte relacionat amb el comerç.  

Cranc
22/6 al 21/7

Si mantens la serenitat i treus el teu encant,
equilibraràs la balança al teu favor i podràs acon-
seguir  que la teva posició  laboral sigui ferma i
el teu futur més segur.

Lleó
22/7 al 22/8

Actua amb molta iniciativa, però no et deses-
peris ni pretenguis que les coses surtin massa
ràpides , la teva paciència serà fonamental .
Demana ajuda i col·laboració.  

Verge
23/8 al 21/9

Fes tot el possible per enfortir la teva volun-
tat i tracta de mantenir la teva claredat men-
tal a tota hora. Però sobretot, no et deixis
portar per persones negatives. 

Balança
22/9 al 22/10

Fes-li cas als teus pressentiments i somnis ,
perquè podràs treure molt profit d'això.
Procura reunir-te amb amics que desperten la
teva imaginació i que et contagiïn d'ànim.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Si t'afanyes a prendre una decisió sentimental ,
sense consultar al teu cor i sense analitzar bé
les conseqüències , acabaràs lamentant-te  des-
prés.  

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que ara estableixis una forta atrac-
ció cap a algú que fins ara només t'havia inte-
ressat com a amistat. Pensa bé les coses, es
podria tractar d'una confusió.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Podràs resoldre situacions incòmodes. Moltes
qüestions que et semblaven insuperables, es
corregiran de forma  efectiva. Un amic que fa
temps no veus, se t'aproparà.   

Aquari
20/1 al 18/2

Pren els  assumptes de feina molt serio-
sament perquè això representarà un gran
pas cap  al teu desenvolupament econò-
mic.     

Peixos
19/2 al 20/3

Podràs aplicar les teves idees i resoldre els pro-
blemes que sorgeixen en el teu treball si comp-
tes amb el suport dels teus companys.
Altrament , et seria molt difícil .  

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.

Martí Marin, Mª dels Angels      Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Beltran Roca, Hereus de Mª Brunilda Vint-i-vuit, 7 (Camarles) 977470010

Massó Juncosa, Immaculada Major, 4 (Benifallet)  977462040

Renau Domingo, Montserrat Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126  

Ulldemolins Reverter, Xavier        Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

16º 9°SOLNÚVOLS ALTS

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
fins a migdia estarà molt ennuvolat arreu, sobretot a la meitat oest
i al Pirineu. A partir d'aleshores s'aclarirà per Ponent, pel terç sud
i per l'extrem nord-est, mentre que continuarà entre mig i molt
ennuvolat a la resta de Catalunya. 
Precipitacions: 
al matí s'esperen precipitacions a la meitat oest i al Pirineu i són
probables a la resta del país. A la tarda les precipitacions es res-
tringiran al vessant nord del Pirineu, on continuaran fins a la nit, i
a l'interior del quadrant nord-est, al nord del litoral i del Prelitoral
central i al sud de la Costa Brava. La cota de neu passarà dels
1600 als 1400 metres, si bé a la nit baixarà fins als 1000 metres
al vessant nord del Pirineu. Les precipitacions seran minses en
general i poc abundants al Pirineu Occidental. 
Temperatures: 
mínima lleugerament més alta i màxima lleugerament més baixa.
La temperatura mínima rondarà entre -1 i 4 graus al Pirineu, entre
2 i 7 graus al Prepirineu, entre 4 i 9 graus a la Depressió Central
i al Prelitoral nord i entre 7 i 12 graus al litoral i a la resta del pre-
litoral, més altes al sector sud. La temperatura màxima arribarà a
valors de 6 a 11 graus al Pirineu, de 8 a 13 graus al Prepirineu i
a la depressió Central i de 10 a 15 graus a la resta del país. 
Visibilitat: 
entre bona i regular fins a migdia a bona a partir de llavors. Tot i
això, al vessant nord del Pirineu serà entre regular i dolenta tota
la jornada. 
Vent: 
bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat al llarg de
la jornada. No obstant això, serà més reforçat a cotes altes del
Pirineu i al litoral nord i sud a partir de migdia, on bufarà moderat
amb cops forts, i fins i tot cops molt forts a la nit als dos extrems
del litoral. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
bufarà de component nord entre fluix i moderat al llarg de la jor-
nada, si bé al nord del cap de Begur es reforçarà durant la tarda
a moderat amb cops forts, i amb cops molt forts al nord del cap
de Creus.
Mar de marejol fins a mitja tarda, amb àrees de maror de matina-
da. A partir de llavors pujarà a forta maror al nord del cap de
Begur i continuarà amb marejol a la resta. 
Costa Central:
bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat, sobretot de
mestral; serà més reforçat al sud de la zona a la nit amb cops forts
a la nit. Tot i així, a partir de migdia bufarà fluix i de direcció varia-
ble al nord de la zona.
Marejol. 
Costa Daurada:
bufarà de component oest, sobretot de mestral, entre fluix i mode-
rat fins a migdia, amb alguns cops forts al sud del cap de Salou.
A la tarda es reforçarà amb cops forts al nord del cap de Salou i
a entre moderat i fort a la resta, amb cops molt forts al sud del
sector.
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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El fet que, el proper 13-D, cap
municipi ebrenc celebri la
seva consulta sobre la
Independència ja ha fet escla-
tar l'alarma, i ja no tant sols
l'alarma, sinó les justifica-
cions per tal d'explicar el per-
què de la no-participació en la
consulta del 13-D. Algun diari
deixa entreveure que a les
Terres de l'Ebre, una tendèn-
cia de centredreta podria ser
l'explicació; una altra explica-
ció que és dóna fa referència
a la distància física amb
Arenys, una distància que
també es manifesta en el seu
esperit independentista, mol-
tes explicacions i no sé quina
més sorprenent. Quan el pas-
sat 14 de setembre el poble

d'Arenys de Munt (Maresme)
va acudir massivament a
votar en el primer
Referèndum d'autodetermina-
ció convocat a Catalunya des
de la instauració de la
democràcia el 1977, molts
van ser els pobles que es van
contagiar d'aquesta iniciativa.
De fet el referèndum sobre la
independència d'Arenys va
estar pràcticament recolzat,
en la seva totalitat, majorità-
riament, per alcaldes de les
nostres terres. Casualment,
al preguntar de manera
al·leatòria a diferents alcaldes
i regidors sobre la tendència
de centredreta, les respostes
han estat molt semblants,
sobretot pel que fa defensar
que aquesta és una visió prò-
pia d'altres llocs, perquè qui
afirma això confirma que no
ens coneix. Al territori ebrenc
hi ha variació d'idiologies
però el que és cert es que la
majoria d'ajuntaments estan
dirigits per Convergència i
Unió i Esquerra Republicana,
fet que demostra clarament
el sentiment que prevaleix.
D'altra banda, el regidor de
Serveis socials de Xerta i
coordinador del Referèndum
al municipi, Rubén Alegria
manifestava: «fins i tot un sec-
tor del PSC és nacionalista
aquí baix i el vot del PP i
Ciutadans són vots margi-

nals». 
I l'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré apuntillava que «no cal
qüestionar tant el nostre
tarannà perquè sense anar
més lluny un del reflex ideolò-
gic d'un poble l'exemplifica
l'ús de la seva llengua i a les
Terres de l'Ebre es parla el
català més que en molts
altres indrets de Catalunya».
Davant les indirectes que aquí
baix no s'estava per la feina
de dur a terme les consultes,
tots els alcaldes i regidors
amb els que he parlat m'han
dit el mateix, cada municipi ha
presentat una moció que ha

estat aprovada en el seu
moment a favor del referèn-
dum però que per dur-se a
terme l'ha de sol·licitar una
entitat social. També, és cert
que hi ha alcaldes que li
donen més importància i
altres que menys, però tots
com diu el de l'Ampolla,
Francesc Sancho «evident-
ment en properes tongades
els referèndums també arri-
baran als municipis ebrencs»
afegint que «de totes formes,
les Terres de l'Ebre són terres
de frontera i per tant, aquest
podria ser un motiu de
prudència». Una prudència

que per a altres dirigents no
és més que «fer les coses
paulatinament i lluitar per a
que el dia que es fagi la con-
sulta hagi la màxima partici-
pació possible», comentava
Alegria.  O el que manifesta
l’alcalde del primer municipi
ebrenc que va recolzar el
Referèndum d’Arenys,
l’Aldea, Dani Andreu, «nosal-
tres de moment no tenim
data però aquest cop el pro-
tagonista és el poble».
Quant a la crisi com a explica-
ció per a que els ebrencs no
hagin pensat amb el 13-D,
podria ser perfectament, per-

què al poc temps de succeïr
la consulta d'Arenys esclata-
va com una bomba el tanca-
ment de la LEAR a Roquetes i
suposo que per a una perso-
na davant la disjuntiva entre
referèndum i la feina o el que
és pitjor l'absència d'aquesta,
dedica els seus esforços a
buscar solucions a la seva
situació personal. Per tant
podríem dir analitzant tota la
informació que les Terres de
l'Ebre han posposat el
referèndum però no se n'han
oblidat. Però, a hores d'ara jo
em pregunto: Volem ser inde-
pendents?.

A les Terres de l’Ebre, tradició de centredreta?

Aquest proper 13 de de-
sembre, o com ve sent
costum en els mitjans, el
13-D, està previst que es
faci el Referèndum sobre
la Independència de Cata-
lunya. De les 171 consul-
tes només 5 es faran a la
demarcació de Tarragona
i cap a les Terres de l’E-
bre.

Qualsevol persona que llegeixi la premsa aquests darrers dies pot arribar a pensar-ho

DIANA MAR

Ferré: «No som de centredreta» 
Alegria: «aquí si hem destacat per alguna cosa
ha estat pel vot nacionalista»
Sancho: «no ens coneixen»

Qui diu això no ens coneix

SOBRE EL REFERÈNDUM NACIONALISTA

 


