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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Governació destina 2.1
MEUR per a la construcció
del Casal de la Gent Gran
d’Alcanar.

P5
El consistori de Sant Carles
de la Ràpita aprova un
pressupost per al 2010 un
13 % inferior al de l’any
passat.

P8

Societat

Un Nadal com Déu mana:
Temporal de neu i fred.

P9
Esports

Cara i creu: l’Amposta torna
a guanyar i la Rapitenca, que
es queixa d’un «arbitratge
premeditat», no pot trencar
la dinàmica negativa.

P10

«Per a Tarragona mai serà un bon moment per crear la vegueria de les Terres de l'Ebre». El delegat del Govern al territori, Lluís Salvadó,
ha denunciat la falta de lleialtat al Govern dels polítics de Tarragona, el delegat Xavier Sabaté i l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros, els quals
han demanat l'ajornament de la llei que pot fer que aquest projecte sigui una realitat. Salvadó afirma que les vegueries disposen de més
competències i el mateix finançament que les actuals diputacions.  P3

«Els Reis ens portaran 
una Vegueria»

Cava, polvorons, torrons i neules. Bones intencions i propòsits. Un any més, ja tenim aquí el Nadal.
MÉS EBRE els desitja els millors desitjos en aquestes festes i que el nou any arribi ple d'il·lusions per
a tothom. Nomès recordar-los que l'equip iniciem vacances i que reprendrem altre cop l'activitat el
8 de de gener de l'any vinent. Gràcies per compartir amb nosaltres tots aquests moments que ens
deixa el 2009, i esperem seguir compartint-ne molts més. Bones Festes de Nadal i que els Reis
siguin generosos!

Bon Nadal i fins el 2010
ebrediari

ALCANAR

DELTEBRE
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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 

CONDOL

L’equip de MÉS EBRE vol expressar el més sentit condol al nostre
company Aleix Beltran i a la seua família per la pèrdua del seu pare el
diumenge passat. 

Desembre de 2009

A secundària,
als alumnes els
hi toca aplicar
els coneixe-
ments i les habili-
tats adquirides
durant la seva
formació en la
recerca. Una
aplicació que es
concreta en un
«treball de recer-
ca», dirigit per un tutor del centre.
El Departament d'Innovació, Universitats i
Empresa, a través dels «Premis CIRIT», reco-
neix la creativitat científica i l'esperit de recer-
ca de l'alumnat i l'esforç dels centres d'en-
senyament que fomenten la participació de
tutors i alumnat. Són premis per al foment de
l'esperit científic del jovent.
A la convocatòria d'enguany s'hi han presen-
tat 338 treballs, en els quals han participat
416 alumnes procedents de 205 centres de
Catalunya. Els temes estudiats abasten tots
els camps del coneixement, des de les huma-
nitats i les ciències socials fins a les ciències
experimentals i les tecnologies. 
En aquesta edició s'han premiat 70 treballs
de recerca i, per als ebrencs la bona notícia

rau en saber que 5 d'aquests premis se'ls
han endut jovent d'aquí, més del 7% dels tre-
balls guardonats. 
Vull fer públic el seu nom, cal que en veure'ls
els seus convilatans els puguin felicitar i sen-
tir-se orgullosos de tenir al seu poble nois i
noies tan competents com: Marc Anguera
Gisbert de l'IES Roquetes, pel treball «El
canvi climàtic a Catalunya». Alba Sabaté
Gausachs de l'IES Sagrada Família de
Tortosa, pel treball «Amor i literatura: dos
conceptes per a la creació d'una novel·la»;
Alba Tomàs Bel de IES La Sénia pel treball
«La paletina: un pinzell pla i prim»; Nassira El
Hadri El Yousfi de l'IES Manuel Sales i Ferré
d'Ulldecona pel treball «La literatura popular
del nord del Marroc» i Enric Garriga Tomàs
de l'IES Els Alfacs de la Ràpita pel treball «Els
primers llums del Delta».
Si voleu llegir el resum dels seus treballs,
poseu a un cercador Premis CIRIT. 
Des d'aquí la meva felicitació a tots ells, als
seus tutors i als centres que els han format.

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

La familia de Josep Estorach i Bismarch
agraïm totes les mostres de condol rebu-
des en els darreres dies tant de particu-
lars com d’entitats de les nostres terres. 
Moltes gràcies pel suport en un moment
com aquest, tan delicat per una pèrdua
tan irreparable.

L’Aldea, 16 de desembre de 2009.

Família de Josep Estorach i Bismarch

Això és una bona notícia
Opinió

Agraïments de la família de Josep Estorach i Bismarch

Cartes dels lectors

Incapaços de complir amb
els seus compromisos amb
la ciutadania, el govern del
senyor Bel s'afanya a tirar
endavant sense garanties un
seguit d'actuacions a la nos-
tra ciutat que ens poden abo-
car a una situació molt com-
plicada. Que pot agreujar
encara més la situació preo-
cupant de l'elevat deute al
que ha dut l'Ajuntament, a
cada tortosí i tortosina ens
tocaria pagar 1.224 euros
per poder sufragar-lo, una
situació que fa que els pro-
veïdors tornin a cobrar tard i
malament.
Suposem que aquesta políti-
ca sense rumb del govern de
dretes es deu al nerviosisme
del senyor Bel perquè no ha
tirat endavant res que sigui
de collita pròpia, ja que  tota
l'acció que veiem al carrer,
totes les millores a la ciutat
responen a la voluntat d'ac-
tuació del govern de l'Estat a
Tortosa, a través del fons
Zapatero (llarg de Sant
Vicent, Major i Portal de
Remolins, Escola de Música,
parc municipal Teodor
González...) i a través de la
Generalitat amb les obres del
nucli antic. 
El darrer episodi el vam viure
en el darrer ple municipal
quan es va adjudicar la cons-
trucció d'un aparcament
soterrat a la plaça del
Carrilet. Es tracta d'una obra
de 2 milions d'euros que es
va adjudicar sense necessi-
tat d'exigir la classificació al
contractista i sense haver-se
justificat la capacitat tècnica
d'una empresa que es va
constituir aquest mes de
setembre passat. Vostès
creuen que nosaltres, que
hem de fiscalitzar i vigilar
l'acció del govern, podíem
votar a favor de l'adjudicació
d'una obra de l'envergadura
d'aquesta tenint en compte
que l'empresa adjudicatària
s'havia creat aquest setem-
bre i argumentava la precep-
tiva experiència i solvència

econòmica amb les obres
fetes per una altra empresa
als anys vuitanta? Sense
mencionar que es van deseti-
mar les nostres al·legacions
sense un mínim informe jurí-
dic.
Nosaltres hem treballat i tre-
ballarem perquè la ciutat tin-
gui més zones d'aparca-
ment, però les coses s'han
de fer bé. En la gestió del
govern Sabaté es va treba-
llar fort per construir aparca-
ments a la ciutat. Es va dotar
el barri del Temple de 110
places, 80 aparcaments al
carrer Enric d'Ossò, 80 al
carrer Berenguer IV, 30 pla-
ces a la pujada del Seminari,
100 al pavelló firal, 20 al
barri del Rastre, a banda
dels guanyats a l'avinguda
Remolins.Tots aquests apar-
caments, públics i gratuïts.
Quant a aparcaments sote-
rrats, es va treballar conjun-
tament amb els comerciants
per habilitar-ne un al centre,
es va tancar l'acord amb Adif
per alliberar els terrenys de
Renfe on hi anirà un aparca-
ment soterrat i vam idear l'a-
parcament de la plaça
Joaquim Bau vinculat a la
remodelació de l'estadi, un
projecte que no va rebre el
suport de CiU, a banda de
posar fil a l'agulla a l'aparca-
ment vinculat al nou edifici
de les delegacions.
Dos anys i mig després de
govern del nou govern de
dretes, quins aparcaments
ha fet CiU? Al contrari, amb
les urbanitzacions dels nous
carrers, la supressió de pla-
ces n'ha estat la norma com
ha passat a la Llarga Sant
Vicent o al Bisbe Aznar.
El senyor Bel no és Tortosa  i
encara que vulgui fer callar a
tots els que no pensen com
ell, a nosaltres no ens censu-
rarà. El que ha de fer és tre-
ballar. Ja pot estendre les
falàcies i les mentides que
vulgui, és qüestió de temps
que la raó posi cadascú en el
seu lloc. Nosaltres contina-
rem lluitant perquè aquesta
manera de governar Tortosa
sigui transitòria i caduqui a
les pròximes eleccions muni-
cipals perquè hi torni a haver
a la nostra ciutat un govern
de progrés. 

Eduard Ena i Forné
Regidor del PSC a
l'Ajuntament de Tortosa

Volem aparcaments 

Opinió

De nou tornem a tractar el tema de la vegueria, i és que
a les Terres de l'Ebre som el territori que més activament
ha reclamat i defensat la futura estructura de govern
territorial. Però no tot han estat flors i violes, les reac-
cions han sorgit en tots dos sentits. Pel que sembla hi ha
unanimitat al territori pel que fa a la creació de la vegue-

ria, en canvi la
velocitat per
aconseguir-ho
és el que crea
discrepànces.
Per una part,
el delegat del
govern recla-
ma la creació
d'un lobby del
territori per a
que tots junts
tinguem el
mateix objec-
tiu de no
posar entre-

bancs al procés legislatiu, que serà llarg i dificultós; espe-
cialment a Madrid. La contra la trobem en altres veus
que reclamen prudència i anàlisi abans de donar el
següent pas. El principal desacord està en els diners. Si
la redistribució de finançament de la futura vegueria s'ha

de regular per nombre d'habitants, no anem bé, ja que
tenim més a perdre que a guanyar, però la realitat és que
la redistribució dels recursos no serà, ni de lluny, una
qüestió tant trivial i en el seu moment s'haurà de nego-
ciar i no afluixar. El que és cert, és que, o bé es tira ara
endavant la nova llei, o els escenaris futurs difícilment
seran tant propicis. Imaginem un govern a l'estat amb un
Partit Popular que fa bandera a tota Espanya del que
passa a Catalunya, i sempre en clau negativa. Ningú es
pot imaginar una llei tant arrelada al catalanisme polític
amb el color blau al congres dels diputats, per tant l'o-
portunitat és única i no es pot deixar escapar. És hora de
deixar els arguments politics aparcats i treballar plegats
en buscar solucions i punts de trobada entre els diferents
partits politics per a no ralentitzar el procés. De fet, el
tràmit que ha de seguir la llei ja està fora de calendari, ja
que s'ha d'aprovar abans del, més que previsible, canvi
de govern a l'estat espanyol. La controvèrsia que va
crear en el seu moment el fet de la capitalitat de la
vegueria, sembla que s'ha diluït amb les darreres decla-
racions de no admetre cocapitalitats, i decidir en un futur
al territori quina ha de ser la millor capital de la vegueria.
Això implica segurament que la capital inicial de la vegue-
ria de les Terres de l'Ebre serà Tortosa, i no deixa de ser
una forma elegant de passar la pilota al territori, tenint
tothom molt clar que serà gairebé impossible que es
pugui canviar mai més la capital.

El que és cert, és que, o bé es tira ara 
endavant la nova llei, o els escenaris futurs
difícilment seran tant propicis. Imaginem
un govern a l'estat amb un Partit Popular
que fa bandera a tota Espanya del que passa
a Catalunya, i sempre en clau negativa.
Ningú es pot imaginar una llei tant 
arrelada al catalanisme polític amb el color
blau al congrès dels diputats, per tant 
l'oportunitat és única i no es pot deixar
escapar.

Editorial

La vegueria, ara o mai
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Si el debat la setmana passa-
da era parlar sobre la capita-
litat de la futura vegueria de
les Terres de l'Ebre, els que
ens ocupa ara és enviar el
missatge de «tancar files» i
treballar conjuntament per-
què aquesta vegueria sigui
una realitat i no es quedi pel
camí, en una declaració d'in-
tencions. Estem davant del
que podria ser un canvi histò-
ric al nostre territori, i no
podem permetre que la
història ens passi de llarg
per estar més ocupats i dis-
trets en divergències inter-
nes i de partit. Aquest cop
no. Aquest cop, i entre tots,
societat, diputats, senadors,
alcaldes... hem d’aconseguir
que el mes de juliol del 2010
marqui un abans i un des-
prés en la història ebrenca.
Ens trobem davant d'un
repte. Per primera vegada
en 200 anys les Terres de
l'Ebre podem recuperar la
nostra Vegueria. El Govern
de la Generalitat ha anunciat
que està disposat a crear-la,
aprovarà el projecte de llei

de les vegueries el proper 5
de gener, però encara que-
darà molt de camí a recórrer
i, evidentment, amb la divisió
del territori no s'arribarà «a
bon port». Ara, cal el màxim
consens territorial per acon-
seguir-la. Noticies i declara-
cions dels últims dies ens
deixen un únic missatge,
enemics ja en tenim, i no pre-
cisament pocs. Enemics que
no volen que l'Ebre sigui
autosuficient per ell sol, i que

faran, i ja ho estan fent, el
possible perquè la vegueria
ens passi de llarg. Ja ho hem
dit, però repetim, aquest cop
no. Aquest cop, més que
mai, «la unió ha de fer la
força». Arran de les declara-
cions els darrers dies del
delegat del Govern a
Tarragona, Xavier Sabaté, i
l'alcalde de Tarragona,
Josep Fèlix Ballesteros,
demanant l' ajornament de la
llei, el delegat del Govern a

les Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, ha demanat que
«no interfereixin en la creació
de la vegueria de les Terres
de l'Ebre». Salvadó ha desta-
cat que darrera aquestes
declaracions només s'ama-
ga «una posició centralista i
la voluntat de preservar el
provincianisme». Segons
Salvadó, demostren «la
recança de Tarragona a per-
dre poder polític sobre les
Terres de l'Ebre». L'alcalde

de Tortosa, Ferran Bel,
també s'ha volgut posicionar
sobre el tema. Tot i afirmar el
seu interès que la llei continuï
el seu tràmit, ha reconegut
sentir-se 'decebut' amb el
seu contingut. Bel creu que
el document és fruït d'un
Govern «en estat de des-
composició i sense rumb».
L'alcalde ha demanat també
que el debat de les vegue-
ries se centri en els temes
importants de bagatge com

són les competències i el
finançament, i no amb dis-
cussions sobre noms i capi-
talitats. Davant aquestes
declaracions, Salvadó s'ha
mostrat «sorprès» perquè la
proposta del Govern i el
Departament de Governació
era fusionar els consells
comarcals i les diputacions
«per tal d'aprimar
l'Administració i fer-la més
racional i va ser precisament
CiU, qui va evitar que prospe-
rés aquesta proposta ini-
cial». El delegat ha afegit que
«les vegueries, avui per avui,
disposaran de més com-
petències i el mateix finança-
ment que les diputacions,
que no és poc». Sigui com
sigui, i encara que pugui
estar més prop que lluny, la
vegueria de les Terres de
l'Ebre no és encara una reali-
tat. Apartat doncs, i totes les
veus a favor, deixem de
banda el tema de la capitali-
tat i concentrem esforços en
reinvindicar «lo nostre». A
l’espera que el 5 de gener
s´aprovi l'avantprojecte, el
següent pas serà la creació
d'un grup de treball, la confi-
guració d'un «lobby» territo-
rial perquè l' estiu vinent s'
escolti una única reinvindica-
ció al Parlament, «Volem la
vegueria de les Terres de
l'Ebre». Són paraules del
Delegat però, podem dir,
perquè la causa ho mereix,
que les compartim tots… «si
la feina no la fem natros
mateixos, no ens la farà
ningú».

«Volem la vegueria»

Moltes veus s’han volgut
posicionar aquesta set-
mana sobre l’avantpro-
jecte de la llei de vegue-
ries que el Govern  ha
d’aprovar el pròxim 5
de gener.

Aparcat el debat sobre la capitalitat de la futura vegueria de les Terres de l’Ebre...

Ara toca unir totes les forces per fer sentir una sola veu

TERE GONZALEZ

Divisió de Catalunya en Vegueries l’any 1716, abans de la seua abolició.

ilercavonia.wikia.com



DIVENDRES 18
DE DESEMBRE

DE 2009
terres de l’ebrediarimés

ebre
4

El regidor de Turisme,
Ricard Forés, ha presen-
tat l'Àrea d'Interpretació
de les Avançades de Sant
Joan, un espai ubicat a
l'antic polvorí composat
per sis plafons que expli-
quen, en quatre idiomes,
la història d'aquesta forti-
ficació que començà a
bastir-se a la segona mei-

tat del segle XVII.
Aquestes instal·lacions
seran visitables els dis-
sabtes prèvia reserva a
l'Oficina Municipal de
Turisme (977 449 648), i
la visita inclourà l'explica-
ció amb guia de l'Àrea
d'Interpretació i un reco-
rregut pel Passeig de les
Fortificacions. El proper
dissabte 19 de desembre,
a les 10 hores, s'iniciarà
una jornada de portes
obertes perquè tothom
qui ho vulgui pugui conèi-
xer les noves
instal·lacions. Els mate-
rials expositius de l'Àrea
d'Interpretació de les
Avançades de Sant Joan
expliquen el paper de
Tortosa en tant ciutat amb
un dels conjunts fortificats
més extens i més ben
conservat de Catalunya.
L'exposició és fruit d'un
intens treball d'investiga-
ció previ, segons ha expli-

cat Oscar Cid, el respon-
sable dels continguts i pla-
nificació d'aquest projec-
te. Cid ha afirmat que els
continguts ofereixen una
informació molt didàctica,
de fàcil lectura, profusa-
ment il·lustrats pel dibui-

xant Toni Tèrmens, que
permeten «imaginar» la
història de Tortosa en
aquella època.  De la seva
banda, el regidor de
Turisme ha recordat que
aquest projecte va en la
línia de «posar en valor

nous actius turístics a
Tortosa i crear nous pro-
ductes». 
La ciutat ha fet un salt
important en la seva ofer-
ta turística, amb la posa-
da en servei de
l'Exposició Permanent de
la Catedral, el Centre
d'Interpretació del
Renaixement, les visites
guiades als Reïals
Col·legis, o el nou Passeig
de les Fortificacions, als
quals ara s'afegeix l'Àrea
d'Interpretació de les
Avançades i l'impuls als
Jardins del Príncep, amb
la creació d'una nova ofici-
na de turisme que ara tot
just s'ha començat a
construir. En el cas del
Passeig de les
Fortificacions es va crear
un primer tram practica-
ble, entre la Torre del
Célio i les Avançades, que
ara es complementa amb
l'Àrea d'Interpretació. 

Nova Àrea d’Interpretació de les 
Avançades de Sant Joan a Tortosa

El Passeig de les Forti-
ficacions, el nou pro-
ducte turístic posat en
marxa per l’Ajunta-
ment de Tortosa, té un
nou ingredient que ha
de permetre conèixer
millor la importància
de les muralles i forti-
ficacions de la ciutat.

Es podrà visitar gratuïtament tots els dissabtes al matí fent reserva telefònica prèvia

REDACCIÓ

L’espai està ubicat al polvorí de les Avançades.
Cedida

La Secretaria d'Acció
Ciutadana del Departament
de Governació i
Administracions Públiques

ha celebrat enguany una
nova edició dels concerts
de Nadal amb la participa-
ció dels usuaris i usuàries
d'equipaments cívics de la
Generalitat de Catalunya i a
les entitats amb les quals
es relacionen. El segon
concert arreu del país va

tenir lloc a Amposta,
aquest divendres, 11 de
desembre, a les 21:30
hores, a La Lira Ampostina
i va comptar amb l'assistèn-
cia d'unes 500 persones. 
El concert de les Terres de
l'Ebre va estar protagonit-
zat per Saragatona. 

Aquest grup de música i
dansa tradicional, format
per una trentena de perso-
nes d'arreu de les Terres de

l'Ebre i del Baix Maestrat,
reivindica la jota com a
forma d'expressió i diver-
sió.

Tradicional Concert de Nadal
a les Terres de l’Ebre

Presidit pel Director Territorial de Governació, Carles Pasqual

REDACCIÓ

Tot i el fred que es va dei-
xar sentir a la ciutat de
Tortosa el passat dissabte,
12 de desembre, la FIRA DE

LA SOLIDARITAT va tornar a
ser un esdeveniment que
va aplegar a la plaça de
l'Ajuntament 25 entitats
juvenils de les Terres de
l'Ebre amb la finalitat de
donar a conèixer a la ciuta-
dania els seus productes.
L'acte va incloure la
ponència «Nous temps,
nous voluntariats» que va
estar a càrrec de Jordi
Gusi, consultor i asses-
sor d'entitats del Tercer
Sector.

Terres de l’Ebre
més que
solidàries

La Plataforma Ciutadana
en Defensa de les Terres
del Sénia ha presentat una
nova denúncia contra el
projecte Castor d'emma-
gatzematge de gas natu-
ral davant la costa del
Delta de l'Ebre davant la
Direcció General de Medi
Ambient de la Unió
Europea. L'entitat ha
denunciat que el Ministeri
de Medi Ambient, i Medi
Rural i Marí ha permès
fraccionar el projecte del
gasoducte que, conside-
ren, hauria de ser conside-
rat 'una única unitat funcio-
nal', però que només se
sotmetria a l'avaluació
d'impacte ambiental.

Nova denúncia
contra el

Projecte Castor
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Esquerra ha aconseguit
que li votessin favorable-
ment en el Ple del Senat
un seguit d'esmenes que
havia presentat  en matè-
ria d'infraestructures. 
En la negociació final
Esquerra ha aconseguit
una nova partida  de
800.000 euros Û per fer
l'estudi informatiu per la
connexió i  accessos de la
Sénia i Alcanar amb l'A-7 i
l'AP-7, una inversió
necessària i demanada
per Esquerra des de fa
anys als pressupostos de
l'Estat. Les altres inver-

sions aconseguides per
Esquerra per les Terres de
l'Ebre durant la negociació
al Senat són uns altres
400.000 euros per fer
l'estudi de millora de l'ac-
cés de les Cases
d'Alcanar amb la N-340.
Aquests són dos projectes
molt importants per al
municipi d’Alcanar, i per a
la millora de les seves
conexions amb altres
indrets de les Terres de
l’Ebre. MÉS EBRE ha parlat
amb el seu alcalde, Alfons
Montserrat, i les seves
paraules han estat de
satisfacció, «parlem d’u-
nes infraestructures molt
importants, i estem molt
satisfets amb el resultat
adquirit. També s’ha de
parlar de la rapidesa de
les obres de l’Àngol, que ja
es troben en la seva recta
final i està a un pas que el
projecte sigui una reali-
tat». Seguint en la mateixa
línia i respecte a parlar de
més inversions, el sena-

dor Pere Muñoz ha comen-
tat que «al final la inversió
aconseguida pel partit per
la rehabilitació pel pont de
la N-340 entre Amposta i
l'Aldea serà d'1.000.000
euros, que és la quantitat
que havia demanat en la
seva esmena Esquerra». 
Entre les altres xifres
importants aconseguides
durant la negociació al

Senat, cal destacar els
2.000.000 euros Û per
millorar les estacions
d'Ulldecona, Tortosa,
Móra la Nova, l'Ametlla de
Mar, Flix i Riba-roja; i la
partida de 100.000
eurosÛ perquè Adif implan-
ti un sistema d'avís de
megafonia a totes les
estacions de l'Estat quan
un tren passarà sense atu-

rada prevista. 
Cal recordar, també, que
Esquerra, en la negociació
dels PGE al Congrés, ja va
aconseguir augmentar la
inversió inicial en
5.500.000 euros Û per a
la demarcació, i va elevar
fins als 10.000.000 euros
una partida per a la  rein-
dustrialització de les
Terres de l'Ebre.

Més inversions a l’Ebre

Esquerra ha aconse-
guit arrencar noves in-
versions per la demar-
cació a canvi de no
presentar vet als pres-
supostos generals de
l’Estat.

Aquestes xifren un total de 6,6 MEUR. La majoria en infraestructures importants per al territori

REDACCIÖ

Paco Sancho, diputat de
Convergència i Unió i alcal-
de de l'Ampolla, ha assegu-
rat que la proposta de
resolució presentada pel
Tripartit en el darrer Ple de
l'any «és una proposta
d'urgència per amagar les
seves creences i per fer un
joc de paraules, perquè
han agafat la proposta de
CiU que va presentar al
darrer Ple i han canviat les
paraules». I ha posat com
exemples, «han canviat
reforçar per continuar
reforçant; avançar per
seguir avançant; donar
suport per continuar
donant suport o treballar
per continuar treballant. No
tenen política que han de
copiar la nostra?».

CiU assegura que el

Tripartit ha tirat la

tovallola

El conseller d'Educació,
Ernest Maragall, ha confir-
mat que el tercer institut
de Secundària de Tortosa,
on es desenvoluparan els
estudis d'ESO i Batxillerat,
naixerà «embrionàriament
dins de l'IES de l'Ebre».
D'aquesta manera, es
compleixen les reivindica-
cions d'aquest centre,
que havia demanat al
Departament d'Educació
que el pròxim curs es
creés «l'embrió del tercer
institut» en el si de l'IES de
l'Ebre. 
Amb aquesta configura-
ció, l'IES de l'Ebre podrà
tornar a ser un centre
exclusiu de formació pro-
fessional.

El tercer institut de
Tortosa més prop

El Parlament de Catalunya
ha aprovat una resolució
presentada pels Grups
Parlamentaris que donen

suport al Govern, en la qual
s'insta el Govern de la
Generalitat a impulsar un pla
d'iniciatives per promoure
l'activitat econòmica i l'ocu-
pació a les Terres de l'Ebre,
davant el tancament previst
de la planta de LEAR a
Roquetes. Segons ha expli-

cat la diputada ebrenca
Marta Cid, «la proposta
demana seguir avançant en
la diversificació de l'activitat
econòmica i productiva de la
zona amb el desplegament
del sector serveis i el turis-
me d'interior'. També es
contempla donar suport al

teixit empresarial a través
d'un «paquet d'ajudes
econòmiques d'interès baix
tant per a inversió com per
al circulant», i planteja
donar prioritat «a la
implantació d'inversions

d'alt impacte i accelerar
l'execució dels projectes
previstos a les
comarques de l'Ebre en
l'àmbit de les infraestruc-
tures, investigació i inno-
vació».

Impuls a l’activitat econòmica 
a les Terres de l’Ebre

Paquets d’ajudes a interès baix per als sectors 

REDACCIÓ
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L'obra està finançada ínte-
grament pel Departament
de Governació i
Administracions Públiques
i serà executada per GISA.
Les obres de construcció
del nou casal començaran
a principis de l'any vinent i
està previst que es realit-
zin en 14-16 mesos. El
conseller Jordi Ausàs va
presentar el projecte el
passat mes de novembre
a Alcanar, acompanyat de
l'alcalde, Alfons
Montserrat, i el director
territorial de Governació a

les Terres de l'Ebre,
Carles Pasqual. El nou
Casal de la Gent Gran
d'Alcanar serà un edifici
nou, de 1.336 metres qua-
drats, amb una planta
baixa i una planta primera. 
A la planta baixa s'hi ubi-

carà una sala polivalent
amb capacitat per a 600
persones, el vestíbul, un
escenari, una sala de tele-
visió, un magatzem, una
cuina, una cafeteria i la
consergeria. A la primera
planta s'hi ubicaran dues
aules de tallers, una aula
d'informàtica, una sala de
lectura, un gimnàs, dos
despatxos, una sala de
reunions, la perruqueria i
una sala de neteja. Els
casals de gent gran són
equipaments cívics desti-
nats al col·lectiu de les
persones grans per pro-
moure el seu benestar i la
promoció de la seva parti-
cipació com a membres
actius de la societat.
Ofereixen als seus usuaris
la possibilitat de gaudir de
serveis i d'activitats que
tenen com a objectiu
fomentar la convivència,
les relacions intergenera-
cionals i la participació en
la comunitat.

2,1 milions d’euros per a la construcció
del Casal de la Gent Gran d’Alcanar

El Consell de Govern ha
aprovat destinar
2.155.188 euros a la
construcció del Casal de
la Gent Gran d’Alcanar.

Aquesta inversió servirà per construir un edifici nou on s’ ubicarà l’equipament

REDACCIÓ

El conseller Jordi Ausàs va presentar el projecte el passat mes de novembre.
Canal TE

Tres de les quatre mar-
ques que aportaran l'0li
són noves. Es tracta de
les cooperatives
Acomont Montebre,
Soldebre i SAT Montsià,
que s'han afegit a la ini-
ciativa de SAT Porta i
Ferré amb l'objectiu de
consolidar un mercat al
voltant del producte per
garantir el manteniment
d'aquest patrimoni natu-
ral. Tot plegat forma
part d'un projecte de la
Mancomunitat de la
Taula del Sénia, que cer-
tifica el procés de pro-
ducció i treballa en un
segell comú per a la
venda.

3.000 ampolles
d’oli d’oliveres

mil.lenàries

La catedral de Tortosa
reprèn les obres inclo-
ses dins del seu ambi-
ciós pla director de res-
tauració. Ara ha arribat
el torn de les dependèn-
cies de l'Arxiu Capitular,
que es troben en un
estat avançat de degra-
dació i que romanen tan-
cades al públic des de
fa anys. En una primera
fase de les obres, fa vuit
anys, es va fer el pilotat-
ge per a consolidar l'es-
tructura. Les obres de
la segona fase, en què
s'adequaran les
dependències interiors,
ja s'han iniciat.

Represa
d’obres a
Tortosa

Aquesta setmana ha tin-
gut lloc l’entrega de la
placa del centenari, a
Joaquim Lluís Celma, del
municipi de Paüls.
Aquesta va ser entregada
pel Conseller de Serveis

Socials del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Miquel Subirats Peña, i el
regidor de Paüls i
Conseller del Consell
Comarcal del Baix Ebre
José Gabriel. 
Ja va sent una tradició a
l’Ebre entregar aquesta
commemoració a les per-
sones que arriben a cele-
brar aquest aniversari.

Medalla Centenària
Entregada a Joaquim Lluís Celma, de Paüls

REDACCIÓ

Les obres començaran a principis de l’any
vinent i està previst que es realitzin en 
14-16 mesos.

Prop de ser una realitat
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pel
comerç

Passeja pel barri, camina pel poble, recorre
la teva ciutat, i gaudeix de la gent, de les 
terrasses, de l’ambient del carrer i dels 
aparadors i les botigues que li donen vida.

Entra-hi i descobriràs que cada botiga és 
diferent i que a totes et saluden pel teu 
nom, coneixen els teus gustos i et saben 
aconsellar.

FES COMERÇ,
FES VIDA.

www.mesebre.cat
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El consistori rapitenc ha
apostat per la contenció en
la despesa corrent i, al
mateix temps, per mante-
nir el ritme inversor d'en-
guany a l'hora de planificar
el pressupost del 2010, el
qual «és continuista al del
2009», segons el definia
l'alcalde del municipi,
Miquel Alonso. I és que
«hem hagut de fer un
esforç en retallar despeses
ordinàries per poder man-
tenir la qualitat dels serveis

que oferim a la població i el
ritme d'inversions en obra
pública». Pel que fa a les
inversions, el consistori ha
sumat una partida de
670.798 euros a la dotació
pressupostària de
3.522.774 euros que hi ha
prevista per al 2010 dins el

Pla Plurianual d'Inversions
que el consistori va apro-
var a principis d'enguany.
Així, per a l'any vinent, el
consistori té previst desti-
nar més de 4 milions d'eu-
ros d'inversió en porjectes
com la primera fase d'exe-
cució del carril bici urbà, la

construció de l'auditori, la
urbanització de l'entorn del
mercat municipal, la xarxa
d'interconnexió de dipòsits
municipals i la xarxa de
sanejament, així com l'equi-
pament de la nova oficina
de turisme a l'edifici de
l'Església Nova, entre d'al-

tres. Al costat d'aquestes
inversions n'hi ha previstes
unes altres que són conti-
nuïtat d'algunes de les
actuacions encetades
aquest 2009, com són la
finalització de la urbanitza-
ció del carrer 8 de gener,
l'adequació de l'enllumenat
públic o la peatonalització
de carrers. Dels més de 4
milions d'euros que sumen
totes aquestes inversions,
només el 3 per cent seran
subvencionades (a través
del PAM). Així, el consistori
farà front al 97 per cent del
cost d'aquestes inversions
amb fons propis estalviats
(550.848Û) i amb els dos
crèdits sol·licitats enguany
(3.202.816Û). 
El pressupost municipal del
2010 va ser aprovat ahir la
nit pel ple de la corporació
amb els únics vots favora-
bles del govern municipal
(PSC i ICV) i els vots en
contra de l'oposició. 
La majoria dels partits de
l'oposició van coincidir en
criticar un «afany recapta-
tori» del govern municipal
per poder garantir l'estabili-
tat pressupostària del
2010. 

Contenció pressupostària a 
l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

L’Ajuntament de la Rà-
pita ha aprovat un
pressupost de
12.381.896 euros per
a l’exercici 2010. És
una xifra un 13% infe-
rior a la dotació pres-
supostària del 2009
(de 14.224.567 euros),
quan ja es va reduir a
la meitat respecte al
pressupost del 2008.

El consistori manté la vocació inversora per al 2010

Aprova un pressupost de 12.381.896 euros, xifra un 13% inferior a la dotació del 2009

REDACCIÓ

El consistori rapitenc ha aprovat el pressupost per al 2010.
CEDIDA

Dissabte 12 de desem-
bre, l'alcalde de
Roquetes, Paco Gas,
acompanyat de la resta
de govern municipal, va
presidir l'acte d'inaugura-
ció de l'exposició col·lec-
tiva de Nadal que fins al
proper 5 de gener de
2010 estarà allotjada al
Raval de l'Art, a la raval
de Cristo. 
En aquesta, set artistes
de diverses procedèn-

cies i disciplines mostren
les seves obres: els amfi-
trions de la col·lectiva,
Teresa-Marta Batalla i
Rainer Schumacher,
ceramista i escultor, res-
pectivament; Jörg
Baumöller (cristal·litza-
cions), Ricardo Campos i
Rosa Rosell (ceràmica
negra); Julio Badajoz
(reproduccions de cerà-
mica antiga catalana) i
Yué Torres (làmpades i
canelobres). 
Tots ells comparteixen
espai a la sala d'exposi-
cions del Raval de l'Art,
tret de Schumacher que,
com és habitual, ha utilit-

zat l'espai exterior del
complex artístic per
exposarhi les seves
escultures.
L'exposició col·lectiva de
Nadal es pot visitar tots
els dies de la setmana
(festius inclosos) en
horari de 10 a 14 hores i
de 16 a 20 hores, i val a
dir que és de les poques
mostres artístiques
en què els propis
autors poden acompan-
yar els visitants i oferir-
los, si el públic ho
desitja, el
contingut i la filosofia
de cadascuna de les
peces que s'hi exposen.

7 artistes mostren la seva obra a l’exposició
col.lectiva de Nadal al Raval de l’Art

Es podrà visitar fins al proper 5 de gener de 2010

REDACCIÓ

Al voltant de dues mil
persones van passar
per la setzena edició de
la Fira de Nadal de
Roquetes, que va estar
instal·lada al mercat
municipal els dies 12 i
13 de desembre pas-
sats. Al llarg del cap de
setmana, els visitants
van poder gaudir tant
de les parades i els
actes diversos que van
tenir lloc a l'interior del
mercat com de les
atraccions infantils, ubi-
cades al carrer del
Canal. 
L'artesania i els ele-
ments típics del Nadal
van ser els protagonis-
tes de la Fira. D'una
banda, amb parades de
ferro forjat, manuali-
tats, creacions de fusta
o bijuteria; i de l'altra,
amb objectes
decoratius o productes
gastronòmics. 

Setzena edició de
la Fira de Nadal

de Roquetes

L'Àrea de Serveis Socials
de l'Ajuntament de
Deltebre, en col·laboració
amb la Creu Roja Deltebre i
Càritas de la parròquia
Sant Miquel i la parròquia
de l'Assumpció, ha organit-
zat una campanya de reco-
llida d'aliments per fer front
a l'increment de la deman-
da de menjar per part de
famílies amb necessitats
de la població. Actualment
el serveis socials d'atenció
primària de l'Ajuntament de
Deltebre reparteixen men-
jar dos cops per setmana
a una seixantena de famí-
lies de la població, el que
suposa atendre les neces-
sitats alimentàries
bàsiques de prop de 200
persones. La majoria d'a-
fectats són famílies
monoparentals, majorità-
riament dones amb fills a
càrrec, desocupats
recents procedents de fei-
nes amb baixa qualificació.

Campanya de
recollida

d’aliments a
Deltebre
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El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, el director territorial
de Cultura i Mitjans de
Comunicació, F. Xavier Vega,
i la coordinadora territorial
de Joventut, Montse
Perelló, acompanyats de
l'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, i el representant de
Caixa Tarragona, Llorenç
Bellés, inauguraven aquest
passat dimecres,  16 de

desembre,  l'exposició itine-
rant Art Jove a les Terres de
l'Ebre 2009 a la capital del
Montsià. L'exposició presen-
ta les obres de quatre dels
artistes participants d'aques-
ta cinquena edició en què el
guanyador ha estat el fotò-
graf local, Pau Bertomeu,
amb una de les obres de la

sèrie «Fum». Bertomeu
sobre l'art i la seva obra va
manifestar «no és suficient
abandonar-se a la sort i
esperar que el resultat sigui
interessant. S'ha de tenir
clar què volem transmetre i
establir una forma de comu-
nicació amb l'espectador».
Per la seva banda, la coordi-
nadora territorial, Montse
Perelló, va voler destacar

que el guanyador  «és un
jove emprenedor, de vint-i-
set anys, creador i fotògraf
de l'art amb una gran projec-
ció cap al futur». L'exposició,
que enceta itinerància a
Amposta, romandrà oberta
a la Sala de Caixa Tarragona
del 16 al 27 de desembre de
2009. El dia de Nadal i de
Sant Esteve la sala estarà
tancada. 

El fotògraf, Pau bertomeu,
inicia la primera de les
exposicions itinerants
Pau Bertomeu, fotògraf guanyador de Art
Jove 2009 és partidari de no abandonar-se

REDACCIÓ

Biel, què et passa? Un conte per a grans i petits

El conte ha estat escrit per Estela Tomàs
i il·lustrat per Ignasi Blanch, tots dos han
treballat en aquesta obra arran que fa

tres anys en una de les jornades sobre la hiperactivitat, l’Estela s’a-
donés que a través d’un conte es podia tractar aquest trastorn i
donar-lo a conèixer per entendre’l. A l’associació AHIDA (ajut hipe-
ractius i dèficit d’atenció) i va confiar de ple.

La Guàrdia Civil va
recuperar aquest passat
dimecres a  'La Foya' de
La Pobla Tornesa, provín-
cia de Castelló, els objec-
tes sostrets en el robatori
comès en l'habitatge de
La Sénia, per un valor de
136.000 euros, segons
van informar els agents
en un comunicat durant la
matinada del dimecres,
efectius de la Guàrdia Civil
de Vilafamés i de Castelló
van trobar el vehicle que
havia estat sostret i aban-
donat precipitadamente
en la seva fugida per part
dels assaltants en el citat
camí i van recuperar una
sèrie d'objectes presumi-
blement procedents del
robatori. 
Diversos dels agents van
establir un dispositiu de
vigilància de la zona per a
preservar el lloc fins a l'a-

rribada dels especialistes,
que més tard realitzarien
la inspecció, mentre la
resta d'efectius van conti-
nuar amb la recerca dels
presumptes autors del
robatori. 
Després de l'exhaustiva
inspecció tècnic-ocular
realitzada a primera hora
del matí pels agents del
Laboratori de
Criminalística de la
Comandància de Castelló,
es van recuperar més
objectes que els assal-
tants van sostreure del
citat domicili. 
El vehicle i els objectes
recuperats han estat
retornats al seu legítim
propietari, llevat dels
quals els especialistes
estan analitzant per a l'ob-
tenció de vestigis que
puguin conduir a la identi-
ficació dels presumptes
autors.

La Guàrdia Civil recupera gran part d’un robatori

REDACCIÓ

El passat dia 26 de novem-
bre, en el decurs de l'acte
dels premis TOP 20 que
anualment organitza l'em-
presa LASIST, especialitzada
en gestió sanitària,
l'Hospital de Tortosa Verge
de la Cinta va ser distingit
amb un premi especial que
reconeix, no les dades d'un
any, sinó la trajectòria de
progressió al llarg dels
últims anys, és el «Premi a
la millor evolució 2005-

2009». Els criteris de valo-
ració es basen en dades
d'activitat i dades qualitati-
ves com són l'estada mitja-
na, les complicacions i els
reingressos, entre molts
altres.
La participació de les dife-
rents institucions hospitalà-
ries és molt extensa, més
de 150 hospitals de
referència supraregional, i
hospitals generals bàsics,
públics i privats, de tots els
territoris de la geografia
espanyola.

L’Hospital Verge de la Cinta, premiat

D’aquesta manera, si
durant tota la setmana el
servei de Carreteres de la
Diputació de Tarragona,
amb els dos equips lleva-
neu de què disposa, ha
estat actuant a diverses
zones: Prades, Poblet,
Priorat, Terra Alta i Ribera
d'Ebre. Els treballs a peu
de carretera han estat con-
tinus per evitar deslliça-
ments i accidents pròpis
d'aquest tipus de tempo-
rals freds que acostumen a
donar-se durant aquestes
époques. Les tasques
s'han basat fonamental-
ment en la neteja de la via i
de prevenció, amb l'escam-
pada de sal funden.
Carreteres ha destacat les
actuacions, entre altres
llocs, realitzades a la T-
733, de la Fatarella a Ascó
i a la TV-7331, de la

Fatarella a les Camposines.
Però la neu no ha estat a
nivell climatològic, l'únic
que ens ha portat el tempo-
ral dels darrers dies, sinó
que a la zona del Delta de
l'Ebre, unes onades de
més de quatre metres han
tornat a afectar part dels
punts més delicats d'a-
questa zona. Així, s'ha vist
com zones com la
Marquesa o la Gola del Pal,
s'han vist especialment
perjudicades, ocasionant
danys als camps d'arros-
sals propers tot i les darre-
res actuacions realitzades
per tal de reduir els proble-
mes que ocasionen aques-
tes tempestes. Per la seva
banda, l'ajuntament de
Deltebre, més optimista,
considera que amb el pro-

jecte per fer una salvaguar-
da a la línia litoral entre
Riumar i la Marquesa, que
impulsa la Direcció General
de Costes dins del Pla
Integral del Delta de l'Ebre,
reduirà considerablement
aquesta problemàtica. El
projecte està ara en redac-
ció, es preveu que l'expro-
piació de terrenys i la licita-

ció de les obres es puguin
fer l'any vinent, per poder
iniciar-les al 2011. 

Pel que fa a l'hemidelta
dret, la barra del
Trabucador es va tornar a
trencar després de tres
anys. 
Des de diumenge fins al
dimarts l'istme de sorra va
ser impracticable i els tre-
balladors de l'empresa
INFOSA no van poder accedir
a les Salines de la Trinitat,

que té en explotació a la
punta de la Banya. 

Un Nadal com Déu mana!

Un temporal de fred ha
marcat el temps de la
darrera setmana fent
baixar les temperatu-
res fins als 3º, amb
gruixos de neu de fins
a 30 centímetres a l’in-
terior del territori
ebrenc. Però el vent,
també, ha estat prota-
gonista creant onades
al Delta, de més de
quatre metres en
alguns casos.

REDACCIO

Els temporals com el de la darrera setmana
són molt severs amb el de per sí, molt sensible,
Delta, afectant a la seva fisonomia.

Els temporals al Delta de l’Ebre

Una exposició que
no deixarà
indiferent al visitant

Crítica de fum

Temporal a les Terres de l’Ebre.
CARLOS MARTORELL

Imatge del personatge realitzada pel roquetenc Ignasi Blanch.
cedida

El fotògraf Pau Bertomeu.
cedida

REDACCIÓ
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Diumenge passat, desplaça-
ment llarguíssim a Cassà de
la Selva i l’expedició ampos-
tina que es va haver de lle-
var d’hora per jugar: a les
cinc del matí.
Però, quan la inèrcia és posi-
tiva, ni això s’acusa. Un fet
que, en condicions normals,
si que podia notar-se.
No obstant, dos gols de Luis
al primer temps van marcar
distàncies per un equip que
va imposar-se i que, tot i que
va sofrir al final amb el gol
local, va emportar-se els
tres punts (1-2).
I la setmana és de tres par-
tits. Dimecres tocava el
segon, contra el Llagostera.
L’Amposta va avançar-se

aviat (gol de Miguel) i va
estar ben posat al primer
temps, oferint com ja és
habitual fases de bon joc,
dins de la igualtat. Un gol
anulat a Puig va tancar el pri-
mer temps.
A la represa, tot va compli-
car-se arran del penal que

va xiular el col.legiat i que
Almendros va transformar,
tot i la repetició. L’afició va
protestar el penal i l’equip va
traure coratge i casta. La
clau va ser que, només set
minuts de l’empat visitant,
una falta a la frontal de l’àrea
visitant va comportar la

segona targeta al defensa
gironí Reyes. La falta la va
llançar extraordinàriament
Gustavo, per l’escaire. Un
gol espectacular, de geni.
De mestre. 
Amb el 2-1, el Llagostera
que havia sortit molt fort a la
represa, va decaure i
l’Amposta va posar tota la
maquinària en funciona-
ment, amb un Miguel sensa-
cional. El jove jugador, a
més de la seua resolució
golejadora, va ser un mal-
son per la seua rapidesa i
verticalitat.
Una centrada de Yélamos,
incombustible per la dreta,
va permetre-li a Miguel esta-
blir el 3-1, amb un cop de
cap.
El partit ja va quedar senten-
ciat i més quan els visitants
van sofrir una segona expul-
sió. L’Amposta, encoratjat al
segon temps i fent bon fut-
bol, va jugar a plaer i Miguel,
completant la seua gran nit
amb un hat-trick, va marcar
el 4-1, amb un tret col.locat

des de fora de l’àrea. El jove
ampostí és un dels expo-
nents del moment que viu un
equip que ja és sisè (a tres
punts del quart, el seu pro-
per rival) i que porta 12 jor-
nades sense perdre (7 victò-
ries).
L’Amposta acaba l’any diu-
menge (12 h) a Cornellà.
L’equip està, a hores d’ara,
imparable.

El CF Amposta acarona el cel

El CF Amposta trans-
met euforia. I és que la
seua ratxa no és per a
menys. És espectacu-
lar: ja són dotze partits
sense perdre.

TERCERA DIVISÓ

Va guanyar el Cassà (1-2) i va golejar el Llagostera (4-1) i ara és sisè a tres punts del quart

M.V.

L’afició està molt
satisfeta, pel joc i per
l’estat de l’equip, que fa
dotze jornades que no
perd (26 punts de 36)

Euforia

Miguel, com la resta de
l’equip, està en un gran
moment: ràpid i
explosiu. A més, va fer
tres gols.

Hat-trick

L’edició d’avui és la da-
rrera de l’any, al MÉS EBRE.
Es el moment d’agrair la
complicitat, tant a nivell
del setmanari com pel
que respecta al CANAL TE,
on cada setmana puja l’in-
dex d’audiència. 

També és el moment
de desitjar bones festes.
Sí, i també de poder fer
balanç. A les primeres
setmanes del campionat,
en aquesta mateixa co-
lumna, vaig parlar de sen-
sacions que oferien uns i
altres.  I és curiós i real
com han canviat els es-
tats dels equips i de les
seues aficions en poc
més de dos mesos. Re-
cordo que a Amposta, en
la primera jornada inter-
setmanal que va existir,
contra el Balaguer (1-2),
els aficionats marxaven
dubtosos cap a casa: «en-
guany patirem», deien. No
veien clar les possibilitats
del seu equip. 

La Rapitenca, en canvi,
en aquell moment, era un
conjunt emergent que ha-
via tingut un bon inici de
competició. No obstant,
aquella mateixa nit, co-
mençava a perdre llençols
amb la derrota a Vilanova
(4-3) en un partit en què
guanyava 1-3. Era el prin-
cipi de la seua immersió.

La veritat és que en
aquesta segona jornada
intersetmanal a la Terce-
ra, dimecres passat, la
decoració és diferent. I
molt. L’afició d’Amposta
va sortir del camp emo-
cionada amb el joc i la go-
lejada al Llagostera (4-1) i,
principalment, perquè l’e-
quip es troba a tres punts
de la quarta plaça. 

A la Ràpita es viu un al-
tre moment. Ambient divi-
dit, que s’intenta tapar, i
una indiferència (com a
mínim visible) entre l’afició
que preocupa. Així es va
veure diumenge. I inde-
pendenment de l’arbitrat-
ge de Sant-boi, dimecres,
la situació és complicada.
El relleu a la banqueta ha
mostrat que el problema
possiblement estava al
camp i que la planificació
esportiva no va estar en-
certada quan va fer-se. Es
fàcil dir-ho ara però és ai-
xí. 

En qualsevol cas, Bon
Nadal!. Tornarem l’any vi-
nent. 

Fins al proper

L’opinió de Michel

El Tortosa va véncer el Mataró
(2-1) en un partit travat i fluix
en què la lectura positiva, amb
la poca claredat d’idees que
va haver-hi, fou la victòria. Xa-
vi Anell fou el biglejador. El pri-
mer gol va ser important per-
què va significar l’empat poc

abans del descans, just des-
prés de que el Mataró es va
quedar amb deu. A la represa,
amb fred i pluja, el Tortosa no
va saber obrir el camp i no va
crear perill. Però una acció
àgil de Subi (molt llest) va ser-
vir perquè Anell fes el 2-1.
L’equip de Sergi Domènech fa
set jornades que no ha perd (4

victòries) i, tot i que ho fa poc
a poc, va sortint de la part bai-
xa. És quinzè, amb 19 punts,
a vuit de la tercera plaça i a
nou de la zona de descens. En
la propera jornada, visita el
Sants, equip que és onzè amb
29 punts. El partit es dispu-
tarà a la Bàscula, diumenge
(12 h).

La marxa no s’ha d’aturar a Sants
El Tortosa, que fa set jornades que no perd, va véncer el Mataró 

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

Gustavo va fer un gol de geni, de falta directa, dimecres.
ME

El Tortosa juvenil va assolir la
cinquena victòria seguida, dis-
sabte contra la Gramenet (3-
2). L’equip de Videllet va saber
refer-se al gol de l’empat visi-
tant que va venir arran d’una
confusió arbitral que va origi-
nar un penal. Edgar havia fet
abans l’1-0. A la represa, va

ser clau que, en pocs minuts,
els ebrencs van avançar-se
amb el 3-1, amb els gols d’An-
gel i de Cristian. Tot i el 3-2,
que va marcar la Gramenet a
manca de deu minuts i que el
partit va estar obert fins el fi-
nal, el cinquè triomf no es va
escapar. El Tortosa visita el
Lleida, dimecres (17 h). 

Cinquena victòria seguida
de l’equip de Videllet

El Tortosa ja és desé, amb 18 punts
REDACCIÓ

LLIGA NACIONAL JUVENIL

La Rapitenca va perdre
diumenge passat contra la
Pobla de Mafumet (0-1) en
un partit que va reflectir la si-
tuació d’un equip que no re-
acciona i que a la represa
fou impotent. 

I dimecres va visitar el
Santboià, tercer classificat.
Tot i la bona sensació inicial,
amb ocasions i amb un gol

anulat, l’1-0 obra de Monti
(26’) va decantar la balança
d’un partit en què l’actuació
dels àrbitres va poder condi-
cionar. El Santboià va enca-
rrilar el duel en un moment
psicològic (45’) amb un altre
gol de Monti, molt protestat
per un fora de joc no xiulat.

A la represa, la Rapitenca
va intentar-ho i va poder en-
trar en situació. Però van

anular-li una altra jugada de
gol. I el partit ja es va com-
plicar amb l’expulsió «estran-
ya» de Sergi Grau i amb el 3-
0 (69’). Ja no va haver-hi res
més a dir. El Santboià va
acabar jugant amb comodi-
tat i va fer dos gols més te-
nint altres opcions clares.
L’arbitratge fou «premeditat i
va anar a per nosaltres», va
dir el tècnic Fabregat que

també fou expulsat. Però la
realitat és que l’equip no es
refà i diumenge arriba el lí-
der, únic conjunt que no ha

perdut i que, fins ara, només
ha rebut quatre gols. La si-
tuació és compromesa. Són
3 punts de 24 en vuit jorna-
des en les que no es coneix
la victòria. Els simptomes no
són per a tenir optimisme. I,
tot i que ha d’haver-hi unió, el
moment és dur i complicat. 

Diumenge vinent, a més,
hi haurà més baixes per san-
ció. 

La Rapitenca no pot reaccionar i el líder espera
Va caure golejada a Sant-boi (5-0), amb un arbitratge «premeditat», i diumenge rebrà l’Hospitalet (12 h)

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

L’arbitratge no va
agradar a l’equip
rapitenc: «va anar a per
nosaltres».

Queixes
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L’esglèsia de l’Aldea es va quedar petita per al comiat de
Josep Estorach, divendres de la setmana passada. Va ser un
comiat multitudinari, amb gran presència de jugadors, tècnics
i directius de clubs de les nostres terres. 

La família de Josep Estorach i Bismarch ha volgut agrair to-
tes les mostres de condol rebudes i ha volgut fer-ho pública-
ment. I en concret, a la UE Aldeana, club de la localitat de Jo-
sep i en el que ell havia estat el capità durant moltes
temporades, i a la UE Deltebre, el seu equip actual. 

L’Aldeana i el Deltebre van suspendre els partits del cap de
setmana passat. I durant la jornada, en els que es van dispu-
tar, es va fer un minut de silenci en el seu record.

L’Aldea acomiada a Josep Estorach i Bismarch,
que ens va deixar la setmana passada als 29 anys

REDACCIÓ

ACTUALITAT

L’Alcanar va guanyar l’Ampo-
lla (2-0) i se situa quart a la
taula, a quatre punts del líder
la Cava. Oscar, a les acaba-
lles del primer temps, va fer
l’1-0. Tkiqui Estellé, tècnic de
l’Alcanar, comentava que
«vam gaudir de dues o tres
ocasions clares per haver ma-
tat el partit. No va ser així i es
va patir fins el final, fins que
va arribar el 2-0, obra de Toni,

en temps afegit. L’Ampolla,
un equip treballat i ben posat
sobre el camp, però al que li
costa fer gols. Va crear algu-
na contra; no obstant, oca-
sions clares no en va tenir».
L’Alcanar ja és quart, «és el
nostre objectiu, estar entre
els primers. Ens ha costat en-
trar-hi, ara hem de lluitar per
mantenir-ho». L’Alcanar acaba
l’any al camp del Valls, diu-

menge (16.30 h): «tothom
m’ha dit que és un molt bon
equip i, a més, està clar que
per la posició que ocupa i
pels jugadors que té, entre
els que destaca Manel Cazor-
la, ha de ser-ho. Anem amb in-
tencions de traure un bon re-
sultat que ens permeti
mantenir-nos en la situació ac-
tuial, conscients de que no
serà fàcil», deia el tècnic de
l’Alcanar.

Per la seua part, Angel Gar-
cia, tècnic de l’Ampolla, del
duel a Alcanar, comentava
que «va ser molt igualat, ells

van fer molt joc directe i no-
saltres, ben armats, vam sa-
ber contrarrestar-ho. Penso
que a la segona meitat vam
poder empatar. Estic content
del treball, lògicament no del
resultat». Amb l’expulsió del
porter Alex, Jordi Bargalló va
haver de posar-se sota els
pals en els darrers minuts.
Arran d’un córner, va rebre el
2-0. L’Ampolla és onzena i diu-
menge rebrà el l’Ascó, tercer. 

L’Alcanar suma, davant l’Ampolla, la tercera
victòria seguida i ja és quart a la taula (2-0)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va perdre dimecres en la seua visita al camp de
la U. Cambrils (2-0), en una confrontació de recuperació:
«vam fallar ocasions clares amb el 2-0 i després vam pagar-
ho car una vegada ells van marcar i no vam saber reaccio-
nar», deia el seu tècnic, Rogelio Figueres. Abans d’aquest
partit, acumulava tres victòries seguides. Diumenge passat
va superar el Valls (4-3) en un duel intens, amb alternatives i
bon joc, ple d’emoció fins el final. Un gol d’Albert va valdre els
tres punts per al conjunt de Rogelio Figueres. El propi Albert
i Lluís (2) van fer els altres de l’equip del Montsià que està vi-
vint moltes dificultats per qüestions econòmiques. Diumenge
vinent acabarà l’any visitant el líder, el CD la Cava.

L’Ulldecona perd a Cambrils (2-0) , en partit
recuperat dimecres

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va perdre con-
tra l’Olímpic Can Fatjó (0-2).
La dinàmica negativa no es
trenca tot i la voluntat d’un
equip que va lluitar i va treba-
llar per merèixer una altra
sort. La primera meitat fou
molt travada, amb poques op-

cions a excepció d’una de l’O-
límpic. A la represa, el Roque-
tenc va pressionar més
amunt i va obrir el camp. L’O-
límpic no sortia del darrera.
Però una de les poques vega-
des que va fer-ho va provocar
una falta a la frontal de l’àrea
local que el veterà Torres va

transformar amb un xut direc-
te. El 0-1 va afectar un Roque-
tenc, ara sensible anímica-
ment. El Can Fatjó, malgrat
quedar-se amb un menys, va
saber travar el partit i, a més,
va sentenciar al minut 75 amb
el 0-2, aprofitant una indecisió
local que va originar un con-

traatac letal. Són vuit jorna-
des sense guanyar i el Roque-
tenc que és penúltim. Diumen-
ge visita el Catllar (12 h).
Guillermo Camarero, el tèc-
nic, reconeixia que «l’equip
dóna la cara i fa mèrits per
merèixer més. Confio total-
ment amb els jugadors i jo
també tinc confiança. Treba-
llant com ho fem, els bons re-
sultats han d’arribar aviat».
Sandu i De la Torre ja han
complert la sanció. El davan-
ter, però, està ara lesionat
amb una fisura a la tibia. 

El Roquetenc visita El Catllar amb
l’ànim de canviar la dinàmica

Tot i la bona actitud, és penúltim i fa vuit jornades que no guanya

REDACCIÓ

PREFERENT 

La Cava va guanyar dis-
sabte el Reddis (1-2), rival
directe en la part alta de la
taula. Per tant, continua lí-
der. Va ser, sense dubte,
un cop d’autoritat per al
conjunt ebrenc. Robert

Cantó, del partit a Reus,
manifestava que «durant
els primers minuts, el Red-
dis va pressionar però,
amb els minuts, el partit va
igualar-se i vam entrar-hi».
Eros, a la sortida d’un cór-
ner, va fer el 0-1. I la Cava,
abans del descans, va dis-

posar d’un parell d’opcions
per decidir. A la represa, el
Reddis va empatar arran
d’una falta que va traure el
seu pichichi, Gallego. La
Cava, però, va saber reac-
cionar i a més del gol de
Nico va gaudir d’oportuni-
tats per sentenciar per

mitjà de Toni i de Cristian.
També recordar que Manel
Vizcarro va evitar l’empat
amb una bona intervenció
ja al final. 
«L’equip va aguantar força
bé en defensa i, en gene-
ral, estic molt content de
la resposta i del partit que

va fer al camp d’un rival
que també està a la part
alta de la taula», deia Can-
tó. 
Al final del duel, van haver-
hi  moments de nervis per
part d’aficionats locals que
no estaven d’acord amb
l’arbitratge.
La Cava acomiadarà l’any
rebent l’Ulldecona, diumen-
ge. El davanter Nico, ope-
rat dimarts del menisc,
serà baixa per uns dos me-
sos. S’afegeix a les ja exis-
tents de Chupo, Berkamp,
J. Diego i Joel. 

El líder la Cava acomiada l’any rebent
l’Ulldecona, en el derbi
El pichichi Nico, operat del menisc, és baixa per al conjunt de Cantó

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Es el derbi. Un clàssic que
torna a ser-ho després d’uns
anys en què els dos equips no
coincidien en estar en catego-
ries diferents. Es un partit
sempre atractiu per la rivalitat
i perquè sempre té intensitat i
emoció. I al.licients per les

connotacions que envolten un
partit en què tothom es co-
neix. Sense anar més lluny:
Camarero, tècnic local, va ser
jugador i entrenador del R. Bí-
tem. I Nacho Pérez fou juga-
dor del Catalònia. Tots de ca-
sa però, dins del camp, hi ha
derbi. El Catalònia arriba al

partit amb dubtes. No ha
guanyat en els darrers tres
partits (1 punt de nou) i no
acaba d’enlairar-se. Es desé.
Diumenge va poder decidir
contra el Vilaseca però no va
fer-ho i va acabar cedint un
empat (1-1). En el darrer par-
tit de l’any, en el derbi, té ne-

cessitat per no allunyar-se de
la part capdavantera.

El R. Bítem, per la seua
part, és segon. Diumenge,
amb cinc baixes, va patir molt
per superar a la Sénia, equip
que als dos minuts ja s’havia
avançat 0-2 en un partit mar-
cat per les expulsions. Al mi-
nut 66, arran d’un penal, els
de Bítem van entrar al partit.
Gallego va fer l’empat i la re-
muntada es va confirmar amb
el gol de David Cuquet (minut
87). Una victòria èpica del
conjunt més realitzador del
grup amb 45 gols.

Torna el derbi: el Catalònia rebrà
diumenge el Remolins-Bítem (16 h)
Els jesusencs són desens a la taula i els de Bítem, segons 

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Bargalló, per l’expulsió
d’Alex, va posar-se sota
els pals i va rebre el 2-0.

Nico serà baixa per lesió.
CANAL TE

PRIMERA REGIONAL
Nico (la Cava)         15 gols
Gallego (Reddis) 14
Manel (Valls)            14
Marc (R. Bítem)        13
Aleix (Catalònia)        13
J. Antonio (Ascó)       12
Eugeni (Catalònia)       8
Jota (Rem. Bítem)       8
Alberto (Alcanar)         8
Magí (Gandesa)          8
Joaquin (Aldeana)        6
Mohedano (Gandesa)   6
Nobri (Vilaseca)           6
Oscar (Alcanar)           6
Albert (Ulldecona)        6

GOLEJADORS

Alberto, de l’Alcanar.
ME
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Una acció del partit de diumenge, a Camarles.
CANAL TE

L’Ametlla va guanyar el Corbera (2-0) i ja és segon a la classi-
ficació, a vuit punts del líder. El Corbera, per la seua part, amb
quatre derrotes seguides, s’acosta a la part baixa que cada
cop està més ajustada. A la primera meitat, segons Juanjo
Balfegó, tècnic de la Cala, «no vam estar bé, ni en atac ni en
defensa, tot i que el Corbera, ferm al darrera, no ens va cre-
ar opcions». L’Ametlla, un altre cop, va fallar un penal sent
aquest, la millor opció de la primera part. A la represa, amb
l’entrada de Jordi Rovira, «vam tenir més profunditat i, amb els
minuts, ens vam apoderar del partit, jugant molt millor i recu-
perant les nostres possibilitats pel que respecta al joc que po-
dem oferir». Manel i Tono, amb una falta des d’uns 35 metres,
van marcar els gols de la Cala que en la darrera jornada de
l’any visitarà un Santa Bàrbara necessitat.

L’Ametlla fa un punt i seguit en la ratxa de
resultats i ja és segon a la classificació (2-0)

SEGONA REGIONAL

El Masdenverge ja trau el cap de la part baixa de la taula.
Ha guanyat dos partits seguits i és catorzè. Dissabte pas-
sat va imposar-se al Jesús i Maria (1-0) amb un gol d’Ivan
Garcia. «I vam tenir més opcions per a poder ampliar el
marcador una vegada el Pinell va obri-se i vam disposar de
més espais», deia César Lleixà president del Masdenver-
ge. 

Albert Lizaso, tècnic d’El Pinell, explicava que «vam te-
nir les nostres opcions però, en general, no vam estar en-
certats en un partit en el que ens va costar entrar en si-
tuació i, quan vam fer-ho, ja va ser tard». Es la tercera
derrota d’un Pinell que ara és tercer i que en la jornada vi-
nent acaba l’any amb la visita d’un equip que està en rat-
xa: l’Olímpic de Móra d’Ebre.

El Masdenverge reacciona amb la segona
victòria seguida, contra el Pinell (1-0)

SEGONA REGIONAL

El Ginestar, que va golejar el Rasquera (6-2), i el filial del Ro-
quetenc que va obtenir una victòria treballada a Benissanet
(2-3) són els líders del grup, empatats a 29 punts. Flix (27)i
Campredó i Móra la Nova (24) són els immediats persegui-
dors. No obstant, cal continuar destacant la igualtat i la lluita
oberta que existeix: sis punts separen els sis primers classi-
ficats. La jornada vinent, darrera de l’any, presenta dos par-
tits estel.lars. El Catalònia rebrà un dels líders, el Ginestar,
amb l’objectu de rectificar i poder, amb un triomf, apropar-se
a la part més alta. El Roquetenc, l’altre líder, rebrà el tercer
classificat, el Flix en una altra confrontació interessant entre
dos rivals directes a la part capdavantera de la classificació. 

Catalònia-Ginestar i Roquetenc-Flix, partits
destacats de la darrera jornada de l’any

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

El Benifallet va véncer amb solvència a Vilalba (1-4) en un duel
amb doble valor de punts en la lluita per sortir de la part baixa
de la taula. Cristian (2), Quintana i Moisés van marcar els gols
del conjunt del Baix Ebre que ha reaccionat i és que porta sis
jornades seguides sense perdre, amb dues victòries consecuti-
ves. El partit a Vilalba cal dir que va acabar enmig d’una nevada
considerable 
D’aquesta manera, hi ha fins a cinc equips separats de tres
punts (un partit). Des del Benifallet, que és penúltim amb 12, fins
el Camarles que és catorzè amb 15. La situació està ajustada
en una temporada en la que cal estar molt alerta de possibles
compensacions que puguin existir de categories superiors.

La part baixa s’ajusta amb el triomf del
Benifallet a Vilalba (1-4), amb neu inclosa

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Perelló va tenir dificultats per superar un rival incomode com
va ser-ho el Remolins-Bítem, tot i les baixes.

Els de Bítem van avançar-se amb el 0-2 al minut 10, gols de
Montserrat i Pallarés. El partit era viu i intens i amb alternatives.
El Perelló va empatar en dos minuts (22 i 24) però el filial del
Remolins-Bítem no va defallir i va seguir ben posat, amb possi-
bilitats. Morey (28’) va tornar a avançar el conjunt visitant en uns
minuts en el que el duel va estar esbojarrat. El pichichi local,
Franc Moreno va reestablir l’empat en un moment psicològic,
poc abans del descans (43’). A la represa, hagués pogut pas-
sar de tot però els perellonencs van sentenciar en quatre mi-
nuts (67 i 71) i van aconseguir un triomf treballat.  

El Perelló es manté a la quarta plaça després
del triomf contra la UE Remolins Bítem (5-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic de Móra va doblegar en els darrers minuts el Santa
Bàrbara. I és que el partit, fins al minut 89, va estar ajustat
amb el 2-1 i el Santa buscant l’empat. Però el gol d’Alberto, el
segon que feia, i el d’Ivan, de penal, van decidir. A la primera
meitat, el propi Alberto i Mustha havien avançat al conjunt mo-
renc que segueix en ratxa des que va arribar Narcís (23 punts
de 30 possibles). Diumenge visita el Pinell en un partit amb do-
ble valor per seguir conectat a la segona plaça. Narcís, tècnic
de l’equip morenc, del partit de diumenge, deia que «a la pri-
mera meitat vam jugar força bé i vam poder sentenciar. A la
represa, el partit va igualar-se però a manca d’un quart vam
recuperar el domini i vam imposar-nos, sentenciant al final». 

L’Olímpic sentencia en els darrers minuts (4-1)
i no perd la cinquena plaça a la taula

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Un partit obert i entre dos equips que van oferir fases de bon
joc, amb alternatives i que, en moments puntuals, haguessin
pogut decantar-lo al seu favor.

No obstant, el punt no serveix a cap dels dos equips per
aproximar-se al grup capdavanter que lluita per la segona
plaça a l’espectativa de que el Jesús i Maria tingui alguna en-
sopegada, un fet que sembla complicat a hores d’ara.

L’Amposta és setè amb 20 punts i la Rapitenca, amb un
partit menys, és vuité, amb 19. La segona posició ja queda
a deu i onze punts per als filials. En la jornada vinent, l’Am-
posta visita el Benifallet mentre que la Rapitenca es des-
plaçarà al camp de l’Horta. 

Empat en el derbi de filials entre la
Rapitenca i l’Amposta (2-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jesús Ferreres i Alberto és distancien en la
taula de pichichis de la Segona regional

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL 

El Jesús i Maria és més líder des-
prés de la victòria de diumenge
a Camarles (1-2) i la derrota del
Pinell a Masdenverge. Els de
Torres, diumenge passat, van
guanyar un partit que se’ls va
complicar molt. Tot i que van
sortir forts i van gaudir de les pri-
meres opcions, el gol del camar-

lenc Quique Cornejo, a la sortida
d’una falta, va complicar-li el
derbi (25’). Cornejo va transfor-
mar el llançament de forma
magistral. Amb l’1-0, el
Camarles va estar més posat en
el partit. El Jesús  i Maria ho
intentava però ja amb més difi-
cultats. No obstant, va haver-hi
una jugada que fou molt protes-

tada pels locals. L’àrbitre va
mostrar la vermella a Sebastià
quan potser la seua infracció era
de groga.
A la represa, malgrat la inferiori-
tat, el Camarles va seguir ben
situat en defensa, buscant el
contraatac. El Jesús i Maria va
avançar línies i va anar a buscar
la remuntada. Sobre el minut 20,

va produir-se una altra jugada
protestada pels de Camarles. Un
penal d’aquells que es diu televi-
sius va significar l’empat, per
mitjà de Ferreres. El Camarles,
tot i estar molest amb l’àrbitre,
no es va rendir i va poder empa-
tar amb rematades de Cornejo.
No va fer-ho i el líder no va per-
donar a través del seu pichichi,
Ferreres, que va aprofitar una de
les poques indecisions locals i va
fer el segon gol. 
El Jesús i Maria va guanyar un
partit complicat. El Camarles va
acabar protestant l’arbitratge
considerant que fou «decisiu». 

Malestar a Camarles per l’arbitratge en el
partit contra el líder Jesús i Maria

Els de Torres, que demà reben el Masdenverge, van véncer 1-2
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jesús (J. i Maria)       19 gols
Alberto (Olímpic)             14
Méndez (Corbera) 11
Toni (Pinell) 11
Jefrey (J. i Maria)           10
Pau (S. Bàrbara)            10
Robert (Deltebre)           9
Abdul (Batea) 9
Iku (Jesús i Maria)          8
Rabat (Vilalba)               8
J. Prats (Horta)              8
Cornejo (Camarles) 8
Andreu Roi (Rapitenca)    8

Nico (Perelló)                8
Fran Moreno (Perelló)      8
D. Avila (Pinell)              7
Borrell (S. Bàrbara)        7
X. Gilabert (Deltebre)       6
Adrià (Corbera)              6
Manel (Ametlla)              6
Morillo (Ametlla)             6
Jordi Rovira (Ametlla)      5
Josep (Rapitenca)          5
Pau Tomàs (Masdenv.)     5
Gentilesa futbolme. 
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

REDACCIÓ

El defensa Edgar Montserrat ha causat baixa al Batea, segons
informaven fonts del club de la Terra Alta. D’altra banda, dir
que el partit Batea-Aldeana es va ajornar. El filial aldeà, equip
en el que juguen companys i amics i de Josep Estorach i Bis-
march, jugador que ens va deixar la setmana passada de for-
ma sobtada, va demanar la suspensió al Batea que, immedia-
tament, va acceptar-la. El Deltebre, equip aquesta temporada
de Josep, va fer el mateix amb l’Horta que també va posar to-
tes les facilitats. L’estat anímic d’aquests equips no era l’ade-
quat per poder afrontar un partit.
La UE Deltebre té previst recuperar l’altre partit pendent, amb
la Rapitenca, el proper dimarts. 

El defensa Edgar Montserrat ha causat baixa
al Club de Futbol Batea

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL
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AMPLIACIÓ DE L’INSTITUT JOAQUIM BAU 
DE TORTOSA
Avinguda de l’Estadi, 6-8- Tortosa. Baix Ebre.
El nou edifici afegeix més de 700 m2 al centre 
i acull la biblioteca i cinc noves aules, que 
permeten donar un espai independent al cicle 
formatiu de grau mitjà de cuina i gastronomia. 

L’institut té actualment 972 alumnes matriculats, 
i hi treballen 94 professors. El centre participa en 
diferents programes d’innovació educativa, com 
ara el Projecte 1:1, el Programa de Llengües 
Estrangeres, el Programa de Biblioteca Escolar 
punt.Edu i el Programa Comenius.
Inversió total: 953.444 €
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DIVENDRES 18
DE DESEMBRE

DE 2009

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Jesús i Maria-Masdenverge (15.15 h)
Rem. Bítem-Batea (17.45 h)
Aldeana-Camarles (18.30 h)

Benifallet-Amposta (16 h)
Diumenge

Vilalba-Perelló (15 h)
Pinell-Olímpic (15 h)

Santa Bàrbara-Ametlla (16 h)
Corbera-Deltebre (16 h)

Horta-Rapitenca (15.45 h)

RESULTATS
14 jornada Segona regional

Rapitenca-Amposta 2-2

Deltebre-Horta sus

Ametlla-Corbera 2-0

Olímpic-Santa Bàrbara 4-1

Masdenverge-Pinell 1-0

Camarles-Jesús i Maria 1-2

Vilalba-Benifallet 1-4

Perelló-Rem. Bítem 5-3

Batea-Aldeana sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 14 54 16 38

2. Ametlla 14 28 14 30

3. Pinell 14 29 13 29

4. Perelló 14 32 24 27

5. Olímpic 14 29 21 24

6. Deltebre 12 21 16 21

7. Amposta B 14 21 17 20

8. Rapitenca 13 28 22 19

9. Batea 13 20 20 19

10. Horta 14 20 15 17

11. Vilalba 14 21 32 17

12. Corbera 14 29 28 16

13. Camarles 14 16 24 15

14. Masdenverge 14 16 28 14

15. Santa Bàrbara 14 26 27 14

16. Rem. Bítem 14 31 32 14

17. Benifallet 14 25 31 12

18. Aldeana 13 9 65 1

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Móra la Nova-Fatarella (16.30 h)
Campredó-Tivenys (17 h)
Roquetenc-Flix (16.30 h)
Alcanar-Benissanet (16 h)

Jesús i Maria-Ulldecona (17.15 h)
Catalònia-Ginestar (19 h)

Diumenge
Atlas Tortosa-Godall (15.30 h)

Tivissa-Torre Esp (16 h)
Rasquera-Arnes (15 h)

RESULTATS
13 jornada Tercera regional

Tivenys-Móra la Nova 1-0

Godall-Campredó 2-2

Torre Espanyol-Atlas Tortosa 0-3

Flix-Tivissa 4-2

Benissanet-Roquetenc 2-3

Ulldecona-Alcanar 1-2

Arnes-Jesús i Maria 2-1

Ginestar-Rasquera 6-2

Fatarella-Catalònia 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Ginestar 13 42 22 29

2. Roquetenc 13 33 14 29

3. Flix 13 42 17 27

4. Campredó 13 24 12 24

5. Móra la Nova 13 19 11 24

6. Alcanar 13 21 16 23

7. Catalònia 13 23 16 22

8. Godall 13 28 20 21

9. Tivissa 13 26 21 21

10. Tivenys 12 26 22 17

11. Atlas Tortosa 13 17 17 16

12. Benissanet 13 16 26 16

13. Fatarella 12 13 23 14

14. Rasquera 13 27 29 13

15. Arnes 13 20 30 13

16. Ulldecona 13 12 26 9

17. Jesús i Maria 13 18 41 5

18. Torre Espanyol 13 11 55 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Icomar-Hospitalet (17 h)
Diumenge

Catalònia-Rem. Bítem (16 h)
la Sénia-Reddis (16 h)

la Cava-Ulldecona (16 h)
Valls-Alcanar (16.30 h)
Ampolla-Ascó (16 h)

Torrede.-Aldeana (16 h)
Canonja-Gandesa (11.45 h)
Vilaseca-Cambrils U. (16 h)

RESULTATS

14 jornada, Primera regional 

Gandesa-Cambrils U 5-0
Aldeana-Canonja sus
Hospitalet-Torredem. 2-2
Ascó-Icomar 4-1
Alcanar-Ampolla 2-0
Ulldecona-Valls 4-3
Catalònia-Vilaseca 1-1
Rem. Bítem-la Sénia 3-2
Reddis-la Cava 1-2
Par.rec. Cambrils-Ulldecona    2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 14 32 18 31

2. Rem. Bítem 14 45 21 29

3. Ascó 14 22 12 28

4.  Alcanar 14 31 16 27

5. Reddis 14 27 19 25

6. Valls 14 26 21 25

7. Gandesa 14 30 20 22

8. Torredemb. 14 27 22 21

9. Ulldecona 14 26 29 19

10. Catalònia 14 30 22 18

11. Ampolla 14 19 21 18

12. Canonja 13 16 21 17

13. la Sénia 14 15 22 15

14. Vilaseca 14 16 28 14

15. Aldeana 13 16 28 14

16. Hospitalet 14 21 32 13

17. U. Cambrils 14 18 39 13

18. Icomar 14 9 35 5 

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Cambrils-Alcarràs

Camp Clar-Horta

Vista Alegre-Pub. Cases

Catllar-Roquetenc (diu 12 h)

O. Can Fatjó-Martorell

St. Ildefons-Torreforta

Mollerussa-Canyelles

Morell-Viladecans

Sitges-Cervera

RESULTATS

14 jornada, Regional preferent

Viladecans-Cervera 0-0

Canyelles-Morell 2-2

Torreforta-Mollerussa 3-3

Martorell-St. Ildefons 1-5

Roquetenc-O. Can Fatjó 0-2

Pub. Cases-Catllar 2-2

Cambrils-Sitges 0-0

Alcarràs-Camp Clar 3-7

Horta-Vista Alegre 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 14 35 17 30

2. O. Can Fatjó 14 33 21 29

3. Pub. Cases 14 28 23 28

4. Torreforta 14 22 15 23

5. Cambrils 14 23 18 22

6. Horta 14 22 12 21

7. Alcarràs 14 25 25 21

8. Viladecans 14 16 17 20

9. Cervera 14 19 19 19

10. Mollerussa 14 24 27 19

11. Camp Clar 14 29 28 18

12. Sitges 14 21 20 18

13. Canyelles 14 27 34 18

14. Catllar 14 20 30 17

15. St. Ildefons 14 24 24 16

16. Morell 14 16 19 16

17. Roquetenc 14 15 22 12

18. Martorell 14 13 41 2

Regional preferent

Xavi Anell, bigolejador del Tortosa diumenge, a punt de fer el 2-1.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

Són les que porta el CD
Tortosa sense perdre,
amb quatre victòries i
tres empats. Diumenge va
guanyar el Mataró (2-1)

Set jornades
PRÒXIMA JORNADA  

Rapitenca-Hospitalet
Llagostera-Balaguer
Cornellà-Amposta
Europa-Benavent

Premià-Prat
Castelldefels-Santboià
Vilanva-Pobla Mafumet

Cassà-Olesa
Manlleu-Blanes
Reus-Palamòs

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Hospitalet 17 11 6 0 29 4 39
2. Reus  17 10 4 3 36 11 34
3. Santboià 17 9 6 2 36 21 33
4. Cornellà        17 9 4 4 22 22 31
5. Prat 17 8 5 4 26 14 29
6. Amposta 17 7 7 3 27 21 28
7. Manlleu 17 6 9 2 22 17 27
8. Llagostera 17 7 5 5 23 17 26
9. Europa 17 7 5 5 23 23 26
10. Castelldefels 17 6 5 6 23 26 23
11. Palamós 17 7 1 9 22 21 22
12. Balaguer 17 6 3 8 27 29 21
13. Vilanova 17 5 5 7 18 29 20
14. Benavent     17 5 5 7 16 28 20
15. Pobla Mafumet 16 5 2 9 20 28 17
16. Rapitenca                17 4 4 9 20 31 16
17. Premià                        16 4 1 11 15 23 13
18. Blanes                        17 3 4 10 21 34 13
19. Olesa  17 2 6 9 10 23 12
20. Cassà             17 3 3 11 21 35 12

Tercera divisió RESULTATS
17a jornada, Tercera divisió

Prat-Blanes 1-0
Hospitalet-Premià 1-0
Santboià-Rapitenca 5-0
Pobla-Castelldefels 3-2
Olesa-Vilanova 0-0
Balaguer-Cassà 1-1
Amposta-Llagostera 4-1
Palamós-Cornellà 1-2
Benavent-Reus 0-4
Manlleu-Europa 1-3

PRÒXIMA JORNADA
Sants-Tortosa

Masnou-Vilassar
Gramenet-Tàrrega

Iberiana-S. Cristobal
Igualada-Peralada
Guíxols-Poble Sec
Marianao-Banyoles

Muntanyesa-Santfeliuenc
Montcada-Vilafranca

Mataró-Rubí

RESULTATS
15 jornada, Primera catalana

Vilafranca-Muntanyesa 1-0

Rubí-Montcada 0-0

Tortosa-Mataró 2-1

Santfeliuenc-Marianao 2-1

Banyoles-Guíxols 1-0

Poble Sec-Igualada 4-1

Peralada-Iberiana 2-2

S. Cristobal-Gramenet 2-1

Tàrrega-Masnou 2-1

Vilassar-Sants 0-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilafranca 15 25 12 32

2. S. Cristobal 15 20 14 29

3. Muntanyesa 15 24 17 27

4. Peralada 15 20 16 27

5. Igualada 15 21 19 27

6. Gramenet 15 27 17 26

7. Rubí 15 22 15 24

8. Poble Sec 15 25 23 24

9. Masnou 15 27 23 23

10. Tàrrega 15 20 18 22

11. Sants 15 22 19 20

12. Iberiana 15 24 22 20

13. Guíxols 15 15 14 20

14. Santfeliuenc 15 15 18 20

15. Tortosa 15 14 18 19

16. Banyoles 15 11 24 18

17. Montcada 15 15 21 13

18. Marianao 15 11 23 10

19. Vilassar 15 9 22 8

20. Mataró 15 14 26 6
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El Consell Esportiu del Baix
Ebre i l’Entitat Municipal
Descetralitzada de Jesús
organitzen la primera prova
del campionat comarcal de
cross del Baix Ebre dels
Jocs Esportius Escolars de
Catalunya 2009/10.
En total, diumenge a Jesús,
es disputaran catorze cur-
ses d’acord a les categories
convocades que van dels
més petits, els patufets nas-
ciuts els anys 2004-05-06,
fins els juvenils, nascuts els
anys 1991 i 92. El circuït
estarà ubicat al tradicional

espai de terra situat entre la
carretera de Jesús a
Roquetes. I, d’aquesta clas-
sificació i la posterior del

mes de gener, sortiran els
representants comarcals
per pendre-hi part a la Final
de Catalunya de Cros del

31 de gener. L’inici de les
curses a Jesús serà a partir
de les 11 h i d’acord al
següent ordre de sortida.

Tret de sortida al campionat
comarcal de cross del Baix Ebre

El proper diumenge,
dia 20 de desembre,
a Jesús, tindrà lloc la
primera prova del
campionat comarcal-
de cross. 

CROSS

Serà a Jesús, diumenge vinent, a partir de les 11 hores del matí

REDACCIÓ

El Club Handbol Amposta
LAGRAMA va perdre al la
pista del conjunt navarrès
del Baztan (31-23). Tot i
estar ben posades en l’as-
pectes defensiu, les ebren-
ques no van tenir fluidesa
en atac i, per aquest
motiu, les locals van anar
imposant-se ampliant l’a-
vantatge a la represa. No
va haver-hi millora ofensiva
per a poder pal.liar l’encert
del motivat equip del
Baztan.
En la jornada vinent, les del
Monstià s’enfrontaran al
Castelldefels, rival directe,
en un duel decidiu per a les
seves aspiracions. 
El juvenil, per la seua part,

va aconseguir una nova
victòria clara davant el CH
Casteldefels (31-12) i, d’a-
questa forma, reforça el
seu lideratge en un partit
en què Eli i Maria, amb nou
gols cadascuna, van desta-
car per la seua aportació
ofensiva. L’equip de Cruz
Robles ha guanyat tots els
partits que ha disputat fins
al moment. 

El CH Amposta cau a la
pista del Baztan (31-23)

El juvenil va guanyar el Castelldefels (31-12)

REDACCIÓ

HANDBOL

Partit vibrant entre dos
equips que encapçalen la
classificació. Després d'una
primera part amb dubtes, a
la segona, tot i rebre un arbi-
tratge exigent,  l'Handbol
Tortosa HIDROCANAL va sortir a
la pista amb decisió i es va
mostrar com un bloc, fent
pinya i jugant amb autoritat
davant d'un equip ben orde-

nat. Les ebrenques van
saber recuperar, amb una
excel·lent defensa, bon joc i
coordinació d'equip, la
distància que reflectia el mar-
cador al descans (12-7). Tot i
anar darrera durant tot l'en-
contre, l’equip tortosí no va
donar en cap moment el par-
tit per perdut. El treball es va
veure recompensat amb
l'empat en el darrer segon.

Es va produir en el darrer segon del partit
REDACCIÓ

HANDBOL TORTOSA

Diumenge passat es va cele-
brar la segona Mitja-Marató,
a Jesús. Les classficacions
van ser les següents:

SUB23 MASCULI
1. Marc Treso 1:27'05”
2. Manel Canalda 1:29'24”
3. Guillem Lapera 1:42'00”

SENIOR MASCULI
1. A.Al Qayed 1:13'42”
2. J.Manuel Juarez 1:19'04”

3. Gerard Borràs 1:21'33”
SENIOR FEMENI
1a. Ragna Debats 1:36'17”
2ª. Carme Torta 1:42'43”
3ª. Celia Callarisa 1:51'46”
VETERANS MASCULI
1. Ferran De Torres 1:20'03
2. Lluís Sales 1:23'16”
3. Jordi Seguí 1:24'19”
VETERANS FEMENI
1a. Angelina Miró 1:29'45”
ABSOLUTA MASCULI
1. Ahmed Al Qayed 1:13'42
2. J.Manuel Juarez 1:19'04”

3. Ferran De Torres 1:20'03
ABSOLUTA FEMENI
1a. Angelina Miró 1:29'45”
2a. Ragna Debats 1:36'17”
3a. Carme Torta 1:42'43”
1er LOCAL MASCULI 
J. Manuel Juarez 1:19'04”
1a. LOCAL FEMENI 
Angelina Miró    1:29'45”

10 KM
MASCULI
1. Robert Tarragó 39'08”
2. Radoslaw Stankiewicz
40'55”
3. Jaume Climent 43'42”
FEMENI
1a. Mª Carmen Frances

52'40”
2a NURIA DUCH 53'15”
3a. MAR MARIÑO 56'12”
1er LOCAL
Alejandro Galarza 47'25”
1era LOCAL
Iris Pérez 57'07”.

II Mitja-Marató de Jesús Empat meritori a la pista del
Valldoreix (21-21)Es va disputar diumenge 

REDACCIÓ

ACTUALITAT

L’empresa Padelgest
(padelgest.com) va orga-
nitzar el cap de setmana
passat, al club de tennis
Tortosa, el primer Màster
Pàdel Skoda Auto Garau
de les Terres de l’Ebre.
Artur Bel i Leandre
Aymerich van ser els
guanyadors en superar a
la final a la parella forma-
da per Carlos Belles i
Sergi Estupinyà (7/6- 3/6

- 6/4). Després de la fase
previa, van disputar-se
els quarts i les semifi-
nals, ja en la jornada de
dissabte amb una balda-
nada i una degustació de
marisc per tots els assis-
tents gentilesa de dos
dels patrocinadors (Mulet
& Hidalgo i Marisc
Mediterrani).
Diumenge es va celebrar,
enmig d’un gran ambient,
la final del Màster. 

I Màster Pàdel Skoda Auto
Garau, al club Tennis Tortosa

REDACCIÓ

En la jornada vinent, el
C.H. Amposta LAGRAMA

s’enfronta al Castelldefels,
rival directe, en un partit
decisiu per a les seues
aspiracions

Proper partit

El guanyador fou Ahmed
Al Qayed (1:13’ 42’’), el
segon classificat va ser J.
Manuel Juarez (1:19’04’’)
i el tercer, Gerard Borràs
(1:21’33’’).

Sènior masculí

El Nautic Amposta va
aconseguir la tercera posi-
ció en el «V Abierto
Internacional de Remo de
Andalucía», que es va cele-
brar al Centre d’Alt
Rendiment de Rem i
Piragüisme de la Cartuja.
En aquesta prova, en la
que hi van pendre-hi part
uns trenta clubs. El Rem
Tortosa fou cinquè; el
Nàutic Tarragona sisè, i el
Nàutic Sant Carles de la
Ràpita divuitè. 
El Nàutic Amposta, que va
sumar 1252 puntos, sola-
ment va ser superat pel
Labradores con 1902 i pel

Náutic de Sevilla amb
1878. 
L’entitat del Montsià va fer
dos ors, quatre plates i
dos bronzes mentre que el
Rem Tortosa també va
estar a un gran nivell,
obtenint la cinquena plaça
final amb 1172 punts, i
dos ors, cuatro plates i un
bronze.

Bons resultats 
ebrencs a Sevilla

El Nautic Amposta, tercer

REDACCIÓ

REM

El Rem Tortosa fou
cinquè mentre que el
Nàutic Sant Carles de la
Ràpita va acabar en la
divuitena posició.

Bon nivell

Jugadors del Màster Skoda Auto Garau, celebrat al CT Tortosa.
ME

Torna el cross.
Cedida
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Lluïsa Roig, guanyadora del Concurs Nacional de Vestits de Paper celebrat a Mollerussa

La redacció de MÉS EBRE

ha estimat oportú, que
aquesta setmana el
CRACK recaigue sobre
l'ampostina, Lluïsa Roig,
per quedar guanyadora
en la 44ª edició del
Concurs Nacional de
Vestits de Paper de
Mollerussa, en roba d'é-
poca amb un vestit que
portava per nom «Reina
Isabel». 

ME: Enguany, justa-
ment, el concurs ha
comptat amb el seu
rècord de partici-
pants amb un total de
80 creacions, una
xifra molt superior a
la cinquantena de
vestits que van con-
cursar l'any passat.
D'aquestes peces,
només  13 eren d'è-
poca, perquè són els
vestits que més cos-
ten a realitzar. T'ho
pensaves que resulta-
ries guanyadora?

LLR:  La veritat es que
no, de fet durant la rea-
lització del vestit em
vaig quedar sense
paper, i aquí no en
venen, vaig estar fins a
l'últim moment cosint,
em pensava que no arri-
bava, però al final ens

vam presentar. Quan
vam arribar allà ens van
comentar que uns altres
concursants també
havien presentat un
model d'època i amb el
mateix nom, a més es
tractava de tot un equip
en la realització d'a-
quest i això vulgues o no
pot influir, però final-
ment vaig guanyar, i
quan un dels teus vestits
guanya te n'oblides de
tots els nervis i nits
cosint fins a altes hores.

ME: Quan tardes en
cosir un vestit d'èpo-
ca?
LLR: Mas filles m'han
ajudat des de sempre,
però un vestit d'aquests
et pot tindre treballant
uns nou mesos perfecta-
ment, ja que és molt
important treballar els
detalls.

ME: Abans has

comentat que per
aquestes contrades
no trobes paper. Què
fas?
LLR: És un paper que
descoloreix molt aviat
així que els llocs als que
anava al principi, al final,
van decidir no vendren

més perquè si els sobra-
va paper se'ls feia
malbé.

ME: A casa, això dels
vestits, com ho viviu?
LLR: Jo fa trenta o qua-
ranta anys, ja vaig guan-
yar un premi per un ves-
tit de nòvia fet de paper
a un concurs celebrat a
Amposta, però després
em vaig casar i ho vaig
deixar, fins que les
meves filles van desco-
brir la fotografia en què
Soriano Montagut m'en-
tregava la copa. Des d'a-
leshores vam reengan-
xar la costum i mira fins
ara. Les meves filles
també s'han presentat a
concursos amb els seus
dissenys, ara la que més
m'acompanya és la peti-
ta, Maria Jesús.

ME: Des de la teva
experiència en aquest
món. Explica’ns algu-
na cosa a tindre en
compte per tal que un
vestit llueixi millor?
LLR: És molt important
que, per a que els
detalls que realitzes des-
taquin, el poses sobre
tons foscos. Si tu sobre
un negre o un roig poses
la filigrana dorada se
veurà molt més i per
tant, també, lluïrà més.

ME: Durant el con-
curs, el jurat com sap
que realment els ves-
tits estan confeccio-
nats amb paper?
LLR: Amb una tècnica
molt senzilla, en crema

un tros.

ME: Has sortit mai
vestida de paper al
carrer?
LLR: No, jo no, però se
de persones que si. En
principi són vestits que
no et permeten mou-
re't tranquil·lament.

ME: Què fas després
amb els vestits?
LLR: A casa no els pots
guardar en condicions
perquè el paper es fa
malbé molt ràpid. A

Mollerussa potser
també perquè porten
40 anys de tradició a
les esquenes es va
crear un museu magní-
fic que permet tindre
els models guanyadors.
Això s'hauria de fer aquí

a Amposta, perquè és
una llàstima, però de
moment ningú ha dit
res.

Moltes gràcies Lluïsa i
moltes felicitats per
aquest premi!

En aquest 44 concurs de vestits de paper
amb rècord de participació, han tornat a
fixar-se amb els dissenys d’aquesta
ampostina.

Rècord de participació a Mollerussa

«Des de petites han participat, ja sigui a
sobre de les passarel·les o confeccionant

activament en la realització d’aquests
tipus de vestits»

Les quatre filles de Lluïsa Roig
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n

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

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

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

ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49

LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1

GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8

LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36

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

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

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13

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

ROQUETES

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

ELS MUNTELLS

Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA

Ajuntament Avda. Catalunya, 22-30

TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

www.mesebre.cat
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Aquesta setmana farem la darrera recepta de l'any, acompanyats de l'Andrés Buj del 
restaurant LES ALGUES de La Ràpita us convidem a tastar el nostre Tataki de tonyina

Per realitzar la nostra re-
cepta necessitarem un filet
de tonyina, unes tomates
xerri amb oli de vainilla,
una ceba diable, uns germi-
nats de remolatxa, una re-
cucció de mòdena i unes
fulles d'enciam o d'espi-
nacs. Abans de començar
la recepta aclarirem en què
consisteix la ceba diable.
La ceba diable consisteis
en potxar una ceba durant
unes poques hores (tres o
quatre) amb vinagre de mò-

dena per donar-li un sentit
agre-dolç. Posarem una pa-
ella al foc i deixarem que
es calente fins que surte
fum, a continuació hi afegi-
rem un raig d'oli d'oliva ver-
ge i marcarem el filet de
tonyina per les dues ban-
des, retirarem i el reserva-
rem. A continuació, a la
mateixa paella hi posarem
la ceba diable i les tomates
xerri, les saltejarem duran
un o dos minuts, i procedi-
rem a decorar el plat amb
la reducció, les tomates, la
ceba i el germinat. 

Aquesta i altres
receptes les podeu consul-
tar al nostre blog d’inter-
net, si entreu a www.pri-
mentons .b logspot .com,
podreu visualitzar les da-
rreres receptes que hem
estat fent per Canal TE.

«Primentons i Tomates». Avui: Tataki de tonyina

La carn de tonyina
és molt apreciada i
es troba al mercat
generalment en con-
serva, però també
fresca, la seua carn
és ferma, agradable
al paladar i nutritiva
i conté olis omega-3
molt importants per
a una nutrició equili-
brada.

REDACCIO

Imatge del Tataki de tonyina.
ME

Andrés Buj i Amado treballant a la cuina de Canal TE
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 senti-
mental , sense consultar al teu cor i sense
analitzar bé les conseqüències , acabaràs
lamentant-te  després.  

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que ara estableixis una forta
atracció cap a algú que fins ara només t'ha-
via interessat 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 insupe-
rables, 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.

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

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

Gonzalo Alfredo Rodrigo Sujar de la Creu, 32 (Paüls)  977492213 / 679806323

Renau Audi, Manuel Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735  

Ulldemolins Reverter, Xavier        Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

8º 3°NÚVOLNUVOLOSITAT 
VARIABLE

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 serè o poc ennuvolat per núvols alts. A par-
tir d'aleshores la nuvolositat augmentarà pel sud del país fins a
quedar entre molt ennuvolat i cobert a la meitat sud i mig ennu-
volat a la resta al final del dia. Independentment, al sector cen-
tral del litoral i Prelitoral hi haurà intervals de núvols baixos tota
la jornada. 

Precipitacions: 
a partir de migdia s'esperen nevades al vessant nord del
Pirineu. 

Temperatures: 
les mínimes baixaran lleugerament, o fins i tot moderadament a
punts de l'interior. Les màximes seran similars. 

Visibilitat: 
bona en conjunt, tot i que fins a mig matí serà puntualment
regular a planes i fondalades de l'interior per la presència de
boires i boirines. 

Vent: 
bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat. A
l'Empordà bufarà tramuntana entre fluixa i moderada amb cops
forts a partir de la tarda, i a la vall de l'Ebre bufarà mestral
entre fluix i moderat amb alguns cops forts a partir del vespre.

Estat del mar: 

Costa Brava:
el vent serà de component nord entre fluix i moderat arreu, amb
cops forts a partir de la tarda al nord del cap de Begur.
Maror al nord del cap de Creus i marejol a la resta. Mar de fons
del nord. 

Costa Central:
bufarà de component oest entre fluix i moderat fins a migdia, i
de component nord entre fluix i moderat a partir d'aleshores.
Marejol. 

Costa Daurada:
bufarà de component oest entre fluix i moderat, amb mestral al
sud del cap de Salou més reforçat al principi i al final del dia.
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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En aquests dies en què les
notícies es barregen, no
perquè tinguin res a veure,
sinó perquè en l'actualitat
és tan important el que ha
passat amb l'impost de
successions com veure la
foto de la Esteban després
de l'operació de cirurgia. I
sumeu-li el fred que fa,
propi d'aquestes dates
que s'apropen, tan immen-
sament curioses i boni-
ques, una comença el pro-
cés d'intentar recordar per

ordre d'importància, total-
ment subjectiva, el que ha
passat al llarg d’aquest

2009, i que ens ha mar-
cat, o almenys m'ha mar-
cat a mi. Ja que en breu
canviarem d'any i toca fer
balanç. Oi, què ja sentiu
de fons a Anna Torroja
amb la cançó de «la cuen-
ta atrás?» Què per cert,
aprofito per dir-vos que
demà  a Jesús, dintre dels
actes organitzats per
recaptar diners a fi de
reposar les carrosses de
reis que algun indocumen-
tat va cremar aquest estiu
passat, tornarà DALAI -els
clons de Mecano-. Ells
seran alguns dels artistes
convidats dels quals
podreu gaudir-ne de mane-
ra totalment gratuïta al
Casal de Jesús. Però tor-
nant a les balancetes,
aquest 2009 al nostre
territori han succeït mol-
tes coses, potser la que
més conseqüències ha
comportat ha estat el tan-
cament de la LEAR de
Roquetes, però a banda
han hagut infinitat de
coses, que durant aquest
any s’han plantejat i que
agafaran forma en el pro-
per 2010, llavors és quan
em plantejo tot el que s’ha
fet i si els resultats dona-
ran fruits dolços o borts,
sincerament tinc curiositat
en saber-ho! De totes for-

mes i tornant als diferents
actes solidaris que els
municipis estan duent a

terme, també vull recor-
dar-vos que demà dissab-
te a Deltebre tindrà lloc la
recollida de menjar i man-
tes per al fred, de cara a
alleujar les penúries de
moltes persones, que el
Nadal d'enguany, només
serà una cosa: fred!.  Així
és la vida, o ces't la vie
que diuen els francesos,
però certament, així és,
una contradicció continua i
que aquestes festivitats,
no sé perquè tenen la
capacitat d'exaltar i exage-
rar, el bo i el dolent, tot en
dosis letals i llavors quan
tot s'engrandeix de cop,
ens desunflem i tornem a

estar a la linia de sortida
per engegar una nova
cursa que ens portarà a
travessar tot un nou any,
en aquest cas el 2010.
Per tal que la cursa resulte
el més còmoda possible
vos recomano que durant
aquests dies tingueu
compte amb els dinars,
sopars, dinars i sopars en
els que ens deixem anar,
perquè còrrer amb kilos
de més, qui més qui
menys sap, que si no són
kilos d'aquells que tots
ens agradaria tenir de més
al banc, fan molt mal per
maniobrar. Dit això no puc
per menys, recordar-vos

que ara que neva al Port,
pugeu a fer unes merave-
lloses fotos des de l'ante-
na de Caro, però que tin-
gueu precaució i no per fer
els aventurers/aventure-

res (el tema de la paritat
me cansa, quan a escriure-
ho) i que hagin de venir a
rescatar-vos. La veritat,

l’article d’avui, aparent-
ment estèril, té un rera-
fons que no ho és tant i és
el fet que vull aprofitar des
d’aquest, el meu indret,
Felicitar-vos els Nadals i

que unflats o desunflats,
agafeu energies per al
2010, que encara hem de
donar molta guerra!

La balanceta de la consciència

El Nadal dóna peu a infi-
nitat de relats, tants que
de cop et pots veure sa-
turada. Podem parlar de
milers de coses, que
existeixen al llarg de tot
l’any, però que no sé per
quina regla de tres, pre-
nen molta rellevància:
solidaritat amb els més
necessitats, regals,
menjar, festa, etc... I el
tema per excel·lència.
fer balanç de tot l’any,
per què? No tinc ni idea,
però passa...

«S’apropa fí d’any, i és de rebut fer balanç de l’any que estem a punt de deixar, no us agobieu, no val la pena»

DIANA MAR

Cedida

Que arribi Nadal i no t’agradin els dolços...

I què t’encertin el regal de Reis...

És una sort...
Analitzant fredament la situació, em pregunto,

això del canvi climàtic,farà que arribi un moment

que celebrem els Nadals amb mànega curta?

Sabeu que trobo...

CABÒRIES, TEÒRIES I ALTRES SUBSTÀNCIES AL.LUCINÒGENES

 


