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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L'Ajuntament de Tortosa
presenta un nou aparcament
en superfície gratuït a
Ferreries Nord .

P4

Avancen dos mesos el
dessecament dels arrossars
del Delta per reduir a la
meitat la població del cargol
poma.

P6

Societat

1.145 famílies ja poden
portar flors als seus morts
durant la Guerra Civil.

P9

Esports

Dilluns vinent, dia 1 de
novembre, derbi ebrenc a la
Primera catalana: el Tortosa
rebrà la Rapitenca (17 h).

P10

L'Església de la Santíssima Trinitat de Sant Carles de la Ràpita es va quedar petita, aquest dimarts, en el multitudinari funeral per
Estela Calduch, la jove treballadora del Banc Santander a Cambrils. Molts dels assistents es van haver de quedar fora del temple
per la gran afluència de persones que van voler estar amb la família en aquests moments difícils. Aquest poble del Montsià viu
moment de consternació i de dol per aquesta pèrdua. Un crit unànim reclama justícia.   P3

«Volem justícia per a Estela»

La Policia Local de l'Ampolla (Baix Ebre) ha localitzat aquest dijous al matí el cos sense vida d'un
home dins del mar, al port pesquer del municipi. El cos de seguretat local ha avisat els Mossos
d'Esquadra, que s'han traslladat fins al port i amb la unitat subaquàtica han tret el cadàver de
l'aigua. Tot i que s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia, els Mossos han informat que la
hipòtesi principal és la de mort accidental. L'home, Aniceto M. L., veí de l'Ampolla i de 41 anys,
segons fonts consultades, era un delinqüent habitual del municipi i tenia nombrosos antece-
dents penals per robatoris. Alguns veïns han explicat que feia poc que havia sortit de la presó.

Troben un cos sense vida al port pesquer de l’Ampolla
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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 

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

www.mesebre.cat

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

Per al PSC, per als socialis-
tes, el més important han
estat i continuen sent les
persones. Assistim en
aquests moments a una
situació complicada no
només al nostre país, sinó
arreu d'Europa i del món,
una crisi econòmica que
sacseja sobretot els més
febles, els treballadors i tre-
balladores, la gent que viu
només de la seva nòmina.
Des de CiU, s'aferren al dis-
curs fàcil de la crítica popu-
lista i demagògica, donada
la manca de noves idees
per vendre el seu programa
electoral, que no és res
més que un dejà vu que ja
vam patir, amb les mateixes
cares Mas, Espadaler,
Puig... que no són cap
canvi, ni tan sols un recanvi,
com bé deia el president
Montilla. 
Han estat els diferents
governs progressistes, pri-
mer amb el president
Maragall i ara amb el presi-
dent Montilla, els que hem
pensat en planificar el nos-
tre futur, els que hem tripli-
cat la inversió a casa nostra
amb 700 milions d'euros
que ens permeten
començar a agafar força i
ser competitius en el con-
junt de Catalunya. Hem enfi-
lat el camí, no l'aturem
davant promeses de pseu-
docanvis.
No volem ser cofois, la
legislatura que acaba no ha
estat fàcil i queda encara
molta feina per fer. Però no
podem deixar de reivindicar
tot el que hem fet, tot el que

hem millorat. Bona mostra
de tot plegat han estat les
darreres obres que hem
pogut enllestir, sobretot la
carretera que uneix Horta
amb Xerta, una connexió de
vital importància, i el pont
nou entre Sant Jaume
d'Enveja i Deltebre que no
només respon a una reivin-
dicació històrica dels dos
municipis sinó que enllaça
els dos hemideltes. El
mateix dia a Tivenys inau-
guràvem la nova piscina
municipal i al dia següent, a
Tortosa, la caserna dels
Mossos. Obres que s'afe-
geixen a un gran llistat d'ac-
tuacions que ens han
permès diposar de més ser-
veis a tots els municipis,
només cal que mirem al
nostre voltant i ho compro-
varem, que tenen a veure i
molt amb la nostra qualitat
de vida: millores en l'educa-
ció, en la sanitat i també
més respecte a la cultura i
al nostre entorn. Pensant en
el general de les Terres de
l'Ebre i en el concret de
cadascun dels nostres
municipis. A Tivenys mateix,
d'on tinc l'honor de ser
alcaldessa, les piscines
representen una obra
emblemàtica, àmpliament
demandada, una actuació
que s'afegeix a la del nou
ajuntament, l'escola bres-
sol, el nou consultori mèdic
i el recinte firal, entre moltes
altres actuacions del govern
de la Generalitat, del govern
liderat pel PSC, al nostre
municipi. I com a Tivenys,
als 52 municipis de les
Terres de l'Ebre. Siguem-ne
conscients. Recordem el
paper de cadascú davant
una cita tan important com
són les eleccions. I sobre-
tot, no ens quedem a casa.
Hi ha massa coses en joc. 

Maria Beltran
Alcaldessa de Tivenys i
diputada provincial.

El Canvi Real: hem triplicat la inversió 

a les Terres de l'Ebre

Opinió

Gairebé tothom ja els hi ha vist la cara,
ningú de moment sap on estan i tothom
clama venjança! 
Llavors apareixen noves informacions sobre
l'assassinat a la sucursal de Cambrils del

Banc Santander. 
Quan tothom ja els ha condemnat, ens assa-
bentem que ells mateixos van ser els pri-
mers sorpresos del tret i que per això

“suposadament” van romandre tan sols un
minut i cinquanta-nou segons dintre de l'ofi-
cina. 
No, podran ser els primers sorpresos o els
primers inútils que ni tant sols saben com
utilitzar una arma, però no té cap tipus de
justificació el “ho sento no sabia que no por-
tava el seguro posat”. Des d'aquesta
redacció ens volem sumar als milers de per-
sones que han condemnat aquest tràgic
succés, desitjant que d'alguna manera ser-
veixi per a solucionar alguna cosa.
Llastimosament una vida mai val la pena que
sigui malgastada per a res, però anem a
veure si entre altres coses s'aconsegueix
que no es puguin entrar armes de cap tipus,
en aquest cas a una entitat bancària. 

Editorial

El “no ho sabia” hauria de ser un agravant!

«Quan tothom ja els ha condemnat, ens assabentem
que ells mateixos van ser els primers sorpresos del

tret i que per això ‘suposadament’
van romandre solament un minut i cinquanta-nou

segons dins de l’oficina»

Tots sabem que
hi ha almenys
tres usos de la
memòria. Segons
Paul Ricoeur: la
memòria impedi-
da representa la
compulsió huma-
na a la repetició
dels fets histò-
rics, sense saber
ni tan sols que els
estem repetint, i
que actua contra nosaltres mateixos, ja
que impedeix reconèixer-nos en el que vam
ser i en el que fem i farem. La memòria
manipulada que es basa en una tergiversa-
ció ideològica de la memòria, la manifesta-
ció més radical de la qual és el racisme i la
xenofòbia contra l'altre. I la memòria obliga-
da representa el deure de l'ésser humà de
recordar els horrors i les injustícies come-
ses contra un col·lectiu de persones, i de
recordar-los-les als altres, als que no en
tenen, de memòria. Aquesta memòria obli-
gada és l'únic tipus de memòria que pot
actuar contra l'oblit. Però no contra qualse-
vol, ni tan sols contra l'oblit en general o
contra el dret a oblidar, moltes vegades
necessari per saber què és el que hem de
recordar i quins són els objectius d'aques-
ta discriminació del record. Sinó contra l'o-
blit de les injustícies, contra l'oblit que impli-
ca engany o silenci còmplice i que ajuda a
establir posteriors dinàmiques de domina-
ció. Aquest tipus de memòria és imprescin-
dible per a una acció transformadora de
l'ésser humà en tots els seus contextos
socials, polítics, econòmics i culturals.
Aquest dret a la memòria té el deure de
recordar les injustícies i de reparar les víc-
times que han causat. Es tracta d'una deci-
sió conscient de no oblidar, com a deman-
da ètica de lluita per la justícia. Tant el dret
de tots a la memòria com el dret de les víc-
times a obtenir reparació són àmpliament
reconeguts i consagrats en l'àmbit del Dret

Internacional dels Drets Humans i també en
la jurisprudència de la Justícia universal del
tribunals internacionals. El dret a la memò-
ria és el dret que qualsevol persona té a
conèixer la veritat.
La reparació a les víctimes s'entén en un
sentit ampli perquè el coneixement i el
record de la veritat són passos necessaris
i imprescindibles per aspirar a una repara-
ció integral de la seva dignitat. És una
qüestió de fer-los partícips de la història,
d'ocupar espais negats en  la seva història
personal però, també en la història i identi-
tat col·lectives. En aquest procés de recu-
peració de la memòria no es tracta de reo-
brir velles ferides, com alguns diuen, si
suposem que estan tancades; ni de reven-
gisme, com diuen altres; sinó d'afrontar la
dimensió bifrontal de qualsevol esdeveni-
ment històric i analitzar les seves causes
reals. Únicament d'aquesta manera es
poden anar construint principis ètics gene-
rals, més enllà dels fets concrets, que ens
permetin discernir entre allò que ens convé
fer o no fer, en el present i en el futur. Així
en aquest espai on es guarden les restes
dels desapareguts de la batalla de l'Ebre,
volem dignificar-los.  El consistori de la
Fatarella vol recordar que fou aquí on es va
gestar l'ossera, aquests Memorial de les
Camposines, el primer espai construït per
dignificar-los. De fet, anteriors consistoris
van treballar per a què es pogués celebrar
aquesta commemoració i per això el con-
sistori que represento se sent decebut i uti-
litzat, perquè no s'ha comptat amb el con-
sistori per apropar mes aquest acte al
poble. Sabem que la Fatarella és un poble
petit, allunyat, on s'hi ha d'anar expressa-
ment per això estem dolguts, ja que és un
dels pobles on més es va patir la batalla de
l'Ebre, on s'han trobat moltes restes i on
sempre hem acollit als familiars dels desa-
pareguts amb la consideració que es
mereixen.

Carme Pelejà
Alcaldessa de la Fatarella.

El dret a la memòria és el dret a conèixer la veritat

Condol a la familia de la noia rapitenca assessinada a Cambrils

Opinió

Des de l'Associació Cultural Lo Terreno volem
donar el màxim suport i el condol a la família
de la noia rapitenca que ha estat assassinada
a una entitat bancària de Cambrils. 

La vida de la noia de 25 anys ha estat estron-
cada per uns atracadors als qui esperem que
caigui tot el pes de la justícia sobre ells.

Associació Cultural Lo Terreno
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Els fets van succeïr
dilluns. Els dos atraca-
dors entraven a la sucur-
sal del Banc Santander a
Cambrils a dos quarts de
deu del matí i sortien
pocs minuts después. 
En aquell moment eren
tres les persones que
treballaven a l'interior de
l'oficina.
Tant sols dos minuts.
Aquest és el temps que
va passar entre l'entrada
dels atracadors a l'ofici-
na bancària, a les 8.44
hores del matí, i la seva
sortida després d'haver
disparat l’arma de foc,
causant la mort de la
jove treballadora. 
Ni tan sols van endur-se
el botí que anaven a bus-
car. Les imatges de les
càmeres de seguretat
del banc mostren la cara
dels dos assaltants, tot i
que amb perruques i
bigotis i barbes postis-

ses. 
La noia assassinada feia
de caixera en el moment
de l'atracament i estava
protegida darrere del

vidre blindat. Tot apunta
que no va oposar
resistència però un dels
atracadors va disparar
pel forat que hi ha entre

el vidre i la safata de
seguretat, per on el
client i l'empleat s'inter-
canvien documents. La
bala es va introduir al
coll, tocant-li de ple una
artèria, i li va causar la
mort al cap de pocs
minuts. 
Estela Calduch era ente-
rrada a les set de la
tarda d´aquest dimarts a
la seva localitat d'origen,
Sant Carles de la Ràpita.

Durant el dia les mostres
de condol a la família
van ser constants. Les
banderes del municipi
onejaven a mitja asta i

durant cinc minuts, al
migdia, davant
l’Ajuntament, es feia el
silenci a la localitat del
Montsià. Cambrils també
mostrava el seu rebuig
de la mateixa manera.
Tot i que la jove vivia des
de feia un temps a Mont-
Roig del Camp, els seus
veïns de tota la vida es
van apropar per solidarit-
zar-se amb la família. 
La policia, a hores d’
ara, encara busca els
dos homes. El dispositiu
que dilluns van engegar
els Mossos d'Esquadra a
la rodalia de Cambrils
ràpidament es va
ampliar i ara la policia
espanyola ha activat una
alerta perquè la recerca
s'estengui a la resta del
territori peninsular.
Estela Calduch treballa-
va pels matins al banc i
combinava la feina amb
els estudis d'econòmi-
ques a la Universitat
Rovira i Virgili de
Tarragona. 
Precisament el centre
declarava tres dies de
dol oficial.

Un intent de robatori a Cambrils acaba
amb la vida d’una noia de la Ràpita

Consternació al muni-
cipi de Sant Carles de
la Ràpita per l'assassi-
nat d'una jove de 25
anys, Estela Calduch,
veïna del municipi,
que treballava de cai-
xera en una entitat
bancària de Cambrils. 

Estela Calduch, de 25 anys, va resultar ferida de mort amb una arma de foc

Les mostres de suport i condol a la familia de la víctima han estat constants

TG

La policia segueix buscant els dos homes implicats en l’assassinat d’Estela Calduch.

Estela fou enterrada, aquest dimarts, a la

seva localitat d’origen, Sant Carles de la

Ràpita. Les mostres de condol a la familia

foren continues

Ràbia i desesperació

Les banderes del municipi onejaven a mitja

asta i durant cinc minuts es va fer el silenci

davant l’Ajuntament

Rebuig unànim



terres de l’ebrediarimés
ebre
4

DIVENDRES 29
D’OCTUBRE

DE 2010

Són un centenar de noves
places d'estacionament
que, per la seva ubicació
en un dels principals
accessos a la ciutat de
Tortosa, ha d'actuar com
a aparcament dissuassori
en el marc del Pla de
Mobilitat Sostenible, tal i
com ha explicat l'alcalde,
Ferran Bel, que s'ha fet
acompanyar dels regi-
dors d'Urbanisme,
Meritxell Roigé, i del regi-
dor de barri, Emili
Lehmann. El nou pàrquing
ocupa uns terrenys de
2.544 m2 que l'empresa

oliera Faiges va cedir
anticipadament a
l'Ajuntament de la ciutat
en el marc d'un conveni
urbanístic. 
L’ Empresa Servidel ha
fet l'obra amb un pressu-
post d'adjudicació de
99.279 euros, que s'ha
finançat amb càrrec al
Fondo Estatal para el
Empleo y la
Sostenibilidad Local. 
L'alcalde, Ferran Bel, ha
recordat que aquest apar-
cament dóna resposta a
una històrica reivindicació
veïnal i que s'emmarca en
la planificació de nous
estacionaments en super-
fície i soterrats que
l'Ajuntament de Tortosa
ha posat en marxa durant
el present mandat munici-
pal 2007-2011. 
Així, durant aquests qua-
tre anys, l'Ajuntament
tindrà operatius o en
construcció més de
1.100 noves places d'es-
tacionament en els apar-
caments en superfície
gratuïts de Ferreries Nord
i Temple, i en els aparca-

ments soterrats del
Carrilet, Mossèn Sol, edi-
fici de les delegacions
(c.Montcada) i plaça
Joaquim Bau. 
La construcció de l'apar-
cament de la zona centre

de la ciutat està pendent
de la cessió dels terrenys
per part d'ADIF. 
L'alcalde ha avançat que
en les properes setmanes
s'iniciaran les obres de
l'aparcament de la plaça

Joaquim Bau, fet que obli-
garà a adaptar algun
espai per fer-hi places
d'estacionament provisio-
nal, ja que les actualment
en servei a la plaça que-
daran inutilitzades.

L'Ajuntament de
Tortosa ha presentat
un nou aparcament en
superfície i gratuït a
Ferreries, entre els
carrers del Comerç i
Pompeu Fabra, a la
zona nord del barri.

REDACCIÓ

Són un centenar de noves places d’aparcament.
Cedida

El grup Balfegó, principal
empresa del sector de l'en-
cerclament de la tonyina
roja a Catalunya, celebrà  a
l'Ametlla de Mar la tercera
edició de les jornades dedi-
cades a avaluar la situació
de l'espècie al Mediterrani.
Després de dos anys d'in-
tenses amenaces pel sec-

tor a causa de la davallada
acusada de l'estoc en les
últimes dècades, tots els
indicadors oferts pels cien-
tífics i polítics presents al
Baix Ebre indiquen que, per
primer cop, la població es
recupera. Els responsables
del grup Balfegó es van
mostrar visiblement satis-

fets per aquestes dades
però també s'accentuà la
preocupació dels efectes
del boicot mundial al con-
sum d'aquest peix promo-
gut per l'organització
WWF/Adena.
Els ecologistes han infor-
mat que des de 2009, més
de 500 xefs francesos

renuncien a oferir tonyina
roja. 
En la mateixa línia, des de
gener de 2010, 475 esta-
bliments de luxe en 57 paï-

sos de tot el món associats
a la cadena Relais et
Châteaux, tampoc oferei-
xen tonyina roja en les
seves cartes. 

III Edició de les Jornades 
de la tonyina roja

A l’Ametlla de Mar, per avaluar la situació de l’espècie al Mediterrani

Connecta't 2010 consis-
teix en el desenvolupa-
ment d'accions formatives
que beneficiaran al voltant
de 6.000 persones en
situació d'atur a tot
Catalunya. Es formaran
aquestes persones per
facilitar oportunitats d'in-
serció laboral mitjançant el
coneixement bàsic de les
TIC com a eines útils per a
la recerca de feina, familia-
ritzar-les amb les tecnolo-
gies i posar al seu abast
eines i tècniques que
impulsin la seva recerca
de feina. El programa està
gestionat pel Servei
d'Ocupació de Catalunya
del Departament de
Treball.

Formació per a
les persones

aturades

La Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre (CHE)
ja té tancats els cabals
ecològics de la conca de
l'Ebre, excepte el del Segre
i el del tram final del riu, el
qual és imprescindible per
garantir la pervivència del
Delta. El president de la
CHE, Rafael Romeo va dir
que espera a finals d'any
haver consensuat amb els
usuaris del riu i les comuni-
tats autònomes de la conca
una proposta concreta.
Aquesta declaració d'inten-
cions, Romeo la va fer des-
prés de la reunió del Consell
de l'Aigua de l'Ebre a
Saragossa. 

Tancats els
cabals ecològics

de l’Ebre

Nou aparcament gratuït a Ferreries Nord
Situat entre els carrers del Comerç i Pompeu Fabra
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La jornada de professionals
que es va celebrar dilluns va
ser la més participativa de
les que s'han fet fins ara a
Ebre Gourmet, amb 75 pro-

fessionals inscrits: restaura-
dors, estudiants d'hostale-
ria i turisme i també alguns
productors, sobretot de les
Terres de l'Ebre, però
també hi van participar pro-
fessionals del
camp de Tarragona i les

comarques de Barcelona i
Girona. 
Una de les
novetats de la jornada va
ser el Workshop
Agroalimentari. Hi van parti-
cipar 14 productors de les
Terres de l'Ebre i hi va

haver-hi un gran interès per
part dels professionals
assistents a la fira de poder
participar-hi  i  establir  rela-
cions  comercials  amb  els
productors  que  es promo-
cionen a la fira. 
La jornada de professionals
va estar dedicada a l'arròs i
l'oli.   
Pel que fa a l'arròs del Delta
de l'Ebre, la cooperativa
Arrossaires va presentar les
diferents varietats que es
cultiven i es comercialitzen
i, després, el cuiner
Alexis Aliau, del restaurant
Ferment de Deltebre va ofe-
rir una classe magistral
sobre arrossos innovadors.
Seguidament es va fer la
presentació dels olis de les
DOP Baix Ebre-Montsià i
Terra  Alta  que  va anar
acompanyada  d'una  clas-
se  magistral  de  Jaume
Biarnés, Cap de cuina de la
Fundació Alícia sobre noves
tècniques de l'oli d'oliva per
a postres de restaurant. El

matí va acabar amb la pre-
sentació i tast del productes
del Celler Cal Menescal de
Bot. 
L'activitat vitivinícola d'a-
quest celler es remunta al
segle XVII
quan s'inicia la producció
familiar de raïm. El
1860 s'inicia el procés de
transformació del raïm en
vi, un vi que començaren a
comercialitzar a partir del
1907. 
Actualment els propietaris
continuen amb la tradició
familiar i des de l'any 2000
aposten per la comercialit-
zació d'una àmplia gamma
de vins de qualitat. 
Per   cloure   la   Jornada
de   Professionals  es van
entregar els   Premis   a
l'Excel·lència  EBRE GOURMET

2010           amb   l'obje tiu
de   reconèixer   les
experiències i trajectòries
més destacades en el
camp de l'agroindústria, la
restauració i el turisme. 

EBRE GOURMET tanca portes amb èxit
de participants i assistència

La Jornada de
Professionals va posar
dilluns el punt i fin
al a la IV edició d'Ebre
Gourmet, la Fira
Gastronòmica de les
Terres de l'Ebre, i que
va cloure amb
els  Premis  a
l ’ E x c e l . l è n c i a
2010  amb  l'objectiu
de     reconèixer  les
experiències   i   tra-
jectòries   més   desta-
cades   en   el   ca   mp
de   l’agroindústria, la
restauració i el turis-
me.

L’edició d’aquest any va cloure amb la Jornada de Professionals

REDACCIÓ

Guanyadors d’ aquesta edició.

Cedida

L'Institut pel
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
(IDECE) ha informat al
Consell Rector de l'organis-
me que destinarà els
250.000 euros rebuts del
fons de reindustrialització
del Ministeri d'Indústria a
acabar la primera fase del
polígon industrial del Molló,
a la Ribera d'Ebre. Segons
ha explicat el secretari gene-
ral per a la Planificació
Territorial, Oriol Nel·lo, les
obres de la primera fase d'a-
quest polígon estan molt
avançades i confien poder
acabar-les i començar la
comercialització de par-
cel·les en els pròxims
mesos. 

250.000 euros per al
polígon industrial

del Molló

La candidata del PSC a
les properes eleccions al
Parlament de Catalunya
per  Tarragona, Núria
Ventura, ha apostat per-
què tots els ens de pro-
moció econòmica i
empresarial de les Terres
de l'Ebre s'unifiquin a tra-
vés d'un nou organisme
que ampliaria les funcions
i competències de
l'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
(IDECE), amb la qual cosa
es racionalitzaria l'oferta
en l'àmbit de la promoció
territorial, es simplifica-
rien els recursos i millora-
rien en eficència per tal
d'evitar interferències.

La crisi, prioritat
del PSC a l’Ebre

Les Terres de l'Ebre ja
coneixen com serà el futur
hospital de referència del
territori. 
La consellera de Salut,
Marina Geli, va presidir
divendres la presentació
del projecte a l'Auditori de
Tortosa després que el
passat 20 d'octubre la

comissió tècnica escollís
el projecte de l'equip d'ar-
quitectes Sílvia Barberà,
Esteve Bonell, i Josep
Maria Gil. 
L'edifici tindrà dues plan-
tes en alçada i una semi-
soterrada i s'estructura en
quatre blocs. Segons l'ar-
quitecte, s'ha optat per fer

un hospital amb una certa
'deformació' per adaptar-
lo al lloc on estarà ubicat,
al Pla Parcial de la
Farinera, al barri de
Ferreries de Tortosa. La
forma de 'U' que adquireix
l'edifici en direcció sud-
oest busca protegir-se del
vent.

Ja es coneix com serà el futur
hospital de referència al territori

L’edifici tindrà forma de «U» per protegir-se del vent
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L'objectiu d'avançar dos
mesos aquest procés no
és altre que intentar reduir
a la meitat la població del
caragol poma, que ja es
compta per centenars de
milers d'exemplars.
Segons ha explicat el
secretari general
d'Agricultura, Xavier
Castella, l'eradicació no
serà fàcil ja que el caragol
poma 'és una de les cent
plagues més difícils de
destruir'. La Generalitat ha
descartat, a curt termini,
fer servir productes quí-
mics per combatre la
plaga pels efectes que tin-

dria en el medi ambient,
l'arròs o les muscleres. El
paisatge del marge esque-
rre del delta de l'Ebre serà
molt diferent aquest
hivern: els arrossars no
estaran inundats, sinó que
s'eixugaran. Precisament
dimecres, la Comunitat de
Regants de l'Esquerra de
l'Ebre va tancar la compor-
ta del canal per impedir
que l'aigua penetre als
camps i es calcula que
d'aquí a uns deu dies que-
darà seca la totalitat de
superfície d'arrossar d'a-
quest marge de riu, gaire-
bé 10.000 hectàrees.
L'administració preveu
que l'assecament dels
arrossars permetrà elimi-
nar un 50% dels centenars
de milers d'exemplars de
cargol poma que hi ha al
marge esquerre, però és
conscient que només amb
això no s'eradicarà la
plaga del mol·lusc invasor.
“El cargol pot viure sota
terra, de manera que serà
necessari remoure la terra
dels camps i aixafar-los
per eliminar-los”, va assen-

yalar el secretari general
d'Agricultura, Xavier
Castella, que juntament
amb el secretari general
de Medi Ambient, Eduard
Pallejà, i representants del
Ministeri de Medi Ambient,
la Confederació

Hidrogràfica de l'Ebre i
l'Agència Catalana de
l'Aigua, es va reunir amb
regants, arrossaires i
representants de les orga-
nitzacions agràries per
exposar-los les actuacions
que impulsa el govern per

reduir la plaga.
Castella va destacar la
importància d'instal·lar
barreres físiques als des-
guassos per impedir que
els exemplars de cargol
poma passen de les
sèquies als camps. 

La Comunitat de
Regants de l'Esquerra
de l'Ebre ha començat
a tancar comportes i
sortides d'aigua per
iniciar el dessecament
de 9.500 hectàrees
d'arrossars del Delta
de l'Ebre. 

REDACCIÓ

El caragol poma és una de les cent plagues  més difícils per destruir.
Cedida

El grup parlamentari de
CiU al Congrés dels
Diputats ha registrat més
d'un centenar d'esmenes
al projecte de Llei de
Pressupostos Generals de
l'Estat per a l'any 2011
per incrementar la inversió
que es fa a la demarcació

de Tarragona.
Concretament, segons el
diputat Jordi Jané les
esmenes permetrien incre-
mentar en més de 320
MEUR les aportacions de
l'Estat al Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre. 

Entre les obres més desta-
cades, hi ha 10 MEUR pel
tram de l'A-27 entre Valls i
Montblanc, o 5 MEUR per
cadascuna de les variants
de la N-420 a Gandesa,
Corbera d'Ebre (Terra
Alta), i Riudaecols (Baix
Camp). 

Així mateix, també es
reclamen 40 MEUR pel Pla

Integral de Protecció del
Delta de l'Ebre.

CiU reclama 40 MEUR pel Pla
Integral de Protecció del Delta
El grup parlamentari registra més d’ un centenar d’esmenes

El senador d'ERC del grup de
l'Entesa Catalana de
Progrés, Pere Muñoz, ha cri-
dat 'a la responsabilitat a CiU
i PSC' davant la disputa que
mantenen sobre el bloqueig
de l'autovia A-7 tot reclamant-
los, apel·lant al futur de les
comunicacions i l'economia
de les Terres de l'Ebre, que
desbloquegin la situació 'des
del diàleg i la voluntat políti-
ca'. 'És greu que, per interes-
sos i disputes en clau local
entre el PSC i CiU, Madrid tin-
gui l'excusa perfecta per
mantenir bloquejada l'A-7
mentre des de Tarragona a
l'Hospitalet de l'Infant ja hi
circulen els cotxes'.

ERC crida a la
responsabilitat

a CiU i PSC

Els productors de mol·lus-
cos del Delta de l'Ebre han
iniciat aquest mes d'octu-
bre un nou període de
'sembra' de l'ostra; una
cria que creixerà a les
badies del Fangar i els
Alfacs durant 15 mesos,
fins a l'hivern de l'any
vinent. Però tant  aquesta
producció, com la més
propera en el temps es
preveuen de mínims des-
prés de dos episodis con-
secutius de mortalitat
massiva de la cria. «L'any
passat va morir entre el
50 i el 60 per cent, men-
tre que la passada prima-
vera la mortalitat va arri-
bar al 80 per cent».

Una plaga que
afecta les ostres

del Delta

Comença el dessecament dels arrossars
Per combatre la plaga del caragol poma
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El president de la
Federació Socialista a les
Terres de l'Ebre, Joan
Sabaté, durant una entre-
vista al programa “Dixa'm
Vore” de Canal TE ahir
dijous, ha assegurat que
el magatzem temporal
centralitzat (MTC) de resi-
dus d'alta intensitat, defi-
nitivament no s'instal·larà
a Ascó. Afegint “no em
pertoca a mi comunicar-
ho, però com a represen-
tant socialista a les
Terres de l'Ebre li puc
garantir que el president
de la Generalitat m'ho ha
comunicat”. 
Aquestes declaracions

es donen el mateix dia
que l'entitat ecologista
Greenpeace i la platafor-
ma contra el cementiri
nuclear de Zarra, al País
Valencià, han dut a terme
un informe que apunta
que el Ministeri
d'Indústria va manipular
dades tècniques a l'as-
signació de punts a la
localitat valenciana com
a candidata a acollir el
cementiri nuclear. 
Segons han informat en
un comunicat, han pogut
saber que demà el
Consell de Ministres
anunciarà d'ubicar el
magatzem a la localitat

valenciana. 
La plataforma en contra
del cementiri en aquest
municipi diu que, fent un
ús correcte de la ponde-

ració feta servir per
Indústria, Ascó (Ribera
d'Ebre) seria millor candi-
data per acollir aquesta
polèmica instal·lació.

Les pintures de Mai Urgell

La pintora ebrenca, Mai Urgell, exposa una nova mostra de
les seves pintures al SABOGA BAR de Tortosa. Des de fa uns
anys, són  molts els establiments que han apostat per partici-
par en un circuit, on els artistes professionals i amateurs
tenen la possibilitat de donar a conèixer al gran públic les
seves obres. És així, com en aquesta ocasió tot aquell que
vulgui, podrà visitar l'exposició de Mai Urgell al Saboga Bar.
Una obra senzilla i captivadora, on el traç indomable i el color,
són els autèntics protagonistes. 

Tortosa acull, durant els dies
5 i 6 de novembre, El
Cucafera Folk 2010 que
arrenca després de la recent
inauguració de la Casa dels
Gegants, un espai que per-
met posar de relleu la
importància de la preserva-
ció d'aquest patrimoni -un
dels més importants del
país- i que ara es troba a l'a-
bast de la ciutadania en un
indret tan especial com la
Llotja del Parc Municipal
Teodor González. 
La que serà la 8a Mostra de
Folklore Popular de Tortosa
tornarà a oferir una progra-
mació adreçada a tota mena
de públics, grans i petits, i
amb la voluntat de provocar i
incitar a la participació ciuta-

dana en la seva proposta. Al
mateix temps, i com ja és
tradicional, Cucafera Folk vol
seguir fent aportacions a la
recuperació d'elements fes-
tius del passat. 
En aquest sentit, ha estat
possible restaurar enguany
un nano data entre els anys
1928-1930 que representa
la figura d'un iaio i que és,
actualment i juntament amb
la Cucafera, l'element origi-
nal més antic que es conser-
va de l'imatgeria festiva tradi-
cional de la ciutat de
Tortosa. 
Així, l'alcalde, Ferran Bel,
expresava ahir, durant la pre-
sentació, que "Tortosa és
una ciutat capdavantera pel
que fa al nostre folklore
popular”. 

Amb el novembre, arriba una nova edició de
CUCAFERA FOLK a Tortosa

REDACCIÓ

Aquest dimecres passat, 27
d'octubre, el conseller Joan
Saura visitava Alcanar per tal
de dur a terme un acte de
precampanya i balanç de
govern. A l'entrada dels ser-
veis Agraris del municipi, on
s'anava a dur a terme la tro-
bada, l'esperaven un grup
d'aficionats a la caça en
barraca per demanar-li la
legalització d'aquesta pràcti-
ca cinegètica. Cal recordar
que a principis d'aquest
mes, l'associació Cinegètica
de Barraquers de Catalunya,
que agrupa la major part de
caçadors en barraca del
Montsià i el Baix Ebre,

començava la nova tempora-
da. Tot i que Medi Ambient,
enguany, tampoc ha autorit-
zat aquesta modalitat de
caça. 
Els barraquers no tenen cap
intenció d'aturar una pràctica
que consideren part de la
seua tradició i que han dut a
terme durant anys fora de la
legalitat. Segons el president
de l'Associació Cinegètica
de Barraquers de Catalunya,
els socis estan tranquils i a
l'expectativa, «no se'ns pot
demanar que tallem d'arrel
una tradició ancestral, herèn-
cia dels nostres pares i
avis», afirmava Enrique
Marzà. 

Saura i els barraquers es veuen les cares a Alcanar

Cal dir, que per primera
vegada, des de la transició
espanyola, s'ha organitzat
un gran homenatge institu-
cional als caiguts durant la
Guerra Civil, independent-
ment del bàndol al que per-
tanyien. I per fi seran mol-
tes les famílies que tindran
u lloc on depositar un ram
de flors al seu familiar
desaparegut (pare, avi, fill).
La jornada d'aquest diu-
menge, 24 d'octubre, va
ser multitudinària, desbor-
dant totes les previsions.

La inauguració oficial de
les plaques amb els noms
dels soldats va aplegar a
més de 3.000 persones, la
majoria familiars dels desa-
pareguts i també algun
supervivent, que van voler
ser presents en aquest
moment històric. 
Motiu que va obligar a tras-
lladar l'acte institucional al
poliesportiu de Gandesa.
Durant els parlaments, el
conseller d'Interior, Joan
Saura va destacar “que
aquest era un acte de justí-

cia i destacant la importàn-
cia de la memòria i de no
oblidar els valors de la
democràcia”. El memorial,
inaugurat l'any 2003, està
ubicat en una de les trinxe-
res del front, un punt
estratègic per on fa 72
anys arribava aigua i men-
jar per als soldats. Aquell
mateix any es va crear un
cens per recuperar la
memòria dels desapare-
guts a l'Ebre. 
Les mateixes famílies són
les que s'han anat encarre-

gant d'inscriure'ls. A l'acte
també va assistir el conse-
ller d'Innovació, Josep
Huguet, en aquest cas, per
motius personals ja que el
seu oncle forma part d'a-
quests soldats que es van
deixar la vida al front.
Huguet va asegurar “l'ho-
menatge arriba massa
tard”, qualificant la
Transició d'”estafa” perquè,
“l'amnistia va perdonar els
crims i va crear una amnè-
sia, i tot just ara despertem
del son".

1.145 famílies ja poden portar flors 
als seus morts durant la Guerra Civil

L'any 1938, l'Ebre es va
convertir en l'escenari
d'una de les batalles
més decisives de la
Guerra Civil. Es calcula
que entre 20.000 i
30.000 soldats van
morir en els gairebé
quatre mesos d'inten-
sos combats que van
suposar el cop definitiu
a la República.
D'aquests només 1.145
han estat identificats i
des d'aquest passat diu-
menge reposen simbòli-
cament en el Memorial
de les Camposines,
amb els seus noms i
cognoms gravats a una
placa. 

REDACCIO

El cens de desapareguts de la guerra civil i el franquisme compta amb una xifra de 3.756 noms

Moment del primer homenatge Institucional a les víctimes de la Batalla de l’Ebre.
cedida REDACCIÓ

El magatzem de residus

nuclears no s’instal·larà a Ascó

El president de la Federació del PSC a
les TE confirma la notícia al Dixa’m Vore

El Ministeri d’Indústria va manipular dades
tècniques a l’assignació de punts a la comunitat

valenciana com a candidata
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Aquell també fou l’últim
partit que el Tortosa ha dis-
putat a la Primera regional.
La Rapitenca va fer el passa-
dís a un equip que, dijous
anterior, era campió amb la
derrota de la Iberiana al
camp del Nàstic. Han passat
tres décades. I, tot i els pre-
cedents amistosos de pre-
temporada que han hagut
posteriorment, de forma ofi-
cial no s’havien trobat cap
dels dos conjunts fins di-
lluns.

Serà una festa del futbol
ebrenc. Dia del club i dia
dels clubs de futbol de les
Terres de l’Ebre. La directiva
roig-i-blanca ha tingut la idea
de convidar a dos represen-

tants de cadascun dels
clubs ebrencs als que se’ls
lliuraran medalles del cente-
nari. Es un homenatge per
tots plegats.

L’ambient està garantit. I
més jugant-se en dilluns.  La
directiva del Tortosa ha
agrait les facilitats de la  Ra-
pitenca per poder jugar
aquest dia.

S’enfronten dos models
diferents. O dos planteja-
ments divergents. El Tortosa
amb ganes de crèixer i un
equip per fer-se mentre que
la Rapitenca no ha ocultat
des del principi el seu objec-
tiu ambiciós de pujar de ca-
tegoria. 

Carlos Blanch, tècnic del
Tortosa, comentava que «és
un partit molt bonic per tots,
per l’ambient que estic se-
gur que hi haurà a l’estadi.
Ens trobem dos equips amb
objectius diferents. La Rapi-
tenca té una plantilla forma-
da per jugadors experts i
que el seu objectiu és pujar
de categoria. Nosaltres som
un equip que hem de crèixer
setmana a setmana, jove i
que s’ha de fer. Per tant, els
favorits inicialment són ells.
De totes formes, nosaltres
volem gaudir del partit,

agradar i lluitarem per guan-
yar». Marc i Aleix segueixen
sent les baixes.

Per la seua part, Santi Pa-
lanca, tècnic de la Rapitenca
i que fou jugador del Tortosa
en la década dels vuitanta,
comentava que «és un partit
diferent però són tres punts
més que buscarem per se-
guir la bona línia de resultats
de les darreres jornades.
Per poder assolir-los sabem
que haurem de lluitar molt
perquè el Tortosa és un

equip jove que posa molta
intensitat al joc i que pres-
siona tot el partit». Espino-
sa, Raül, Puig, Miki i Edgar
són baixa. Cano és dubte.

Per la majòria de jugadors
del Tortosa serà el primer
partit que viuran com
aquest. L’equip ha de pulir
detalls que en els darrers
partits a casa (tres empats)
li han costat punts. Es una
circumstància que, amb la
mitjana d’edat de la plantilla
i a la Primera catalana, es

podia preveure. Dilluns serà
un partit atípic i davant d´’un
dels favorits en la lluita per
l’ascens. No és la lliga del
Tortosa però un triomf co-
mença a mancar per seguir
endavant amb seguretat i
confiança. La festa del fut-
bol ebrenc està servida.
Serà dilluns (17 h). 

Tortosa-Rapitenca, 29 anys després

El 31 de maig de l’any
81, Tortosa i Rapitenca
van enfrontar-se per
darrer cop. Era la da-
rrera jornada, a la Pri-
mera regional. El Torto-
sa, entrenat per Josep
Otero, celebrava aquell
dia un ascens a Prefe-
rent. Gairebé 30 anys
després, una nova edi-
ció del derbi entre el
Tortosa i la Rapitenca. 

PRIMERA CATALANA

Dilluns, dia 1 de maig, es disputarà el derbi ebrenc de la categoria (17 h)

M.V.

L'Amposta va sumar un
empat al camp del vilanova
(1-1). Un resultat que li per-
met seguir en la bona línia de
les darreres jornades en les
que ha millorat a casa, amb
dues victòries seguides. Així
ara, té tretze punts i és
catorzè. Ha de buscar un nou
triomf davant el Manlleu, diu-
menge vinent a casa, i con-
solidar, d'aquesta manera, la
resposta dels últims partits. 
El partit, a Vilanova, va ser
igualat si bé el conjunt local

va intentar dur la iniciativa en
els primers minuts avançant-
se aviat amb un gol de
Gaston. El més important, en
aquell instant, va ser la reac-
ció de l'Amposta que va
empatar abans de la mitja
hora de la confrontació amb
el gol de Manel Subirats,
jugador que va aprofitar una
jugada d'Isma. A la represa,
el Vilanova va insistir però el
seu joc directe no va supo-
sar-li grans dificultats a
l'Amposta que, ben col.locat,

va poder contrarrestar els
intents vilanovins. Un tret al
pal avançada la represa va
ser la millor opció per al
Vilanova mentre que
l'Amposta va tenir la seua ja
al final amb una rematada de
Gustavo. El Vilanova va
demostrar que no és el con-
junt poderós d'altres tempo-
rades, de fet és el cuer.
Hagués pogut estar una
bona ocasió per tornar a
guanyar fora però, com hem
dit, l'important fou puntuar i

que l'Amposta té ara l'ocasió
de fer bo aquest punt guan-
yant diumenge el Manlleu. La
classificació està hiperiguala-
da (13 equips en 3 punts).
S’ha de seguir sumant.

L’Amposta rebrà diumenge el Manlleu
L’equip d’Angel Garcia va puntuar en la jornada passada al camp del cuer, el Vilanova (1-1)

MV

TERCERA DIVISIÓ

Tortosa-Rapitenca, derbi per dilluns vinent (17 h).
CANAL TE

Serà dia del club. A més,
la junta del Tortosa ha
considerat el derbi el dia
dels clubs de futbol de les
l’Ebre. S’ha convidat a
dos representants de
cadascun dels 51 clubs
ebrencs.

Dia del club

La Rapitenca, en línia
ascendent, arriba al
partit amb dues victòries
seguides. El Tortosa no
ha guanyat en els darrers
sis partits (4 punts de
18). Els dos clubs tenen
plantejaments diferents
en aquesta lliga.

Situació

Ho són Gerard, Becerra i
Moha, aquest darrer
passarà pel quiròfan el dia
4 de desembre.

Baixes L'Ascó va perdre a Castellde-
fels per 3-0. La seua situació
comença a ser preocupant,
principalment per la dinàmica
de resultats. A la classificació
encara no hi ha distàncies i el
grup es preveu més obert
que en altres campanyes
però ja són set jornades sen-
se guanyar. Es dissetè. El re-
sultat final, diumenge passat,
fou inflat i és que cal conside-
rar que al minut 90 el partit

estava amb l'1-0 i i amb pos-
sib ilitats per haver pogut em-
patar. En temps afegit van
arribar dos gols més del con-
junt local. La dinàmica és ne-
gativa i l'Ascó necessita sor-
tir-se'n amb un triomf que la
pugue canviar. El proper par-
tit serà diumenge contra el
Cornellà (12 h), quart classifi-
cat, un partit compromès
que, no obstant, ha de ser
aquest punt d'inflexió que es
necessita.

Porta set jornades sense guanyar
REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó, necessitat, no pot
perdonar més

Dilluns, dia 1 de no-
vembre, tornarem a viure
una festa del futbol
ebrenc amb el derbi entre
el Tortosa i la Rapitenca.
Es curiós, 29 anys des-
prés. Es curiós perquè re-
cordo perfectament
aquell dia. Es per una
qüestió personal. Era el
dia de la meua comunió. I
també recordo que eren
els primers partits dels
que tinc consciència que
vaig estar-hi. 

Ara parlem de la festa
del futbol pel derbi que
vindrà dilluns, però lla-
vors es vivien cada cap
de setmana. I és que no
oblido aquella Primera re-
gional, amb tres grups a
tota Catalunya, on al ter-
cer hi estaven el Tortosa,
l’Amposta, l’Ulldecona, la
Sénia i la Rapitenca. L’any
abans, també hi havia
competit el Santa Bàrba-
ra. I el Gandesa. 

Era petit però vaig viu-
re aquell ambients als
camps. Espectaculars. I
que no dir quan venia la
Iberiana, l’Iberia o el Baro-
nense...

La Cava era el referent
ebrenc a finals dels 80, a
la Tercera divisió. I l’Alca-
nar era l’únic equip d’a-
questes terres que esta-
va a la Preferent.

Bé, només vull arribar
a coincidir amb Joan Ale-
gret en què amb la rees-
tructuració, un ascens de
Roquetenc i Remolins Bí-
tem i d’un equip ebrenc
de la Primera regional,
deixaria una Primera ca-
talana que semblaria
aquella Primera regional
de fa tres décades en la
que tanta passió hi havia.

29 anys

L’opinió de Michel

El Tortosa va perdre a Olot (2-0) en la jornada passada. Són sis sense guanyar (des de la terce-
ra) però també cal dir que només han hagut dues derrotes en aquestes jornades. 

Carlos Blanch, tècnic del Tortosa, del partit a Olot, comentava que «van haver-hi dues parts di-
ferenciades. A la primera penso que es pot dir que nosaltres vam ser un xic superiors i que me-
reixiem alguna cosa més. No obstant, ells van aprofitar una indecisió nostra i van fer l’1-0. A la re-
presa, l’Olot va tenir més possessió de la pilota i ens va superar, sentenciant amb el 2-0. A la
segona meitat ells van estar millor. I pel global del partit, van merèixer la victòria». 

El Tortosa cau a Olot (2-0)
Darrer partit

La Rapitenca és novena (13 punts). Està a cinc de la tercera
plaça, amb un partit menys. La directiva, en la darrera tempora-
da de legislatura, vol recuperar la categoria perduda. L’equip va
oferir dubtes però va de menys a més, amb jugadors inspirats en
l’aspecte ofensiu (és el segon més golejador). Diumenge passat
va golejar el Sants (3-0), sent molt superior. Sergi Grau i Gilabert
(2), que va estar a la banqueta d’inici, van marcar. 

La Rapitenca doblega el Sants (3-0)
Darrer partit
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El davanter Pol arrosegava molesties al seu genoll, després d’-
haver estat intervingut fa dos anys. I no es recupera. Un darrer
diagnòstic ha dictaminat que el més aconsellable és que el juga-
dor descansi fins l’any vinent, per veure com evoluciona durant
aquest temps. Sense cap dubte, és una baixa de notable incidèn-
cia per a la Sénia que l’acusarà. Un jugador que, ofensivament,
aportava molt per la forma en què cobreix la pilota i crea espais.
A més de la seua definició (màxim golejador fins ara). D’altra ban-
da, la Sénia va caure a la Canonja on el local Fran, amb quatre
gols, no va tenir pietat (5-0). Com el cas d’Ulldecona, és un pro-
jecte prudent i basat en les possibilitats actuals. Caldrà treballar
molt i sofrir. A Sant Rafel, la Sénia rebrà el Salou.

El davanter Pol, de la Sénia,
diu adéu a la temporada

PRIMERA REGIONAL

Tres punts d’or de l’Ulldecona per intentar escal.lar posi-
cions i sortir de la part baixa de la taula. A més, els punts da-
vant el Cambrils Unió (2-1), tenen doble valor i, així mateix,
signifiquen una bona injecció de confiança per un equip com
l’ulldeconenc que, amb la renovació soferta, la necessita.

Ivan Abat, fins ara, ha marcat gols valuosos per a l’Ulldeco-
na. Ell va obrir el partit al minut 10, amb una assistència mà-
gica de Yassine, però el Cambrils, en un duel igualat, va em-
patar abans de la mitja part. A la represa, la igualtat va seguir
si bé l’Ulldecona va gaudir de més arribada fins que al minut
71, el mateix Ivan assolia el segon gol i un triomf que té molt
de valor en aquesta moments, per tot.   

Ivan Abat torna a ser protagonista
amb el segon triomf ulldeconenc

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Era qüestió de temps. El calendari no havia estat molt favora-
ble en les primeres jornades. A més, el conjunt de l’Aube ne-
cessitava una lògica adaptació general a la categoria. Aques-
ta ha arribat. Són quatre jornades sense perdre (10 punts de
12) i primer triomf fora de casa en el retorn. Un gol de Jefrey,
en la recta final del partit, va reflectir la insistència visitant i la
bona feina defensiva d’un equip que ja s’ha situat. El Salou,
dins de la intensitat, fou un xic agressiu i per això va acabar
amb nou. Manolo Miras, àrbitre, fou protestat pels locals però
el cert és que va aplicar el que devia. El ‘Chu’ Maria rebrà diu-
menge el Calafell. Les incidències de la Copa estan oblidades
i , recentment, les dues directives van tenir una aproximació.

El ‘Chu’ Maria ja s’adapta a la
categoria amb el triomf a Salou (0-1) 

REDACCIÓ REDACCIÓ

L’Alcanar va imposar-se al camp del Cambrils (0-1) i, amb dos
triomfs seguits, en jornades en les que no ha rebut cap gol,
ja s’acosta a la zona alta de la taula, en la que ha d’estar du-
rant el que queda de lliga. L’equip ha recuperat confiança i ju-
ga més centrat en l’aspecte defensiu. Sisco, a més, va engal-
tar un tret enverinat que va significar el 0-1 al minut 39. 

A la represa, amb més espais per davant, el conjunt ebrenc
va disposar d’opcions de sentenciar com una de Dialló o una
altra d’Oscar, amb una vaselina. 

El Cambrils, minvat per les baixes de dos jugadors, va dis-
posar de la seua opció però Genís, atent, va evitar-la. La Ca-
nonja serà un rival incomode en la propera jornada. Però l’Al-
canar ha de buscar seguir progressant en la lliga. 

L’Alcanar ja recorda el de la segona
volta de la lliga passada (0-1)

PRIMERA REGIONAL

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Cava es va retrobar amb
la victòria després de dues
jornades sense aconseguir-
la. A més, fou la primera a
casa, en aquesta lliga. I era
una jornada en la que no po-
dia comptara mb Nico, el
seu pichichi. El jove Chacón
va marcar l’1-0 aprofitant un

servei de Rovira. No obstant,
el partit no tenia un domina-
dor clar i el Gandesa va
guanyar metres tenint la mi-
llor opció a poc del descans
quan To va rebutjar un penal
qua va traure Dani. Navarro
tampoc va encertar en el re-
buig. 

A la represa, l’estat anímic-

del Gandesa va decaure
aviat quan Chacón feia el 2-0
amb una assistència d’Ar-
nau. Poc després, Brusca
establia el 3-0, amb passada
d’Arnau. Tot i el gol de Gu-
miel i que el Gandesa va in-
tentar-ho, no va poder recu-
perar-se i va cedir la quarta
derrota seguida. Necessita

reaccionar amb un bon resul-
tat. Demà, en plena fira del
ví, rep la visita de l’Ulldeco-
na. Per la seua part, la Cava,
també demà la tarde, visi-
tarà el Torredembarra, un
dels equips favorits a l’as-
però cens que encara no ho
ha demostrat.

Chacón lidera el primer triomf
de la Cava com a local

El Gandesa, que va fallar un penal amb l’1-0, porta quatre derrotes

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Aleix ja porta deu gols, en set jornades.

CANAL TE

L’equip de Cantó visita
demà el Torredembarra,
equip que no acaba de
trobar-se el lloc que, a
priori, ha d’ocupar.

Duel d’aspirants

El Catalònia es va imposar al
camp del cuer, l’Aldeana (0-
2). D’aquesta forma, amb les
dues victòries seguides, ja
és el líder de la taula. 
El derbi fou igualat fins el mi-
nut 30. El penal i la segona
targeta al local Nanà van
trencar-lo. Aleix va fer el 0-1.
El Catalònia, a partir d’aquell

instant, va controlar la situa-
ció però tampoc va fer-ho
amb intensitat i claredat en el
seu joc. Era un partit trampa,
complicat d’afrontar. Aleix,
després d’una passada de
Solla, va fer el 0-2 que va
sentenciar al minut 54. La
resta va sobrar. El Cata, lí-
der, segueix fent les coses

ven fetes. Diumenge rebrà el
Cambrils.
L’Aldeana, per la seua part,
no se’n surt. Es un projecte
basat en l’austeritat i les pos-
sibilitats pressupostàries del
moment. Sé sabia que seria
complicat però potser no
s’esperava que tant. Diumen-
ge van debutar quatre juga-

dors: Kofi, Nanà, Kevin i Mus-
tafà. Jugadors que s’han im-
plicat i compromès amb el
club, instal.lant-se a la locali-
tat. No van poder aportar
gaire, tot i la bona voluntat
que van mostrar. 

La temporada serà llarga.
S’ha d’intentar crear unes ba-
ses i pensar en el futur.

El Catalònia puja al liderat després
del triomf a l’Aldea (0-2)

Amb l’equip aldeà van debutar Mustafa, Nanà, Kofi i Kevin

PRIMERA REGIONAL

El Júpiter, líder actual i un histò-
ric del futbol català, visitava dis-
sabte Roquetes. Un gran partit.
«Dels millors dels darrers
anys», comentaven els aficio-
nats. I és que va ser d’aquells
dies en què el duel té alternati-
va i intensitat des del primer mi-
nuts. Al primer temps no van

haver-hi gols però el partit no
va perdre el seu guió. A la re-
presa, el Júpiter va avançar-se
amb un gol de Carlos Vidal i la
confrontació va guanyar en
emoció. El centre del camp gai-
rebé no existia i les alternatives
van incrementar. Brigi, el refe-
rent ofensiu del Roquetenc, va
servir-li una pilota a David Vila-

nova qui, carregat de con-
fiança, va fer l’empat. El juga-
dor s’afiança. Regat i xut al pal
llarg. En els darrers minuts, el
duel va tornar-se boig. Hagués
pogut passar de tot. L’empat
fou just. Carrega de piles per la
forma. Falta complementar-lo
amb un triomf a Mollerussa,
cuer, diumenge 12 h. 

El partit contra el líder carrega
les piles del Roquetenc

L’equip de Camarero, satisfet amb l’empat contra el Júpiter, visita el cuer

REDACCIÓ

PREFERENT

La setmana passada co-
mentàvem que al Remolins-Bí-
tem li faltava un triomf fora de
per lligar-ne dos de seguits i,
d’aquesta forma, fer un salt de
qualitat . El rival, dissabte pas-
sat, el Cervera, no era asse-
quible. Els lleidatans, a més,
en una primera meitat que fou

molt intensa, foren més efec-
tius i es van avançar amb el 2-
0. El partit, al descans, sem-
blava decidit però el ritme del
Remolins-Bítem va ser el ma-
teix a la represa. No va defallir.
Sergio Ruiz, que va poder ju-
gar després de l’indult, va mar-
car el 2-1 aprofitant una cen-
trada de Llaó (53’). El pichichi

Asín ja porta sis gols, va em-
patar poc després (59’). El
partit va tornar-se boig però
es va decantar en temps afe-
git amb el segon gol de Ser-
gio, assistència d’Edén (2-3).
El Remolins-Bítem s’enlaira.
Demà (16.30 h) el Pubilla de
Rulo i Siles serà una nova pro-
va per crèixer més encara.  

Un triomf valuós per creure que
pot arribar-se lluny

El Remolins-Bítem va guanyar a Cervera i demà rebrà el P. Cases (16.30 h)

REDACCIÓ

PREFERENT 

Són jugadors de Senegal
i de Ghana i estaven
jugant a la territorial
aragonesa.

Debut
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El Sant Jaume, amb gols de Murri (2), Manelet i Andreu va recu-
perar-se al camp del Tivissa (0-4). Segueix líder empatat a
punts amb el Godall que continua creixent després de golejar
el Jesús i Maria B (4-1), amb gols d’Alin (2), Ibeas i Robert.
Tivenys i Catalònia van empatar (1-1). Ernest va avançar el
Catalònia, equip que va estar ben situat, deixant pocs espais al
darrera. Pau va tenir la millor opció local amb un tret al traves-
ser mentre que Leandro, vertical i ràpid, va gaudir-ne d’una pels
jesusencs. Els locals es van quedar amb deu i no trobaven la
fòrmula fins que una indecisió visitant va suposar un penal que
Amador va convertir (85’). Finalment, dir que el Benissanet es
reivindica amb el triomf a la Galera, que l’Arnes segueix ferm i
que el Ginestar no arranca. El Campredó ja reacciona.

El Sant Jaume es refà amb una golejada a
Tivissa i el Godall tampoc perdona

TERCERA REGIONAL

El Deltebre va guanyar a Benifallet (0-2) en un partit de lluita en el
que va avançar-se amb un gol de Borrell, de penal, al primer
temps. El Beni, amb qui van debutar Jaume (Aldeana) i Dani Flo-
ro, va tenir la millor opció amb un tret al pal, quan el partit més
incert estava. El fet de jugar amb deu, per l’expulsió d’Ahmed, va
comportar que el Deltebre contraataqués. I així, arran d’una gran
jugada de Ramos, Reverté va fer el 0-2. Es la segona victòria se-
guida del Deltebre que progressa. El Corbera, per la seua part,
va vèncer el Perelló (2-1), en temps afegit, amb un gran gol d’O-
riol. El Perelló, a la represa, havia empatat (Niko, 70’), el gol an-
terior de Víctor (60’). Un empat hagués estat just però la insistèn-
cia local va generar la victòria, més progressió i mantenir-se
invictes. Lamentar la lesió al genoll del Carranza (Perelló).

El Deltebre referma la seua millora i el
Corbera segueix invicte

SEGONA REGIONAL

El S.Bàrbara i l’Amposta van empatar en un duel elèctric en el
que les accions a pilota aturada van propiciar els gols. Fidel va
avançar per dos cops al Santa mentre que Gallardo, amb dos
llançaments de falta, empatava. Sergi establia el 3-2 (74’) però
poc després una acció involuntària del local Nàjer significava el
3-3. Un punt que no satisfeia a ningú però que fou just. El Santa
no acaba de trobar amb resultats el nivell que ha de donar de sí.
Malgrat això, amb els punts de Vilalba ha fet un salt a la taula.
D’altra banda, Joan, de penal, va avançar al Masdenverge a Ma-
ella contra el Batea. Els locals van empatar a la represa quan van
abocar-se. Però l’opció més clara fou de Juanca, a porta buida,
ja al final. El Flix, amb nou al final, va assolir el primer triomf da-
vant d’un Roquetenc minvat per les baixes (2-1).

Empat en el derbi a Santa Bàrbara, punt
meritori del Masdenverge i triomf del Flix

SEGONA REGIONAL

El Camarles encadena una nova victòria, tercera consecuitva
i s’afiança a la part alta de la taula. Ja és segon. Diumenge va
guanyar amb gols d’un Marc Prades que continua madurant, i
de Jordi Reverté, al segon temps. Abans, al primer, el Vilalba
va reclamar dues accions polèmiques dins de l’àrea local. Una
per unes mans «sota els pals que haguessin hagut de ser pe-
nal i expulsió» i l’altra per una acció del local Bonet a Berna-
bé. Des de Vilalba es deia que «aquestes decisions haguessin
pogut canviar la direcció del duel, però amb això no traiem
cap mèrit al Camarles que a la represa, amb un gol en el pri-
mer minut, va imposar-se». Abdul, amb la baixa del Benifallet
ja clicada a l’ordinador, va jugar.  El Camarles visita demà dis-
sabte l’Amposta (19 h), mentre que el Vilalba, amb tres punts
menys a la taula, rebrà l’Horta en el derbi de la Terra Alta.

El Camarles s’enlaira a la segona plaça
amb la victòria contra el Vilalba (2-0)

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic de Móra continua intractable i en la jornada passada
va sumar la sisena victòria seguida, sent el líder. La inspiració
dels seus jugadors determinants està sent la clau i a Alcanar
no fou una excepció. Agustí, amb un tret des de la frontal, va
marcar al primer temps (minut 19). L’Alcanar, com en altres
partits, va intentar-ho amb molta voluntat i amb una bona pro-
posta de joc, però li manca reflectir-ho amb més claredat en
les darreres passades i amb la culminació. L’actitud és bona,
però falta tenir una confiança que, fins ara, no pot existir per-
què manquen victòries. L’Olímpic, avançada la represa, va sen-
tenciar amb un gol del pichichi Jacob Papaseit (68’). El davan-
ter ha madurat i aporta la seua experiència al líder. Amb el 0-2,
l’Alcanar va intentar-ho però ja no va poder reaccionar davant
d’un líder ferm. La diferència va estar en l’efectivitat ofensiva. 

Sisena victòria del líder Olímpic, al camp
del filial de l’Alcanar (0-2)

SEGONA REGIONAL

Magí (Móra N)           7 gols
Jacob (Olímpic)         7
Yalti (Vilalba)             6
Marc P. (Camarles)    5
Xavi (Corbera)           5
Borrell (Deltebre)        5
Dani (Camarles)         4
Amadeo (Pinell)          4
Gallardo (Amposta)     3
Ismail (Benifallet)        3
Ruben (Corbera)         3
Andreu (Flix)               3
Isaac (Horta)              3
Agustí (Olímpic)          3
Gentilesa futbolme.

Manelet (S.Jaume)    9 gols
Ivan (S. Jaume) 7
Rafel (Rasquera)      6
Narcís (la Cava)   5
Marc (la Galera)       5
Titi (Rasquera)         5
Marc (Benissanet)    4
Alex J (Ginestar)      4
Robert (Godall)        4
Pitarque (J i Ma)       4
Pau (Tivenys)           4
Amador (Tivenys)      4
Sergi (Tivissa)          4
Amado (Ulldecona)   4
Gentilesa futbolme. 

Jacob i Magí, dos
morencs líders

Manel i Ivan (S.Jaume)
marquen distàncies

GOLEJADORS SEGONA I TERCERA REGIONAL 

El Móra la Nova s’havia quei-
xat molt dels darrers arbi-
tratges a casa, principal-
ment el darrer contra el
Corbera havia crispat els
ànims d’aficionats per diver-
ses decisions, entre elles
les expulsions de Pete i de
Roca. 
Dissabte, el Móra la Nova
va rebre a l’Ametlla (1-1).
Aviat, per les instal.lacions
Antoni Mateu, va còrrer el
rumor que l’àrbitre era famí-
lia d’un jugador morenc.
Segons fonts de l’equip de
la Cala, «abans de començar el
partit, a dos directius nostres, els

hi van dir que l’àrbitre i un jugador
del Móra la Nova eren familia.
D’aquí es desprèn que en un partit
memorable del nostre equip sola-
ment puguéssim empatar». Des de
l’Ametlla es recordava que «al
minut 6, jugada de combinació
nostra, es queda sol Quintana i l’àr-
bitre xiula fora de joc amb un juga-
dor morenc tres metres dintre de
la jugada. Minut 15 gol de
Quintana, igual que l’altra jugada i
evidentment fora de joc altre
cop...». Al minut 30, arran d’una
bona jugada, Morillo va fer el 0-1.
«A més, vam disposar de dos
accions d’un contra u a la porteria
local». Però, «al minut 47 se des-
maia un jugador del Móra en la pri-
mera jugada mig de perill i penal i
groga pel jugador nostre. Gairebé
sense traure del centre del camp,
cap als vestidors. Total 18 faltes
en contra nostra (un dels equips
que intenta fer futbol a la categoria)
i quatre a favor». A la represa, des
de la banqueta visitant van protes-
tar a l’àrbitre que va aproximar-se.
En aquell moment, el tècnic de
l’Ametlla, Juanjo Balfegó, va pre-
guntar-li «si tenia família entre els
jugadors locals i, amb tota la tran-

quil.litat, em va respondre que sí.
Tot dit». El tècnic afegia que «vam
aguantar com vam poder les
envestides del Móra la Nova i de
l’àrbitre i vam tenir fins a tres juga-
des davant el porter però no vam
transformar-les. En temps afegit, el
col.legiat es va tornar a lluir pitant
tot el que podia al borde de l’àrea
però el nostre porter va estar
excel.lent i va aturar-ho tot». El tèc-

nic calero volia destacar «el com-
portament de l’entrenador del Móra
la Nova. Va venir al nostre vestidor
a felicitar-nos pel partit, un fet que
vam valorar molt tal com estvàvem
en aquell moment».
Al final, 1-1. Miguel Abella, presi-
dent del Móra la Nova, aclaria que
«la setmana passada, vaig parlar
amb la Federació pels darrers arbi-
tratges que havíem tingut. Vaig
comentar que no volem que ningú
ens beneficiï, que únicament volem
justícia. A més, jo reclamava àrbi-
tres de categoria superior, si podia
ser, i que s’estudiés la possibilitat
d’efectuar un sorteig en les desig-
nacions, un fet que  entenc que
potser complicat. En qualsevol
cas, nosaltres no sabíem res que
venia un àrbitre que és oncle d’un
jugador nostre. Tampoc sabem si
el comitè ho podia saber. Potser
no». Abella afegia que «llavors, va
haver-hi una persona que va expli-
car-ho al camp i tots ens vam assa-
bentar. Però insistim que va ser un
fet al.lié a la nostra voluntat i que
lamentem que succeís». Abella afe-
gia que «primer que res he de dir
que l’Ametlla em va agradar molt
com a equip, del millor que he vist

fins ara. No obstant, potser per la
susceptibilitat dels comentaris que
van fer-se, van protestar molt. Jo,
de l’arbitratge, penso que a la pri-
mera meitat va ser un xic casolà en
diverses decisions, amb un penal
al nostre favor que era xiulable, tot
i que en ocasions pot no xiular-se.
Però a la represa, crec sincera-
ment, que l’àrbitre va estar correc-
te, en general». Magí, de penal, va
empatar per al Móra la Nova.

«Sí, sóc família d’un jugador local»
Segons el tècnic de l’Ametlla, això és el que va respondre-li l’àrbitre a Móra la Nova

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

«Nosaltres no sabíem res
que venia un àrbitre que
és oncle d’un jugador
nostre. Tampoc sabem si
el comitè ho sabia. Potser
no. Són coses que s’han
d’intentar evitar. Es un fet
al.lié a la nostra voluntat».

Des de Móra 

L’entrenador Eduard Català va incorporar-se aquesta tem-
porada al cos tècnic del Deltebre, com a segon de Mario Ma-
za. Passades unes jornades del campionat, el tècnic ha de-
cidit no seguir: «he d’aclarir que estic molt agrait al Deltebre
i a Mario Maza per poder haver estat amb ells. Però els can-
vis constants que hi havien amb els dies d’entrenament no
eren compatibles per a mi i per això no he pogut seguir. Li
desitjo el millor al Deltebre i agraeixo la confiança que ha tin-
gut». Eduard, un dels misters que recentment ha rebut la ti-
tulació de Tècnic Superior de Futbol, no descartava poder
continuar vinculat a les banquetes en el futur: «si surt una
proposta per poder entrenar, m’ho plantejaré seriosament
perquè el futbol m’apassiona i em fa il.lusió poder treballar
amb un equip».

Eduard Català no segueix al cos 
tècnic de la UE Deltebre

La Federació va infor-
mar ahir que el comitè
havia fallat respecte el
partit Vilalba-Santa Bàr-
bara, havent decidit que
va haver-hi alineació inde-
guda d’Abdul. Per tant, 0-
3. El resultat del duel va
ser 3-0. 

Caldrà esperar per sa-
ber si el Vilalba fa més re-
cursos però el comitè ja
ha manifestat la seua de-
cisió aquesta setmana. 

Alineació indeguda
d’Abdul

Vilalba-S.Bàrbara (0-3) 

Juanjo Balfegó, tècnic de la Cala

ME
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El Móra la Nova s’havia queixat molt dels darrers arbitratges a casa, principalment el darrer contra el Corbera havia
crispat els ànims d’aficionats per diverses decisions, entre elles les expulsions de Pete i de Roca. 
Dissabte, el Móra la Nova va rebre a l’Ametlla (1-1). Aviat, per les instal.lacions Antoni Mateu, va còrrer el rumor que
l’àrbitre era família d’un jugador morenc. Segons fonts de l’equip de la Cala, «abans de començar el partit, a dos directius
nostres, els hi van dir que l’àrbitre i un jugador del Móra la Nova eren familia. D’aquí es desprèn que en un partit memorable del nostre equip
solament puguéssim empatar». Des de l’Ametlla es recordava que «al minut 6, jugada de combinació nostra, es queda sol Quintana i l’àrbitre
xiula fora de joc amb un jugador morenc tres metres dintre de la jugada. Minut 15 gol de Quintana, igual que l’altra jugada i evidentment fora de
joc altre cop...». Al minut 30, arran d’una bona jugada, Morillo va fer el 0-1.  «A més, vam disposar de dos accions d’un contra u a la porteria
local». Però, «al minut 47 se desmaia un jugador del Móra en la primera jugada mig de perill i penal i groga pel jugador nostre. Gairebé sense
traure del centre del camp, cap als vestidors. Total 18 faltes en contra nostra (un dels equips que intenta fer futbol a la categoria) i quatre a
favor». A la represa, des de la banqueta visitant van protestar a l’àrbitre que va aproximar-se. En aquell moment, el tècnic de l’Ametlla, Juanjo
Balfegó, va preguntar-li «si tenia família entre els jugadors locals i, amb tota la tranquil.litat, em va respondre que sí. Tot dit». El tècnic afegia que
«vam aguantar com vam poder les envestides del Móra la Nova i de l’àrbitre i vam tenir fins a tres jugades davant el porter però no vam trans-
formar-les. En temps afegit, el col.legiat es va tornar a lluir pitant tot el que podia al borde de l’àrea però el nostre porter va estar excel.lent i va
aturar-ho tot».
Al final, 1-1. Miguel Abella, president del Móra la Nova, aclaria que «la setmana passada, vaig parlar amb la Federació pels darrers arbitratges
que havíem tingut. Vaig comentar que no volem que ningú ens beneficiï, que únicament volem justícia. A més, jo reclamava àrbitres de catego-
ria superior, si podia ser, i que s’estudiés la possibilitat d’efectuar un sorteig en les designacions, un fet que  entenc que potser complicat. En
qualsevol cas, nosaltres no sabíem res que venia un àrbitre que és oncle d’un jugador nostre. Va haver de ser una confusió del comitè que s’ha-
gués hagut d’evitar. Llavors, va haver-hi una persona que va explicar-ho al camp i tots ens vam assabentar. Però insistim que va ser un fet al.lié
a la nostra voluntat i que lamentem que succeís». Abella afegia que «primer que res he de dir que l’Ametlla em va agradar molt com a equip, del
millor que he vist fins ara. No obstant, potser per la susceptibilitat dels comentaris que van fer-se, van protestar molt. Jo, de l’arbitratge, penso
que a la primera meitat va ser un xic casolà en diverses decisions, amb un penal al nostre favor que era xiulable, tot i que en ocasions pot no
xiular-se. Però a la represa, crec sincerament, que l’àrbitre va estar correcte, en general». Magí, de penal, va empatar per al Móra la Nova.
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Ametlla-Corbera (16.30 h)
Amposta-Camarles (19 h)

Roquetenc-Batea (16.30 h)
diumenge

Deltebre-Móra Nova (16 h)
Pinell-Benifallet (15.30 h)
Vilalba-Horta (15.30 h)

Olímpic-S. Bàrbara (16 h)
Masdenverge-Alcanar (15.30 h)

Perelló-Flix (15.30 h)

RESULTATS
7a jornada Segona regional

Móra Nova-Ametlla 1-1

Batea-Masdenverge 1-1

Camarles-Vilalba 2-0

S. Bàrbara-Amposta 3-3

Corbera-Perelló 2-1

Alcanar-Olímpic 0-2

Horta-Pinell 1-1

Benifallet-Deltebre 0-2

Flix-Roquetenc 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 7 17 5 19

2. Camarles 7 17 7 16

3. Corbera 7 16 11 13

4. Pinell 7 16 9 12

5. Móra Nova 7 9 6 12

6. Deltebre 7 10 8 12

7. Amposta 7 10 8 12

8. Vilalba 7 11 11 12

9. Batea 7 8 8 11

10. S. Bàrbara 7 11 9 9

11. Horta 7 10 8 9

12. Ametlla 6 7 9 8

13. Perelló 7 10 11 7

14. Flix 7 8 11 6

15. Roquetenc 7 6 16 3

16. Masdenverge 7 6 15 2

17. Benifallet 7 3 12 2

18. Alcanar 7 3 14 2 

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Jesús i Maria-Tivissa (15.30 h)
Campredó-Arnes (17 h)

Catalònia-la Galera (19 h)
diumenge

Sant Jaume-Ulldecona (16 h)
Ginestar-Godall (16 h)

Torre Espanyol-Atlas (16 h)
Aldeana-la Cava (16.30 h)

Benissanet-Rem. Bítem (16 h)
Rasquera-Tivenys (15.30 h)

RESULTATS
7a jornada Tercera regional

Tivenys-Catalònia 1-1

la Cava-Campredó 1-2

Ulldecona-Rasquera 2-0

Atlas Tortosa-Ginestar 0-0

Aldeana-Rem. Bítem 2-3

Godall-Jesús i Maria 4-1

Arnes-Torre Espanyol 4-1

la Galera-Benissanet 0-2

Tivissa-Sant Jaume 0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 7 26 6 18

2. Godall 7 24 9 18

3. Catalònia 7 13 4 16

4. Tivenys 6 22 3 14

5. Arnes 7 13 11 14

6. la Galera 7 15 11 13

7. Benissanet 7 11 7 13

8. Rem. Bítem 7 14 14 12

9. Atlas 7 11 10 11

10. Rasquera 7 18 10 9

11. Ulldecona 7 16 15 9

12. Campredó 7 11 14 9

13. Ginestar 7 11 12 7

14. la Cava 7 10 13 6

15. Tivissa 7 9 24 6

16. Jesús i Maria 6 8 11 5

17. Aldeana 7 4 28 0

18. Torre Espanyol 7 1 35 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Cambrils U-Aldeana (18.30 h)
Gandesa-Ulldecona (16.15 h)

Torrede.-la Cava (16.30 h)
Camp Clar-Nàstic B (17 h)

diumenge
Valls-Ampolla (16.30 h)

Jesús i Maria-Calafell (16.30 h)
la Sénia-Salou (16 h)

Alcanar-Canonja (16.30 h)
Catalònia-Cambrils (16 h)

RESULTATS

7a jornada, Primera regional 

Calafell-Valls 2-0

Canonja-la Sénia 5-0

Ulldecona-Cambrils U    2-1

la Cava-Gandesa 3-1

Ampolla-C. Clar 1-2

Salou-Jesús i M. 0-1

Cambrils-Alcanar 0-1

Nàstic-Torredem. 2-2

Aldeana-Catalònia     0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catalònia 7 19 11 14

2. Camp Clar 7 16 11 14

3. Valls 7 10 5 14

4. Calafell 7 13 9 13

5. Canonja 7 15 9 12

6. la Cava 7 12 8 12

7. Nàstic 7 11 8 12

8. Alcanar 7 9 8 11

9. Ampolla 7 8 9 11

10. Jesús i Maria 7 12 11 10

11. Torredem. 7 14 12 9

12. Cambrils U 7 9 9 8

13. Cambrils 7 6 7 8

14. Ulldecona 7 9 15 8

15. la Sénia 7 7 11 7

16. Gandesa 7 9 14 6

17. Salou 7 8 13 4

18. Aldeana 7 1 18 0

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Júpiter-Organyà

Mollerussa-Roquetenc (diu12 h)

Sant Ildefons-Torreforta

R. Bítem-P. Cases (dis 16.30h)

Alcarràs-Cervera

Vista Alegre-Reddis

Morell-Barceloneta

Catllar-Viladecans

Marianao-Cerdanyola

RESULTATS

7a jornada, Regional preferent

Roquetenc-Júpiter 1-1

Reddis-Alcarràs 4-3

Cervera-Rem. Bítem 2-3

Torreforta-Mollerussa 3-0

Pub. Cases-S. Ildefons 1-2

Barceloneta-Vista Alegre 0-1

Viladecans-Morell 1-0

Cerdanyola-Catllar 0-1

Organyà-Marianao 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Júpiter 7 13 6 16

2. Vista Alegre 7 13 6 16

3. Torreforta 7 15 5 14

4. Viladecans 7 8 4 12

5. Marianao 7 13 12 12

6. Alcarràs 7 8 7 11

7. Rem. Bítem 7 16 17 11

8. Barceloneta 7 10 6 10

9. Reddis 7 11 15 10

10. Morell 6 7 5 9

11. Roquetenc 7 6 6 9

12. S. Ildefons 7 5 9 9

13. Cervera 7 8 9 8

14. Catllar 7 10 15 8

15. Pub. Cases 7 6 7 7

16. Cerdanyola 6 7 9 5

17. Organyà 7 6 13 4

18. Mollerussa 7 3 14 1

Regional preferent

Una acció del partit entre el Tivenys i el Catalònia B, de dissabte passat.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

Tivenys i Catalònia B van
empatar (1-1), dissabte
passat, en un partit entre
dos aspirants a l’ascens de
categoria.

Dos aspirants 
PRÒXIMA JORNADA  
Vilanova-Balaguer

Prat-Terrassa
Gavà-Premià

Masnou-Pobla Mafumet
Palamós-Europa

Llagostera-Espanyol
Vilafranca-Muntanyesa

Reus-Castelldefels
Ascó-Cornellà

Amposta-Manlleu

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Muntanyesa 10 5 4 1 13 8 19
2. Reus 10 4 4 2 13 8 16
3. Pobla Mafumet 10 4 4 2 11 8 16
4. Cornellà 10 5 0 5 15 10 15
5. Terrassa 10 3 6 1 13 8 15
6. Llagostera 10 4 3 3 14 11 15
7. Vilafranca 10 4 3 3 13 11 15
8. Castelldefels 10 4 3 3 9 7 15
9. Prat 10 4 3 3 15 14 15
9. Prat 10 4 3 3 13 12 15
11. Europa 10 4 2 4 11 12 14
12. Gavà 10 3 5 2 10 11 14
13. Manlleu 10 3 4 3 14 15 13
14. Amposta 10 4 1 5 10 16 13
15. Espanyol 10 3 3 4 11 10 12
16. Palamós 10 3 2 5 10 13 11
17. Ascó 10 2 4 4 7 10 10
18. Balaguer 10 2 3 5 11 17 9
19. Premià 10 1 5 4 5 11 8
20. Viulanova 10 1 4 5 7 13 7

Tercera divisió RESULTATS
10a jornada, Tercera divisió

Espanyol-Vilafranca 0-1
Terrassa-Gavà 1-1
Premià-Masnou 0-1
Pobla M.-Palamós 1-0
Europa-Llagostera 1-0
Muntanyesa-Reus D. 2-1
Castelldefels-Ascó 3-0
Cornellà-Manlleu 2-1
Balaguer-Prat 2-1
Vilanova-Amposta 1-1

PRÒXIMA JORNADA 
Ol. Can Fatjó- Tàrrega

Olesa-S. Cristobal
Igualada-Guíxols

Blanes-Vic
Sants-Poble Sec

Tortosa-Rapitenca
Iberiana-Olot 

Vilassar-Gramanet
Peralada-Rubí

Montcada-Santfeliuenc

RESULTATS
9a jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Ol. C. Fatjó 0-1

Gramenet-Iberiana 1-0

Rapitenca-Sants 3-0

Rubí-Vilassar 2-2

Santfeliuenc-Peralada 3-1

Tàrrega-Montcada 4-0

Vic-Igualada 0-0

Olot-Tortosa 2-0

Guíxols-Olesa 2-2

Poble Sec-Blanes 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 9 16 6 23

2. Tàrrega 9 24 10 19

3. Olesa   9 15 7 18

4. Olimpic C. Fatjó 9 12 10 16

5. Gramenet 9 15 10 15

6. Guíxols 9 13 12 15

7. Peralada 9 14 11 14

8. Rubí 9 11 8 14

9. Rapitenca 8 17 9 13

10. Vilassar 9 10 9 13

11. Iberiana 9 11 18 13

12. Olot 8 9 6 12

13. Igualada 8 9 7 12

14. Santfeliuenc 9 15 16 12

15. Tortosa 9 13 13 10

16. Montcada 9 8 14 9

17. Sants 9 5 14 5

18. Poble Sec 9 7 16 3

19. S. Cristobal 9 6 19 2

20. Blanes 9 5 20 1
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Va ser un partit on el
tenista rapitenc va haver
de lluitar especialment
contra el servei de Llodra
(10 punts directes) i en
què solament va haver-hi
un trencament de servei:
se la va portar al seu
favor el jugador ebrenc i
això li va donar el primer
set. En el segon la lluita
també fou intensa i cal dir
que va ser ajustat, decan-
tant-se finalment a favor
d’Albert.
Ara es mesurarà a
Davydenko, que ahir havia
conquerit el seu passi.
Serà la tercera ronda del
torneig de Montpellier. El
tenista rapitenc continua
fent història. 

Albert Montañés supera
Llodra a Montpellier

Albert Montañés (n.23
ATP) es va imposar al
francès Michael Llo-
dra (n.32) per 6-4 i 7-
6 (5), en noranta mi-
nuts, desfent en el seu
favor un particular en-
tre ambdós que fins
avui veia un triomf per
part.

TENNIS

El rapitenc, 23è al rànquing, es va imposar en la segona ronda

M.V.

El Club Handbol Amposta va
empatar dissabte passat, a
la seua pista, contra el San
Sebastian de los Reyes (26-
26). Va ser un partit elèctric
en el que l’equilibri al marca-
dor fou la nota dominant
des de l’inici, excepte un
parcial abans del descans
en el que les ebrenques van
avançar-se amb un 14-10.
No obstant, no van saber
mantenir aquest avantatge,
tot i tenir opcions per fer-ho
amb dos penals que no van
transformar, i al descans es
va arribar amb el 14-13. A
la represa, va seguir la ma-
teixa dinàmica amb una de-
fensa agressiva de les visi-
tants que va frenar els
intents de l’Handbol Ampos-

ta de poder-se distanciar en
el marcador. La igualtat al
lluminós va existir fins el fi-
nal quan es van viure uns
instants plens d’emoció,
amb l’empat a 26 amb el
que va acabar el partit. 

L’Amposta no va poder
comptar amb Ciurea, baixa
per lesió, mentre que Chi-
riev va jugar minvada per
unes molesties.  Els gols de
l’equip de la capital del
Montsià van marcar-los: Do-
mingo (2), Botica (2), Chie-
riev (5), Uliaque (2), Frnova
(2), Simón (7), Palmer (2) i
Ungureanu (4). 

L’equip de Marc Fornós,
que continua invicte (3
victòries i l’empat de dis-
sabte), descansa en la jor-
nada vinent.

Joc intens i emoció al
pavelló d’Amposta

Contra el San Sebastian de los Reyes (26-26)

REDACCIÓ

HANDBOL

El sènior femení Handbol
Tortosa Hidrocanal va per-
dre en la jornada passada a
la pista del Molins de Rei
Club Esportiu (28-23). Fou
un partit disputat al camp
d'un equip amb molt d'ofici i
que aquest any aspira a re-
cuperar l'ascens a la cate-
goria estatal, en la qual va
jugar la temporada passa-
da.
La condició d'un Molins de
Rei experimentat, acostu-
mat a competir al màxim ni-
vell i amb el cartell de favo-
rit des del primer moment,
no va ser impediment per-
què l'Handbol Tortosa Hidro-
canal comencés el partit
amb un joc de gran concen-
tració i una bona defensa
que va mantenir durant tot
el partit. 
Aquesta actitud es va re-

flectir al marcador que a la
mitja part (13-11).
El bon treball de les porte-
res, un encertat atac i una
excel·lent defensa del Torto-
sa van permetre que el par-
tit estès empatat al minut
15 de la segona part. No-
més la qualitat personal
d'alguna jugadora del Mo-
lins com Itxaso Egaña va
decantar el partit cap a l'e-
quip local, amb el resultat fi-
nal de 28-23.
Diumenge es va veure un
bon partit d'handbol, amb
gran esportivitat i que va
donant el rodatge necessari
a les jugadores tortosines.
Un dur inici de temporada
per a l'equip tortosí que
s'enfronta als equips més
forts de la categoria. 
En la jornada vinent, l’equip
de la capital del Baix Ebre
es desplaça a Gavà.

La qualitat d’Itxaso Egaña
decideix a Molins de Rei 

Bon partit del Tortosa Hidrocanal, tot i la derrota

REDACCIÓ

HANDBOL

El proper diumenge 31
d'octubre torna un clàssic
de l'atletisme a les Terres
de l'Ebre, la XII Milla
Urbana Ciutat de Tortosa,
que es disputarà a partir
de les 11.30 hores en un
circuit urbà a l'avinguda
Generalitat. Hi pot partici-
par tothom qui ho vulgui,
prèvia inscripció al
Consell Esportiu del Baix
Ebre o bé el mateix dia de
la prova, una hora abans.
La Milla Urbana Ciutat de
Tortosa inclou la prova
absoluta, amb un recorre-
gut de 1.609 metres, i
diferents curses al llarg

del matí en funció de les
categories. Aquesta és
una prova organitzada per
l'Ajuntament de Tortosa,
TORTOSASPORT, el Consell
Esportiu del Baix Ebre i el
Club Atletisme Terres de
l'Ebre.
Hi haurà trofeus als tres
primers classificats i
obsequis per a tots els
participants. Els vuit pri-
mers classificats de la
prova absoluta rebran
també un premi en
metàl·lic, que oscil·la
entre els 25 euros del 8è
classificat i els 160 euros
per al guanyador.
Dissabte passat es va dis-
putar la primera prova de

la temporada amb la VII
Milla Urbana d’El Perelló.
Diumenge es farà la de
Tortosa (XII edició) i, pos-
teriorment, el 12 de
desembre tindrà lloc la
primera jornada de cros
als Reguers. 
Ja l’any vinent, el 16 de
gener, es farà el cros a
Jesús i el cap de setmana

següent, dia 23 de febrer,
s’efectuarà a Campredó.
El calendari de proves
comarcal, del Consell
Esportiu del Baix Ebre,
disposarà d’una nova cita
el dia 6 de febrer amb el II
Campionat Comarcal
d’Atletisme Pista Coberta,
al Pavelló firal de
Remolins.

Milla Urbana Ciutat
de Tortosa

Serà diumenge, 11.30 hores

REDACCIÓ

ACTUALITAT

En la tercera jornada de la VI Lliga Nacional de Bitlles
Catalanes, la Galera Free Powerva imposar-seal Siura-
nenc d’Horta i és líder de la taula amb deu punts. El Siu-
ranenc és segon mentre que Soleràs és tercer i el Be-
navent, quart. L’equip galerenc, en aquesta jornada, va
imposar-se per 389-358 i 398-360.

La Galera Free Power lidera la Lliga Nacional
Bitlles
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El CRACK de la setmana
EL PRIMER DE TOTA CATALUNYA EN ACONSEGUIR L’ETIQUETA ECOLÒGICA EUROPEA

L’HOTEL AGADIR DE POBLE NOU DEL DELTA DE L’EBRE

L'hotel Algadir de
Poblenou del Delta ha
rebut aquesta setmana,
l'etiqueta ecològica
europea, convertint-se
en el primer hotel de
Catalunya que rep un
segell de distinció que
tramita el Departament
de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya
però que té reconeixe-

ment a nivell europeu. 
Una distinció que
segons el gerent, Joan
Capilla, de l'establiment
encara no és massa
coneguda a Catalunya
però fora si, referint-se a
més enllà de l'Estat
espanyol. Capilla, també
va afegir que “per nosal-
tres és molt important
perquè sempre hem

apostat per la sostenibi-
litat”. Entre els requi-
sits que ha hagut de
complir aquest hotel per
rebre aquest distintiu hi
ha el d'utilitzar sistemes
de baix consum energè-
tic. Així les instal·lacions
de l'hotel tenen plaques
solars i totes les llums
són de baix consum. 
La caldera també és res-
pectuosa amb l'entorn
pel que fa a les emis-
sions i a més la cuina de
l'hotel utilitza sempre
productes de la zona.
Capilla també està con-
vençut que aquest reco-

neixement “els permetrà
obrir-se encara més al
turisme alemany i
anglès, molt sensibilitzat
en aquests temes”. 

L'hotel també
disposa del certificat de
la Carta Europea de
Turisme Sostenible, fa
tres anys que funciona i
té 22 habitacions. 
A més té equipaments
especialment adreçats
als cicloturistes -magat-
zem i taller per a bicicle-
tes- i turistes de bird-
watch (observació d'aus)
per als quals oferixen
paquets especials.

«Aquest reconeixement ens permetrà 
obrir-nos, encara més, al turisme alemany i

anglès, molt sensibilitzat amb ser 
respectuosos amb l’entorn»
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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
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Plaça 20 de maig, 11
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
ELS MUNTELLS
Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA
AjuntamentAvda. Catalunya, 22-30

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11
MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20
FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13
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
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far
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
AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8
Petit café  C/ Ronda, 1
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
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

TORTOSA
Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
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
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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L'antiga tradició de Tots Sants ens obliga a una comunió dolça que ja es feia en temps dels romans. 
El pastís de castanyes resulta una alternativa al clàssic panellet

Ingredients

300 g de pasta de 
castanya 
2 ous 
50 g de nata líquida 
Pasta per farcir: 
60 g de clares d'ou 
30 g de sucre 
110 g ametlla en pols 
110 g de sucre en 
pols 
Ametlles crues trosse
jades 
Sucre en pols

Barregeu en un bol el
puré de castanyes (es
compra fet) i la nata líqui-
da. 

Afegiu-hi els ous i se-
guiu-ho remenant fins que
n'obtingueu una pasta
ben cremosa. Folreu un
motlle amb la pasta brisa
(es compra feta) i ompliu-
lo amb la crema de cas-
tanyes.Munteu les clares
i el sucre en un bol. Un
cop muntades, barregeu-
hi el sucre llustre i incor-
poreu-hi l'ametlla en pols.
Barregeu-ho bé. Tot se-
guit, acabeu d'omplir el
motlle amb l'ajuda d'una
mànega pastissera. Es-
polseu-hi avel lanes o
ametlles trossejades pel
damunt i poseu-lo al forn.
La cocció ha de ser de
40 minuts a 180 graus. 

Un cop el pastís ja esti-
gui fred, espolseu-hi su-

cre llustre pel damunt i ja
el podreu portar a taula.
A a les nostres contrades
les castanyes es mengen
habitualment torrades o
ensucrades.
A Catalunya, se celebra
la tradicional festa de la
castanyada la nit de Tots
Sants, dia 1 de novem-
bre, tot i que és freqüent
que es traslladi a la vigí-
lia.

En alguns països les
castanyes es mengen bu-
l l ides, saltades o també
es fa farina. 
A França es preparen
dolços, les marron glacé
o castanyes confitades, i
també pastissos.

La Castanyada és una
festa popular de Catalun-
ya que se celebra el dia
de Tots Sants, tot i que
darrerament se n'ha des-
plaçat la celebració a la
vigília d'aquesta diada. 

«Primentons i Tomates». Avui: Pastís de Castanyes

Les postres més co-
negudes són els pa-
nellets, avui us pro-
posem sortir al
carrer a comprar-
los ja que represen-
ta un acte lúdic sor-
tir al carrer amb els
crios en busca d'a-
quest deliciós pos-
tre. 

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME

Comença la nova temporada de

Primentons i Tomates, aquesta setmana

hem estat a Ebre Gourmet

A Canal TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Jimenez Piqueras, Araceli Dr. Maimó, 8 (L’Aldea) 977452056

Joanna Pedrola - Roser Olivella A. Llambrich, 22  (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Ferreres Puchol, Mª del Carme Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977510348   

Pilar Delgado , Jordi Delgado   Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459

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

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 conèi-
xer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

20º 11°NUVOLOSITAT 
VARIABLE

NUVOLOSITAT 
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 
durant el matí el cel estarà poc ennuvolat per l'arribada de núvols alts arreu,
més compactes a l'oest, i alguns núvols baixos pel litoral sud. A partir de
llavors, la nuvolositat augmentarà d'oest a est i el cel quedarà entre mig i
molt ennuvolat en general i cobert al vessant sud del Pirineu i Prepirineu i
resta del terç oest. 

Precipitacions 
a partir del vespre s'esperen algunes precipitacions febles al Pirineu i
Prepirineu occidental i resta del terç oest. Acumularan quantitats entre min-
ses (fins a 5 mm en 24 hores) i poc abundants (entre 5 i 20 mm en 24
hores). 

Temperatures 
mínimes similars o lleugerament més altes, tot i que al vessant nord del
Pirineu l'ascens serà moderat. Mentre que les màximes seran similars o
lleugerament més baixes al litoral i similars o lleugerament més altes a la
resta.

Visibilitat 
bona amb algunes boires i boirines matinals a l'interior. Durant el dia empit-
jorarà al vessant sud del Pirineu i Prepirineu.

Vent 
de matinada serà fluix i de direcció variable al litoral central i a l'interior,
mentre que a la resta serà de component sud fluix. Durant la resta de la jor-
nada s'imposarà el component sud entre fluix i moderat, amb cops forts al
Pirineu, al Prepirineu i a l'Empordà a partir de migdia. A més, al final del dia
hi haurà cops molt forts als cims del Pirineu. 

Estat de la mar 

Costa Brava: 
component sud fluix amb cops moderats de matinada. La resta del dia es
reforçarà i serà entre fluix i moderat amb cops forts a partir del migdia.
Marejol amb àrees de maror a partir de migdia al nord del cap de Begur. 

Costa Central: 
terral matinal fluix. La resta del dia s'imposarà el component sud entre fluix
i moderat.
Mar d'arrissada a marejol. 

Costa Daurada: 
fluix i variable de matinada, amb intervals de component sud al sud del cap
de Salou. La resta del dia serà entre fluix i moderat de component sud.
Mar entre arrissada i marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Us sentireu  plens  de poder  i de força.
Irradiareu  magnetismes  allà  per on passeu,
però  preferireu  aïllar-vos  o retirar-vos  a un
lloc  solitari , ja que necessiteu  meditar.

Taure
20/4 al 19/5

Ha entrat  la Lluna  al vostre  signe , això  us
posarà  més  en contacte  amb les vostre
emocions, i seguireu  més  els vostres
impulsos  i instints. Serà  un dia molt  actiu.  

Bessons
20/5 al 21/6

Avui  els vostres  actes  i despeses  aniran  diri-
gits  a alimentar  la vostra  satisfacció, sobre-
tot  la física, eviteu  les  despeses  excessives
. Possible conflicte  amb alguna amistat . 

Cranc
22/6 al 21/7

Estareu  molt actius  i amb  ganes  de fer les
coses i sobretot  voldreu  relacionar-vos  amb
la  gent  i els amics , però  us faltarà  una mica
de tacte. Eviteu  les compres  compulsives.

Lleó
22/7 al 22/8

La influència de la Lluna  us farà  estar negui-
tosos, i us  provocarà  alts  i baixos  emocio-
nals; d'altra banda, avui  serà  un bon dia en
els  següents àmbits: fills i mainada. 

Verge
23/8 al 21/9

Avui tindreu  ganes  de fugir  de les  vostres  res-
ponsabilitats  i voldríeu que la gent  us deixés
tranquils, us agradaria  anar  a un lloc solitari, on
ningú ni res  us molesti.  

Balança
22/9 al 22/10

Avui estareu  molt actius, però  els vostres
actes  seran massa impulsius. Haureu  d'evi-
tar  les despeses  excessives , ja que  us
vindrà ganes d'anar  de compres.

Escorpí
22/10 al 21/11

La influència de la Lluna  transitant  pel vos-
tre  signe oposat  us farà  posar de mal
humor  i això  us provocarà  conflictes  amb
els altres , sobretot  amb la parella.

Sagitari
21/11 al 21/12

Avui serà  un dia  en què  compartireu  acti-
vitats  amb d'altra  gent. Hi haurà  algun
misteri  o secret  que voldreu  resoldre .
Període  de moltes  transformacions.

Capricorn
21/12 al 19/01

Un serà  un bon dia  en  àmbit  professional;
per  als  que no tinguin  feina , avui la podran
trobar. Dia positiu  envers  els fills  o la maina-
da  en general. Estareu  molt creatius.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui  la influència  de la Lluna us posarà  dels
nervis  trastocarà  els vostre  estat  anímic,
cosa  que  us provocarà  mal humor , i farà
difícil als altres  aguantar-vos.

Peixos
19/2 al 20/3

Us sentireu  plens de força  i amb ganes  de
fer  coses. La vostra  manera  de fer serà
molt directe. Però  eviteu  ser massa  direc-
tes  amb la  gent, procureu  tenir més  tacte. 

Televisió
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IMMOBILIARIA�

      

Finca con casa reformada
de 100 m2 más 1000 m2
de terreno, manantial
1000 litros/h., garage 2
coches, piscina con depura-
dora, barbacoa, huerta y
frutales. Centro ciudad -
Tortosa - interesados
696143058

TREBALL�

   

MOTOR�

  

DIVERSOS�

  

 

 

L'AMPOLLA.. Zona Club
NàuticPis d'obra nova amb 3
habit, 2 banys, terrassa,
Aire acond., calefacc, ascen-
sor i vistes al maR. Preu:
210.000Û; Ref.: 40005

TORTOSA. Zona Ferreries
Àtic en venta amb 3 habit,
bany, aseo, calefacc.
Terrassa, assolejat i bones
vistes Preu 139.000Û;
Ref.: 10167

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona refugi reformat
al Montsià ( Zona PEIN ).
Excel·lents vistes al mar.

Superfície finca:
24.293m2. Superfície
refugi: 65 m2. Preu:

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

miliar per estrenar amb
dos dormitoris, terrassa de
50 m2, parking. Totalment

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

MOBLAT. 2 HAB., 1 BANY.
Molt prop del centre de

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

Sant Jaume d'Enveja. Carrer
Major. En venda o lloguer. Casa
a reformar en el centre de la

població davant de la plaça de
l'Església. Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 

Deltebre. Casa de 2 plantes
reformada, 3 habitacions,
menjador d'estil rústic amb
xemeneia, cuina office,
bany, àmplia terrassa i
magatzem.  Zona La Cava.
145.000Û. 

 

 

      

977 74 33 99

 

  

Tortosa-centre.
PIS-APARTAMENT
de 2 hab., cuina-
menjador i bany.

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

Tortosa.Parcel.la de
3.200 m2 de jardi i terra
d'hort. XALET de 80 m2,

cuina, menjador amb
xemeneia, 3 hab i bany.
Piscina en depuradora, 

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

Bones vistes, a 2 Km del
centre. Preu: 150.000€

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

Casa tipus dúplex a
Roquetes de 160 m2 , 5
habitacions , 2 banys amb
hidromassatge , cuina , men-
jador sala d'estar . Terrassa .

190.000 euros. 
Ref. CFD20928 
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
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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).

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat

de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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.

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

VENTA TORTOSA.
Tirant lo Blanc. Pis
100m2, 4 hab. 2

banys, terrassa vistes
als Ports. Pàrking
inclòs. Antiguitat 4

anys. Perfecte estat.
176.000 eur.

Tel. 654049710
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Aquesta festa va estreta-
ment lligada al dia de Tot
Sants. 
Vosaltres vos pregunta-
reu: per què? I aquí estic
jo per explicar-vos que fa
molts anys enrere, la
Castanyada era una cele-
bració dedicada als
morts, així com un menjar
relacionat amb els ente-
rraments. Les castanyes
es menjaven en un
ambient estrictament
familiar i es feia una
cerimònia de culte, amb
una actitud molt seriosa i
respectuosa. Hi havia la
creença que per cada
castanya que es menjava
aquella nit, una ànima era
alliberada del purgatori.
La veritat és que es una
festivitat que dona una
mica de “iu-iu”, no per les
castanyes, sinó pel tema
dels morts. O millor dit,

tot el que envolta al món
de les ànimes, suposo
que part de responsabili-
tat la tenen tots aquells
programes que es dedi-
quen a parlar sobre el
tema posant-li, penso,
certa dosi d'imaginació. 
Però tampoc ens hem
d'enganyar, i potser fa
anys les persones vivien
la nit de la Castanyada de
manera més íntima i esfe-
reïdora, molt al contrari
que ara, que de festivitat
ha passat a festival.
Reserves als restaurants,
panellets fets per la
mama o la iaia, i tota la
família reunida com els
“juegos reunidos Geyper”.
La veritat és que avui dia
és diferencia més que mai
la Castanyada del dia de
Tots Sants i moltes són
les famílies que és dividei-
xen la feina: els joves fan
les tantes i qui més qui
menys agafa alguna que
altra castanya i els més
grans són els encarregats
de visitar als familiars que
ja no estan entre nosal-
tres. 
Després està aquell sec-

tor més conscienciat que
pot arribar a fer les dues
coses i no morir-se.
Parlem de les castanyes,
però també és el dia del

moniato, aquella “pataca”
dolça que no agrada a tot-

hom, però que ha d'estar,
com també han d'estar
els panellets. 
Heu provat mai a fer pane-
llets? Els heu pogut men-

jar? Quina sort, jo encara
no he arribat a aquesta
fase, els darrers que vaig
fer els tirava al terra i
rebotaven, crec que em
vaig passar amb el tema
de la cocció, no ho sabré
mai. 
Des d'aquella experiència
els compro, perquè tam-
poc és tradició familiar
això de la cuina. 
Per últim, només dir-vos
que aquesta nit també és
màgica i val la pena diver-
tir-se tot el que un pugui
que durant l'any ja tenim
prou preocupacions. 

Per cert, critiquem molt el
Halloween, deixeu-vos
anar no deixa de ser una
fusió entre la Castanyada i
el Carnaval, que et vols
vestir de bruixa et vestei-

xes i qui és vulgui penjar
uns “cuernos” (de dimoni)
que se'ls pengi, faltaria
més que no poguéssim
fer el que ens ve de gust
en una nit com aquestes.

Calentes i grosses!

Arriba el 31 d'oc-
tubre, i la nit
abans de Tot
Sants, celebrem
la Castanyada. La
veritat és que si
volguéssim cas-
tanyes en podríem
menjar tot l'any,
però nosaltres els
humans som ani-
mals de costums, i
aquest dia en con-
cret no poden fal-
tar.

Criden les castanyeres pels carrers i les places dels pobles i ciutats, el dia de la castanyada

PETER PAN

Agermanament de la Castanyada i Halloween

Cedida

FESTA, SIGUI DE LA MANERA QUE SIGUI, PERÒ FESTA!!

Festivitat, festival o revetlla és en què s’ha

convertit la castanyada en l’actualitat.

Diferenciant-se en tot moment de Tots Sants

La revetlla de Tots sants

En el seu moment va tenir sentit menjar

aliments tant calòrics perquè els campaners

tocaven a morts tota la nit, fins la matinada,

però ara, aquí ningú de nosaltres toca massa!

Compte, amb les calories!

El panellet de
Joan Amaré
Restaurant Amaré 

Roquetes

El cuiner Amaré ens pro-
posa una forma i un
sabor: la mitja lluna de
canyella amb zafrà natu-
ral amb taronja confita-
da.
Ingredients per a un Kilo:
1 Kgr. de farina d’amet-
lla.
1 Kgr. sucre.
4 ous sencers.
Ratlladura de llima.
1/4 de patata bollida.
Se mescla amb les
mans i es deixa reposar
24 hores a temperatura
ambient. Passat aquest
temps ja podem donar-li
la forma que vulguem en
aquest cas de mitja llu-
neta.
Temps de cocció: 180º
de cinc a set minuts.

                 


