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Avui és notícia

Terres de l’Ebre
Esquerra planteja mesures
per regenerar l'activitat
econòmica, cívica, turística i
comercial del nucli històric
de Tortosa.

P4
El PSC proposa les Terres
de l'Ebre com a districte
especial d'innovació per
afavorir la creació
d'empreses  que generin
ocupació.

P6

Societat
La instal.lació del projecte
Castor avança segons el
previst per l’empresa.

P9
Esports
Preocupació per les noves
incidències en un camp de
futbol, amb agressió a un
àrbitre.

P10

Aquesta setmana ha vist la llum una nova Associació. Una associació molt important per al teixit empresarial i per al sexe femení
del nostre territori. Una associació que encoratja a les dones a fer un pas més endavant. ADEDE (Associació de Dones Empresàries,
Directives i Emprenedores de l’Ebre) neix per donar resposta a les necessitats del col·lectiu de dones relacionades amb el món de
l'empresa, i que es senten plenament orgulloses de la seva trajectòria professional. Neix també per aconseguir un punt de trobada
per a totes les dones de les Terres de l'Ebre vinculades al món de l'empresa, i per defensar el paper de la dona dins el món empre-
sarial, en base a la seva capacitat professional i no en funció de la seva condició de dona. P3

ADEDE, una forma 
diferent de fer empresa

Els vots dels grups municipals de CiU i del PP han tornat a evitar que l'Ajuntament de Tortosa
aprovi una moció per retirar la simbologia franquista de la ciutat. En el debat de la moció
popular, defensada per una portaveu del col·lectiu Casal Popular Panxampla, no hi ha hagut
sorpreses i malgrat les 856 signatures que avalaven la proposta, i el suport que han donat
PSC, ERC (a l'equip de govern) i ICV, CiU no ha canviat d'opinió. La moció instava l'Ajuntament
a retirar tota la simbologia franquista de la ciutat, i molt especialment el monument que hi ha
al mig del riu Ebre erigit pel dictador Francisco Franco el 1966 amb motiu de la batalla de
l'Ebre. CiU ha qualificat la moció d'electoralista. P5

El monument de la discòrdia
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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 

La UE Jesús i Maria és un
club modest que, aquesta
temporada, després de més
trenta anys, torna a competir
a la Primera territorial. Un
club fet a còpia d’il.lusió, de
patriotisme i de la identifica-
ció de tota gent que el forma.
I que compta amb un gran
nombre de jugadors en uns
planters que són el seu viver i
el seu fonament històric.
Aquesta temporada, dins de
la humilitat, hi ha molta ener-
gia positiva per poder tirar
endavant la nova etapa. Hi ha
un bon equip, ganes i actitud
de fer un paper digne en la
categoria. Han passat nou
jornades i en les mateixes
han hagut partits en els que
s’han repetit circumstàncies
adverses en forma de deci-
sions arbitrals que la veritat
és que creen malestar. No
entenem perquè ens passa
això, i més amb el mateix
assistent i amb col.legiats del
comitè de Tortosa, en les
dues vegades que ens han

xiulat en el que portem de
lliga. 
Ja sé sap que els àrbitres et
poden donar i també et
poden traure durant un cam-
pionat. Potser sigui així. 
No obstant, un partit com el
que vam fer a Valls mereixia
un empat i vam obtenir-lo.
Però encara no sé sap per
quin motiu ens van tornar a
anul.lar un altre gol, el 2-2. 
Només vull manifestar el meu
desacord i la meua protesta.
Diumenge vam tornar de Valls
decebuts i desil.lusionats. La
il.lusió no ens la poden traure
amb decisions com aques-
tes. Poden haver-hi errades
humanes. Malgrat això, la
forma i la coincidència ens
fan estar molestos. No volem
que ens donen res. Però tam-
poc que ens ho prenguin. 
I, si és d’aquesta forma, la
il.lusió seguirà intacta. 

J.F.R.
Aficionat de la 

UE Jesús i Maria.

Queixes d’un aficionat de la 
UE Jesús i Maria

Opinió

El futur del futbol ebrenc

Minut 92

Aquesta setmana hem pogut viure un pas pioner
a tot el nostre territori. Hem conegut oficialment
ADEDE, l’Associació de Dones Empresàries i
Emprenedores de les Terres de l' Ebre. 
Projecte pioner en una iniciativa d’aquestes carac-
terístiques. Es tracta de la creació de la primera
associació de dones vinculades al món de l'em-
presa. 
No és una associació de professionals amb
càrrecs concrets, sinó una agrupació de dones
preocupades per la seva vida professional, i per
la defensa d'igualtat entre homes i dones, i la no
discriminació, sota cap concepte per raons de
sexe. L'ADEDE Terres de l'Ebre neix de la idea d'u-

nir les dones en actiu, competents i amb ganes
de tirar endavant projectes al nostre territori.
L'emprenedoria és un valor escàs i amb aquesta
iniciativa s’està fent que les dones ebrenques tin-
guin més visibilitat, rellevància, respecte social i
presència, per tant entre les sòcies es trobaran
autònomes, professionals, empresàries, empre-
nedores institucionals, directives, dones amb res-
ponsabilitat a universitats i d'altres, totes amb un
eix comú: l'emprenedoria. L'economia d'avui i de
sempre ha necessitat dones. Totes les dones
emprenedores tenen cabuda a l'Associació, tot
subscrivint els seus objectius i les seves bones
pràctiques. (www.adede.org)

Editorial

Més visibilitat i rellevància a les dones de l' Ebre 

El passat dilluns el Ple de l'Ajuntament de
Tortosa va acordar per majoria rebutjar una
moció popular que demanava enretirar el monu-
ment a la batalla de l'Ebre, canviar el nom a l'ins-
titut Joaquim Bau i també al barri 13 de Gener.
Aquesta és la tercera vegada en només tres
anys que el consistori desestima aquesta pro-
posta i perdo el compte de totes les votacions
similars que hi ha hagut en els últims trenta anys,
amb l'excepció dels mandats amb alcaldia d'ICV
i del PSC (1999-2003 i 2003-2007), durant els
quals ningú ha pensat en presentar cap moció
d'aquest tipus. D'entrada, vull fer palès el meu
respecte per les 857 persones que han signat la
moció presentada pel Casal Popular Panxampla.
Ara bé, una altra cosa és l'oportunitat i el
moment en què es presenta la moció. A només
72 hores de l'inici de la campanya per a les elec-
cions al Parlament de Catalunya. De fet, en tot
aquest procés hi ha hagut moltes casualitats i
coincidències que fan malpensar i que apunten a
què els signants de la moció, la majoria dels
quals considera legítimament que cal enretirar el
monument, han estat utilitzats barroerament pel
PSC i per ICV. Però d'això en parlaré més enda-
vant. Abans que res vull fer algunes considera-
cions. En primer lloc vull assenyalar que el monu-
ment a la batalla de l'Ebre no representa un pro-
blema per a la majoria de gent de Tortosa.
Efectivament aquest és un monòlit erigit en
homenatge al dictador Franco l'any 1966, que
ha perviscut 9 anys en dictadura i 35 en
democràcia. Mort el general i assolida la
democràcia, l'Ajuntament de Tortosa va treure
del monument els elements més representatius
de la dictadura, com el víctor, l'ensenya personal
de Franco. Ha hagut de ser aquest govern, amb
Ferran Bel d'alcalde, qui ha retirat les inscrip-
cions de banda i banda de riu, que també podien
resultar ofensives. Avui, el monument a la bata-
lla de l'Ebre és un element més del patrimoni
històric tortosí, despullat de qualsevol connota-
ció feixista, i que ens ha de servir per explicar als
nostres fills quina és la nostra història i com els
nostres avantpassats han hagut de lluitar per
assolir la democràcia. Però és que, a més, des-
prés de 44 anys, el monument en qüestió està
totalment integrat en el paisatge urbà de
Tortosa. Dit això, vull recordar que aquest monu-
ment continua en el seu lloc perquè així ho hem
volgut la majoria de tortosins i, conseqüentment,
tots els governs municipals haguts des de la ins-
tauració de la democràcia. Fins i tot el PSC i ICV,
que aquest dilluns s'afanyaven a recolzar una
moció per eliminar el monument, van acordar
durant l'anterior mandat, essent encara alcalde
Joan Sabaté, protegir-lo i mantenir-lo, d'acord el
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
aprovat a la primavera de 2007, i que poc des-
prés va validar el govern tripartit. Concretament
el van protegir com a Bé Integrant del Patrimoni

Cultural Català (BIPCC), que no és poca cosa. La
gran contradicció és que l'ex-alcalde socialista
Joan Sabaté, aposti per blindar el monument i
poc després, quan ja no detenta l'alcaldia, s'a-
punti a totes les mocions per enderrocar-lo. En
què quedem? Les circumstàncies estranyes que
envolten la presentació d'aquesta moció no s'a-
caben aquí. El conseller d'Interior, Joan Saura,
va presentar-se a Tortosa demanant la retirada
del monument, i oferint ajuda econòmica, coinci-
dint en el temps amb la presentació de la inicia-
tiva popular. Però encara és hora que el senyor
Saura s'adreci a l'Ajuntament per proposar-ho. Ni
tan sols li va esmentar a l'alcalde en un acte al
qual van coincidir hores després. D'això se'n diu,
ras i curt, electoralisme. Per cert, un apunt que
aporta molta informació sobre el suport ciutadà
a la retirada del monument. L'única formació que
portava al programa electoral de les eleccions
locals de 2007 l'eliminació del monòlit era ICV, i
va obtenir 1 regidor de 21 possibles. On és el
clamor ciutadà llavors? La moció rebutjada en el
Ple municipal de dilluns passat també plantejava
el canvi de nom de l'institut de batxillerat
Joaquim Bau, amb l'argument que evoca el nom
d'una persona que va estar vinculada al franquis-
me. El que no s'entén, entre altres coses, és que
aquesta petició s'adreci a l'Ajuntament i no a la
Generalitat, que és qui té la competència per
adoptar una decisió d'aquest calat. Vull recordar,
per cert, que Joaquim Bau té encara carrers
dedicats a molts municipis de l'Estat, entre els
quals Madrid, on els diferents ajuntaments que
han governat, de tots els colors, han optat per
mantenir. Finalment, la moció proposava el canvi
de nom del barri del 13 de gener pel de Grup el
Temple. I aquí ens trobem amb una situació que
jo crec que reflecteix molt bé la importància que
els ciutadans de Tortosa li donen a totes aques-
tes qüestions. Resulta que, tal i com va revelar
la setmana passada l'alcalde de Tortosa, el 9 de
febrer de 1981 l'Ajuntament de Tortosa, essent
alcalde Vicent Beguer, va aprovar en sessió
plenària el canvi de nom que aquesAt dilluns pas-
sat, 29 anys més tard, es continuava reclamant.
Què ha passat en tot aquest temps? Doncs que
a tots plegats ens falla la memòria històrica. I
que si en tot aquest temps ningú se n'ha recor-
dat i ningú ha reclamat el canvi, haurem d'arribar
a la conclusió que molt important per als torto-
sins, aquest tema no ho ha estat. Vull acabar
aquest article deixant constància, novament, del
meu respecte a la proposta legítima de totes les
persones que han manifestat la seva voluntat de
retirar el monument del riu. Però també vull fer
notar que, arribats en aquest punt, podem cons-
tatar que a la majoria de tortosins i tortosines
aquesta qüestió no ens treu la son. 

Meritxell Roigé i Pedrola
Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa i

candidata a les eleccions al Parlament per CiU.

Què els passarà aquesta tem-
porada als equips d'aquestes
terres? Quines sorpreses ens
deparen d'aquí a final de tem-
porada? Aquí estan els pronos-
tics atrevits i analitzats. A la
tercera divisió, l'Amposta es
mantindrà encara que a la
segona volta tindrà una dava-
llada important entre Abril i
Març. A Ascó o fan fitxatges o
fitxen a una estrella o la traves-
sa és que baixen a la 1a.
Catalana i aquesta categoria
no està gens malament per a
una població petita. La
Rapitenca té un gran míster.
Es un equip que ha començat
malament però això és bo;
anirà progressant. Pujarà pels
pèls però pujarà, té una afició
que es mereix això i molt més.
El Tortosa sofrirà però la seua
afició ja està acostumada. Van
començar com a coets, però
ara estan on estan pel seu
potencial d'equip poden. I
podrien estar pitjor. La lesió de
Marc Baiges ha estat una mala
notícia. Baixarà el  Tortosa? Se
salvarà? Se salvarà com no
però possiblement hagi de fer
reforços. A Preferent més clar
que l'aigua hi ha cinc equips de
Tarragona, se’n salvarà un o
cap. Parteixen com a favorits

els de Barcelona; els sobren
jugadors, aquests surten fins
sota de les pedres i en la sego-
na tornada poden fitxar-ne de
categoria superior. Ho tenen
molt difícil el Roquetenc i
Remolins-Bítem. Es una pena
perquè tenen fantàstiques
plantilles, bons místers però la
realitat és la que mana.
A la 1a. regional, el màxim can-
didat ebrenc és el Jesus
Catalonia però té massa rivals
de Tarragona: Camp Clar,
Valls, Torredembarra, gairebé
impossible ascendir i aquests
equips en la segona volta es
reforçaran. L'Ampolla, Jesús i
Maria, La Cava se salvaran i
l’Alcanar tindrà com sempre
una segona volta espectacu-
lar, fins ara les lesions no l'han
acompanyat aquesta tempora-
da ni el seu joc. A la segona
regional un 80% de possibili-
tats que serà campió l'Olimpic
i a la tercera, el Sant Jaume i el
Godall han posat la directa cap
a l’ascen, al que serà la tempo-
rada vinent la 3a. Catalana. 
Traguin les seues conclusions;
segur que molts aficionats dis-
creparan, com no, com passa
en un camp de futbol amb
100.000 persones: cadascu-
na veu el futbol d'una manera i
llavors dóna la seua opinió. Un
servidor fa una anàlisi, des de
fa 40 anys; encerto molt, fallo
de vegades però l'index d'en-
cert cada temporada és del
79%. No està gens malament
això, si encertar cada tempo-
rada, tot i aquesta dada, és
cada cop més difícil.

Joaquin Celma

Massa casualitats amb el monument 
Opinió



DIVENDRES 12
DE NOVEMBRE
DE 2010 3

diarimés
ebreen portada

www.mesebre.catwww.mesebre.cat

L’ acte va estar conduit per
la presentadora dels infor-
matius de Canal TE, Tere
Gonzàlez. Aquest es va por-
tar a terme gràcies a la
col·laboració de la
Delegació del govern de les
Terres de l'Ebre, la Cambra
de comerç de Tortosa,
l'Ajuntament de Tortosa,
l'institut català de la dona i
els mitjans de comunicació
Canal TE i Més Ebre. 
ADEDE neix amb l’objectiu
de ser una associació de
dones vinculades al món de
l'empresa, en qualsevol de
les seves vessants. No es
tracta d'una associació de
professionals amb càrrecs
concrets, sinó d'una agrupa-
ció de dones preocupades
per la seva vida professio-
nal, i per la defensa de l'i-
gualtat entre homes i dones,

i la no discriminació, sota
cap concepte per raons de
sexe. A diferència de molts
altres col·lectius similars,
ADEDE té com a objectiu
principal, la localització
específica en el nostre terri-
tori de les Terres de l'Ebre. I
és des de les Terres de
l'Ebre, i amb la idiosincràsia
que ens caracteritza, que es
lluitarà per tal d'aconseguir
que el paper de les dones
estigui on sempre hagués

tingut que estar. La força de
l’associació ve del número
d'associades que la formen,
és per això que la causa
comença amb la fita d'acon-
seguir ser una associació de
dones realment representati-
va de tot el territori. 
Per això es necessita de la
involucració de totes i
cadascuna de les dones de
les Terres de l'Ebre que
comparteixin el desig de
millorar una societat que

encara està molt lluny del
que hauria de ser.   L’acte va
començar amb unes parau-
les de la directora d’ADEDE,
Cinta Pascual, i de la presen-
tació dels càrrecs oficials;
Anna Jímenez (vicepresiden-
ta del Baix Ebre); Asun
Colom (vicepresidenta Terra
Alta); Isabel Carrasco (secre-
taria) i Conxita Gamundi
(Tesorera). A continuació es
va prodecir als apadrina-
ments de la nit. Cinc dones

del territori van rebre el seu
recordatori i van aportar
alguna experiència personal
de la seva trajectòria profes-
sional. 
Elvira Franquet i Tudó, nas-
cuda a Sant Carles de la
Ràpita, mare, farmacèutica
en actiu, i regidora de
Sanitat i Serveis Socials
durant 8 anys al seu poble;
Ramoncita Roselló Ferraté,
als 19 anys, en plena post-
guerra, començà a treballar

en el comerç familiar de la
joiería a Tortosa, actualment
el negoci compta amb 5
establiments i dóna feina a
24 persones. 
L’Alzheimer la va jubilar als
77 anys; Sara Romaguera i
Genís, màster en Ciències
de la Infermeria, té una llar-
ga trajectòria de càrrecs de
responsabilitat al Verge de la
Cinta i Campus Terres de
l’Ebre de la URV; Teresa
Barberà Puchol, apadrina-
ment a títol postum, filla del
poble de Caseres, mestra i
primera alcaldessa de les
Terres de l’Ebre. La mort la
va sorprendre als 63 anys; i
Marta Cid, Consellera
d’Educació de la Generalitat
de Catalunya (febrer del
2004 fins l’ 11 de maig del
2006) i amb una llarga tra-
jectòria política, sempre vet-
llant pels interessos de
l’Ebre. 
Aquestes «grans» dones
foren les «protagonistes» d’
una nit plena d’ emocions i
sentiments viscuts entre
tots els assistents. Les inter-
vencions institucionals a
càrrec del president de la
Cambra de Comerç de
Tortosa, José Luis Mora; l’
alcalde de Tortosa, Ferran
Bel; i el Delegat del Govern,
Lluís Salvadó, i   la conferèn-
cia «Habilitats relacionals.
Una forma diferent de fer
empresa» a càrrec d’una
ponent amb un bon reconei-
xement social, Neus Ribas,
van concloure l’acte.

Neix ADEDE, l’Associació de Dones Empresàries,
Directives i Emprenedores de l’Ebre

Aquesta setmana s´ha
creat la primera asso-
ciació de dones vincula-
des al món de l'empresa
de les Terres de l'Ebre.
ADEDE, Associació de
Dones Empresàries,
Directives i
Emprenedores de les
Terres de l’Ebre. Es va
presentar, oficialment,
el passat dimecres, 10
de novembre, a l'audito-
ri Felip Pedrell de
Tortosa.

L’Acte de presentació es va organitzar el passat 10 de novembre, a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa

Potenciar l’Associacionisme i organitzar cursos de formació, són alguns dels seus objectius

TG

L’associació va presentar-se oficialment el dimecres passat, a l’Auditori de Tortosa.
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El candidat Salvadó ha afir-
mat que “el nucli històric de
Tortosa és l'espai on es
visualitza de manera més
clara i més nítida l'abando-
nament històric i sistemàtic
que havien patit les Terres
de l'Ebre durant dècades.
Mentre la gran majoria de
capitals del nostre país ja
tenien regenerats els seus

nuclis històrics”. Salvadó ha
destacat que durant els
darrers 7 anys s'han portat
a terme inversions molt
importants per part del
govern de la Generalitat
xifrades en 72 milions d'eu-
ros, algunes de les quals
encara estan en curs.
Salvadó ha posat com
exemples la restauració del
Palau Oliver de Boteller, la
del Palau Avària, la construc-
ció de la Plaça dels Dolors,
la restauració dels Reials
Col·legis amb el nou centre
d'interpretació, la construc-
ció del nou edifici de la
Generalitat i el projecte del
nou Palau de Justícia. Per
Salvadó “aquest gran impuls
en l'àmbit de la regeneració
urbanística del nucli històric,
no és suficient, i per això
Esquerra proposa donar un
salt qualitatiu en la regenera-
ció social, cívica i econòmi-
ca d'aquest barri”. Segons
Salvadó “s'ha d'aconseguir
concentrar el creixement de
Tortosa cap a dins, a partir
de tres àmbits: la regenera-
ció de l'espai urbà i l'espai
públic, la de recuperar i res-

taurar els habitatges en
desús i la regeneració de
l'activitat econòmica, cívica,
turística i comercial”. En
l'àmbit de l'habitatge el que
es prioritza són projectes
amb voluntat Ebre de bus-
car solucions a problemes

lligats a la restauració acom-
panyant o tutelant el
seus propietaris mitjançant
la signatura de convenis.
Salvadó ha citat el desplega-
ment de projectes impor-
tants com el Pla del barri de
Sant Jaume, i la posada en

marxa del Pla de
Dinamització Comunitària
que ajudarà a la creació
d'una estructura cívica d'en-
titats socials i civils que
generarà vida de barri i
cohesionarà la societat a
l'entorn d'aquestes entitats. 

El candidat d'Esquerra
per les Terres de l'Ebre
a les eleccions al
Parlament, Lluís
Salvadó, acompanyat
pel candidat a l'alcal-
dia de Tortosa, Josep
Monclús, ha volgut
mostrar des del davant
del Palau Oliver de
Boteller les millores
efectuades els darrers
set anys, així com les
actuacions que s'estan
fent ara al nucli histò-
ric de Tortosa. 

REDACCIÓ

ERC vol dinamitzar el nucli antic de la ciutat de Tortosa.
Cedida

La taxa que ha sofert una
modificació més important
és la taxa d'escombraries.
El rebut de les escombra-
ries familiars s'abaixarà un
5'2%, això suposarà que
l'any que ve 6.000 famí-
lies de Deltebre pagaran 7
Euros menys de rebut (de
142,40 a 135). 

Per contra el rebut de les
escombraries a establi-
ments sofreix un impor-
tant reajustament ja que
l'Ajuntament de Deltebre
ha decidit fer un pas enda-
vant en la gestió dels resi-
dus al municipi i adequar
la taxa d'escombraries a
la Llei 15/2003 que obliga

als titulars d'una activitat a
separar els residus que
generen i assumir-ne els
costos de recollida i trac-
tament. A Deltebre, fins
ara hi havia molt poca
diferència entre el rebut
familiar i el rebut de tot
tipus d'activitat econòmi-
ca, això generava un dèfi-

cit que era assumit pel
rebut de les famílies i per
l'Ajuntament. Per invertir
aquesta situació, durant
un any i mig s'ha fet un

extens estudi per classifi-
car les diferents activitats,
els residus que generen i
el cost que suposa per
l'Ajuntament. 

Deltebre redueix la pressió
fiscal als ciutadans 

Rebaixa 7 euros el rebut de les escombreries

El llagostí serà el prota-
gonista de la tercera i
última diada gastronòmi-
ca que haurà organitzat
enguany la Regidoria de
Turisme de Sant Carles
de la Ràpita. La cita serà
el dissabte 20 de novem-
bre, a les 12 hores, al
pavelló firal, on 14 res-
taurants locals oferiran
les seves millors recep-
tes amb el llagostí com a
protagonista. Des de la
cuina més tradicional
com llagostins a l'estil
mariner o amb romesco,
fins a propostes més ela-
borades com farcellets
de llagostins amb carxo-
fa i bolets dels Ports, sal-
tejat de pop o llagostins
amb carxofa.

Tercera Diada
del Llagostí a la

Ràpita

El bisbe de Tortosa, Xavier
Salinas, no voldria haver de
presidir una mesa electoral
en els comicis del 28 de
novembre, i recorrerà con-
tra el sorteig al jutjat,
al·legant motius de feina.
Així ho va confirmar el vica-
ri episcopal d'economia,
Josep Maria Membrado,
que va comparèixer davant
de la premsa per presentar
la campanya Germanor
2010 i fer el balanç econò-
mic del bisbat durant l'exer-
cici del 2009. Segons
Membrado, el bisbe treba-
lla sobretot durant els caps
de setmana, amb les
seues visites pastorals a
les parròquies del conjunt
de la diòcesi tortosina. 

El bisbe Salinas
no voldria

presidir una mesa 

ERC proposa mesures per regenerar el nucli antic
Activitat econòmica, cívica, turística i comercial
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

El PSC ha presentat,
aquesta setmana, una
nova proposta per a les
Terres de l'Ebre amb l'ob-
jectiu d'afavorir la
instal·lació de noves
empreses i millorar la
situació de les que ja

estan implantades i gene-
rar ocupació. 
La proposta, lligada al
món industrial i educatiu,
fa referència a l'àmbit de
la innovacióp per tal de
millorar la competitivitat,
un cop posades les

bases que fan que avui el
nostre territori disposi
d'una gran oferta de sòl
industrial amb un alt valor
afegit. 
“El que avui proposem és
la creació d'un districte
especial d'inovació a les

Terres de l'Ebre. Ho fem
perquè ja tenim les condi-
cions necessàries des-
prés de tota la feina
desenvolupada al llarg
d'aquests set anys, avui
disposem a les Terres de
l’Ebre de sòl industrial en
urbanització de gran qua-
litat i centres generadors
de coneixement propers
com és el Campus
Universitari de les Terres
de l'Ebre, el nou edifici
del qual està en construc-
ció”, ha explicat Núria
Ventura, candidata socia-
lista a les eleccions al
Parlament de Catalunya.
Els socialistes plantegen
un total de dotze
Districtres Especials
d'Innovació (DEI) a
Catalunya, un d'aquesta a
l'Ebre, amb l'objectiu
d'instal·lar companyies
fortament innovadores,
aplicant fórmules d'atrac-
ció d'empreses. 
Núria Ventura ha enume-

rat les diferents ofertes
concretes per a la capta-
ció d’empreses que
serien, entre altres, les
reduccions i bonificacions
en tributs locals i autonò-
mics, la simplificació, les
bonificacions i els
suports directes en l'ob-
tenció de les llicències
d'activitats, l'accés a
fons d'inversio i línies pre-
ferents de finançament, i
facilitar també l'acredita-
ció de les inversions de
l'R+D+i. La proposta con-
templa que qui lideri
aquesta iniciativa sigui
l'Incasòl. 
“La competitivitat i afavo-
rir la instal·lació d'empre-
ses i, per tant, generar
ocupació, llocs de treball,
és el nostre objectiu, per
això aquesta nova pro-
posta per al creixement
econòmic del nostres
territori que fem avui des
del PSC de l'Ebre”, ha
conclòs Ventura.

El PSC proposa les Terres de l’Ebre 
com a districte d’innovació

A poques setmanes de
les eleccions del 28
de Novembre, els dife-
rents partits polítics
presenten les seves
millors propostes per
a  les Terres de l’Ebre.
Fer conèixer a la ciu-
tadania quins projec-
tes porten en el seu
programa per fer del
nostre territori, un
territori millor.

Per afavorir la creació d’empreses que generin ocupació

REDACCIÓ

Presentació de les propostes.

Cedida

El delegat del Govern i
president del consell pro-
motor d'EbreBiosfera,
Lluís Salvadó, ha lliurat
aquest dimecres al con-
seller de Medi Ambient,
Francesc Baltasar, la
memòria de la candidatu-
ra perquè les Terres de
l'Ebre siguin Reserva de
la Biosfera. La documen-
tació, coordinada pels
tècnics del Consorci de
Serveis Agroambientals
(CODE) Josep Aragonès i
Neus Miró, es va
començar a preparar fa
sis mesos i compta amb
el suport de 70 entitats
privades i 55 institucions
públiques del territori. 

Presentada  la
candidatura

d’EbreBiosfera

La campanya electoral ja
ha començat i un dels
temes que els candidats
hauran d'abordar serà la
ubicació del magatzem
temporal centralitat (MTC)
de residus nuclears. Tot i
que el govern de l'Estat
disposa des del mes de
setembre d'un informe
tècnic que situa el munici-
pi valencià de Zarra com
l'opció prioritària, Ascó
ocupa el segon lloc en
aquest informe, i la reali-
tat és que el Consell de
Ministres encara no s'ha
pronunciat i és una incòg-
nita si ho farà durant la
campanya o preferirà
esperar fins després de
les eleccions.

Tema del MTC,
polèmic a

l’Ebre

Tortosa continuarà mante-
nint, de moment, el monu-
ment franquista al mig del
riu que glorifica els morts
del bàndol feixista durant
la batalla de l'Ebre. Els
vots de CiU, a l'equip de
govern, i del regidor del
PP han impedit que pros-
peri la moció popular pre-
sentada per demanar-ne la

retirada en un ple munici-
pal amb moments de sar-
casme i de tensió. Més de
850 signatures i una cam-
panya de suport públic
havien esperonat la pro-
posta. El resultat final,
però, no ha desanimat la
comissió que promou la
retirada del monument i
d'altres noms feixistes de

la ciutat. Els convergents,
per la seua banda, consi-
deren que la retirada del
monument és una manio-
bra política per desestabi-
litzar la seua formació. Els
partits d'esquerres, inclòs
ERC, que governa amb
CiU al consistori, han votat
a favor de la proposta i
han lamentar l'oportunitat

perduda. Recorden que el
Govern preveu ajuts per a
la retirada d'aquests sím-

bols, que altres ajunta-
ments convergents sí que
han aprofitat.

L’Ajuntament de Tortosa rebutja retirar
el monument de la batalla de l’Ebre

També el canvi de nom de l’IES Joaquim Bau, i el del barri 13 de Gener
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Aquesta campanya comp-
ta amb mítings dels candi-

dats ebrencs als 52 muni-
cipis de les terres de
l'Ebre i amb un míting
central a Tortosa amb
Artur Mas, el dia 15 de
novembre a les 20h, al
pavelló de Ferreries. 
Els líders nacionals Josep
Poblet i Felip Puig també
intervindran en mítings
d'aquesta campanya. 
La cap de llista ebrenca,
Meritxell Roigé, ha desta-
cat la voluntat de proximi-
tat dels candidats en
aquesta campanya elec-
toral, “volem fer una cam-
panya de proximitat al
porta porta, volem una
campanya propera que
aproximi la nostra propos-
ta als ciutadans”. 
Per la seva banda, Xavier
Pallarès, candidat ebrenc
per la Terra Alta, ha des-
tacat que “Convergència i
Unió és un partit seriós i
en voluntat de govern,
que fa una forta aposta
per les comarques de la
Terra Alta i Ribera
d'Ebre”. 
En quant al material, hi ha

un díptic per cadascuna
de les 4 comarques
ebrenques que es reparti-
ran per tots els municipis,
cartells de cadascun dels
candidats ebrencs,
d'Artur Mas i Josep

Poblet,  targetons per la
ciutat de Tortosa amb
Meritxell Roigé i Mila
Fernández, les dos candi-
dates tortosines i progra-
mes amb la guia del canvi
de Convergència i Unió.

Aquest dijous
Convergència i Unió ha
presentat el programa
de les terres de l'Ebre i
la campanya electoral
del territori. Els candi-
dats de CIU de les
terres de l'Ebre al
Parlament de
Catalunya: Meritxell
Roigé, Xavier Pallarès,
Mila Fernández,
Francesc Sancho,
Annabel Marcos i
Eduard Robert han
explicat les línies bàsi-
ques de la campanya
que destaca per la
proximitat a tots els
municipis ebrencs.

REDACCIÓ

Moment de la presentació.
Cedida

En el marc de les properes
eleccions al Parlament de
Catalunya, el plenari de la
Cambra de Comerç de
Tortosa va acordar orga-
nitzar un debat electoral
“on prioritzar els candi-
dats i els temes que preo-
cupen al teixit socioeconò-
mic ebrenc”, segons ha dit
José Luis Mora, president

de la Cambra. Per aquest
motiu, van ser convidats a
participar al debat als polí-
tics de les Terres de l'Ebre
que ocupen un lloc desta-
cat a les llistes per a les
eleccions al Parlament de
Catalunya del 28 de
novembre i que tenien
representació als grups
parlamentaris de la passa-

da legislatura. 
Concretament, els polítics
convidats per participar al
debat van ser Meritxell
Roigé (CiU), Núria Ventura
(PSC), Lluís Salvadó (ERC),
Juan Bertomeu (PP) i
Jaume Forcadell (ICV). A la
darrera reunió del plenari
de la Cambra, celebrada
el 18 d'octubre, es van

acordar el format i els
temes principals del
debat, després d'un son-
deig previ fet entre els
membres del propi plena-
ri. Temes relacionats amb

les infraestructures, la
reindustrialització, el
finançament de les empre-
ses, o la racionalització de
la despesa pública van ser
tractats. 

Debat Electoral a la Cambra 
de Comerç de Tortosa

En clau ebrenca

El grup del PSC ha tornat a
qüestionar la legalitat de la
política de requalificacions
urbanístiques del govern
de Ferran Bel (CiU). Aquest
cop, ha estat arran de la
modificació del pla d'orde-
nació urbana municipal
(POUM) en l'àmbit de l'esta-
di, per facilitar la construc-
ció de l'edifici administratiu
que ha d'anar vinculat al
nou complex de piscines i
al pàrquing subterrani de la
plaça de Joaquin Bau. Bel
ha explicat que es tracta
de convertir en sòl per a
usos administratius una
parcel·la de 800 metres
quadrats que ara és per a
usos esportius. 

El PSC
qüestiona el

govern de CiU

La comissió d'Urbanisme
de les Terres de l'Ebre
(CUTE) ha aprovat amb res-
triccions el pla d'ordenació
urbanística municipal
(POUM) de l'Ampolla, fet
que rebaixa de manera sig-
nificativa les aspiracions
del municipi. A grans trets,
en el POUM de l'Ampolla,
que en els últims anys ha
experimentat un gran crei-
xement urbanístic, es pre-
veia que el 2025 s'hagues-
sin construït uns 15.000
habitatges nous i s'hagués
arribat a uns 22.500 habi-
tants, 7.500 dels quals,
permanents, i la resta,
estacionals. 

El POUM de
l’Ampolla, aprovat
amb restriccions 

CiU aposta per una campanya pròxima
«Voluntat de proximitat en aquestes eleccions»

«Volem fer una
campanya de proximitat,

que acosti la nostra
proposta als ciutadans»

CiU
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Segons l'alcalde, l'objectiu
de la compra és “tornar a
crear tants llocs de treball
com sigui possible perquè
el cop dur que va suposar
el tancament de LEAR es
pugui anar reparant”. 
Amb el lloguer de les naus
de l'antiga fàbrica,
l'Ajuntament vol atreure
empreses per retornar l'ac-
tivitat a la zona, que forma
part d'un projecte urbanís-
tic “més ambiciós”, ha
explicat Francesc Gas, que
ha afegit: “LEAR ocupa
31.000 m2 en aquest sec-

tor d'11 hectàrees de sòl
industrial que estem millo-
rant”.  En aquest sentit, l'al-
calde ha explicat que
l'Ajuntament i el Govern de
la Generalitat treballen per
“crear un pol industrial” que
disposarà d'accés directe a

la futura autovia, de dues
parades de transport públic
i de la xarxa de fibra òptica
que ja s'ha començat a des-
plegar a Tortosa i a
Roquetes. Segons el dele-
gat del Govern, amb la
compra de les naus de

Lear, acordada per la
Comissió de Seguiment del
Pla d'Iniciatives per al
Desenvolupament de les
Terres de l'Ebre,  s'obre
“una oportunitat de futur
per atreure empreses i
crear llocs de treball per tal

que Roquetes recuperi el
que va perdre”. Lluís
Salvadó ha explicat que
“ara l'Ajuntament pot oferir,
a través d'un concurs
públic, sòl i sostre industrial
i amb serveis a un preu
simbòlic, cosa que és
atractiva perquè s'instal·lin
empreses al territori”. Les
dades de l'atur correspo-
nents al mes d'octubre de
2010 confirmen la tendèn-
cia positiva a les Terres de
l'Ebre, on el nombre de per-
sones en situació de deso-
cupació respecte el setem-
bre de 2010 ha baixat de
32 persones. 
Per comarques, el compor-
tament positiu del Montsià
(amb 84 persones atura-
des menys) ha equilibrat la
balança atès que, a la resta
de comarques de les Terres
de l'Ebre, l'atur s'ha incre-
mentat: de 9 persones al
Baix Ebre, de 13 a la Ribera
d'Ebre i de 30 a la Terra
Alta. 
Les dades d'octubre confir-
men la tendència positiva
registrada el mes de
setembre, quan l'atur es va
reduir de 98 persones res-
pecte el mes d'agost.

Roquetes ofereix les naus de l’antiga
fàbrica LEAR a preus simbòlics

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Lluís Salvadó, i l'alcalde
de Roquetes, Francesc
Gas, van visitar diven-
dres les instal·lacions
de l'antiga fàbrica Lear,
que l'Ajuntament adqui-
reix per tal de posar les
naus i els seus equipa-
ments a disposició de
les empreses interessa-
des a instal·lar-se al
municipi.

Per captar empreses i activar la recuperació industrial

L’Ajuntament adquirirà amb els fons d’industrialització

REDACCIÓ

Es treballa per a la urbanització de la zona.
CEDIDA

A sis mesos i escaig de
les properes eleccions
municipals, el candidat
d'Esquerra per a l'alcaldia
d'Amposta ha tret a inter-
net un nou bloc. Aquesta
nova pàgina web preten
ser una plataforma on
poder compartir el seu
parer sobre temes diver-
sos relacionats amb l'ac-
tualitat ampostina. 
El bloc segueix una
estructura cronològica i
s'actualitza amb molta
regularitat amb articles
d'opinió i amb la informa-

ció més destacada dels
plens de l'Ajuntament
d'Amposta. 
Els que el visitin podran
comprovar que aquest
espai naix amb la voluntat
de fer participar tots
aquells que hi vulguin dir
la seva. 
També s'hi pot trobar una
secció etiquetada amb el
nom d'Agenda on es pot
seguir de manera puntual
els actes institucionals i
de caràcter públic als
quals té previst anar l'au-
tor del bloc.
Entrant a l'apartat on es
fan quatre pinzellades de
la seva biografia, pots
conèixer un xic més el
perfil d'Adam Tomàs i

quina ha estat la seva tra-
jectòria personal abans
d'ocupar el càrrec de
director de serveis territo-
rials al Departament
d'Acció Social i
Ciutadania. 
El rol que juguen aquests
blocs i les xarxes socials
d'internet, com ara el
Facebook, està adquirint
cada cop més importàn-
cia entre els polítics,
també entre els de les
Terres de l'Ebre. 
El repte està en convertir
aquest instrument de
comunicació en un apara-
dor actiu, més enllà de la
cita electoral que motiva
la seva posada en funcio-
nament. És per això que

esperem que l'aparició
d'aquests nous blocs
incorporin aquesta quali-
tat i puguem gaudir-ne i

utilitzar-los perquè s'apro-
ximi la tasca dels repre-
sentants públics a la ciu-
tadania.

Adam Tomàs trau a internet un nou bloc
La nova pàgina web pretén ser una plataforma on poder compartir el seu parer sobre temes actuals d’Amposta

REDACCIÓ

Incentivar la comercialitza-
ció directa dels productes
agroalimentaris. Aquest és
l'objectiu de la guia
Compra a pagès, que ha
editat el Departament
d'Innovació, Universitats i
Empresa i que recull 500
explotacions que fan
venda directa a Catalunya.
Entre aquestes n'hi ha 78
del Camp de Tarragona,
principalment del Priorat,
la Conca de Barberà i l'Alt
Camp, i 58 de les Terres
de l'Ebre, distribuïdes en
25 municipis. Compra a
pagès presenta una fitxa
d'explotacions agràries
domiciliades a Catalunya
que ofereixen de manera
regular productes propis,
ja siguin frescos o elabo-
rats. En el cas dels pro-
ductes elaborats, la matè-
ria primera principal prové
de la mateixa explotació,
amb els corresponents
permisos sanitaris. 

Es presenta la
guia Compra a

pagès, editada pel
Departament
d’Innovació

El ple de l'Ajuntament de
Roquetes va aprovar les
ordenances fiscals per al
2011, i aquesta vegada
l'oposició (PSC) també va
votar-hi a favor. Amb vis-
tes a un altre any compli-
cat pel que fa a la crisi
econòmica que arrossega
el país, l'Ajuntament ha
decidit no augmentar el
valor de les taxes ni el
dels impostos i deixar-los
igual que el 2010. Segons
Jordi Baucells, regidor
d'Hisenda “les ordenances
que hem aprovat s'ajusten
als costos reals de
la prestació dels serveis i
no perjudiquen les famílies
perquè garanteixen el seu
poder adquisitiu”, i va afe-
gir que “ens trobem en
una situació complicada
en què una de les fonts
principals de recursos
dels ajuntaments com són
les ordenances fiscals no
han de representar una
càrrega per al ciutadà.

Roquetes congela
les ordenances

fiscals per al 2011
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La fiscalia
demana110 anys

pel crim d’Alcanar

Aquest proper diumenge,
14 de novembre, Xerta
celebra la commemora-
ció del centenari de la
reconstrucció del campa-
nar de l'església de
l'Assumpció del municipi.
La celebració formarà
part de la cloenda de les
festes majors de Sant
Martí 2010. El regidor de
cultura del municipi,
Roger Aviñó, ha destacat
la importància d'aquest
homenatge al qual consi-

dera “un símbol del
poble” La commemoració
començarà a les 10.30,
amb un volteig general de
campanes, seguit d'una
missa, concelebrada pel
Bisbe de Tortosa Xavier
Salinas. 
La festa continuarà amb
una cercavila de la
Banda de Paüls pels
carrers de Xerta, acom-
panyada dels gegants
Assumpció i Martí. Per
finalitzar, es farà un nou
volteig de campanes amb
llençada de coets. A més
dels actes, també s'ha
organitzat un concurs de
pintura per a adults i un

altre de redacció infantil,
tots dos sobre la temàti-
ca del campanar. Aviñó
també anima als xertolins
a acudir als actes amb el

vestit tradicional de
pagès. 
El mateix dia, la regidoria
de Cultura de Xerta pre-
sentarà un recull histo-
riogràfic, anomenat

“1910, reconstrucció
d'un símbol. El campanar
de Xerta”. Es tracta d'una
compilació de documents
que reconstrueixen la
història de l'edifici. En el
pròleg han participat l'es-
criptora local, Francesca
Aliern i el director de
l'Arxiu Històric Comarcal
de les Terres de l'Ebre,
Albert Curto.
L'arquitecte Joan Abril i el
paleta Samuel Falcó van

ser els responsables del
disseny i la reconstrucció
de la torre del campanar,
que es va inaugurar el 10
de novembre de 1910.

Els afectats ja tenen la citació per alçar les actes d’ocupació i pactar les indemnitzacions

REDACCIÓ

La candidata del PPC a pre-
sidir la Generalitat, Alícia
Sánchez-Camacho, ha
defensat els regidors del
seu partit a Tortosa, que
aquest dilluns van evitar que
prosperés una moció per
retirar el monument fran-
quista que s'erigeix enmig
del riu Ebre al seu pas per la
capital de les Terres de
l'Ebre. «Les qüestions prio-
ritàries de Catalunya són
altres, i no pas parlar de reti-
rar o no determinats monu-
ments» ha considerat
Camacho, que ha afegit,
però, que «si s'han de retirar
monuments, es retiren i es
fa amb tota normalitat». 

La Fiscalia de l'Audiència
de Tarragona demana un
total de 110 anys de presó
contra dos joves acusats
d'haver matat una parella al
seu domicili d'Alcanar fa
dos anys. Per aquests fets
hi ha un altre cas obert al
Jutjat de Menors contra un
jove, suposadament el ter-
cer integrant de la banda
que va assaltar el domicili,
situat junt a un concessio-
nari de vehicles.
El judici contra els dos
majors d'edats es farà a la
Secció Segona de
l'Audiència de Tarragona
amb jurat popular. La seva
selecció tindrà lloc el pro-
per dia 19, i la vista oral
començarà el dia 22 amb
l'interrogatori dels dos acu-
sats.

El Síndic de Greuges,
Rafael Ribó, ha constatat
que l'Ajuntament de
Tortosa vulnera drets en
demanar la cèdula d'habi-
tabilitat per empadronar-
se, i ha advertit que por-
tarà al Parlament la nega-
tiva del consistori a renun-
ciar a aquest requisit. 
Malgrat el clar marc nor-
matiu en matèria d'empa-
dronament, l'Ajuntament
de Tortosa obliga a tenir
la cèdula d'habitabilitat
per poder accedir al
padró municipal d'habi-
tants. El Síndic
evidencia que l'Ajuntament
de Tortosa actua fora del

marc legal i vulnera drets
en el procés d'empadrona-
ment i, per aquest motiu,
suggereix a l'Ajuntament
que modifiqui el protocol
d'empadronament perquè
no exigeixi de forma obli-
gatòria la cèdula d'habita-
bilitat. El Síndic
ha subratllat que el Pacte
Nacional per la
Immigració de Catalunya
rebutja que el padró s'uti-
litzi per controlar el parc
d'habitatge, i ha precisat
que la queixa que va susci-
tar l'actuació del defensor
procedeix d'un autòcton
de Tortosa que requereix
el certificat d'empadrona-
ment per motius socials.

Els requisits d’empadronament a
Tortosa vulneren drets, segons el 

Síndic de Greuges

REDACCIÓ

La Fundació Ictus-
Malaltia Vascular ha portat a
Tortosa la seva exposició
"Què tens al cap?", una mos-
tra interactiva que busca
apropar al gran públic les
claus per reconèixer aquesta
malaltia que és una de les
primeres causes de mortali-
tat en determinats sector de
població. Aquesta exposició
informa sobre els riscos dels
factors més comuns en l'a-
parició d'aquesta enferme-
tat, i presenta un seguit d'há-
bits de vida saludables que
poden previndre-la. Així
mateix, s'expliquen els símp-
tomes més evidents de

l'ICTUS i la manera de
reconèixer-los per part de
l'entorn més immediat de les
persones afectades. Les ins-
tal·lacions de l'exposició ubi-
cada al passeig central del
Parc Municipal Teodor
González, i que romandran
obertes al públic fins el pro-

per 14 de novembre.
L'exposició té entrada gratuï-
ta.

La Fundació Ictus Malaltia Vacular exposa a
Tortosa «Què tens al cap?»

Ara, els propietaris de les 81
finques afectades per la
construcció del gasoducte
que ha de connectar la plan-
ta amb la plataforma han
estat citats durant la setma-
na vinent per alçar les actes
d'ocupació i pactar indemnit-
zacions.  Els professionals
de Agroxarxa seran els enca-
rregats a l'igual  que en el
cas del centenar de propieta-
ris afectats per la construc-
ció del gasoducte entre
Tivissa i Paterna de portar la
tramitació de les indemnitza-
cions dels propietaris afec-
tats per la construcció de les
instal·lacions del projecte
Castor. 
I com en el cas del gasoduc-
te de Tivissa-Paterna “les
indemnitzacions d'entrada
seran baixes i s'ha d'evitar
les expropiacions forçoses”
comentava el president de la
Plataforma, Joan Ferrando.

Mentre els propietaris afec-
tats pel projecte Castor ja
han estat citats per alçar les
actes d'ocupació i pactar les
indemnitzacions, la
Plataforma encara no ha
rebut cap resposta per part
de l'Estat, respecte a les
“explicacions” demanades
aquest passat mes d'agost
quan va denunciar que les
obres per a la instal·lació de
la plataforma marítima s'es-
taven duent a terme sense
tenir el resultat del recurs
presentat per l'entitat i accep-
tat a tràmit davant el Tribunal
Suprem, en contra la resolu-
ció que atorgava la conces-
sió d'explotació del magat-
zem “davant de la costa de

Castelló”, tal com va publicar
el BOE. De qui si han rebut
resposta és del Govern
Català, del Govern Valencià i
de la Demarcació de Costes
de Tarragona, “tots ens diuen
que com no entra dins de les
competències autonòmiques
no poden fer res i els altres
que l'empresa ho té tot en
ordre” assegura Ferrando.
Definitivament, no ha servit
de res que tant el municipi
d'Alcanar a Catalunya i
Vinaròs a Castelló, amb la
col·laboració de la
Plataforma i diferents agents
polítics del territori lluitessin
per evitar que el projecte
Castor s'instal·lés davant les
nostres costes. Però un cop

l'Estat ja ha emès una decla-
ració d'impacte ambiental
favorable, i la Generalitat
Valenciana li ha concedit l'au-
torització ambiental integra-
da a la planta terrestre, que
quedarà a només cinc quilò-
metres dels municipis
d'Alcanar i Ulldecona. 
Les previsions  d'Escal UGS
es compleixen tenint per
objectiu acabar-les el maig
del 2012, mentre tot un
Territori veu com res del que
ha fet, ha dit i ha demanat és
complirà, com el mateix por-
taveu de la Plataforma en
defensa de les Terres del
Sénia ha comentat “la lluita
en contra del projecte Castor
ja està al desguàs“.

La instal·lació del projecte Castor avança
segons el previst per l’empresa

El procés d'execució de
les instal·lacions del pro-
jecte Castor d'emmagat-
zemament de gas sub-
marí davant la costa del
Delta de l'Ebre ha arribat
al 50%, segons ha anun-
ciat els responsables de
l'empresa responsable
de les actuacions, Escal
UGS.

DM

El mateix diumenge es presentarà un
recull historiogràfic anomenat «1910,

reconstrucció d’un símbol. El
campanar de Xerta»

Pancarta en contra del projecte Castor.
cedida

REDACCIÓ

El campanar de Xerta: testimoni
de cent anys d’història

La commemoració del centenari del campanar formarà
part de la cloenda de les festes majors de Sant Martí 2010

Una exposició
informativa sobre

l’ICTUS i com
previndre’l

Sanchez-Camacho
i la retirada del

monument
franquista de

Tortosa
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Joaquin Del Pino, delegat
de la FCF a l’Ebre, va estar di-
lluns a Canal TE, per parlar-ne
de diverses qüestions d’ac-
tualitat, principalment de les
incidències dels darrers caps
de setmana.

Del Pino reconeixia que «és
evident que és un tema que
preocupa i que cal lamentar.
El futbol és un esport i no s’-
ha de convertir en un joc en

el que només es pot guanyar.
I s’han de denunciar i erradi-
car aquestes agressions, ver-
bals i físiques, que existei-
xen». El delegat informava
que «al camp d’El Perelló, fa
dues jornades, segons m’ha

comentat el president, va ser
un directiu qui va entrar al
camp. I quan es pensaven
que anava a posar pau, va
agredir al col.legiat». Del Pino
afegia que «i, després de l’a-
gressió, els pares de l’àrbitre,

que estaven al camp, van ha-
ver d’aguantar altres comen-
taris poc agradables».

I diumenge va ser a l’Aldea,
«l’àrbitre, a l’anex, manifesta
que va reconèixer qui va agre-
dir a l’assistent i que va ser
un jugador de l’Aldeana», ex-
plicava Del Pino que afegia
que «a Barcelona em deien
que aquí a les Terres de l’Ebre
tenim molt mala fama. Jo
sempre els contestava que
no passava res extraordinari.
Però amb tot el que està suc-
ceint potser si que tindran
raó».

El delegat ebrenc de la FCF
també comentava que «és
cert que, en els dos casos, a
El Perelló i a l’Aldea, les direc-
tives han lamentat el que va
passar. No obstant, són uns
fets greus i que a hores d’ara
comporten, com he esmen-
tat, una preocupació que tam-
bé es trasllada al comitè d’àr-

bitres. I és que aquest cap de
setmana també va haver-hi
una agressió a un àrbitre en
un partit de juvenils». 

Després de l’entrevista, di-
mecres, es coneixia que el
camp d’El Perelló s’ha tancat
per tres partits. 

Del Pino, dilluns, informava
que, a més, «el xiularan àrbi-
tres d’altres demarcacions,
havent de pagar el club pere-
llonenc la despesa afegida
per aquest motiu». Del Pino
també va parlar, durant el
programa, d’altres questions
d’interés com la situació
econòmica de la FCF i la nor-
mativa de les sancions.

Preocupació

Punt i seguit. S’han re-
petit les incidències en
un camp de futbol del
nostre territori. Fa
dues jornades va ser a
El Perelló i diumenge a
l’Aldea. I també en un
partit de juvenils.
Agressions a col.le-
giats, un fet que s’ha
de denunciar i evitar. 

PER LES INCIDÈNCIES 

Joaquin Del Pino, delegat de la FCF a l’Ebre, va estar aquesta setmana a Canal TE

M.V.

Diumenge (17 h), l’Ampos-
ta rebrà l’Ascó. És el derbi de
la categoria. Els dos equips
ebrencs s’enfronten. L’Am-
posta, després de la derrota
contra el Manlleu, es va refer
amb la tercera victòria fora
de casa. Tot i les baixes, va
imposar-se a Balaguer amb
gol del pichichi Miguel (7) (0-
1). A la represa, l’equip d’An-
gel Garcia va sacrificar-se i va

mantenir el resultat, malgrat
l’empenta del Balaguer. Punts
d’or, amb doble valor, per a
un conjunt que és tretzè, a
només tres de la quarta
plaça. Per tant, s’ha de valo-
rar la feina i els resultats, con-
siderant les adversitats que hi
ha en forma de baixes. L’Am-
posta, d’aquesta manera,
arriba reforçat al derbi. No és
el cas de l’Ascó que fa nou
jornades que no guanya i que
ja està en zona de descens.

Diumenge va caure a Manlleu
per 4-1 en un partit en què
«les decisions arbitrals van
condicionar. Una falta no xiu-
lada, prèvia al segon gol lo-
cal, i un penal rigorós que va
significar el 3-1, van senten-
ciar», deia el president de
l’Ascó, Miquel Pérez, que va
estar a Canal TE, dilluns.
Serà un derbi especial per di-
versos jugadors que van es-
tar a l’Amposta. José R., san-
cionat, se’l perdrà. 

Amposta-Ascó, el derbi
L’Amposta ve de guanyar a Balaguer. L’Ascó no reacciona

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca va golejar la
Iberiana (4-0) en un partit que
només va tenir història al pri-
mer temps. Els de Palanca
van dominar però no van
poder marcar fins el minut 44
quan Teixidó, que acabava de
substituir a Forés, lesionat, va
assistir a Parra que va fer l’1-
0. A la represa, un cop va arri-
bar el segon gol, el duel fou un
monòleg dels rapitencs que
van jugar amb comoditat.
Sergi Grau havia aconseguit el

segon gol i Callarisa i Parra
van fer els altres dos.
La Rapitenca, amb un partit
per a recuperar, és setena a
cinc punts de la tercera plaça.
El conjunt del Montsià n’ha
estat un dels que ha sonat que
ha pogut interessar-se per
Cuéllar, exjugador del Nàstic.
D’altra banda, el Tortosa va
perdre al camp del Poble Sec
(2-1), equip que no havia guan-
yat fins diumenge. 
Un gol en pròpia porteria i un
altre, acte seguit, van posar el

2-0 al marcador. Un penal que
va suposar l’expulsió de Pollo
hagués pogut canviar la dinà-
mica del duel. El porter va
rebutjar el llançament d’Alex
Accensi i Iku no va poder apro-
fitar el rebuig. Una falta que va
traure Arnau i una rematada
d’Alex van ser les opcions
abans del descans. A la repre-
sa, el Tortosa va intentar-ho
però el Poble Sec va nedar
com peix a l’aigua en el seu
reduït terreny. Tot i el gol
d’Alex (minut 78) i la insistèn-

cia, l’empat no va arribar. El
Tortosa ja porta vuit jornades
sense guanyar. I diumenge
rebrà el líder. Se sabia que
seria una temporada compli-
cada i ja comença a ser-ho.
Paciència i confiança.
Finalment, dir que avui operen
a Marc Baiges de la lesió.

El Tortosa rebrà el líder i la Rapitenca visitarà el Vilassar
Els rapitencs s’enlairen amb la golejada a la Iberiana mentre que el Tortosa va perdre a Poble Sec 

MV

PRIMERA CATALANA

Michel Viñas i Joaquin Del Pino, durant el programa, a Canal TE.

«A Barcelona em deien que
a l’Ebre teníem mala fama.
Potser amb tot el que està
passant tindran raó»

Imatge

La Rapitenca visita el Vilassar
i el Tortosa rep el Vic 

Proper partit La visita dels veterans del
Barça ja va comportar una
jornada carregada d’emo-
cions, i amb un gran ambient
al pavelló de Tortosa. Dissab-
te passat, els veterans del Jo-
ventut de Badalona, amb Vi-
llacampa, Margall i Ruf, entre
altres, van ser els qui van ter-
pitjar el parquet del pavelló
de la capital del Baix Ebre.
Van jugar contra els veterans
del Cantaires-Catalònia. 

Una trobada que va significar
una jornada plena de senti-
ment i estima pel bàsquet,
com les anteriors.

Fou un acte emmarcat dins
del programa de «Tortosa
Ciutat del Bàsquet Català
2010». La propera cita serà
el dia 10 de desembre amb
la cloenda. Es preveuen ac-
tuacions musicals i parla-
ments per recordar i tancar
aquest any meravellós pels
amants d’aquest esport. 

Dins dels actes de «Tortosa ciutat del bàsquet català»
REDACCIÓ

ACTUALITAT

Nova jornada emotiva amb la
visita dels veterans del Joventut

Dilluns vam informar a Canal
TE que el Valls volia incorpo-
rar a David Cuellar, exjuga-
dor del Nàstic, Bilbao i Múr-
cia, entre altres. Però
segons ens comentava el
company Francesc Fabre-
gas, el jugador ha decidit
esperar al desembre davant
de l’interés d’altres clubs de
categories superiors. 

L’objectiu: la tornada de Manel Cazorla

REDACCIÓ

ACTUALITAT

David Cuéllar no fitxarà 
amb la UE Valls

L’esport comporta
passió, sentiment, ale-
gria, tristor... emocions
de tota mena que s’han
de viure.

I és que és vida. I és
molt gran. El sentiment
que genera no es pot
quantificar. Es immens.
El batec del cor s’acce-
lera segons les emo-
cions del moment. Sí,
si, s’ha de viure.

Es molt bonic. Així
mateix, estar dins d’un
terreny de joc és una
experiència extraor-
dinària. De gran valor.
S’ha de sentir. I tot el
que desencadena.
Guanyar un partit al da-
rrer minut, perdre’l en
temps afegit...l’ambient
del vestidor, de la gra-
deria...

Impressionant. I,
quan veig a joves juga-
dors el seu deliri per ju-
gar i gaudir de l’esport,
la grandesa encara és
més notable.

Doncs bé, una activi-
tat com aquesta l’hem
de cuidar, per tot el
que ens ha permès
conèixer. 

I ara resulta que diu-
menge van tornar a ha-
ver-hi incidències, amb
més agressions a àrbi-
tres. Ja n’hi ha prou!. 

Si estimem l’esport,
això s’ha d’evitar. I s’ha
d’ajudar a fer-ho, trans-
metent-ho ja als més
petits, abans que res.
Cuidarem el que esti-
mem. I tot el que repre-
senta. 
Si no, acabarem amb
quelcom que ens agra-
da i il.lusiona. 

Ja n’hi ha 
prou!

L’opinió de Michel
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L’Ulldecona va perdre al seu camp contra el Torredembarra (1-3)
en un partit en què l’actuació de l’àrbitre no va agradar. Més bé
al contrari. Fou discutit el penal xiulat a Rosado i, a la vegada, un
que no es va concedir sobre Ivan Abat. L’ànim de l’afició local va
encendre’s quan fou expulsat Rafel. Rosado va transformar el pe-
nal i el seu company Raül va fer el 0-2 (45’). A la represa, Yassin
va establir l’1-2 i, tot i jugar amb deu, va posar el seu equip dins
d’un partit que va viure llavors  la seua fase més interessant fins
que el Torredembarra va sentenciar amb l’1-3. 
Per la seua part, la Sénia creix amb l’empat a Calafell (1-1). L’e-
quip fa unes setmanes que no guanya però ha millorat defensi-
vament. I es nota. El juvenil Joan Zaragoza va marcar el gol. 

A Ulldecona no agrada l’arbitratge
mentre que la Sénia puntua fora

PRIMERA REGIONAL

El derbi del Baix Ebre s’ha avançat al dissabte. El Jesús i Maria
rebrà l’Ampolla en un partit atractiu i en el que s’espera que hi ha-
gi més afluència d’aficionats. L’Ampolla, diumenge passat, es va
refer de les dues derrotes seguides i va obtenir una victòria me-
ritòria davant el Nàstic en un partit marcat pel vent (3-0). El duel
no va quedar sentenciat fins els darrers minuts. Marc va fer l’1-0
(minut 15) i amb aquest resultat incert es va arribar als darrers ins-
tants quan el porter Alex va aturar un penal que havia ocasionat
l’expulsió de Marc (jugada clau). Poc després, l’Ampolla, amb es-
pais per davant, va acabar amb el neguit quan Juan Antonio va
transformar un penal. Amb el partit trencat, Paco va arrodonir una
victòria molt treballada i basada amb la serietat defensiva. 

El Jesús i Maria rebrà demà 
dissabte l’Ampolla, en el derbi (18 h)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar va visitar diumenge passat el Salou (2-0). Va fer-ho li-
mitat per les baixes que van comportar-li anar amb tretze ju-
gadors. A més, Paulo es va lesionar al primer temps. 
L’Alcanar, durant la primera mitja hora de joc, va dominar i va
ser el propietari del duel davant un Salou replegat, amb molta
gent per darrera de la pilota. Els canareus van gaudir de dues
opcions. Però no van marcar. Al final del primer temps, el par-
tit ja va igualar-se i a la represa, el Salou va creure en les
seues possibilitats i amb més agressivitat va decidir amb dos
gols en tres minuts. L’Alcanar no va poder reaccionar. Es tren-
ca la ratxa però s’ha de seguir, tot i les baixes. Diumenge, el
Calafell visita la Fanecada. 

L’Alcanar, assetjat per les baixes,
s’enfronta diumenge al Calafell

REDACCIÓ REDACCIÓ

La Cava va perdre a casa contra el líder, el Camp Clar (0-1). Es
la seua primera derrota com a local, i la segona consecutiva. Tot
i les baixes del porter To, els germans Rovira, Pau, David, Ro-
ger i Mario i que, a més, Chacon, Dario (té un trencament mus-
cular) i Llàtzer es van lesionar a la represa, la Cava, al primer
temps, va oferir el seu millor registre fins ara a casa. Nico va te-
nir una opció inicial i Chacón i Carlos Arnau van estar molt ac-
tius pel costat esquerra. La Cava va estar ben posada davant un
Camp Clar que no estava comode per la feina del rival. Les oca-
sions no van materialitzar-se i a la segona meitat el duel va tra-
var-se. Una acció protestada per Berkamp, per falta prèvia, va
suposar el 0-1. El Camp clar va saber frenar el ritme. La Cava
va acusar el desgast i, tot i la voluntat, no va poder empatar. 

La Cava millora la imatge, tot i la
derrota contra el líder Camp Clar 

PRIMERA REGIONAL

REDACCIÓ

El Catalònia va vèncer al camp de la Canonja en un partit igua-
lat i obert (0-1). El partit, molt tàctic, es va mantenir equilibrat
fins els darrers minuts quan es va trencar. Va ser llavors quan el
Catalònia més mal va fer al contraatac i, d’aquesta manera, va
avisar en un parell de jugades que haguessin pogut significar el
0-1. La Canonja havia gaudit d’ocasions puntuals però el duel va
decidir-se arran d’un penal considerat com a «rigorós» per uns i
pels altres. Alex, pichichi destacat amb 11 gols, va aconseguir
transformar-lo i situar al Catalònia, amb 18 punts, en la tercera
plaça, al darrera dels dos líders, que en tenen 20. Lamentar el
cop fortuït entre el local Marc i el jesusenc Isaac. Van necessi-
tar punts de sutura i foren substituïts. 

El Catalònia segueix de prop els líders
amb el triomf a la Canonja (0-1)

PRIMERA REGIONAL

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

David Torres, tècnic del Jesús
i Maria, va estar aquesta set-
mana al Canal TE, al programa
de dimarts per parlar-ne del
partit a Valls, de diumenge
passat (2-1). El tècnic va des-
tacar els seus jugadors, «ens
vam enfrontar a un gran equip,
però nosaltres vam estar dins
de la confrontació fins el final,

amb opcions clares per empa-
tar com un gol anulat a Jesús,
arran d’un llançament de ban-
da». David afegia que «al camp
ja m’ho va semblar que era le-
gal i amb les imatges encara
es veu més clar que ho és.
L’assistent que anul.la aquest
gol  és el mateix que ens va
anul.lar un gol a l’Ulldecona.

No ho entenc, la veritat és que
portem nou jornades i dels ar-
bitratges que hem tingut del
comitè de Tarragona no hi ha
cap queixa. En canvi, els dos
del comitè ebrenc han estat
adversos en decisions molt im-
portants. Haurem de parlar-
ne». El Valls va avançar-se
aviat però una jugada de Ferre-

res, amb assistència de Geira,
va significar l’1-1. Arran d’un
córner, el Valls va marcar el 2-
1, al primer temps. El J. i Ma-
ria, tot i acabar amb nou, va
estar prop de l’empat. De fet
va marcar, però el gol fou
anul.lat. Els locals, per la seua
part, cal dir que van reclamar
dos possibles penals.

Malestar a Jesús i Maria per
l’arbitratge a Valls

«Dels nou que hem tingut, no tenim cap queixa dels de Tarragona»

PRIMERA REGIONAL

Els dos presidents van fer la prèvia per a Canal TE, aquesta setmana.

CANAL TE

«El mateix assistent que va
anular una acció de gol a
Ulldecona, va anul.lar-ne

una altra a Ferreres, a
Valls, sense saber perquè»

Protesta

Faltaven vuit minuts. 2-2. Ju-
gada dins l’àrea local, sense
més. Però un jugador visitant
va poder fer o dir alguna cosa
que va provocar al local Ara-
gón. Aquest va respondre i
Pavel Fernandez, assistent, va
aixecar la bandera: penal i ex-
pulsió. Similar a aquella famo-
sa situació a la Romadera, fa

14 anys: «Rafa no me jodas,
penalti y expulsión de quién?».
El penal fou el 2-3. L’assistent
va rebre un primer cop per da-
rrera i, després, quan els tres
àrbitres ja marxaven cap els
vestidors, va ser agredit de
nou. Lamentable. La junta di-
rectiva de l’Aldeana ha lamen-
tat el succeit i va informar que

pendrà mesures. «Estem con
contra que qualsevol acte vio-
lent. Va ser un moment d’es-
calfament que no es pot justi-
ficar i que mail voldriem que
hagués succeit». L’àrbitre va
marxar amb ambulància i ja hi
ha denúncies pels fets. L’Alde-
ana, al primer temps, va
avançar-se en dues ocasions

però el Gandesa va poder cap-
girar el marcador, fins els inci-
dents. 

Les incidències obliguen a la
suspensió del partit, a l’Aldea

Un penal, que va suposar el 2-3, fou el detonant (minut 83)

PRIMERA REGIONAL

Arriba el dia. Remolins-Bítem i
Roquetenc, els dos represen-
tants ebrencs a la Preferent
s’enfronten demà dissabte, a
Bítem (16.30 h). Els dos equips
arriben amb necessitat de pun-
tuar i és que la igualtat de la ca-
tegoria comporta que, si no su-
mes en unes jornades, et situes
a la part baixa, com està pas-

sant en tots dos casos. Els de
Bítem han perdut els dos da-
rrers partits i el Roquetenc no-
més ha sumat dos punts dels
darrers nou. Per tant, més al.li-
cients a un derbi que ja els té
per la rivalitat i perquè «tots ens
coneixem». Hi ha jugadors que
ara estan a un equip i que juga-
ven amb l’altre i a la inversa. O

fins i tot el tècnic Guillermo Ca-
marero que ha jugat i ha entre-
nat el R. Bítem i ara dirigeix el
Roquetenc. Els dos presidents
en la prèvia del derbi manifesta-
ven que «ha de ser una petita
festa del futbol local en la que
esperem que les aficions dels
dos equips i també aficionats
de Tortosa puguin venir i hi ha-

gi una bona entrada». Brigi és
la baixa del Roquetenc. Els de
Roquetes van perdonar al Sant
Ildefons i aquest va empatar en
temps afegit (1-1). Els de Bí-
tem, després d’una primera
meitat per oblidar, van perdre a
Torreforta. Tot i la millora de la
represa, res es va poder fer per
evitar la rela golejada (4-0).

Remolins Bítem-Roquetenc, la festa del
futbol ebrenc a la Preferent

Els dos equips, amb necessitat de punts, s’enfronten demà en el derbi de la categoria (16.30 h)

PREFERENT

L’assistent Pavel
Fernandez fou agredit en
dues ocasions. L’àrbitre,
a l’annex, manifesta que
va reconèixer als
pressumptes agressors.
Segons el club aldeà,
aquests es van penedir i
van admetre els fets, als
Mossos d’Esquadra.

Identificació
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El Tivenys va impugnar el partit a Rasquera on va perdre per 2-
1. El comitè ha decidit que va haver-hi alineació indeguda del
calero Jordi Margalef, per impagament de la fitxa. 
D’altra banda, dir que els líders continuen ferms. El Sant Jaume
va guanyar el Jesús i Maria (3-1) en un confrontació que va
estar oberta fins el darrer minut, quan va arribar el tercer gol
local. El Godall va superar el cuer, la Torre (3-0) i el Tivenys,
aprofitant una indecisió local en els darrers minuts, va establir
el 2-3, al camp de l’Ulldecona. Pau i Eladi (2) no van perdonar. 
El Tivenys, amb un partit menys, puja a la tercera plaça amb
els punts de Rasquera. El Benissanet va guanyar al camp de la
Cava i el derbi entre el R. Bítem i el Catalònia va acabar amb
empat. El Campredó fa un punt i seguit en la seua ratxa. 

El comitè dóna els punts al Tivenys, del
partit a Rasquera 

TERCERA REGIONAL

Quique Cornejo va fitxar divendres amb el Santa Bàrbara. El ve-
terà davanter ja portava unes setmanes entrenant amb l’equip de
Jordi Roca i finalment se li va fer la fitxa. Ja va debutar diumen-
ge contra el Masdenverge, en el derbi (4-0). I va fer-ho aconse-
guint el quart gol local. Fidel va marcar l’1-0 al primer temps quan
el partit va estar igualat. A la represa, els visitants van quedar-se
amb deu arran d’un penal que el Santa no va aprofitar. Però des-
prés va arribar la sentència amb dos gols més, entre ells un al-
tre de Fidel. Cornejo feia el quart. Pel que respecta el capítol go-
lejador, dir que Magí (Móra la Nova) ja en porta nou després dels
dos de dissabte. El seu equip es va recuperar amb un triomf con-
vincent davant d’un Pinell que va avançar-se amb el 0-1 (Amadeu)
però que va desaparèixer posteriorment. El Móra va imposar-se.

Quique Cornejo debuta 
amb el Santa Bàrbara i ja s’estrena

SEGONA REGIONAL

Després de les incidències de fa dues setmanes, en el partit Pe-
relló-Flix (0-1), quan el col.legiat fou agredit per un aficionat que,
segons fonts de la federació, és un directiu de la societat pere-
llonenca, el comitè ha decidit tancar el camp de la Vinyeta per
tres partits. Més inconvenients per un equip que, diumenge pas-
sat, va perdre al camp del Maella (on juga el Batea en l’exili) -2-1.
Els perellonencs van estar ben posat però els de Manel Landa
van jugar amb molta intensitat i no van deixar maniobrar el rival.
Javi va marcar per al Batea al primer temps i també va fer-ho
avançat el segon. El juvenil Andrei va reduir distàncies en temps
afegit. D’altra banda, esmentar que el Corbera s’enlaira a les pri-
meres places amb el triomf contra el Flix en un duel vibrant en el
que el local Edu Llop va sentenciar amb dos gols que van valdre
el triomf. Fonta va fer-ne un espectacular per als flixencs. 

El camp d’El Perelló, clausurat 
amb tres partits

SEGONA REGIONAL

Abdul havia començat la lliga amb el Benifallet. Però no va jugar
el cinquè partit i va fitxar, posteriorment, amb el Vilalba. L’afer ja
és conegut per tots, per la posterior impugnació del partit Vilal-
ba-S.Bàrbara. El partit va tenir ‘morbo’ per aquest motiu. En qual-
sevol cas, el Benifallet va jugar motivat i va avançar-se amb el 2-
0, amb gols d’Alvar i de Gaspar. Un penal innocent, transformat
per Abdul, va significar el 2-1 i més emoció. El Benifallet va gau-
dir d’opcions per sentenciar i el Vilalba, abocat, va tenir les
seues. El duel, amb expulsions, va trencar-se. Ja al final, la in-
sistència del Vilalba va generar l’empat, obra d’Abdul. En temps
afegit, els visitants van queixar-se perquè l’àrbitre va xiular el final
«tallant una jugada de contraatac nostra». El Beni, oficialment, se-
gueix sense guanyar. El Vilalba és cinquè. 

Abdul torna a Benifallet i fa els dos gols 
del Vilalba, equip que remunta

SEGONA REGIONAL

La setmana passada parlàvem que s’enfrontaven dos equips
amb propostes de joc similars. I van demostrar-ho. La igualtat
inicial es va trencar amb l’expulsió del local Avraham. L’àrbitre,
molt jove, va començar posant el llistó molt alt i després, quan
se’n va adonar, va baixar-lo. Amb superioritat, el Deltebre,
amb control de la pilota, va dominar. Souphine va fer el 0-1. A
la represa, Borrell, motivat, va culminar un contraatac amb el
0-2. I va poder arribar el 0-3. Semblava que el partit s’havia
acabat. Però no va ser així. La Cala, tot i el desgast, va sobre-
posar-se i va reaccionar de forma èpica. Un penal va suposar
l’expulsió de Romero i l’1-2, obra de Morillo. Poc després, Ko-
eman Tono va empatar amb una falta espectacularment. La
resta del partit va ser de champions amb jugades com una ti-
sora de Borrell. Va poder passar de tot. Al final, 2-2.

L’Ametlla i el Deltebre ofereixen un partit
amb un ritme de categoria superior

SEGONA REGIONAL

El Jesús i Maria va fer història en la lliga passada. L’Olímpic,
fins ara, està en una línia similar, en les nou jornades disputa-
des. Diumenge va fer un gran pas endavant en vèncer al camp
d’un dels equips capdavanters: el Camarles (2-3). Els morencs,
més ben posats, van decidir en els darrers minuts quan el par-
tit va estar obert i hagués pogut passar qualsevol cosa. Amb
el 2-2, arran d’una acció de Prades, el Camarles va poder mar-
car però va ser Santi, molt lliurat i inspirat, qui va decidir ja en
temps afegit. Era el 2-3. Els camarlencs no van poder trobar-
se del tot comodes per la bona feina del líder. Cal dir també
que van reclamar fora de joc en un dels gols visitants.

L’Olímpic es distancia. Té 25 punts, vuit d’avantatge respec-
te el segon classificat. Jacob es dispara, juntament amb Magí,
del Móra la Nova, en la taula de golejadors, amb 9 dianes.

L’Olímpic porta camí de batre rècords en
aquesta temporada: 8 victòries i un empat

SEGONA REGIONAL

El CD Alcanar compta amb
9 equips de futbol base més
el filial i el 1er equip.
Patufets, entrenadors
Josep Forcadell i Sonia
Querol
Pre-benjamins, Jordi
Reverter i Ricard Bort
2 benjamins, Joan Perez i
Daniel Periche (1er any) i
Pau Castro i Eudald Queralt
(segon).
2 alevins, Xavi Gisbert i
David Blanco  (1er any) i

Andreu Fibla i Miguel Angel
(segon)
infantil, Marc Bel i Genís 
cadet, Alex Esteller
juvenil, Xavi Gisbert i
Cristian Bort.
El coordinador esportiu és
Jan Esteller  i l’Administratiu
és Joan Beltran. En total hi
han uns 150 jugadors que
ja poden gaudir de la gespa
artificial a la Fanecada.
Filial
El filial va perdre en la jorna-

da passada en un partit
amb doble valor per sortir
de la part baixa de la classi-
ficació davant el Roquetenc,
equip que, amb les dues
victòries seguides, agafa
aire. 
Un gol de Toni Barberà va
decidir tot i els intents locals
fins el final, amb un pal i
altres ocasions. 
El Roquetenc també va fer
les seues amb un penal que
va aturar Kameni.

CD Alcanar
FUTBOL BASE
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PRÒXIMA JORNADA

diumenge
Deltebre-Corbera (16 h)
Pinell-Ametlla (15.15 h)

Vilalba-Móra la Nova (15.15 h)
Amposta-Benifallet (12 h)

Olímpic-Horta (16 h)
Masdenverge-Camarles (15.30 h)

Roquetenc-S. Bàrbara
Perelló-Alcanar (15.15 h)

Flix-Batea (16 h)

RESULTATS
9a jornada Segona regional

Ametlla-Deltebre 2-2

Móra la Nova-Pinell 4-1

Alcanar-Roquetenc 0-1

Camarles-Olímpic 2-3

S. Bàrbara-Masdenverge 4-0

Batea-Perelló 2-1

Corbera-Flix 2-1

Benifallet-Vilalba 2-2

Horta-Amposta sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 9 23 9 25

2. Camarles 9 19 10 17

3. Deltebre 9 15 10 16

4. Corbera 9 18 17 16

5. Vilalba 9 14 13 16

6. Pinell 9 21 12 15

7. Móra la Nova 9 13 10 15

8. Batea 9 13 14 14

9. Amposta 8 10 8 13

10. S. Bàrbara 9 17 12 12

11. Ametlla 8 14 11 12

12. Horta 8 10 9 9

13. Flix 9 10 13 9

14. Roquetenc 9 12 19 9

15. Perelló 9 11 14 7

16. Alcanar 9 4 15 5

17. Benifallet 8 5 18 3

18. Masdenverge 9 6 20 2

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Jesús i Maria-Ulldecona (16 h)
Campredó-Godall (17 h)
Catalònia-la Cava (17 h)

Tivenys-la Galera (15.15 h)
diumenge

Ginestar-Sant Jaume (16 h)
Torre Espanyol-Tivissa (15.15 h)

Aldeana-Atlas (17 h)
Benissanet-Arnes (16 h)

Rasquera-Rem. Bítem (15.15 h)

RESULTATS
9a jornada Tercera regional

Ulldecona-Tivenys 2-3

Rem. Bítem-Catalònia 1-1

Atlas-Campredó 2-3

la Cava-Benissanet 0-1

Godall-Torre Espanyol 3-0

Arnes-Aldeana 2-2

la Galera-Rasquera 3-1

S. Jaume-Jesús i Maria 3-1

Tivissa-Ginestar 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 9 31 8 24

2. Godall 9 31 9 24

3. Tivenys 8 28 5 20

4. Benissanet 9 14 7 19

5. Catalònia 9 17 8 18

6. la Galera 9 21 15 17

7. Campredó 9 17 16 15

8. Arnes 9 15 16 15

9. Atlas 9 14 13 14

10. Rem. Bítem 9 15 17 13

11. Ginestar 9 14 17 10

12. Rasquera 9 19 16 9

13. Ulldecona 9 19 20 9

14. Jesús i Maria 8 14 16 8

15. la Cava 9 10 15 6

16. Tivissa 9 12 32 6

17. Aldeana 9 7 30 4

18. Torre Esp. 9 1 39 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Jesús i Maria-Ampolla (16.30 h)
Cambrils U-Canonja (18.30 h)
Torredem.-Aldeana (16.30 h)
Camp Clar-Ulldecona (17 h)

diumenge
La Sénia-Valls a S. Rafel (16 h)

Alcanar-Calafell (16 h)
Catalònia-Salou (16 h)

Gandesa-Cambrils (15.30 h)
Nàstic-la Cava (17 h)

RESULTATS

9a jornada, Primera regional 

Calafell-la Sénia 1-1

Canonja-Catalònia 0-1

Ulldecona-Torrede. 1-3

Ampolla-Nàstic 3-0

Valls-J. i Maria 2-1

Salou-Alcanar 2-0

Aldeana-Gandesa (s85’)2-3

Cambrils-Cambrils U        3-1

la Cava-Camp Clar         0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 9 18 11 20

2. Valls 9 15 8 20

3. Catalònia 9 21 12 18

4. Torredem. 9 20 13 15

5. Calafell 9 15 11 15

6. Ampolla 9 13 12 14

7. Alcanar 9 11 11 14

8. Canonja 9 16 12 12

9. Cambrils 9 10 9 12

10. la Cava 9 12 12 12

11. Nàstic 9 11 12 12

12. Cambrils U 9 15 13 11

13. Jesús i Maria 9 14 14 11

14. la Sénia 9 8 12 9

15. Ulldecona 9 12 20 9

16. Salou 9 10 13 8

17. Gandesa 8 11 16 7

18. Aldeana 8 2 23 0

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Mollerussa-Organyà

Sant Ildefons-Júpiter

R Bítem-Roquetenc (dis16.30h)

Alcarras-Torreforta

Vista Alegre-Pub. Cases

Morell-Cervera

Catllar-Reddis

Marianao-Barceloneta

Cerdanyola-Viladecans

RESULTATS

9a jornada, Regional preferent

Roquetenc-S. Ildefons 1-1

Reddis-Morell 1-1

Júpiter-Mollerussa 0-0

Torreforta-Rem. Bítem4-0

Pub. Cases-Alcarràs 0-0

Barceloneta-Catllar 5-1

Viladecans-Marianao 4-1

Cervera-Vista Alegre 0-2

Organyà-Cerdanyola 1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1.Vista Alegre  9 17 7 22

2. Torreforta 9 20 7 17

3. Júpiter 9 14 8 17

4. Viladecans 9 13 7 15

5. Barceloneta 9 15 8 13

6. Morell 8 9 6 13

7. S. Ildefons 9 8 11 13

8. Alcarràs 9 9 9 12

9. Marianao 9 15 18 12

10. Cerdanyola 8 13 11 11

11. Pub. Cases 9 8 8 11

12. Cervera 9 10 12 11

13. Reddis 9 13 18 11

14. Rem. Bítem 9 17 23 11

15. Catllar 9 13 21 11

16. Roquetenc 9 8 9 10

17. Organyà 9 9 18 7

18. Mollerussa 9 5 15 5

Regional preferent

La Cava, malgrat les baixes, va fer un bon partit, tot i perdre.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El CD la Cava, minvat per
les baixes, va merèixer
més en el partit de
diumenge contra el Camp
Clar (0-1).

Nombroses baixes
PRÒXIMA JORNADA  
Balaguer-Terrassa
Vilanova-Premià

Prat-Pobla Mafumet
Gavà-Europa

Espanyol-Masnou
Palamós-Muntanyesa

Llagostera-Castelldefels
Vilafranca-Cornellà

Reus-Manlleu
Amposta-Ascó (diu 17 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Pobla Mafumet 12 6 4 2 16 11 22
2. Muntanyesa 12 6 4 2 15 10 22
3. Reus 12 5 5 2 16 9 20
4. Cornellà 12 6 1 5 22 11 19
5. Llagostera 12 5 4 3 16 12 19
6. Manlleu 12 5 4 3 20 17 19
7. Prat 12 5 4 3 17 15 19
8. Terrassa 12 4 6 2 16 10 18
9. Castelldefels 12 5 3 4 12 9 18
10. Gavà 12 4 5 3 14 14 17
11. Masnou 12 4 4 4 17 17 16
12. Europa 12 4 4 4 16 17 16
13. Amposta 12 5 1 6 12 18 16
14. Vilafranca 12 4 3 5 13 15 15
15. Espanyol 12 3 5 4 12 11 14
16. Palamós 12 3 4 5 13 16 13
17. Vilanova 12 2 4 6 10 16 10
18. Ascó 12 2 4 6 8 20 10
19. Premià 12 1 6 5 6 14 9
20. Balaguer 12 2 3 7 11 20 9

Tercera divisió RESULTATS
12a jornada, Tercera divisió

Terrassa-Vilanova 3-1
Premià-Prat 1-1
Pobla Mafumet-Gavà 3-2
Europa-Masnou 3-3
Espanyol-Palamós 1-1
Muntanyesa-Llagostera 1-2
Castelldefels-Vilafranca 3-0
Cornellà-Reus 1-1
Balaguer-Amposta 0-1
Manlleu-Ascó 4-1

PRÒXIMA JORNADA 
Olesa-Tàrrega

Igualada-Ol. Can Fatjó
Blanes-S. Cristobal

Sants-Guíxols
Tortosa-Vic (17.15 h)

Iberiana-Poble Sec
Vilassar-Rapitenca

Peralada-Olot
Montcada-Gramanet

Santfeliuenc-Rubí

RESULTATS
11a jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Igualada 2-2

Gramanet-Peralada 0-4

Ol. Can Fatjó-Olesa 1-1

Poble Sec-Tortosa 2-1

Rapitenca-Iberiana 4-0

Rubí-Montcada 1-0

Tàrrega-Santfeliuenc 2-1

Vic-Sants 1-1

Olot-Vilassar 3-1

Guíxols-Blanes 0-4

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 10 17 7 24

2. Tàrrega 11 27 12 23

3. Olesa 11 19 9 22

4. Peralada 11 21 11 20

5. Olot 10 15 8 18

6. Ol. Can Fatjó 11 14 12 18

7. Rapitenca 10 21 9 17

8. Rubí 11 12 11 17

9. Vilassar 11 15 13 16

10. Guíxols 11 14 17 16

11. Gramanet 11 16 18 15

12. Igualada 10 12 10 14

13. Santfeliuenc 11 18 20 13

14. Iberiana 11 12 25 13

15. Tortosa 11 14 15 11

16. Montcada 11 10 17 10

17. Sants 11 8 15 9

18. Poble Sec 11 9 19 6

19. Blanes 9 9 20 4

20. S. Cristobal 11 9 24 3
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«Fins ara, des del setem-
bre, hem participat en
tres competicions de les
que la valoració, com a
fases preparatòries, és
més que positiva», deia
Xavi Matheu.
La propera cita és històri-
ca per al club: «en tres
setmanes, competirem al
campionat d’Espanya
Absolut amb Anna Aida
Martí i Maria Cotaina. I per
primer cop en la història,
ho farem amb un equip de
relleus format per dos
júniors i dos absoluts
joves, un fet sense prece-
dent a l’entitat».
L’entitat creix amb dificul-
tats: «és difícil poder fer-
ho a hores d’ara per les

instal.lacions i els horaris
dels entrenaments que
s’han d’adaptar-hi. Malgrat
tot,  podem dir que pro-
gressem. I és que penso
que l’entitat està en el seu
millor moment pels resul-
tats que s’obtenen i les
expectatives existents».
Anna Aïda Martí és el refe-
rent: «ha tingut ofertes
d’altres clubs però ha pre-
ferit seguir amb nosaltres.
Està al CAR de Sant Cugat

i hi ha contacte diari. Es
un referent no només a
l’Ebre sino també a la
demarcació. A l’estiu va
competir a Singapur en
els jocs olímpics júnior.
Fou finalista i va acabar en
el setè lloc, un fet molt
meritori en uns jocs que
en altres països van tenir
molt de seguiment medià-
tic. Ara esperem que
pugui fer el salt a nivell
internacional absolut, un

pas més en la seua pro-
gressió extraordinària»,
explicava Matheu.
Per últim, dir que Xavi
Matheu treballa des d’a-
questa temporada en el
centre de tecnificació
d’Amposta: «es pot entre-
nar en unes condicions
òptimes i sense dubte que
aquest centre és molt
important per la formació
i millora dels nedadors
ebrencs».

«Estem en el millor moment
de la història del club»

El Club Natació Torto-
sa viu «un gran mo-
ment», segons Xavi
Matheu, Director tèc-
nic de l’entitat de la
capital del Baix Ebre.
En tres setmanes, el
club estarà represen-
tant als campionat
d’Espanya Absoluts. 

CLUB NATACIÓ TORTOSA

Xavi Matheu, Director tècnic, així ho considera en una entrevista a Canal TE

M.V.

L’Amposta Lagrama va per-
dre el primer partit. Va ser a
la pista del Castelldefels (38-
31). Després d’un inici molt
igualat, a mesura que
avançava la primera meitat el
conjunt local va distanciar-se
en el marcador. Les ebren-
ques no van tenir l’agressivi-
tat defensiva d’altres jorna-
des però, a més, van
comptar amb una rigorositat
arbitral amb un criteri desi-
gual que va poder ajudar.

I és que les exclusions no
van ser les mateixes per un
equip que per a l’altre. I això
va notar-se. Al descans, el
Castelldefels va arribar amb
cinc gols d’avantatge (20-
15). Una renda complicada
per a l’equip ampostí davant

d’un dels favorits en la lliga. A
la represa es va intentar i tot
i aconseguir reduir distàncies
en els primers minuts, noves
decisions arbitrals van minvar
al conjunt  de la capital del
Montsià. No és una justifica-
ció però cal dir que es van
xiular 11 penals a favor del
Castelldefels i només dos a
favor de l’Amposta. Al final,
38-31. En la jornada vinent, el
CH Amposta Lagrama rebrà
el Fuensanta.

Primera derrota del 
CH Amposta, a Castelldefels
L’actuació arbitral va condicionar (38-31)

REDACCIÓ

HANDBOL

La segona edició de l’obert de
pàdel Tio O’bama ja està  en-
llestida per a poder celebrar-
se. Tindrà lloc al centre espor-
tiu Johnny Montañés, a la
Ràpita. Del 25 al 28 de no-
vembre es disputarà la fase
prèvia i del 10 al 12 de de-

sembre la fase final. Hi ha
3400 euros en premis i, com
en l’edició anterior, es compta
amb la presència de jugadors
de primer nivell. Les inscrip-
cions estan obertes fins el dia
18. Més informació al telefon
609 443 115.

II Obert de Pàdel 
Tio O’bama

A la Ràpita, al centre esportiu Johnny Montañés

PÀDEL

L’Amposta rebrà demà el
Fuensanta, equip que té 4

punts. Les de Marc
Fornós en tenen 7.

Propera jornada

Després de tres desplaça-
ments, l'Handbol Tortosa
va tornar a jugar a casa
contra un rival assequible. 
La gran diferència de
nivell de joc no va afectar
la concentració de les tor-
tosines que van fer un
partit molt seriós, amb un
replegament defensiu
ràpid i contundent. La
transició defensa atac es
va realitzar de manera
ordenada i efectiva,
llençant diversos contraa-
tacs que la defensa
contrària no va poder neu-
tralitzar. La diferència en
el joc va permetre als tèc-
nics provar diferents mati-
sos tàctics, que amb una

gran rotació a la banque-
ta, va suposar constants
alternatives en atac-defen-
sa i va permetre gaudir
d'un joc fluid i distret.
Amb aquest triomf, l'equip
tortosí assoleix la quarta
plaça a la classificació,
darrere dels tres clubs
descendents de primera
Nacional. Demà dissabte,
les tortosines es despla-
cen a Vilanova del Camí.

Victòria del Tortosa
Hidrocanal

Davant el Sant Quirze (38-14)

HANDBOL

Alex Sigurbjornsson i Pau Vela van acabar segons en la
final B del dos sense timoner al campionat del món cele-
brat a Nova Zelanda. Van quedar últims a la seua semifi-
nal però els resultats de la prova de consolació són un
impuls per a poder arribar a les Olimpiades de Londres.
Dani (CN Tortosa) i Andreu Castellà i J. Fernandez (CN
Amposta) també van participar-hi en el mundial.

Sigurbjornsson i Vela van acabar vuitens
Rem. Mundial de Nova Zelanda

L’equip tortosí es
desplaça demà al camp
del Vilanova del Camí

Propera jornada
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CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

CINTA PASCUAL. PRESIDENTA D’ADEDE (ASSOCIACIÓ DONES EMPRESÀRIES DIRECTIVES I EMPRENEDORES DE LES TE)

Arran de la presentació,
aquest passat dimecres,
10 de novembre, a
Tortosa de la primera
associació de dones vincu-
lades al món de l'empresa
en qualsevol de les seves
vessants (ADEDE) i volent
conèixer més a fons a
aquestes dones, hem cre-
gut del tot necessari que
en aquesta secció del Més
Ebre hi sigui avui la seva
presidenta, Cinta Pasqual,
Directora General de
l'Onada (empresa de ser-
veis integrals per la terce-
ra edat). 
Més Ebre: A partir d'ara,
sou conscients de la molta
feina que us ve a sobre?
Cinta Pascual: Hem
creat l'associació, justa-
ment perquè som cons-
cients que hi ha molta
feina per fer, malaurada-
ment, sobretot en el món
empresarial. Durant la pre-
sentació de l'associació
vaig remarcar unes quan-
tes dades per tal de fer-
nos una mica la idea. Per
exemple, en política i això
que existeix la paritat,
només el 12,7% dels
municipis de la província
de Tarragona estan dirigits
per dones. S i aques-
ta dada és baixa, en
empresa no és ni el 3%
que estem en òrgans de
patronals, organitzacions
empresarials.
ME: Com valores el fet de
ser l'única dona a la
Cambra de Comerç,
Navegació i Indústria de
Tortosa?
CP: D'entrada em va sor-
prendre que dels 29
càrrecs només hagués

una dona. I vaig voler
saber el perquè, igual és
culpa nostra?. Una mica
de responsabilitat recau
en nosaltres mateixes.
Però quan entres dins t'a-
dones que com en tots els
col·lectius el que funciona
més és la relació humana
“el jo et conec a tu, sé
com treballes, et propo-
so”. Jo personalment no
vaig esperar a que em pro-
poses ningú, sinó que vaig
picar a la porta i vaig
exposar  el que penso,
hem d'aconseguir ser visi-
bles, som moltes les
dones que dirigim i creem
empreses i se'ns a de
veure i escoltar.
ME: T'has de masculinit-
zar per que et tractin “d'i-
gual a igual”?
CP: Tot el contrari, ser
dones és el valor que
tenim, aportem coses
diferents perquè som dife-
rents. L'important és
saber gestionar el temps
d'una altra manera. El ser
empresàries ens fa partici-
par en organismes als que
dediquem temps fora de
la nostra feina. L'altre dia
tenia una reunió a
Valladolid i els meus com-
panys no entenien que jo
arribés per a la reunió i
me'n tornes. Ells havien
arribat un dia abans per
fer un sopar, un tast de
vins. No acaben d'enten-
dre que tens fills que pas-
ses menys temps del que
voldries amb ells i que
t'has d'organitzar. Jo pen-
sava, si més del tast
haguessiu posat la reunió
després, a mi em doneu
una mica de marge, hi ha

coses que s'han de can-
viar. No ens hem de sentir
culpables de les nostres
responsabilitats familiars ,
hem de compartir-les de
forma natural. L'home
quan no veu als fills, per
exemple, per horaris de
feina no es sent culpable,
no pensa que està renun-
ciant, en canvi la dona si.
ME: Hem de canviar el
xip??
CP: Som les pitjors enemi-
gues de nosaltres matei-
xes. No hem de renunciar
a res, ni sentir-nos culpa-
bles. Si tot el que fem, ho
fem amb il·lusió, l'hi

posem passió, potser
seran estones curtes però
seran magnífiques. Si et
sents bé amb tu mateixa
els que t'envolten també
s'hi sentiran.
ME: Com es treballarà
des d’ADEDE per aconse-
guir aquesta normalitza-
ció, aquest canvi?
CP: Treballarem les dinà-
miques que t'ajuden a
reflexionar, no es farà la
feina a ningú, ni s'entrega-
ran manuals miraculosos.
Aprendrem a relacionar-
nos, a veure com ho fa l'al-
tra, a aprofitar les expe-
riències que dones

empresàries que ja han
passat per aquí ens poden
ensenyar. També treballa-
rem tècniques que ens aju-
daran a créixer interior-
ment per aprofitar-ho amb
l'exterior. Serà un espai on
reflexionar conjuntament,

a ser conscients que
estem evolucionant, hem
d'arribar a que la nostra
empresa sigui visible, hem

de saber que podem acon-
seguir la normalitat. I un
cop a l'any emprendrem
una missió empresarial
per conèixer com funcio-
nen en altres països per
agafar idees i aplicar-les a
les nostres empreses. En

definitiva, l'associació és
un recolzament a totes
aquelles dones que volem
fer coses.

«L’important és saber gestionar el temps d’una
altra manera i compartir responsabilitats.

Podem aconseguir la normalitat».

No ens hem de sentir culpables
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ON COL·LABORAR AMB LA GRAN RECOLLIDA D’ALIMENTS

CAPRABO Ctra Santa Barbara km1 AMPOSTA

ALDI AMPOSTA

CAPRABO Del Far s/n SANT CARLES DE LA RÂPITA

CAPRABO Ctra Tortosa a Roquetes TORTOSA

CARREFOUR Ctra. De Tortosa TORTOSA

FRAGADIS TORTOSA

SIMPLY c/ Eix d'Ebre TORTOSA
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Tots coneixem alguna recepta per fer una lassanya prescindint de la carn, 
la proposta d’aquesta setmana és una lassanya a base de tomata, formatges i fines herbes

4 paquets de plaques de
lasanya

Tomàquet confitat
Salsa de tomàquet
90 g de parmesà ratllat 
300 g de ricotta
200 g de mascarpone
200 ml de nata
un manat d’alfàbrega
un manat de ciboulet
un manat de cerfull 
un mananat de julivert
oli d’oliva, sal i pebre
Un o dos dies abans con-

fitar els tomàquet per fer
els tomàquets confitats, i
fer la salsa de tomàquet. El
mateix dia prepararem la
crema de ricotta, per fer-ho
netejarem, secarem i trinxa-
rem ben petites les herbes
aromàtiques (alfàbrega, ci-
boulet, cerfull i julivert), un
cop ben trinxades ho barre-
jarem bé juntament amb la
ricotta, 50 g de parmesà
ratllat, un raig petit d’oli, sal
i pebre, fins a obtenir una
crema ben melosa. Reser-
var a la nevera. Farem tam-
bé la crema de mascarpo-
ne, en una cassola hi
abocarem la nata juntament
amb el mascarpone, l’ani-
rem coent fins reduir-la. Sa-
brem que ja està feta si la
crema napa bé la cullera, en
aquest punt hi afegirem els
4o grams de parmesà rat-
llat. Mesclarem bé i reserva-
rem. Bullir les plaques de la-
sanya al dente, escorre-les,
refrescar-les i estendre-les
sobre un drap per restar-les
humitat. En una plàtera per
anar al forn, pintarem amb
una mica d’oli el cul de la
plàtera i les parets. Al fons
hi posarem una capa de pla-

ques de lasanya, al damunt
hi farem una capa de salsa
de tomàquet, al damunt una
capa de plaques de lasanya,
al damunt una capa de
tomàquets confitats, al da-
munt una capa de plaques
de lasanya, al damunt una
de crema de ricotta, a so-
bre una de plaques de lasan-
ya i acabarem amb una de
tomàquets confitats i de pla-
ques de lasanya. En resum,
les capes han de quedar ai-
xí: capa de plaques de la-
sanya, capa de salsa de
tomàquet, capa de plaques
de lasanya, capa de tomà-
quets confitats, capa de pla-
ques de lasanya, capa de
crema de ricotta, capa de
plaques de lasanya, capa de
tomàquets confitats, capa
de plaques de lasanya Un
cop fetes totes les capes,
abocarem la crema de mas-
carpone. Farem coure la la-
sanya a 150 graus durant
uns 30 minuts (controleu
que estigui cuita, cada forn
és diferent). Passat el
temps posarem la lasanya a
gratinar, traieu-la quan esti-
gui el gratinat sigui al vostre
gust.

«Primentons i Tomates». Avui: Lassanya Vegetariana

La cuina vegetariana
és un cultiu de creati-
vitat gastronòmica,
en els darrers temps
hem vist aparèixer
receptaris de cuina
vegetariana com per
a fer un menú diari
diferent durant més
d’un any, us animem
a fer crèixer la vostra
cuina amb la recepta
d’avui.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
La Cuina Vermella
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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.

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

Curto Balaguer, Francesc Marcel Miralles, 6 (L’Ampolla) 977460152

Mª Rosa Cedó - Rosa Vendrell Prim, 9  (L'Ametlla de Mar) 977490206

Téllez Gallego, Celia Eugenia Pza. Alfonso XII, 6 (Tortosa) 977440342   

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

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

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

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

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre setmana, cap de
setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a 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

22º 11°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Circularan bandes de núvols alts i mitjans al terç nord del país que deixa-
ran el cel mig ennuvolat, tot i que seran més abundants i compactes al ves-
sant nord del Pirineu. A la resta del territori s'imposarà el cel serè o poc
ennuvolat. 

Precipitacions 
No se'n descarten durant la primera meitat del dia de febles i intermitents
al vessant nord del Pirineu. 

Temperatures 
Les mínimes pujaran lleugerament, mentre que les màximes ho faran de
manera puntualment moderada.

Visibilitat 
Entre bona i excel·lent tret del vessant nord del Pirineu on es mantindrà
entre bona i regular. 

Vent 
Bufarà entre fluix i moderat de component oest fins primeres hores del
matí, amb mestral a les terres de l'Ebre. Durant la resta de la jornada s'im-
posarà el component oest entre fluix i moderat a l'interior i el component
sud i oest entre fluix i moderat al litoral. 

Estat de la mar 

Costa Brava: 
fins primeres hores del matí bufarà el component oest fluix amb cops mode-
rats. A partir de llavors, s'imposarà el migjorn entre fluix i moderat al nord
del cap de Begur i el garbí entre fluix i moderat a la resta.
Maror al nord del cap de Begur, mentre que a la resta hi haurà entre mare-
jol i maror. 

Costa Central: 
bufarà ponent fluix amb cops moderats de matinada i entre ponent i garbí
la resta del dia.
Marejol amb àrees de maror. 

Costa Daurada: 
bufarà mestral entre fluix i moderat de matinada i girarà a entre ponent i
garbí entre fluix i moderat la resta del dia. 
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Si no tens  parella, el trànsit  de Venus  per la
teva casa  cinc indica  que tindràs  més  d'una
oportunitat per enamorar-te. Per estar  tran-
quil  has de  dur  una vida  ordenada. 

Taure
20/4 al 19/5

Venus  transitant  per la teva casa  tres  et fa  ser
més  comunicatiu. Potser  ara puguis  seduir  a
la  persona  que t'interessa .Si practiques
esport  farà  que augmenti  la teva vitalitat.

Bessons
20/5 al 21/6

Mercuri  transitant  per  la teva cinc  et  con-
vida  a treure  la teva  part més seductora.
Respecte  a la teva salut , en l'actualitat  et
trobes en un bon  moment  de forma.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor  avui  pots oferir  el millor
de tu. Et mostraràs  ple  d'encant. Respecte  a la
teva salut , la força  que tens  en aquest moment
si no  la utilitzes  bé  pot desgastar-te. 

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor  és important  que sàpi-
gues gaudir  dels petits detalls  que t'ofereix  la
vida en aquest  moment. Fes-te  una revisió ,
vés  amb compte  amb  l'excés  de colesterol.

Verge
23/8 al 21/9

Amb la teva parella  buscaràs  tenir més equili-
bri  i una comunicació  que sigui  més  autènti-
ca. Respecte  a la teva salut , avui  tot transco-
rrerà  amb bastant  placidesa.

Balança
22/9 al 22/10

Ho deixaràs  tot molt clar  amb la teva parella.
Avui  no vols  que res es quedi  en l'aire. Per per-
dre  els quilos  que et sobren  has de  ser més
intel·ligent  a l'hora  d'alimentar-te.

Escorpí
22/10 al 21/11

El teu  magnetisme  actual  afavoreix  el contacte
amb  persones noves del sexe oposat. Respecte
a la teva salut , el teu ànim serà  alegre, de molta
confiança  en tu mateix.

Sagitari
21/11 al 21/12

És  important  que et mostris  més flexible
amb la teva parella. Avui et tocarà  viure  algun
tipus  de desengany. Per  estar bé  del tot  pot-
ser  necessitis  una mica més de descans.

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus per la teva casa  vuit indica  que hi ha
més  passió  en la teva vida sentimental.
Entres  en una etapa  de major activitat  men-
tal on els teus  nervis poden ser perillosos.

Aquari
20/1 al 18/2

Aprofita  el dia d'avui  per dedicar-hi més  temps
i sobretot  més atenció  a la teva parella. Respecte
a la teva salut, intenta millorar  o afinar  més en
els  hàbits  alimentaris.

Peixos
19/2 al 20/3

No vas  desencertat, no et deixis  seduir  tan
fàcilment. Confia  en la teva experiència en matè-
ria d'amor. Seràs  més feliç si et retires  per un
temps  del món  competitiu  laboral.  

Televisió

comercial@mesebre.cat
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IMMOBILIARIA� 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. 

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 €

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

Apartament /estudi  a Les
Cases d'Alcanar   de 40 m2  ,
cuina equipada  ,  menjador
sala d'estar amb sofà - llit ,

lavabo amb dutxa   . Terrassa
. Platja a 100 m.

55.000 euros. Ref. CFD1004.
tel. 977 720 799

Àtic a Sant Rafael del Riu de
156 m2 , 2 habitacions , 1

bany , cuina menjador.
Amplia terrassa. Tot equipat
.Pràcticament nou. Vistes.
180.000 euros reduït a
160.000 euros  . Ref.

CFD20940. 
tel. 977 720 799 

catalunyafincas@telefonica.net
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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
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La Conferència anirà a
càrrec del senyor Jordi
Pérez Molina,  coautor del
llibre “L'hospital de sang de
Valls 1937-1939” editat per
l'Institut d'Estudis Vallencs.
L'esclat de la rebel·lió mili-

tar el 18 de juliol de 1936
va motivar una reorganitza-
ció de les estructures
sanitàries vigents, que, a
mesura que progressava la
guerra van anar canviant.
Just començat el conflicte,
es va tenir que crear o reor-
ganitzar serveis de tot tipus
i un dels que major activitat
va tenir, indiscutiblement,
fou la sanitat. Primerament,
foren els sindicats, partits
polítics i altres organitza-
cions els que començaren
la denominada “ORGANIZA-
CION HOSPITALARIA”, fun-
dant hospitals arreu del
territori. Posteriorment, fou
el govern de la república el
que es feu càrrec d'aquesta
reestructuració tant a esca-
la civil com militar. Arreu del
país es fundaren gran quan-
titat d'hospitals de tota
mena fins i tot de forma
improvisada. Amb l'ajuda
de professionals sanitaris
civils, s'instal·laren hospi-
tals militars en esglèsies,
convents, i fins i tot hotels,
com l'Hotel Ritz de Madrid,
el 1936. Molts hospitals de
Catalunya es transformaren
en hospitals militars, un
exemple molt clar es la
Clínica de Sant Josep, a
Barcelona. L'organització
dels serveis sanitaris de
L'Exercit de l'Ebre responia
a una sèrie de punts d'as-
sistència, que anava des
dels hospitals de primera
línea de front fins als hospi-
tals de reraguarda. Durant
la batalla els ferits es reco-
llien en lliteres i es trasllada-
ven al lloc de socors del
batalló, que estava mol a
prop de la línea de foc, allí
es feien les primeres cures

i es classificaven els ferits,
algunes vegades es realit-
zaven cures d'urgència en
el mateix camp de batalla.
Per darrera del lloc de
socors del batalló es troba-
va el punt sanitari de la bri-
gada, aquest mes protegit,
allí es feien torniquets, s'ad-
ministraven calmants i es
feien els diagnòstics, els
mes greus eren traslladats
en ambulàncies als hospi-
tals de primera línia.
Algunes vegades els bom-
bardejos dificultaven l'eva-
cuació dels ferits, això
agreujava el seu estat i no
és gens estrany que els
ferits més greus, que sovint

acabaven morint, fossin
enterrats en fosses comu-
nes allí prop. Als hospitals
de primera línia, que n'hi
havia un per divisió, es
practicaven intervencions
quirúrgiques, i acostuma-
ven a estar en masies, ten-
des de campanya, ermites,
túnels i fins i tot coves, com
la Cova de Santa Llúcia a la
Bisbal de Falset. Els punts
d'evacuació del XV Cos
d'Exèrcit de la república
estaven situats al túnel de
l'Argentera i a un túnel prop
de l'estació dels Guiamets,
des d'allí els ferits eren tras-
lladats als sanatoris Pere
Mata i la Savinosa. Els hos-

pitals de reraguarda o més
coneguts com a hospitals
de sang estaven situats
lluny del front, allotjaven
gran quantitat de ferits, on
passaven llargues tempora-
des de convalescència.
Sovint amb l'apropament
de la línia de front els hospi-
tals de reraguarda es con-

vertien en hospitals de pri-
mera línia. 
I si el dissabte es fa la con-
ferència el diumenge l'asso-
ciació ha organitzat una visi-
ta guiada a les fortifica-
cions del final de la Batalla
de l'Ebre, que sortirà a par-
tir de les 10.00h també,
des de la Fatarella.

La sanitat durant la Guerra Civil

Lo Riu, Associació per
l'Estudi del Patrimoni
Arqueològic i Històric
de les Terres de l'Ebre
ha organitzat demà
disabte a la Fatarella
una conferència
sobre la sanitat
durant la guerra civil.
L'objectiu principal
d'aquesta conferèn-
cia es explicar com
s'organitzava i quin
paper tingué durant
la guerra civil,  la
sanitat i al mateix
temps, contribuir  a
recuperar una part de
la nostra història que
moltes vegades ha
quedat oblidada pels
historiadors: els hos-
pitals de campanya
durant el  conflicte, ja
que sovint s'han preo-
cupat mes del ves-
sant bèl·lic i les seves
conseqüències sobre
la població que no
pas dels aspectes
sanitaris.

Una conferència ens explica com s’organitzava la sanitat durant la guerra i quin paper va tenir per a la nostra història

REDACCIÓ

Zona de les Camposines durant la Batalla de l’Ebre.
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