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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Fira Amposta arriba als 50
anys amb nou logotip i
noves activitats de
celebració .

P4

Ascó tindrà el magatzem
individual de residus
nuclears a l’any 2013.

P8

Societat

El Matarranya s’afegeix a la
candidatura ebrenca per a
ser Reserva de la Biosfera.

P9

Esports

La directiva de la UE
Aldeana avisa que si
Apel.lació no té un altre
veredicte respecte la sanció
rebuda, es plantejarà retirar
els equips de la competició.

P11

Aquest cap de setmana, a partir d’aquesta nit i fins diumenge, a les 21 hores, podran seguir, per Canal TE, el debat entre els cinc
candidats ebrencs que es presenten a les eleccions del Parlament de Catalunya el proper 28 de Novembre, moderat per la pre-
sentadora dels informatius del mitjà, Tere Gonzàlez. Durant gairebé 2 hores els representants del tripartit van defensar la seua
gestió a l'Ebre en els 7 anys de Govern, mentre que CiU i el PP van assegurar que proporcionalment s'hi ha invertit menys.
Infraestructures, polítques socials, econòmiques, identitat territorial… podran seguir aquests i d’altres temes, les posicions dels
diferents partits a l'Ebre, per tenir clar el nostre vot a les urnes. P3

Candidats ebrencs a debat

El vicepresident Josep-Lluís Carod-Rovira va visitar divendres el Centre de Tecnificació
Esportiva d'Amposta, "un complex d'una potència extraordinària" que "assolirà la plena
maduresa" amb els estudis de l'INEFC. El centre, que acollirà amb Cambrils la seu com-
partida de l'INEFC, s'està ampliant amb una residència d'esportistes, un centre de rem i
piragüisme un tercer institut i un pavelló. Josep-Lluís Carod-Rovira també va posar en
marxa el nou Centre de Normalització Lingüística de Tortosa, acompanyat del delegat del
Govern a les Terres de l'Ebre. P8

Projecte encarrilat

ALEIX BELTRAN
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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.
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Es l’hora d’anar a votar

Opinió

El compte enrere que desemboca en les urnes ha
començat. En la nit del dia 28 sabrem qui serà el
President de la Generalitat. 

La festa de la democràcia ha començat i per-
dre'ns-la li posaria els pèls de punta als nostres
avis, que van fer una guerra per aconseguir que
no desaparegués la República i amb ella les lliber-
tats de les quals el poble s'hi havia vist privat
durant segles. A Lluís Companys li va costar la

vida ser President de la Generalitat, per això, no
oblidar-ho, ens compromet a les persones
decents a anar a votar a qui considerem la perso-
na mes idònia per representar-nos en el
Parlament de Catalunya. Ara que es parla tant de
l'abstenció perquè existeix cansament de la ciuta-
dania, diuen molts que per l'actuació d'alguns
polítics és el moment de lluitar contra aquesta
mala pràctica que vol enterrar l'esforç de tantes i
tantes persones que s'han deixat la pell perquè
puguéssim exercir aquest senzill acte individual
de ficar el nostre vot en una urna. Anem a votar,
és el nostre dret, però també la nostra obligació
moral.

Editorial

Anem a votar

«És el nostre dret, però també la 
nostra obligació moral»

Monument o
Parlament? Crec que
aquesta és una pregun-
ta molt adient arran del
que ha passat a
Tortosa en relació al
monument a la Batalla
de l'Ebre. I crec que per
tenir una resposta clara
cal consultar la recent
hemeroteca i compro-
var quines declaracions
van fer el primer dia de campanya electoral els
candidats Núria Ventura (PSC), Lluís Salvadó
(ERC) i Jaume Forcadell (ICV), als quals s'han d'a-
fegir les del cap de llista del PSC, Xavier Sabaté,
qui sense cap tipus de vergonya ni decència poli-
tica en parlava en un setmanari. Suposo que
això també farà reflexionar a aquells que van pro-
posar aquesta moció per a ser discutida exclusi-
vament en el Ple del mes de novembre de
l'Ajuntament de Tortosa. I confirmarà a tothom si
l'important de la qüestió acaba sent el monu-
ment o bé les eleccions al Parlament. En relació
a la moció, tant la portaveu del grup municipal
de CiU, Meritxell Roigé, com jo mateix hem fet
notar l'electoralisme que s'amaga al darrera d'a-
questa iniciativa, malgrat haver-la presentat el
Casal Popular Panxampla, ja que la seva irrupció
es va produir en plena precampanya electoral i
molt ben quadrada amb les intervencions del
conseller d'Interior, Joan Saura, qui per cert
encara és hora que es dirigeixi a aquest alcalde
per fer cap proposta en aquest sentit.
Segurament l'electoralisme d'aquesta iniciativa
ha estat a pesar de molts dels que l'han signat,
i a qui jo reitero el meu respecte malgrat discre-
par del seu objectiu. Fins i tot vull pensar que
també haurà estat sense la complicitat d'al-
menys una part del Casal Popular Panxampla.
Però la realitat ha estat la que ha estat. I el resul-
tat també. Però és innegable la utilització electo-
ral, barroera des del meu punt de vista, que han
fet tant PSC com ICV, els dos partits que han
estat governant la ciutat de Tortosa durant els
últims anys, també amb la participació d'ERC, i
que no van arribar a tocar ni una sola arandela
del monument, ni es van atrevir a proposar res.
De fet, PSC i ICV són els responsables d'haver
protegit el monument fa només 3 anys com a Bé
d'Interès del Patrimoni Cultural Català (BIPCC).
Un acord per protegir-lo i mantenir-lo que va
comptar amb l'aval del govern tripartit a la
Generalitat, concretament també del
Departament de Cultura, comandat per ERC. El
PSC ha passat de ser el protector del monument
a voler-lo dinamitar. Als pobres arguments
expressats en sessió plenària pels portaveus
dels dos grups, els regidors Forcadell i Sabaté,
s'han afegit ara -torno a recordar- les declara-
cions del cap de llista per Tarragona del PSC a

les eleccions al Parlament, Xavier Sabaté, i de la
candidata socialista a les Terres de l'Ebre, Núria
Ventura. Tant el discurs com l'estil és l'habitual
en el socialisme d'aquestes terres i porta l'em-
premta marca de la casa del PSC tortosí.
Declaracions altisonants i acusacions greus con-
tra CiU i contra la meva persona. Que si som la
dreta conservadora, que si som franquistes,...
És molt revelador que els socialistes hagin ence-
tat la campanya amb el monument a la batalla de
l'Ebre, perquè demostra la seva incapacitat i fins
a quin punt pateixen una important sequera d'i-
dees, de projectes i d'obra de govern. I revela-
dor també que intentin buscar una equivalència
inexistent, per raons òbvies, entre CiU i PP.
Senyor Sabaté, em vol dir amb qui va pactar l'al-
calde de Tortosa, Joan Sabaté, la primera vega-
da que va assolir l'alcaldia de la ciutat? No va ser
el PSC qui va pactar amb el PP? Els recordo que
això jo encara no ho he fet. Però suposo que els
importa poc. El que vostès volen és provocar
soroll electoralista per tal d'amagar la seva inca-
pacitat de tirar endavant Tortosa i les Terres de
l'Ebre. 
Vull tornar a recordar aquí que el monument a la
Batalla de l'Ebre està completament despullat de
tota simbologia ofensiva. D'això ens n'hem ocu-
pat els governs de CiU que ha tingut l'Ajuntament
de Tortosa. Fa anys, sota alcaldia de CiU, es va
retirar el víctor, l'ensenya personal de Franco. I
essent alcalde jo mateix, durant aquest mandat,
vaig fer retirar les plaques a banda i banda de
riu. Un gest que s'hauria pogut fer durant els 8
anys d'alcaldia socialista. Però no van trobar el
moment adequat per fer-ho. El PSC va preferir
blindar el monument i esperar una alcaldia de
CiU per canviar d'opinió. Arribats en aquest punt,
no hi ha cap dubte de l'interès d'aquests partits
per la retirada del monument a la Batalla de
l'Ebre o més aviat per un interès merament con-
juntural que es mou en funció dels seus interes-
sos electorals a curt termini. Haurem de con-
cloure, per tant, que la retirada del monument és
simplement una manera d'intentar arribar al
Parlament de Catalunya. Tanmateix, no vull aca-
bar aquest article sense fer una crida a la parti-
cipació a les eleccions al Parlament, però no en
funció del monument, que crec que ja han que-
dat prou clares les posicions de cadascú, sinó
vers al que cada persona cregui més convenient
per a Tortosa i per al nostre país. Qui cregui que
el millor és el tripartit pot votar qualsevol de les
tres formacions, PSC, ERC o ICV. És indiferent a
quina es voti, ja que aquest vot servirà per al
mateix. Els que creguin que el país necessita un
canvi, l'únic vot útil és aquell que ha de fer Artur
Mas president. I aquest és el vot a CiU. 

Ferran Bel i Accensi
Alcalde de Tortosa

El  nostre país, Catalunya,
està vivint una certa parado-
xa. Per una banda estem en
un moment de màxim auto-
govern, amb el millor finança-
ment que mai no hem tingut i
amb una bona expectativa de
futur per la nostra ubicació al
bell mig de l'euroregió de
l'Arc Mediterrani, una de les
regions europees amb major
expectativa de futur, gràcies
al conjunt d'infraestructures
projectades. Tanmateix,
estem en un moment difícil
fruit de la greu crisi econòmi-
ca que patim, la més greu
dels darrers vuitanta anys i
que iniciada per l'avarícia
dels sectors financers, ens
ha perjudicat greument als
treballadors, provocant ele-
vades taxes d'atur.
Les polítiques socials, grà-
cies a la coincidència del
govern socialista a Madrid i
un govern d'esquerres a
Catalunya, han rebut un
impuls extraordinari amb la
Llei de la dependència i l'ex-
traordinari esforç en educa-
ció i salut que ha fet el
govern de la Generalitat i la
clara millora de les pensions,
especialment les mínimes,
que s'ha fet en els sis anys
de govern de Rodríguez
Zapatero. Amb tot, fruit de la
convivència de les dues
situacions al·ludides, hi ha el
risc clar que l'electorat, com
ha passat en altres situa-
cions de crisi, faci un escora-
ment cap a la dreta, cap a
polítiques conservadores
que comporten una greu
agressió als drets i interes-
sos dels més febles, des de
polítiques agressives de
caire neoliberal, com ha pas-
sat ara als EUA.
A les Terres de l'Ebre, la
paradoxa d'una hipotètica
victòria de la dreta de CiU,
significa, a més, ignorar no
només l'abandonament del

territori, amb amenaça de
transvasament inclosa, en
els vint-i-tres anys de govern
de CiU, sinó també l'extraor-
dinària inversió en infraes-
tructures que ha fet el
govern de l'Entesa Nacional
de Progrés, com ara en el
nou pont del Delta o les
carreteres i els regadius de
la Terra Alta, i la nova carre-
tera de Vinallop a Ulldecona,
passant per Santa Bàrbara, i
la d'Horta a Xerta,  i un gran
equipament com el nou cam-
pus universitari de la URV a
Tortosa.
Les enquestes, amb tot, no
donen un gran transvasa-
ment de vots del PSC cap a
CiU, el que donen és una
extraordinària mobilització
de l'electorat conservador,
que veuen la necessitat
inel·ludible de recuperar el
poder, aprofitant el desgast
que per a tot governant té el
context de crisi, i alhora una
forta incertesa sobre la mobi-
lització de l'electorat socialis-
ta. Ara, més que mai cal una
gran mobilització de l'electo-
rat progressista i especial-
ment dels electors socialis-
tes, per assegurar una sorti-
da eficaç de la crisi en línia
amb l'estratègia 2020 de la
Unió Europea i sobretot amb
les polítiques socials
necessàries, perque una
vegada més no haguem de
suportar els costos de l'ajus-
tament, només els treballa-
dors.
Si governa CiU, amb un
hipotètic suport del PP, es
veurà com un primer pas cap
a la victòria del PP, que
comptaria amb el suport de
CiU a Espanya i tornarem a
veure les polítiques de priva-
tització de serveis com ara
els sanitaris, la retallada
efectiva de les pensions i una
clara involució en matèria de
drets civils. És l'hora de la
responsabilitat cívica, de la
responsabilitat democràtica,
d'exercir el principi de la
sobirania popular. És l'hora
d'anar a votar massivament,
perquè com ha de passar en
democràcia, els drets de la
majoria siguin els que preva-
leixin.    

Joan Sabaté i Borràs, 
president del PSC de l'Ebre i

senador

Monument o Parlament?
Opinió

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjun-
tar les dades personals, el número de DNI i un telè-
fon de contacte. Si es vol signar amb les inicials o
de forma anònima serà sota la responsabilitat del
lector. 
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Durant les dues hores,
aproximades, de duració
del debat es van posar
damunt la taula 4 blocs de
gran importància per a la
millora del territori ebrenc:
Infraestructures, Polítiques
econòmiques, socials i el
tema de la identitat territo-
rial. Molts projectes en
comú per part dels dife-
rents partits per al benefici
dels ebrencs, però també
molts retrets per part d’
uns i per parts dels altres.
En cadascuna de les dife-
rentes intervencions, els
candidats es van esforçar
per expressar quin és el
seu compromís amb les
Terres de l’ Ebre. Els candi-
dats del tripartit, Núria
Ventura (PSC), Lluís
Salvadó (ERC) i Jaume
Forcadell (ICV), gairebé
tots tres a una, van defen-

sar la gestió que el seu
govern ha dut a terme
durant els últims 7 anys, l’
avanç en molts aspectes
que han experimentat les
Terres de l’ Ebre, i la reite-
ració a la ciutadania per
evitar que es torne a un
govern de dretes que
durant 23 anys «no va fer
res per posar el nostre
territori al mapa de
Catalunya». A l’ altra
banda, Meritxell Roigé

(CiU) i Joan Bertomeu (PP),
defensant la seva gestió,
«dubtant» de les xifres
invertides del tripartit a
l’Ebre, i apostant per l
‘hora del canvi, el canvi
que, segons les estadísti-
ques demostren, volen els
ebrencs. Es va debatre de
temes com la creació de
polígons industrials i vivers
d’empreses, la potenciació
de la URV, la millora de
carreteres i connexions, l’

aposta per la innovació;
amb aquestes paraules
evidenciava la candidata
socialista Ventura el salt
qualitatiu a l’Ebre en els
darrers temps; de la matei-
xa manera ho afirmava el
candidat republicà, Lluís
Salvadó, però amb una
escenificació diferent, par-
lant de xifres, parlant dels
220 MEUR invertits en l’úl-
tim any, enfront els
30MEUR en l´últim any de

govern de Jordi Pujol.
Proporcionalment el tripar-
tit ha invertit menys a
l’Ebre. Amb els pressupos-
tos s’ ha accentuat el
desequilibri territorial» afir-
mava Roigé; «Nomès cal
mirar els números. Canten
per sí sols» deia Ventura. 
La candidata ebrenca del
PSC, Núria Ventura, també
destacava que el partit uti-
litza tots els mecanismes
que permet la xarxa per tal

d'apropar la política als
ciutadants i fer-los conèi-
xer de primera mà no
només tot allò que han fet
sinó també totes aquelles
propostes de futur, cosa
que, segons Ventura, el
principal partit de l'oposi-
ció, CiU, no ha fet. Roigé
es defensava afegint «el
tripartit ha fet augmentar
la despesa, en èpoques de
recessió no es poden aug-
mentar els impostos.
Polítiques que no ajuden a
aixecar el país. 16.000
persones han mort, per
exemple, mentre es trami-
tava la llei de dependèn-
cia». ICV assenyalava que
Catalunya necessita conti-
nuar amb les polítiques ini-
ciades ara fa set anys per
una nova cultura de l'ai-
gua, més tenint en compte
els resultats obtinguts amb
l'aplicació de mesures
com la reutilització, la
millora dels sistemes d'a-
bastament o la dessalinit-
zació. Per la
seva part, el candidat
ebrenc d'ICV, Jaume
Forcadell, va defensar que
el govern català ha realit-
zat una política de l'aigua
encertada i que només un
govern amb majoria de CiU
i el PP seria una amenaça
per al conjunt del país.
Una reducció d’impostos i
una mala gestió agrària
mal defensada pel PSC
també foren arguments
escollits pel Partit Popular.

CANAL TE els ofereix el Debat entre els
candidats ebrencs a les Eleccions

Aquest cap de setma-
na, avui divendres,
dissabte i diumenge, a
les 21 hores de la nit,
s’emetrà per Canal TE
el Debat que va tenir
lloc entre els cinc
candidats ebrencs
que es presenten a les
eleccions al
Parlament de
Catalunya.

Els 5 partits en representació parlamentària presents als estudis defensant les seves propostes polítiques

L’últim bloc de l’espai va ser dedicat a demanar el vot, cap dubte alhora d’anar a votar

TG

El Debat es podrà veure a Canal TE a partir d´avui a les 21h.
ALEIX BELTRAN
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Aquest dilluns va tenir lloc
l´acte central de campanya
de CiU. El candidat a la pre-
sidència de la Generalitat
pel partit, Artur Mas, va
prendre bona nota de la
“recepta tortosina” de l'a-
nunciat canvi per a
Catalunya. Segons l'organit-
zació, més de 1.500 perso-
nes van omplir el pavelló de
Ferreries amb senyeres i un
cert ambient d'eufòria con-
tinguda, per la previsible
victòria a les eleccions. Una
tribuna envoltada pel públic
i dues pantalles gegants
formaven part de l’ escena-
ri de l’acte central. El tema

Viva la vida dels Coldplay
sonava just abans de l'en-
trada dels membres de la
llista per Tarragona; entre
ells, els ebrencs Meritxell
Roigé i Xavier Pallarès.
Segons Artur Mas, sens
dubte el més aplaudit de la
nit, qui siga president haurà
de ser el candidat de la
força més votada, per
poder evitar un govern “cui-
nat en un despatx”. Amb
això, tot el públic va embo-
gir, tot i que Mas intentava
imposar contenció i va
demanar un últim esforç
per poder “rematar la
feina”. El material de cam-
panya de CiU s'ha distribuït
per comarques. Cada tríp-
tic l'encapçala el seu princi-
pal cadidat. Meritxell Roigé
pel Baix Ebre, Annabel
Marcos pel Montsià,
Antonio Suárez per la
Ribera d'Ebre i Xavier
Pallarès per la Terra Alta.
CiU també ha fet conèixer
les seves propostes
aquests últims dies. Pel que
fa a les propostes, al Baix
Ebre, destaca el desdobla-

ment de l'Eix de l'Ebre, l'a-
nella viària del Delta, la
implantació del nou hospital
de Tortosa o el Palau de
Justícia. Al Montsià, els rep-
tes que es plantegen els
convergents passen per la
potenciació el sistema por-
tuari dels Alfacs, de l'esta-
ció de trens Ulldecona- la

Sénia-Alcanar i millorar la
xarxa viària. La reindustria-
lització de la comarca, la
millora de la producció
agropecuària i la implanta-
ció de nous serveis a l'hos-
pital de Móra, són algunes
de les pretencions a la
Ribera d'Ebre. Finalment, a
la Terra Alta, les apostes

són l'ampliació del parc
natural dels Ports, el desen-
volupament d'un nou pla
d'excel·lència turística i la
promoció de les denomina-
cions d'origen del vi i de
l'oli. Amb aquesta campan-
ya els convergents aspiren
a recuperar la presidència
de la Generalitat.  

Quatre comarques i
cinquanta-sis propos-
tes electorals.
Convergència i Unió ha
mostrat les seues car-
tes de cara a les elec-
cions al Parlament del
28 de novembre. 

REDACCIÓ

CiU aspira a recuperar la presidència de la Generalitat.
Cedida

També va ser-hi present l'ex-
conseller i diputat d'ICV,
Salvador Milà, ha afirmat que
en els darrers set anys el
govern català ha fet els deu-
res pel que fa a polítiques
ambientals i la gestió de l'ai-
gua, cosa que assegura fa
que un transvasament de
l'Ebre sigui “totalment inne-

cessari”. Milà va assenyalar
que Catalunya necessita con-
tinuar amb les polítiques ini-
ciades ara fa set anys per una
nova cultura de l'aigua, més
tenint en compte els resultats
obtinguts amb l'aplicació de
mesures com la reutilització,
la millora dels sistemes d'a-
bastament o la dessalinitza-

ció. En aquesta línia, Milà ha
explicat que els arguments
que des de CiU i el PP es van
utilitzar per tirar endavant el
transvasament de l'Ebre com
ara el dèficit hídric a la regió
metropolitana de Barcelona,
no tenen validesa ja que amb
l'aplicació del conjunt de
mesures d'estalvi que s'in-

clouen en la nova cultura de
l'aigua s'ha aconseguit cobrir
amb suficiència les deman-
des de la regió central de
Catalunya i també del Camp

de Tarragona, aquesta última
regió, connectada al riu Ebre
a  través de la canonada del
Consorci d'Aigües de
Tarragona.

ICV defensa les seves
polítiques ambientals

Míting a la Cambra de Comerç amb el candidat ebrenc, Jaume Forcadell

L'ICCAT, l'organisme
internacional que regula
la pesca de túnids, es
reuneix fins al dia 27 a
París per avaluar el pla
de recuperació de la ton-
yina roja i fixar la quota
pesquera entre el 2011 i
el 2013. 
Els països membres de
la Unió Europea hi arri-
ben amb posicions con-
frontades: l'Estat espan-
yol, el francès i Itàlia
volen que es mantingui
el volum de captures,
mentre que altres
governs avalen la tesi de
la comissària europea
de Pesca, Maria
Damanaki, que proposa
retallar un 50% el volum
de captures. 

Pla de
recuperació per
la tonyina roja

L'empresa que explota
les Salines de la Trinitat,
Endesa i la Generalitat
han aconseguit, després
de vuit anys, arribar a un
principi d'acord per solu-
cionar els problemes de
subministrament elèctric
a la Punta de la Banya
pels temporals que tren-
quen la barra del
Trabucador. La setmana
passada es va arribar a
un acord pel qual s'execu-
tarà, en els propers
mesos, una línia subaquà-
tica que transcorrerà per
la part interior del
Trabucador. Aquesta línia
resol també millora l'im-
pacte visual i de seguretat
de la línia actual.

Problemes
solucionats a la

Punta de la
Banya 

Míting Central de CiU a Ferreries
Artur Mas va demanar «un últim esforç per poder rematar la feina»
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“Més escoles, més centres
d'atenció sanitària, més i
millors infraestructures, el
suport al patrimoni natural i
històric demostren el que
hem estat capaços de fer”,
ha assenyalat Ventura, tot
incidint en què ara el que

toca és no fer marxa enrere
i continuar avançant.  L'aval,
el fet que la prioritat han
estat les persones i que s'ha
apostat per millorar la mobi-
litat i les infraestructrures,
amb obres com el pont de
Sant Jaume-Deltebre, i les

carreteres entre Tortosa i
Ulldecona i Horta i Xerta,
explica Antoni Sabaté. Ho
corrobora la feina feta en
Turisme, amb 800.000
euros perquè la marca
Terres de l'Ebre sigui sinònim
de qualitat.  Al costat d'un

dels principals equipaments
construïts amb el PSC al
capdavant del govern de la
Generalitat, el nou campus
universitari de les Terres de
l'Ebre, la candidata socialis-
ta, Núria Ventura també ha
proposat, aquesta setmana
quatre camps d'especialitza-
ció universitària: la investiga-
ció en el canvi climàtic; l'es-
pecialització en el camp de
l'agroindústria I l'aqüicultura;
les energies renovables, i el
tractament de sòls contami-
nats. 
“Volem una universitat cada
cop més competitiva i de
més qualitat, I no només ho
aconseguirem amb l'oferta
de més estudis a l'Ebre, sinó
que necessitem una clara
especialització dels estudis
que aquí s'hi cursen, siguin
màsters, postgraus o docto-
rats”, ha destacat.
Concretament, Ventura ha
explicat pel que fa a la inves-
tigació del canvi climàtic, la
proposta d'estudis planifi-

cats amb un altre equipa-
ment de primer ordre al nos-
tre territori com és
l'Observatori de l'Ebre.
També ha proposat l'espe-
cialització en el camp de l'a-
groindústria i'aqüicultura, ha
recordat el fet que l'IRTA és
la punta de llança i que dispo-
sa ja de més de 700 treballa-
dors distribuïts en deu cen-
tres de suport, dels quals la
meitat són investigadors,
“una referència internacional
en recerca agroalimentària”.
Quant a les energies renova-
bles, Ventura ha fet referèn-
cia a l'aposta per aprofitar el
camp de creixement que s'o-
bre amb el compliment de
les directius europees per al
2020 del 20% menysd'emis-
sió, 20% menys de consum i
20% més de renovables.
“Hem de recordar que
aquest serà un dels
camps on més ocupació
es crearà els propers
anys”, ha puntualitzat la
dirigent socialista.

El PSC proposa fer més competitiva 
l’oferta universitària a l’Ebre

Els directors dels
Serveis Territorials de
les Comarques de l'Ebre
han volgut mostrar el
seu suport a la candida-
ta del PSC a les elec-
cions al Parlament de
Catalunya, Núria
Ventura. Així, han expli-
cat la feina feta des
dels seus diferents
àmbits que avalen al
PSC com la principal
garantia de progrés a
les Terres de l'Ebre.

Tractaments de sòls contaminats, agroindústria i energies renovables

REDACCIÓ

El PSC proposa fer més competitiva l’oferta universitària a l’Ebre.

Cedida

Un centenar de mem-
bres de la Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE)
han participat en la mani-
festació que s'ha cele-
brat aquest diumenge, a
Saragossa, contra el
creixement de l'embas-
sament de Yesa, entre
Navarra i el Pirineu ara-
gonès. 
Aquest projecte, junt
amb els dels embassa-
ment d'Itoiz, al Pirineu de
Navarra, i de Rialp, a
Lleida, representen per a
la PDE alguns dels trans-
vasaments de l'Ebre que
encobreix l'actual Pla
Hidrològic Nacional.  A la
manifestació, hi han par-
ticipat més de cinc mil
persones i un centenar
de col·lectius.

La PDE,
novament, en
peu de guerra

L'Institut Català del Sòl
ha iniciat la comercialit-
zació del sector d'activi-
tats econòmiques del
Molló, ubicat a Móra la
Nova i Tivissa. Es tracta
de 12 parcel·les d'entre
5.000 i 19.000 metres
quadrats destinades a
indústria aïllada gran i
mitjana. El nou parc
empresarial té una super-
fície aproximada de 36
hectàrees i és accessible
des de la C-44, la N-420
i l'AP-7. Les empreses
interessades a participar
en el procés d'adjudica-
ció de les parcel·les
poden presentar les
seves instàncies a
l'Incasòl fins a l'1 de
febrer de 2011.

Comercialització
econòmica del

Molló

La presidenta de la
Comunitat i del PP de
Madrid, Esperanza
Aguirre, ha subratllat
aquest dimecres que els
populars madrilenys
segueixen amb molt d'in-
terès les eleccions al
Parlament perquè 'volen
que a Catalunya comencin
d'una vegada a canviar les
coses'. 

Segons Aguirre, els cata-
lans 'no es mereixen un
Govern que només s'ocupi
de mirar-se el melic', sinó
que necessiten un execu-
tiu 'que miri cap a fora i
obri les portes' de
Catalunya. 
La presidenta de la
Comunitat de Madrid ha
afirmat que el nou Govern
ha de deixar 'velles quere-

lles amb la resta
d'Espanya' i entendre que
'la gran Catalunya que tots
volem s'asseca i es pan-
seix quan se separa del
seu tronc natural i històric
que és Espanya'. 
D’altra banda, el cap de
llista del PPC per la demar-
cació de Tarragona, Rafael
Luna, i el candidat número
2, Joan Bertomeu, han fet

aquest diumenge de cam-
panya una bicicletada per
la Via Verda d'Horta de
Sant Joan per tal de pro-
mocionar el turisme a la

zona. 
Bertomeu ha destacat que
el turisme és 'molt impor-
tant' a banda de les activi-
tats agrícoles i industrials. 

Esperanza Aguirre al míting del
Partit Popular a l’Ebre

«Nenessitem un Govern que miri cap a fora»
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El candidat republicà ha
recordat que els municipis
del Delta de l'Ebre arrosse-
guen dèficits d'urbanització
històrics, com a conse-
qüència de la manca de
prioritat en inversions
durant dècades, com
també havia passat amb el
nucli històric de Tortosa, i
per això Esquerra proposa
aquest Pla Delta. Segons
Salvadó, “el delta de l'Ebre
ha estat el gran oblidat
dels governs convergents i
l'exemple més clar el tenim
en el fet que hem esperat
més de 50 anys per a la

construcció del
pont entre Sant Jaume i
Deltebre”. Salvadó ha argu-
mentat la necessitat de la
seva proposta en el fet que
“ens trobem avui, encara,
amb més de 100 km de
carrers que no estan asfal-
tats, que no tenen les vore-
res fetes o que tenen ser-
veis precaris amb manca
d'enllumenat públic, clave-
gueram o subministrament
digne d'aigua”. 
Per això, segons Salvadó,
el Pla de Barris pel Delta
que proposa Esquerra “té
com a objectiu acabar d'ur-
banitzar i dignificar aquella
imatge de falta d'urbanitza-
ció de molts quilòmetres
de carrers de municipis del
delta de l'Ebre, com ara
Deltebre, l'Aldea, Sant
Jaume d'Enveja i Camarles
pel que fa a les zones del
lligallo del Gànguil, el lliga-
llo del Roig i les Masies”. El
candidat republicà també
ha destacat, aquesta set-
mana, que “durant aquests
7 anys, amb Esquerra al
Govern s'han destinat més
de 187 milions d'euros per

a la construcció
d'instal·lacions en l'àmbit
d'atenció a les persones,
alhora que s'han incorporat
2.800 nous professionals
entre mestres, metges,
mossos i personal de ser-
veis socials”. Segons
Salvadó, “des d'Esquerra
s'ha trencat amb el model

de CiU, que
oferia llargues llistes d'es-
pera per aconseguir una
plaça de residència per a la
gent gran, la inexistència
de places de llars d'infants
públiques o bé l'obligació
d'anar a rebre serveis de
certa qualificació a
Tarragona, Reus o

Barcelona”. 
El republicà ha posat com
a exemple de les noves
bases del model ambiciós i
complet d'atenció a les
persones engegat per
Esquerra les 10 residèn-
cies i els 7 centres de dia
per a la gent gran que
s'han construït.

El candidat ebrenc a
les Eleccions del
Parlament de
Catalunya, Lluís
Salvadó, ha proposat
un Pla de Barris espe-
cífic per als municipis
del Delta que
ha anomenat Pla
Delta.

REDACCIÓ

ERC segueix apostant per un model de proximitat.
Cedida

La Fira Multisectorial
d'Amposta celebra aquest
2010 les seves noces
d'or, una ocasió especial
que ha comportat la crea-
ció d'un nou logotip com-
memoratiu del seu mig
segla d'història i que s'in-
cloguin en la programació
actes especials per cele-
brar una trajectòria que s'i-

niciava a principis de
segle amb una fira rama-
dera. 
Per explicar el nou logotip
que identifica aquesta cin-
quantena edició, el seu
dissenyador Antoni
Balada, del grup ABS, ha
explicat que es va agafar
com a idea principal que la
suma de tots els detalls

que han conformat les 49
fires anteriors són els que
conformen a questa cin-
quantena edició. Pel que
fa a les novetats que s'es-
tan preparant per la Fira,
que s'inaugura el proper
divendres 3 de desembre,
l'alcalde d'Amposta ha
avançat que hi haurà una
reorganització de l'estruc-

tura i ubicació dels exposi-
tors exteriors i firaires. En
aquest sentit, l'alcalde ha
anunciat que en aquests
moments tot l'espai de la
fira està ocupat, amb la

qual cosa la fira comptarà
amb més de 200 exposi-
tors entre els que s'ubica-
ran dins del recinte firal i
els exteriors dels voltants
de la fira.

Fira Amposta arriba als 50
anys amb nou logotip

Noves activitats de celebració

La campanya de rescat
de peixos a la xarxa de
reg de l'hemidelta
esquerre del delta de
l'Ebre ja ha començat, i
s'allargarà, aproximada-
ment un mes. Aquest
any, els treballs s'han
avançat unes mesos per
l'assecament dels
canals de municipis com
Deltebre o l'Aldea per al
control del caragol
poma. 
Cal dir que el Parc
Natural del delta de
l'Ebre realitza cada any
aquesta campanya amb
l'objectiu d'evitar la mort
dels peixos que queden
atrapats en els regs un
cop baixen els nivells de
l'aigua. 

Inici de la
campanya de

rescat de peixos

L'Agència de Residus de
Catalunya i el Consorci
de Gestió de Residus
Municipals de les comar-
ques de la Ribera
d'Ebre, el Priorat i la
Terra Alta han signat un
conveni per impulsar la
planificació d'infraes-
tructures de gestió de
residus. 
Aquest ha de servir per
concretar el model
català de gestió de resi-
dus municipals a les
Terres de l'Ebre, la
demarcació on la ciuta-
dania participa més acti-
vament en la recollida
selectiva.

Recollida
selectiva a més

comarques

Pla de Barris i Atencions a les persones
ERC repassa els seus últims 7 anys de Govern i presenta noves propostes
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Una doble seu que,
segons ha remarcat el
vicepresident, és “un pri-
mer pas” perquè en un
futur hi hagi “el que volem
i el que les Terres de
l'Ebre necessiten i reque-
reixen, passar d'una seu
compartida a dues seus
diferenciades que
col·laborin amb la resta de
centres del país”. En la
visita ha estat acompanyat
del delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre, Lluís

Salvadó; l'alcalde
d'Amposta, Manel Ferré;
el director del centre, Axel
Müller; el representant
territorial de l'Esport a les
Terres de l''Ebre, Jordi
Gaseni. Acompanyat de
l'arquitecte i els responsa-
bles de l'obra, el vicepresi-

dent del Govern ha cone-
gut de primera mà l'estat
de les obres de construc-
ció de la residència d'es-
portistes i el centre de
rem i piragüisme i l'estat
dels projectes del tercer
institut i el pavelló esportiu
que es construiran prope-

rament, així com la sala
d'esgrima i la resta d'ins-
tal·lacions que ja estan en
marxa al Centre de
Tecnificació Esportiva.
“Són unes instal·lacions
excel·lents de primeríssim
nivell” que situen les
Terres de l'Ebre com “un

referent important espor-
tiu del sud de Catalunya”.
“Podem trobar molts pocs
municipis de Catalunya
que puguin exhibir el
potencial esportiu que té
Amposta”, ha remarcat 
el vicepresident qui ha
considerat “un encert”
haver ubicat la nova seu
de l'INEFC a Tarragona a
cavall entre Amposta i
Cambrils. Un projecte que,
segons ha dit, “està abso-
lutament encarrilat” i que
treballa amb l'objectiu que
pugui estar en marxa el
curs 2012-2013. Segons
recull el conveni que el
Govern, a través de la
Secretaria General de
l'Esport, ha signat amb
l'INEFC i els ajuntaments
d'Amposta i Cambrils, les
instal·lacions ebrenques
oferiran recerca avançada
d'entrenament d'alt rendi-
ment, amb especial èmfa-
si en les 6 modalitats prò-
pies que imparteix el cen-
tre (rem, esgrima, handbol
femení, piragüisme, atle-
tisme-triatló i natació),
mentre que a Cambrils es
farà recerca avançada en
la vessant d'esports nàu-
tics i turisme.

El vicepresident Carod Rovira visita el Centre
de Tecnificació Esportiva d’Amposta

El vicepresident del
Govern, Josep-Lluís
Carod-Rovira, ha visitat
les obres d'ampliació
del Centre de
Tecnificació Esportiva
d'Amposta, “un com-
plex d'una potència
esportiva extraordinà-
ria” que “assolirà la
plena maduresa” un
cop estiguin en marxa
els estudis de l'INEFC a
Tarragona, compartits
entre Amposta i
Cambrils. 

«Un complex d’una potència extraordinària»

«Assolirà la plena maduresa amb els estudis de l’INEFC»

REDACCIÓ

Presentació de la maqueta.
CEDIDA

Mentre la decisió d'ubicar
l'emplaçament del magat-
zem de tots els residus
nuclears de les centrals
espanyoles es retarda set-
mana a setmana, els pro-
pietaris de les dues unitats
de la central nuclear
d'Ascó treballen intensa-
ment en el projecte i trami-
tació d'un magatzem indi-
vidual per emmagatzemar
de manera temporal el
combustible gastat d'Ascó
I i II. 
Ara fa més de dos anys,
l'empresa nacional de resi-
dus radioactius (Enresa)
adjudicà per 12 milions

d'euros a la companyia
nord-americana Holtec
International la construc-
ció de tres contenidors
cilíndrics de 5 metres
d'alçada per a emmagat-
zemar en condicions de
seguretat els elements
combustibles al seu inte-
rior durant 50 anys.
Aquests contenidors
podran ser transportats
en camió fins a l'emplaça-
ment de l'MTC, un cop
aquesta instal·lació estigui
operativa. Fonts de l'asso-
ciació nuclear Ascó-
Vandellós II (ANAV), propie-
taris del complex, van

explicar que conjuntament
amb Enresa s'està treba-
llant actualment en el pro-
jecte i tramitació de la ins-
tal·lació, un magatzem
cobert amb una llosa de
formigó que s'haurà d'ade-
quar dins el complex
nuclear. 
Les obres del magatzem
tindran un període d'exe-
cució d'entre tres i quatre
mesos, i hauran d'estar
finalitzades l'any 2013,
cinc anys més tard de l'a-
nunci de la seva construc-
ció. De fet, entre 2013 i
2014 quedaran saturades
les piscines que avui guar-

den els residus nuclears
d'Ascó.  Aquest tipus de
magatzems temporals
individualitzats (MTI) ja
existeixen a les centrals

nuclears de Trillo
(Guadalajara) i a la central
de Zorita, actualment en
procés de desmantella-
ment.

Ascó tindrà el magatzem individual 
de residus nuclears a l’any 2013

Recàrrega prevista el 2011

Les obres per desmante-
llar les vies que Renfe va
deixar en desús al centre
de Tortosa -fa més d'una
dècada, amb l'entrada en
funcionament del corre-
dor del Mediterrani- han
entrat en una fase decisi-
va. 
Durant els últims mesos,
una empresa contractada
per l'Administrador
d ' I n f r a e s t r u c t u r e s
Ferroviàries (Adif) ha reti-
rat les catenàries, les
línies elèctriques i altres
serveis, i ara ha
començat a desmuntar
les travesses de les vies.
Els treballs es van adjudi-
car fa un any, i es va divi-
dir el projecte en dues
fases, per agilitzar unes
obres que ja anaven amb
retard. La primera conse-
qüència del desmantella-
ment de les vies serà que
l'Ajuntament podrà obrir
un pas provisional per als
vianants.

Fase decisiva de
les obres per

desmantellar les
vies de Tortosa

Els arrossars del marge
esquerre del delta de
l'Ebre ja estan eixuts. I
així es mantindran fins a
l'abril, quan començarà
la campanya de produc-
ció de l'arròs, amb l'ob-
jectiu de frenar l'expansió
de la plaga del cargol
poma. Amb les gairebé
10.000 hectàrees d'a-
rrossar eixutes serà més
fàcil controlar la presèn-
cia del mol·lusc invasor i
destruir-lo, tot i que amb
les baixes temperatures
de l'hivern el cargol
poma s'enterra i pot
sobreviure amagat
durant mesos. És per
això que els departa-
ments d'Agricultura i
Medi Ambient calculen
que amb l'assecament
dels arrossars s'elimina-
ran un 50% dels exem-
plars. 

Eixuts els
arrossars del

marge esquerra
del Delta de

l’Ebre
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Després del V Festival
Internacional de Pel·lícu-
les amb Imatges d'Arxiu,
l'únic de les seves carac-
terístiques a tot el món,
celebrat del 10 al 13 de
novembre al Teatre
Bartrina de Reus. Tots
aquells que ho desitgin
podran veure per primer
cop o tornar a veure l'o-
bra guanyadora de la pas-
sada edició  “La Batalla
de la Memoria” signada
pel realitzador, Mario

Pons. Una obra centrada
en la Batalla de l'Ebre i en
la pervivència de les emo-
cions i records lligats a la
Guerra Civil. El   Premi
Memorial   Democràtic
s'atorga   en   el   marc
del   Festival
Internacional de Pel·lícu-
les amb Imatges d'Arxiu,
Memorimage i premia a
la pel·lícula que millor
abordi la temàtica de la
recuperació de la memo-
ria històrica de la lluita
per la democràcia i els
drets humans.
Memorimage és un festi-
val internacional i innova-
dor centrat en pel·lícules

que incorporen imatges
d'arxiu en moviment. Des
dels seus inicis, el festival
aposta per la importància
de la recuperació i con-
servació del patrimoni

audiovisual i pel valor de
la imatge en la configura-
ció de la memoria indivi-
dual i col·lectiva. En
aquest cicle projectaran

les pel·lícules guardona-
des amb aquest premi, de
tal manera, que també es
projectarà “Llach: La
revolta permanent”, de
Lluís Danés, documental
premiat l'any 2008. En
aquest sentit, aquest
pasta dimecres, 17 de
novembre es va presentar
“La isla. Archivos de una
tragedia”, un documental
que aborda la repressió
militar i policial a la
Guatemala de finals del
segle XX, la guanyadora

del Premi Memorial
Democràtic d'enguany. La
batalla de la memòria es
podrà veure el 24 de
novembre. 

Al gener, el comitè MaB de la UNESCO a Madrid ja disposarà del text refòs de les dos candidatures

REDACCIÓ

El Tribunal Superior
de Justicia 

desestima un
recurs contra l’ICSl

El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
ha desestimat el recurs con-
tenciós interposat contra
l'Institut Català de la Salut
(ICS) per un veí de Tortosa
que va quedar invàlid per una
síndrome de Guillain-Barré,
produïda per una reacció a la
vacuna de la grip. Els fets es
remunten a l'any 2002 quan
l'afectat va fer una reclama-
ció per responsabilitat patri-
monial contra l'ICS, que va
ser desestimada, i va recó-
rrer aquesta resolució que
ha tornat a desestimar-se.
La sentència considera pro-
vat el nexe de causalitat
entre la vacuna i la síndrome,
però reconeix que la reacció
era impredictible i remota-
ment considerable.

Miguel Subirats,
nou Conseller de
Catalunya Caixa

El  regidor  Miguel  Subirats
ha  renunciat  a  la  seva
acta  de  regidor  a
l'Ajuntament de Deltebre
després que divendres pas-
sat fos designat membre del
Consell  General  de
Catalunya  Caixa  en  repre-
sentació  del  Consell
Comarcal del Baix Ebre.
Miguel Subirats ha ocupat
fins ara els càrrecs de
Primer Tinent d'Alcalde i regi-
dor  de  Serveis  Socials,
Salut,  Protocol  i  Relacions
Institucionals  a l'Ajuntament
de Deltebre. D'acord amb la
nova llei de caixes, Subirats
ha renunciat a tots els seus
càrrecs polítics a
l'Ajuntament de Deltebre i el
Consell Comarcal del Baix
Ebre ja que és incompatible
amb la nova situació.

L’empresa química Ercros
va replicar l’informe
‘Mercuri Zero’ de l’organit-
zació Ecologistes en
Acció on s’afirmava que
les vuit fàbriques de clor
que utilitzen mercuri a
l’Estat espanyol superen
amb escreix els nivells de
contaminació que marca
l’Organització Mundial de
la Salut (OMS), fins a 125
vegades més en el cas de
la planta de Flix. 
En un comunicat emès
amb l’ànim de «tranquil·lit-
zar les persones que s’ha-
gin sentit inquietes per
les dades facilitades per
l’organització ecologista»,
Ercros afirma que les
emissions de mercuri a
l’aire procedents de la
seva planta a Flix, i les de

les dues altres fàbriques
de la companyia que pro-
dueixen clor amb la matei-
xa tecnologia, «està molt
per sota del límits esta-
blerts en la legislació», i
en concret per l’Institut de
Seguretat i Higiene en el
Treball; i dels límits, enca-
ra més exigents, previs-
tos a l’acord voluntari
subscrit pel sector i l’ad-
ministració el 2006. 
No obstant això, l’empre-
sa manté que realitza un
«gran esforç» per reduir
les emissions de mercuri
de les seves plantes. 
Així, en els últims cinc
anys, les emissions con-
juntes de les plantes de la
companyia s’han reduït en
un 41 per cent, s’assegu-
ra. 

ERCROS dóna la seva versió
sobre «Mercuri Zero» 

Recordem que el passat
10 de novembre, es va fer
entrega, al conseller de
Medi Ambient i Habitatge,
Francesc Baltasar, de la
memòria tècnica de la
Reserva de la Biosfera de
les Terres de l'Ebre. 
Però aquesta candidatura
s'ha vist modificada per la
incorporació de la comar-
ca del Matarranya amb
l'objectiu de donar-li més
consistencia. 
A hores d'ara, la comarca
del Matarranya està trami-
tant un projecte a través
del govern aragonès per
tal que, al gener, el comitè
MaB (Home i Biosfera) de
la UNESCO a Madrid rebi
un text refòs de les dues

memòries. 
Així indrets tan emblemà-
tics com les Gúbies del
Parrissal o les roques del
Masmut de Pena-roja de la
comarca del Matarranya
quedaran inclosos en una
zona tampó. A més a més,
com destacava el delegat
del Govern, Lluís Salvadó,
la incorporació dels arago-
nesos també “intensifica
els contactes entre dos
territoris, les Terres de
l'Ebre i el Matarranya, que
històricament han tingut

relacions i que, a través de
l'òrgan de gestió conjunt
de la futura reserva,
podran treballar en projec-
tes comuns com la Via
Verda o la gestió dels
actius turístics”. 

Aquesta candidatura inte-
rautonòmica”, per la seva
dimensió es convertiria en
la major de l'Estat espan-
yol, amb la singularitat
d'incloure una zona mari-
na.

El Matarranya s’afegeix a la candidatura ebrenca 
per a ser Reserva de la Biosfera

El Consell de Direcció de
l'Administració Territorial
del Govern de la
Generalitat de Catalunya
a les Terres de l'Ebre duia
a terme aquest passat
dimarts, 16 de novem-
bre, l'última reunió de la
legislatura, on entre
altres assumptes es va
tractar la candidatura de
les Terres de l’Ebre per
convertir-se en Reserva
de la Biosfera.

REDACCIO

Les Terres de l’Ebre i el Matarranya,
històricament han tingut relacions, que ara

amb la candidatura conjunta 
es veuran reforçades

Contactes històrics

Última reunió del Consell de Direcció de la Delegació del Govern a les Terres de l’Ebre.
cedida

«La Batalla de la Memòria» 
torna a projectar-se a Reus

En el marc del V Festival Internacional de Pel·lícules amb
Imatges d’Arxiu, l’únic de les seves característiques a tot el món

Aquest Festival vol premiar aquelles filmacions
que millor abordin la temàtica de la recuperació de
la memòria històrica de la lluita per la democràcia

i els drets humans
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Tècnics del futbol base po-
dran disposar d’aquests vin-
cles que poden perfeccionar el
treball en la formació. «El CD
Tortosa és qui es beneficiarà
directament però les Terres de
l’Ebre, en general, també po-
dran fer-ho amb aquest conve-
ni», deia Ximo Rambla diumen-
ge després de la presentació
del futbol base i del partit del
primer equip davant el líder

Vic. Per tot plegat, fou una jor-
nada emotiva. Gran ambient a
l’estadi, pares i joves jugadors
identificats en un projecte que
va viure potser, fins ara, el mi-
llor moment. El Vic va demos-
trar el perquè era el líder. Va

marcar aviat i va poder decidir
si no arriba a ser per un Povill
madur i que va liderar l’equip
des de la porteria. Amb l’expul-
sió visitant, el partit va igualar-
se i el Tortosa, amb el 0-1, va
arribar al descans amb possi-

bilitats. I s’ho va creure. Es la
lliçó que més costa apendre
en un equip jove. Va aprovar-la
amb nota. A la represa, el Tor-
tosa va oferir una de les sego-
nes parts que entren a la histò-
ria del club, pel joc i l’orgull. I el

sentiment. Els petits roigi-
blancs van enfrontar-se de tu a
tu al monstre. I van remuntar.
Alex (ja en porta sis), Cristian
Ventura i Iku van fer els gols (3-
1). Es va aconseguir el triomf
davant el deliri d’una afició que
va vibrar. I que, amb els canvis,
s’aixecava dels seients per
aplaudir a Albert Arnau, el
crack d’Ulldecona que va volar
en la jugada del primer gol.

El Vic, un equip amb qualitat
i que, amb un menys, va jugar
i va deixar fer-ho, quan va arris-
car, va afavorir a que es veiés
un espectacle. 

Al final, una gran victòria que
reforçava al Tortosa després
de vuit jornades sense assolir-
la. La forma, el rival i l’ambient
suposen més que tres punts. 

No obstant, com diu el tèc-
nic Carlos Blanch, s’ha de se-
guir amb humilitat i pas a pas.
Es va fer molt però molt que-
dar encara per fer. 

Conveni amb el Barça

Ximo Rambla, presi-
dent del CD Tortosa, va
anunciar diumenge
(dia en què va fer-se la
presentació del futbol
base del club) que el
CD Tortosa i el Barça
mantindran a partir
d’ara uns vincles de
col.laboració dirigits
als planters.

ACTUALITAT

El CD Tortosa arriba a un acord amb el FC Barcelona per signar un conveni de col.laboració

M.V.

L’Amposta va empatar diu-
menge en el derbi ebrenc de
la categoria davant l’Ascó (1-
1). Un partit en el que va ha-
ver-hi un gran ambient i un se-
guiment mediàtic que
semblava que era un derbi en
una categoria superior. 

El futbol ebrenc està viu. I
així ha de seguir. Es una de
les conclusions més positives
de la jornada. En l’aspecte es-

portiu, va ser un partit bas-
tant travat i que fou més inte-
ressant a la segona meitat. Al
descans, el 0-0 reflectia el
que passava sobre el terreny
de joc. A la represa, l’Ampos-
ta va avançar-se amb el gol
d’Isma després d’una bona ju-
gada de Manel i Gustavo. El
partit va obrir-se i va guanyar
en emoció. L’estadi necessi-
tava un gol per incrementar
l’ambient. I el partit ja va ten-
dir a trencar-se, perdent el

respecte que havia existit.
L’Ascó, carregat d’exjuga-
dors de l’Amposta, ho busca-
va però sense massa clare-
dat en els darrers metres. No
obstant, el seu impuls li va
portar a l’empat amb el gol
del flixenc Mohedano. No va
haver-hi per a més.

El punt no li permet a l’Am-
posta recuperar-se com a lo-
cal. Però és un pas més. Diu-
menge, amb baixes, visitarà
l’olímpic de Terrassa (12 h).

Després del derbi, a Terrassa
L’Amposta, encara amb baixes, visitarà l’olímpic diumenge (12 h)

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca, encara amb
baixes, rebrà diumenge el
Peralada (12 h). L’equip de
Palanca ha de buscar refer-
se de la derrota al camp del
Vilassar, de la jornada passa-
da (3-0). La manca d’efectivi-
tat en les ocasions va passar
factura davant d’un Vilassar
que va treure petroli al pri-
mer temps d’un rebuig de
Roberto per avançar-se en el
marcador. Un penal no xiulat
a Sergi Grau hagués estat,
en el cas de xiular-se, una

altra ocasió. A la represa no
va canviar la dinàmica i els
rapitencs, amb més riscos,
van seguir insistint. El
Vilassar, ben armat al darre-
ra, volia administrar la renda
privilegiada que disposava. 
I va fer-ho, tot i que no va ser
perquè els ebrencs, amb
Raül motivat, no disposses-
sin d’ocasions. Sergi Grau va
tenir la més clara. Els mares-
mencs van ampliar l’avantat-
ge i amb el 2-0 es van trobar
més comodes. La Rapitenca

nedava contra corrent i no
va poder entrar en el partit.
El 3-0, minut 85, fou exces-
siu. Molt. Però, tot i que es
va trencar la ratxa, diumen-
ge s’ha de recuperar contra
el Peralada. 

Retrobar-se amb la dinàmica guanyadora
La Rapitenca rebrà el Peralada, diumenge 12 hores. 

MV

PRIMERA CATALANA

Presentació del futbol base del CD Tortosa, diumenge passat.
L’EBRESPORTIU

Santi Palanca.

La manca d’efectivitat
condemna a la Rapitenca
al camp del Vilassar,
diumenge passat (3-0).

Derrota José Luis Tarrazona, president
de l’Amposta, ja s’ha queixat
en més d’una ocasió els da-
rrers anys considerant que «el
club hauria de tenir més su-
port». No és el primer cop que
ha manifestat que l’Ajuntament
hauria d’ajudar més d’una for-
ma directa o indirecta. Fa unes
setmanes i, davant de la situa-
ció econòmica, minvada com
la de tots els clubs, el presi-

dent va presentar la dimissió a
l’alcalde la ciutat, Manel Ferré.
Tarrazona explicava a Canal
TE el dilluns que «posterior-
ment, m’ho vaig pensar i vaig
decidir seguir per no abando-
nar i que se’m pugués dir que
era un acte irresponsable. Mal-
grat això, considero que ens
manquen més recursos i que
amb més col.laboració, tot i
que la situació general és com-
plicada, es podrien trobar». 

No obstant, va decidir seguir i no «abandonar»
REDACCIÓ

VA MANIFESTAR-HO A CANAL TE

Tarrazona va presentar la
dimissió a l’alcalde

L’empat assolit en el darrer
tram de la confrontació al
camp de l’Amposta ha de
suposar un punt d’inflexió en
la trajectòria de l’Ascó. L’e-
quip de la Ribera feia quatre
jornades que no puntuava i
en fa deu que no guanya.
Però la reacció i el punt de
diumenge han de recuperar-
lo animicament després

dels dubtes. En la jornada vi-
nent, diumenge a les 12 ho-
res, l’Ascó té un altre partit
històric. En aquest cas,
rebrà el Reus que, per pri-
mer cop, visitarà l’estadi
d’Ascó en un partit oficial.
Un partit de luxe en el que
s’ha d’intentar buscar noves
sensacions. Per a la comar-
ca riberenca també serà un
partit històric i un privilegi. 

L’equip ha de recuperar l’autoestima

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó rebrà el Reus, en el
derbi provincial

Ahir vaig llegir l’Ebres-
portiu, com cada dijous,
i realment només puc
estar agrait. Sí, i satis-
fet. 

Nino Vazquez, redac-
tor en cap, va dedicar
una columna d’opinió a
un setmanari esportiu
de les nostres terres
que es deia Minut 91.
Destacant el que va po-
der representar per a
ell: un reflex i un ideal
que poder seguir.

Moltes gràcies, Nino.
Vaig trobar-ho carinyós,
amb sentiment i profun-
ditat. De molt de valor. 

En alguna ocasió he
dit que per l’aposta que
vaig fer al seu moment, i
per la forma, vaig poder
marcar un punt d’inflexió
en l’àmbit de la premsa
esportiva de l’Ebre. I mai
he volgut pecar d’immo-
dest. 

Si hi ha algú més que
ho veu així i ho manifes-
ta només puc fer que
agrair-ho. I més sent un
company. 

En la societat actual,
no s’acostuma massa, i
parlo en general, a valo-
rar la feina d’una altra
persona. O el que ha po-
gut fer. Més bé al con-
trari.

Per això jo ho valoro
més. Aquesta columna
la guardaré. I, com tam-
bé diu en la mateixa, hi
ha un gran grup humà
en aquestes terres que
treballa amb força i amb
sentiment en els mitjans
esportius. Penso que és
excepcional. Cada set-
mana ho veiem. Per això
som diferents i privile-
giats. Gràcies de nou!

Agraïment

L’opinió de Michel
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No va ser diumenge el partit del Catalònia. Més bé al contrari.
Un equip que, per història al seu camp, pressiona al rival i ho
fa amb casta i orgull jesusenc. Diumenge no va semblar-se a
ell mateix. Fou d’aquelles jornades, de les poques que hi ha en
cada temporada, en què el Cata no desprén aquella identitat
que el caracteritza. No va jugar amb la intensitat necessària i,
malgrat els seus intents, no va poder doblegar un Salou agres-
siu en defensa i que va saber jugar les seues armes per em-
portar-se el partit (0-1). El Cata va buscar l’empat però va fer-
ho amb més cor que cap i no va poder evitar la derrota, la
primera a casa. S’ha de seguir per refer-se d’una mala tarde.
Tot i la derrota, els de Talarn segueixen a la part alta.  

El Catalònia es contagia del rival i
mostra la seua pitjor versió

PRIMERA REGIONAL

La Cava va guanyar diumenge al camp del Nàstic (0-1) on va re-
cuperar-se després de dues derrotes seguides. Les baixes se-
gueixen assetjant al conjunt blanc i blau que, tot i recuperar a To
i als germans Rovira (aquests dos darrers després de la sanció
per cinc targetes), no disposa de Dario mentre que Eric i Brusca
van lesionar-se durant la confrontació. 

Malgrat tot, la Cava, a còpia de bona actitud i orgull, va poder
sumar tres punts que tenen ara molt valor, en tots els aspectes.

Un gol d’Albert, jugador que feia unes setmanes que no interve-
nia però que, davant de la situació actual, per les baixes, és ne-
cessari i fou clau, va decidir. La Cava visitarà diumenge l’Ampolla
en el derbi de la jornada. Sense dubte, un gran partit.

L’Ampolla-la Cava,
el derbi per al diumenge

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Els aficionats que diumenge van estar a la Fanecada s’havien de
fregar els ulls en acabar la confrontació en veure que el seu
equip havia perdut el partit davant el Calafell. I és que a més d’a-
vançar-se en el marcador, a través d’un gol de Santi, amb as-
sistència de Saül, havia perdonat abans altres oportunitats i
també va fer-ho a la represa. Les ocasions van existir per acon-
seguir un gol que hagués deixat el partit sentenciat. El triomf era
necessari per recuperar fermesa a casa i, a la vegada, per tor-
nar a la dinàmica de victòries. A més, per refer-se de la derrota
a Salou. Però en el darrer tram del partit, dues errades van com-
portar dues jugades (la segona en temps afegit) que el Calafell
va aprofitar per remuntar el duel. Increible però cert (1-2). 

L’Alcanar perdona i ho acaba pagant
molt car, a darrera hora (1-2)

REDACCIÓ REDACCIÓ

Dissabte, al derbi del Baix Ebre, el Jesús i Maria va oferir el
seu millor registre, pel que respecta el joc, davant de l’Ampo-
lla (4-1). I això que els ampolleros van avançar-se amb un gol
d’Oscar Marin. No obstant, acte seguit, Geira, protagonista
del duel amb un hat-trick, va avançar-se a la sortida precipita-
da de Mata i va empatar. Un minut abans del descans, Chicho
marcava un gran gol amb un tret que va fer entrar la pilota
per tot l’escaire. Van ser uns minuts explosius que van tenir
continuïtat a l’inici de la represa quan una jugada de Ferreres
va culminar-la Geira que, poc després, establia el 4-1. En la
jornada vinent, el Jesús i Maria torna a jugar a casa. Serà da-
vant de la Sénia. L’equip s’ha adaptat. Es vuitè amb 14 punts.

El Jesús i Maria remunta davant
l’Ampolla i diumenge torna a jugar a casa

PRIMERA REGIONAL

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va visitar dissabte
el líder i va perdre 2-1 en un
partit en el que va vendre ca-
ra la derrota. El líder, que acu-
mula una nova victòria segui-
da, no va poder encarrilar el
partit fins el minut 80, amb un
gol de José Antonio. Alin, amb
el seu equip amb deu, va re-
duir distàncies ja a darrera ho-

ra. L’Ulldecona va estar ben
posat i va acabar perdent en
una jornada en la que podia
passar-li.

No obstant, aquesta no és
la notícia de la confrontació.
Segons l’Ebresportiu, en un
moment de la mateixa, ja en
la seua recta final, l’àrbitre va
expulsar a Damià quan només

havia fet un company irònic a
un company seu. Bakar, por-
ter a la banqueta de l’Ulldeco-
na, va veure el que havia suc-
ceit (estava prop) i va dir-li a
l’àrbitre que era molt fàcil xiu-
lar a l’Ulldecona.   Manolo Mi-
ras va mostrar-li la vermella i,
a més, segons el mateix
mitjà, va dir-li «jo em deixaria

l’arbitratge però a tu et ma-
to». A Bakkar li han caigut sis
partits de sanció...

La veritat és que la història
de Manolo Miras va, en la
majòria dels casos, vinculada
amb polèmica i protagonis-
me, un fet que ja succeeix en
els darrers dotze anys, amb
equips de tota la demarcació.  

L’àrbitre Manolo Miras torna 
a ser protagonista

L’Ulldecona va perdre al terreny de joc del líder, el Camp Clar (2-1) 

PRIMERA REGIONAL

Jugadors de la UE Remolins-Bítem celebren el primer gol, de Sergio Ruiz.

CANAL TE

Va respondre amb
amenaces a un comentari

que Bakkar, porter suplent
de l’Ulldecona, va fer-li

des de la banqueta

Per preocupar

Dimecres es van conèixer les
sancions que ha rebut la UE Al-
deana després dels incidents
de fa dues jornades, en el par-
tit amb el Gandesa. Són 3 jor-
nades de tancament decamp,
4 en els que seran àrbitres d’un
altra demarcació els que xiulin
a l’Aldeana (les despeses afegi-
des a càrrec del club aldeà) i

34 partits per al jugador que
l’àrbitre va exposar a l’anex que
va agredir a l’assistent. La di-
rectiva de l’Aldeana, un cop co-
negudes les sancions, ha fet
aquest comunicat: « havent re-
but amb estupor i sorpresa la
sanció interposada pel comitè
respecte als incidents ocorre-
guts en el nostre camp el pas-

sat dia 7 davant del Gandesa,
ens veiem en la obligació de re-
córrer davant comitè de apela-
ció, ja que ens sentim ultratjats
i humiliats per tan exagerada
condemna. Tant és així, que su-
posant que en el cas que no
ens emetin un altre veridicte
més acord a la realitat i el cost
a nivell econòmic que ens pot

suposar en aquest perjudici,
demanarem una assemblea a
tots els socis per explicar els
fets i possiblement la retirada
de tots els equips del club
subscrits a la federació catala-
na de futbol». L’Aldeana jugarà
diumenge a Amposta, contra el
líder. L’entrada serà gratuïta.

Comunicat de la junta de la 
Unió Esportiva Aldeana

Si Apel.lació no canvia el veredicte, «plantejarem retirar els equips»

PRIMERA REGIONAL

Va ser un partit emocionant, in-
tens i incert fins el final. Amb
gran ambient a l’estadi, noble i
esportiu, el derbi ebrenc de la
Preferent va ser un èxit. Una
festa. 

A nivell esportiu, el Remolins-
Bítem va guanyar (2-1) i, d’a-
questa manera, dins de la ne-
cessitat que tenien els dos

equips per recuperar-se des-
prés dels darrers resultats, fou
qui més beneficiat va sortir-ne.

Els de Nacho, esperonats
per millorar la imatge de Torre-
forta, van sortir molt connec-
tats. Més que el Roquetenc, de-
subicat a l’inici. Sergio Ruiz i
Ruibal van marcar el 2-0, en
pocs minuts. El Roquetenc va

anar progressant i va gaudir
d’un parell d’opcions clares (De
la Torre i Llorenç) i va entrar de
ple en el partit amb el gol de
Marc Alegre (45’). A la represa,
tot va canviar. El Roquetenc va
pressionar més amunt, amb un
Lluís explosiu fins la lesió, i el R.
Bítem va jugar més replegat.
Un gol anul.lat va ser una bona

opció pels de Roquetes que
van tenir la millor amb un penal
que va fallar De la Torre (75’).
En el cas de transformar-lo, el
signe del duel hagués pogut
ser-ne un altre. El Roquetenc,
que ara fa quatre jornades que
no guanya, hagués crescut i el
R. Bítem hagués pogut minvar.
Al final, 2-1 i gran derbi.

Remolins-Bítem i Roquetenc van generar
una nova festa del futbol comarcal

Els de Bítem van imposar-se en un partit en què van haver-hi 500 aficionats al camp (2-1)

PREFERENT

«L’hem rebuda amb
sorpresa i estupor. Ens
sentim humiliats per tan
exagerada condemna».

Sanció

CANAL TE
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Jaume, Joan, Lluís, Núria, Meritxell són noms que
qualsevol persona pot tenir, però en aquest cas
poden arribar a ser més que noms comuns, poden
arribar a ser els nostres representants al Parlament
de Catalunya durant els propers quatre anys, per tant
hem de saber més.

Nosaltres estem preparats. Ho estaran ells? Si han de
ser la nostra veu, només hi ha una resposta: Sí!.

A partir del dilluns, 22 de novembre i fins el diven-
dres, 26. Un a un, tots els candidats de les Terres
de l'Ebre s'asseuran al sofà del Dixa'm Vore, a
Canal TE, per respondre a les últimes preguntes
que se'ls farà abans de les eleccions. De la mà de
la nostra comunicadora, Diana Mar, sabrem fins a
on estan disposats a mullar-se, més enllà del propi
programa electoral.

DIANA MAR

Qui ens vol representar 
al Parlament de Catalunya?

CEDIDA
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El Godall tenia una prova el dissabte a Campredó, equip emer-
gent i que estava en ratxa. I va resoldre-la amb una victòria de
prestigi que li dóna, a hores d’ara, el liderat en solitari. Barceló
va liderar la victòria amb dos gols. El segon de falta directa. Era
l’1-3, quan faltava poc. Però el Campredó va reaccionar i va
resorgir amb el 2-3, obra de Galvez. La polèmica arribaria quan
l’àrbitre anul.laria una jugada de gol als locals. D’altra banda, el
Sant Jaume va sumar un punt en la seua visita a Ginestar (1-1).
Un partit igualat i que va tenir un final mogut quan els visitants
van quedar-se en vuit i els locals van reclamar una jugada de
gol anul.lada. El Benissanet, per la seua part, segueix a la ter-
cera plaça. El Tivenys va haver de remuntar un 0-2 davant de
la Galera, equip crescut i revelació (2-2). 

El Godall, líder en solitari després de la
victòria a Campredó (2-3)

TERCERA REGIONAL

El Santa Bàrbara va guanyar al camp del Roquetenc B (2-6), Fi-
del (2), Mulet, Manel i Oscar Gómez, des del centre del camp. Els
planers van avançar-se aviat amb el 0-2. Però el local Gerard va
empatar amb dues dianes abans del descans. No obstant, una
de les claus fou el gol de Manel, a l’inici de la represa. Va trencar
el duel i el Santa Bàrbara va sentenciar. 

L’equip de Roca només ha perdut un partit en les darreres sis
jornades. I fou al camp del líder on guanyava 0-2 al descans. Es
nové, a quatre punts de la segona plaça. I és que la categoria,
excepte l’Olímpic, el líder, està igualada. Hi ha deu equips sepa-
rats per quatre punts. S’obri una escletxa a partir de la dotzena
posició. Dins d’aquestes, el Perelló no reacciona. En el primer
partit d’exili, a l’Ametlla, va empatar al final contra l’Alcanar (2-2).  

El Santa Bàrbara només ha perdut un
partit en les darreres sis jornades

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla, amb un treball defensiu extraordinari, va imposar-se a
El Pinell (0-2). Té quinze punts. Està a l’onzena plaça, a quatre
punts de la segona amb un partit menys que ha de recuperar a
casa. Morillo, amb un penal que va suposar expulsió, va fer el 0-
1. El Pinell va intentar-ho i va pressionar a l’inici de la represa,
amb possibilitats però sense encert en les darreres passades i
en les rematades. L’Ametlla, amb un cop de cap de Pagà, sensa-
cional, va decidir amb el 0-2. D’altra banda, el Camarles va per-
dre a Masdenverge, equip que va sumar el primer triomf (3-1). Els
camarlencs, tot i avançar-se amb el gran gol de Ruben i de jugar
amb superioritat numèrica, es van veure superats per un Mas-
denverge ben replegat, treballador i efectiu. Els de Barbosa van
protestar un gol anulat amb el 2-1 «per un fora de joc inexistent». 

El Camarles cau a Masdenverge mentre
que l’Ametlla no perdona a El Pinell

SEGONA REGIONAL

Magí, del Móra la Nova, s’ha convertit en el pichichi actual de la
categoria, amb 12 dianes. Diumenge, el el derbi a Vilalba va
marcar els tres gols del seu equip. Un ‘hat-trick’ que va valdre la
segona victòria del seu equip que es recupera. La reacció mo-
renca l’ha portat fins a la segona plaça de la taula. El Vilalba va
gaudir de les opcions però Andreu, germà de Magí, va posar la
resta. El Móra la Nova rebrà en la jornada vinent, demà dissab-
te, el filial de l’Amposta. El Batea, per la seua part, va guanyar
a Flix, un duel especial per al seu tècnic, Manel Landa. Els lo-
cals, millor a la represa, van reclamar un penal i no van quedar
d’acord amb l’arbitratge. El Batea, va estar ferm al primer
temps, però va decidir a poc del final amb el gol d’Ignasi (0-1). 

El Móra la Nova i el Batea pugen
posicions a la taula 

SEGONA REGIONAL

El Deltebre va golejar el Corbera (4-0). Borrell, en dues oca-
sions, Souphine i Reverté van marcar diumenge i, d’aquesta
manera, van signar un triomf que consolida el bon moment de
l’equip de Mario Maza, tot i les baixes. Són quatre victòries i
un empat en les darreres cinc jornades. La pinya que s’ha fet
al vestidor i el compromís de tots els jugadors han generat
aquesta bona inèrcia per al club verd-i-blanc que, a la desena
jornada, ja ha pujat fins a la segona plaça.

En la jornada vinent, diumenge, repetirà a casa on s’enfron-
tarà al Pinell, equip que va perdre davant l’Ametlla i que s’ha
estancat en les darreres jornades. La lluita està ara en seguir
la ratxa i esperar ensopegades de l’Olímpic.

La progressió del Deltebre no s’atura i ja
és segon a la classificació (4-0)

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic de Móra va golejar
l’Horta (4-0) en un partit
igualat al primer temps quan
l’Horta va estar molt ben
posat i va contrarestar els
intents locals. Però que va
trencar-se a la represa quan
l’Olímpic va mostrar tota l’ar-
tilleria. Agustí va fer l’1-0 i el
pichichi Jacob va resoldre
per la via ràpida amb dos

gols marca de la casa gaire-
bé seguits. Dos gols que
van generar el deliri de l’afi-
ció i que van sentenciar el
duel. Alex, robant-li una pilo-
ta a Chema, va arrodonir la
golejada amb el 4-0.
La victòria referma el liderat
i la trajectòria de l’Olímpic
que va ben encaminat. No
ha perdut i ja porta nou

victòries, amb un empat. Es
el màxim golejador (27 gols)
i el menys golejat (9).
En la jornada vinent, visita el
Benifallet, un dels equips
situats a la part baixa de la
taula. 
La ratxa  és històrica per al
conjunt morenc. La línia de
la temporada passada s’ha
mantingut, amb jugadors il.lusionats i implicats. 

El líder Olímpic no falla en la seua lliga particular
Els morencs, de moment, es mantenen ferms i tenen 9 punts d’avantatge (4-0)

SEGONA REGIONAL

Miquel Pinyol, subdelegat
de la FCF a l’Ebre, va estar
dimecres a Canal TE, a la
segona part d’un programa,
el Més Esport, que podran
tornar a veure avui diven-
dres a partir de les 15.35
hores i també durant el cap
de setmana en la redifusió.
Pinyol va parlar de diversos
temes d’actualitat. Entre
ells, va fer els seus aclari-
ments sobre un afer en el

que s’ha pogut veure impli-
cat i que ha creat malestar
en clubs de la Tercera terri-
torial. Es tracta de la impug-
nació del partit Rasquera-
Tivenys (2-1) i en el que
Miquel Pinyol va entrar al
vestidor de l’àrbitre, en aca-
bar el mateix, per demanar
que constès a l’acta que un
jugador del Rasquera tenia
la llicència pendent de paga-
ment. Miquel aclaria que «el
futbol m’agrada i cada cap

de setmana vaig a veure
entre cinc i sis partits.
Aquell dia, el delegat del
Tivenys, després de la con-
frontació, em va demanar
de si, com a subdelegat de
la FCF, podia dir-li a l’àrbitre
que fes constar una incidèn-
cia a l’acta, per una fitxa
d’un jugador que no estava
pagada. Jo, com he fet en
altres casos i com és la
meua obligació, quan un
delegat d’un equip m’ho

demana, vaig entrar al vesti-
dor i li vaig comentar a l’àr-
bitre que ho havia de posar.
No hi ha més. Ho faig en
tots els camp, quan se’m
demana. Vaig ser president
del Tivenys i sóc de Tivenys
però això no té res a veure
perquè, com he dit, ho he
fet en altres partits d’altres
categories, quan se m’ha
reclamat. El que penso és
que hi ha una normativa que
és per tots i que s’ha de
complir. A més, s’ha de ser
conscient de les conse-
qüències penals que pot
tenir aquesta situació, si un
jugador no té la fitxa ben
tramitada, i en el cas que hi
hagués una incidència greu
amb el aquest jugador».≠

«Les normatives són per a tots els
clubs i s’han de complir»

Miquel Pinyol, subdelegat de FCF a l’Ebre, va estar Canal TE

M.V.

ACTUALITAT

El líder fins ara és l’equip
més golejador i el menys
golejat. Visita en la
jornada vinent el
Benifallet.

Fermesa

Que el futbol d'aquestes terres
tingui nou equips a la 1a. Regional o
el que és el mateix la 1a. Divisió
Provincial és un èxit. La Sénia, Ullde-
cona, Alcanar, Aldeana, La Cava, Je-
sús i Maria, Gandesa, Jesús Catalò-
nia, L'Ampolla són els 9 integrants
d'aquesta categoria, la meitat són
d'aquestes terres i això confirma la
bona salut del futbol ebrenc que té
en categories superiors a cinc equips de molt de nivell: Am-
posta, Ascó, Rapitenca, Tortosa, Remolins-Bítem i Roque-
tenc. La tradició del futbol a l’Ebre és de d'anys i equips
com Camarles, Jesús i Maria, La Cava, Amposta, Tortosa,
Rapitenca, La Sénia, Alcanar, Jesús Catalònia, Roquetenc,
Ulldecona, l'ampolla, han tingut temporades de glòria en
categories superiors. Però la realitat és una altra, que 9
equips que actualment estiguin a la 1a. Regional d'aques-
tes terres i que competeixin contra altres de la zona de Ta-
rragona amb més població, amb més jugadors, té el seu
mèrit. En la jornada 10, sól un equip, el Jesus Catalonia
està entre els sis primers i molt a prop La Cava això de-
mostra que els equips de Tarragona han fet els seus deu-
res i han fitxat amb maestria per a no patir aquesta tempo-
rada: Torredembarra, Camp Clar i Valls són els màxims
candidats per a l'ascens i solament Jesús Catalònia, Alca-
nar i La Cava aspiren a poder fer-los front en aquesta lliga.
Però el Jesús, dels cinc partits jugats a casa, solament ha
guanyat dos, mentre La Cava únicament ha guanyat un par-
tit a casa i l'Alcanar es mostra irregular en el seu terreny i
en camp contrari. I és que aquesta temporada és atipica
pels nombrosos descensos i cada punt val el seu pes en
or; no hi ha rival petits. Els equips recent ascendits com Ca-
lafell i Jesús i Maria apunten alt i el Salou està despertant,
semblava gairebé sentenciat guanya en dues jornades a
l'Alcanar i Jesús Catalònia. La realitat mana i aquest any, si
no hi ha miracle, quatre equips d'aquestes terres baixaran
perquè el bloc bàsic dels jugadors de la passada tempora-
da se'n van anar a altres clubs. Aquests quatre equips, La
Sénia, Ulldecona, Aldeana i Gandesa potser baixin, tant de
bo m'equivoqui, però és així de real. Per dalt, els conjunts
de Tarragona manen i per avall quatre dels sis descensos
actualment són d'aquestes terres i els últims quatre llocs
per als equips d'aquí. És una injustícia que de cop un any
baixin sis o set equips, és injust que a les altures del cam-
pionat que ens trobem, l’Aldeana ja està sentenciada. Hau-
ria d'haver una segona oportunitat per a aquests quatre
equips i, un play off final dels últims equips per eliminatò-
ries, seria més just i esportiu. Aquesta temporada el futbol
ebrenc està en un punt alt però aquest any els equips pati-
ran per aconseguir els seus objectius. No obstant, vindran
temps millors i viurem una temporada emocionant, en la se-
güent campanya. 

Vindran temps millors, com no, la salut futbolística d'a-
questes terres és de molt calibre.

La bona salut del futbol ebrenc
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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DIVENDRES 19
DE NOVEMBRE

DE 2010

PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Móra la Nova-Amposta (16.30 h)
Ametlla-Vilalba (16h)

diumenge
Deltebre-Pinell (16 h)

Benifallet-Olímpic (16 h)
Horta-Masdenverge (15.45 h) 
Camarles-Roquetenc (16.30 h)

S. Bàrbara-Perelló (16 h)
Alcanar-Flix (16 h)

Corbera-Batea (16 h)

RESULTATS
10a jornada Segona regional

Roquetenc-S. Bàrbara 2-6

Amposta-Benifallet 4-2

Pinell-Ametlla 0-2

Vilalba-Móra la Nova 1-3

Perelló-Alcanar 2-2

Masdenverge-Camarles 3-1

Deltebre-Corbera 4-0

Olímpic-Horta 4-0

Flix-Batea 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 10 27 9 28

2. Deltebre 10 19 10 19

3. Móra la Nova     10 16 11 18

4. Camarles 10 20 13 17

5. Batea 10 14 14 17

6. Amposta 9 14 10 16

7. Vilalba 10 15 16 16

8. Corbera 10 18 21 16

9. S. Bàrbara 10 23 14 15

10. Pinell 10 21 15 15

11. Ametlla 9 16 11 15

12. Horta 9 10 13 9

13. Flix 10 10 14 9

14. Roquetenc 10 14 25 9

15. Perelló 10 13 16 8

16. Alcanar 10 6 17 6

17. Masdenverge 10 9 21 5

18. Benifallet 9 7 22 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Jesús i Maria-Ginestar (15.15 h)
diumenge

Sant Jaume-Torre Espanyol (16 h)
Tivissa-Campredó (16 h)

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

Arnes-Catalònia (15.15 h)
la Cava-Rasquera (18 h)

Rem. Bítem-Tivenys (18 h)
la Galera-Ulldecona (15.15 h)

RESULTATS
10a jornada Tercera regional

Tivenys-la Galera 2-2

J. i Maria-Ulldecona 0-7

Campredó-Godall 2-3

Catalònia-la Cava 0-0

Torre Espanyol-Tivissa 2-1

Rasquera-Rem. Bítem 2-2

Ginestar-S. Jaume 1-1

Benissanet-Arnes 1-0

Aldeana-Atlas 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Godall 10 34 11 27

2. S. Jaume 10 32 9 25

3. Benissanet 10 15 7 22

4. Tivenys 9 30 7 21

5. Catalònia   10 17 8 19

6. la Galera 10 23 17 18

7. Atlas 10 17 13 17

8. Campredó 10 19 19 15

9. Arnes 10 15 17 15

10. Rem. Bítem 10 17 19 14

11. Ulldecona 10 26 20 12

12. Ginestar 10 15 18 11

13. Rasquera 10 21 18 10

14. Jesús i Maria 9 14 23 8

15. la Cava 10 10 15 7

16. Tivissa 10 13 34 6

17. Aldeana 10 7 33 4

18. Torre Espanyol 10 3 40 3 

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-Catalònia (17 h)
diumenge

Jesús i Maria-la Sénia (16h)
Valls-Alcanar (16.30h)

Salou-Cambrils (16.30 h)
Canonja-Gandesa (11.45 h)
Cambrils-Torredem. (17h)

Aldeana-Camp Clar (16.30h)
Ulldecona-Nàstic B (16h)
Ampolla-La Cava (16h)

RESULTATS

10a jornada, Primera regional 

Torredem.-Aldeana 4-1

Camp Clar-Ulldecona 2-1

J. i Maria-Ampolla   4-1

Cambrils U-Canonja    1-1

Gandesa-Cambrils 2-4

la Sénia-Valls 2-2

Alcanar-Calafell 1-2

Catalònia-Salou 0-1

Nàstic-la Cava 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 10 20 12 23

2. Valls 10 17 10 21

3. Torredembarra 10 24 14 18

4. Catalònia 10 21 13 18

5. Calafell 10 17 12 18

6. Cambrils 10 14 11 15

7. la Cava 10 13 12 15

8. Jesús i Maria 10 18 15 14

9. Alcanar 10 12 13 14

10. Ampolla 10 14 16 14

11. Canonja 10 17 13 13

12. Cambrils U 10 16 14 12

13. Nàstic 10 11 13 12

14. Salou 10 11 13 11

15. la Sénia 10 10 14 10

16. Gandesa 10 16 22 10

17. Ulldecona 10 13 22 9

18. Aldeana 10 5 30 0

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Mollerussa-S. Ildefons

Júpiter-Rem. Bítem (diu 12 h)

Roquetenc-Alcarràs (dis16.30 h)

Torreforta-Vista Alegre

Pub. Cases-Morell

Cervera-Catllar

Reddis-Marianao

Barceloneta-Cerdanyola

Organyà-Viladecans

RESULTATS

10a jornada, Regio. preferent

Rem. Bítem-Roquetenc 2-1

Alcarràs-Torreforta 1-2

Marianao-Barceloneta 2-0

Mollerussa-Organyà 1-0

S. Ildefons-Júpiter 0-0

Catllar-Reddis 0-3

Cerdanyola-Viladecans 1-2

Morell-Cervera 1-2

Vista Alegre-P. Cases 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre  10 19 8 25

2. Torreforta 10 22 8 20

3. Viladecans 10 15 8 18

4. Júpiter 10 14 8 18

5. Marianao 10 17 18 15

6. Cervera 10 12 13 14

7. Reddis 10 16 18 14

8. S. Ildefons 10 8 11 14

9. Rem. Bítem 10 19 24 14

10. Barceloneta 10 15 10 13

11. Morell 9 10 8 13

12. Alcarràs 10 10 11 12

13. Cerdanyola 9 14 13 11

14. Pub. Cases 10 9 10 11

15. Catllar 10 13 24 11

16. Roquetenc 10 9 11 10

17. Mollerussa 10 6 15 8

18. Organyà 10 9 19 7

Regional preferent

Una acció del partit Jesús i Maria-Ampolla, de dissabte passat.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El Jesús i Maria es va
imposar l’Ampolla en el
derbi del Baix Ebre de la
jornada passada, a la
Primera regional.

Hat-trick de Geira
PRÒXIMA JORNADA  

Terrassa-Amposta (diu 12 h)
Premià-Balaguer 

Pobla Mafumet-Vilanova
Europa-Prat

Espanyol-Gavà
Muntanyesa-Masnou

Castelldefels-Palamós
Cornellà-Llagostera
Manlleu-Vilafranca

Ascó-Reus (diu 12 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Pobla Mafumet 13 6 5 2 17 12 23
2. Llagostera 13 6 4 3 18 12 22
3. Muntanyesa 13 6 4 3 15 11 22
4. Reus 13 5 6 2 16 9 21
5. Manlleu 13 5 5 3 20 17 20
6. Prat 13 5 5 3 18 16 20
7. Cornellà 13 6 1 6 22 13 19
8. Terrassa 13 4 6 3 18 14 18
9. Castelldefels 13 5 3 5 12 11 18
10. Vilafranca 13 5 3 5 15 15 18
11. Gavà 13 4 6 3 14 14 18
12. Espanyol 13 4 5 4 14 11 17
13. Europa 13 4 5 4 16 17 17
14. Amposta 13 5 2 6 13 19 17
15. Masnou 13 4 4 5 17 19 16
16. Palamós 13 4 4 5 14 16 16
17. Balaguer 13 3 3 7 15 22 12
18. Vilanova 13 2 5 6 11 17 11
19. Ascó 13 2 5 6 9 21 11
20. Premià 13 1 7 5 7 15 10

Tercera divisió RESULTATS
13a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Olesa-Igualada

Ol. Can Fatjó-Blanes
S. Cristobal-Sants

Guíxols-Tortosa (diu 17 h)
Vic-Iberiana

Poble Sec-Vilassar
Rapitenca-Peralada (diu 12 h)

Olot-Montcada
Gramenet-Santfeliuenc

Tàrrega-Rubí

RESULTATS
12a jornada, Primera catalana

Sants-Guíxols 0-0

Iberiana-Poble Sec  sus 70  1-0

Vilassar-Rapitenca 3-0

Montcada-Gramenet 0-0

Santfeliuenc-Rubí 1-1

Igualada-Oli. Can Fatjó 1-2

Olesa-Tàrrega 0-3

Blanes-S. Cristobal 3-0

Peralada-Olot 0-1

Tortosa-Vic 3-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tàrrega 12 30 12 26

2. Vic 11 18 10 24

3. Olesa 12 19 12 22

4. Olot 11 16 8 21

5. Ol. Can Fatjó 12 16 13 21

6. Peralada 12 21 12 20

7. Vilassar 12 18 13 19

8. Rubí 12 13 12 18

9. Rapitenca 11 21 12 17

10. Guíxols 12 14 17 17

11. Gramenet 12 16 18 16

12. Tortosa 12 17 16 14

13. Igualada 11 13 12 14

14. Santfeliuenc 12 19 21 14

15. Iberiana 11 12 25 13

16. Montcada 12 10 17 11

17. Sants 12 8 15 10

18. Blanes 10 12 20 7

19. Poble Sec 11 9 19 6

20. San Cristobal 12 9 27 3
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A l’acte hi van ser-hi l'alcal-
de de Tortosa, Ferran Bel,
el President de l'EMD, Pere
Panisello i el regidor d'es-
ports de l’EMD, José Sales
«persones que cal destacar

perquè la seua
implicació és molt
important per al

treball que es fa al nostre
club».
L’escola XEF compta
aquest any amb un gruix de
35 xiquets distribuïts en
tres categories: Patufets,
Prebenjamins i Benjamins,
tots aquest participen en
els campionats que el
Consell Esportiu del Baix
Ebre organitza tots els

anys. Un altre any més
aquets nois els dissabtes
participen en aquestes
competicions amb l'escut
del C.F. Jesús Catalònia,
esponsoritzats per primer
any tots, per. Eusebi
Morcillo, més conegut com
el «paiaso Muniatto».
El futbol base del club fou
presentat amb un total de
86 nois repartits per les
diferents categories, com
són: Alevins, Infantils,
Cadets i Juvenils.
Per segon any consecutiu

l'espònsor Oficial del nostre
futbol base és ELECTRO-
DOMESTICS ALTADILL
representat aquest diumen-
ge per un dels seus socis,
Arturo Altadill.
«Volem destacar també
l'important col·laboració de
tots dos espònsors, donat
a que en els temps que
corren és difícil trobar per-
sones que hi vulguin partici-
par d'aquesta manera».
Després dels actes es van
fer les fotos pertinents, a
més d'un aperitiu preparat

per les dones dels mem-
bres de junta, que «tant
important paper desenvolu-
pen en un club tant humil
com és el nostre». «També
esmentar el paper impor-
tantissim dels pares de tots
els nois, donant mostres de
compromís pel treball diari
de tots els que participen
d'una forma o altra: coordi-
nadors, entrenadors i dele-
gats. A tots ells moltes grà-
cies per pertànyer a un club
tant especial», acabaven
dient fonts del club.

Presentació dels equips base
del CF Catalònia

Diumenge va presen-
tar-se l’escola de fut-
bol base XEF Terres
de l’Ebre així com tot
el futbol base del CF
Catalònia. L’escola
pertany a la xarxa que
té el RCE Espanyol per
tota Catalunya. I és el
segon any que està a
Jesús. 

ACTUALITAT

I de l’escola XEF Terres de l’Ebre que pertany, amb seu a Jesús, a l’Espanyol

M.V.

L’equip sènior femení del
Club Handbol Amposta va
superar el Fuensanta per 33-
32. El final fou emocionant i
la victòria es va produir en el
darrer sospir quan Botica va
transformar un penal.

El partit va començar amb
domini de l’Amposta que va
mantenir-se per davant fins
els darrers minuts del primer
temps quan el rival va
avançar-se amb un 12-14. El
Fuensanta va arribar al des-
cans guanyant per 14-17
fruit de la seua bona defensa
i que l’Amposta havia perdut
intensitat en aquell instant
del partit.

El fet d’anar a remolc va
comportar un gran desgast
per al conjunt de Marc For-

nós a la represa. L’avantatge
visitant va mantenir-se fins
ben entrada la segona mei-
tat. L’emoció va presidir lla-
vors el partit quan l’Ampos-
ta, amb un ritme
extraordinari va assetjar el ri-
val va poder empatar a man-
ca de cinc minuts (28-28).
L’últim tram de la confronta-
ció fou agònic i amb un final
feliç per al conjunt ampostí
que va poder acabar reac-
cionant i completant la re-
muntada.

Triomf agònic del 
CH Amposta Lagrama

Davant del Fuensanta (33-32)

REDACCIÓ

HANDBOL

L'equip aleví del C.T. Serramar
per a ser campió va guanyar a
l'equip del C.N.Reus Ploms
per un contundent (5 a 0). En
semifinals, va eliminar al sem-
pre difícil equip del C.T. Reus
Monterols per un clar (5 a 0) i
en la final es va desfer de l'e-
quip del C.T. Tarragona pel re-
sultat de 5 victòries a 2 de-
mostrant la superioritat
d'aquest equip a nivell provin-

cial.
Esta FINAL es va cel·lebrar en
les instalacions del C.T. Serra-
mar dins d'un ambient molt
esportiu i en força afluència
de public. L'equip del C.T. Se-
rramar  està format pels se-
güents jugadors: Albert Ro-
glán, David Garcia Costa, Xavi
Marti Royo, Albert Garcia Cos-
ta, Jordi Castellá Sorribes,
Lluis Camino Perez.

El Club Tennis Serramar,
campió provincial

En la final va guanyar al  CT Tarragona (5-2)

TENNIS. CAMPIONAT PROVINCIAL ALEVÍ

L’Amposta, segon amb 9
punts, s’enfronta al

Rótulos, equip que és
cuer amb només un punt

Propera jornada

Nova victòria, molt treballa-
da en un desplaçament com-
plicat, al camp del Vilanova
del Camí, rival directe en les
aspiracions tortosines. I això
que les ebrenques van fer un
mal inici de partit, amb poca
concentració i sense agafar
el ritme fins al minut 15.
L'equip local es va presentar
com un bloc ben posicionat
al camp i força conjuntat,
però el Tortosa va anar de
menys a més,  i va marcar
un punt d’inflexió en el partit
amb un excel·lent treball en
defensa i tres contraatacs
encadenats de Jéssica
Bertomeu. Aquí va venir la
reacció de les tortosines que
van tenir un bon  final de la

primera part i un millor inici
de la segona, amb una nota-
ble millora de joc tant en
atac com en defensa.
L'Hanbol Tortosa va tenir una
diferència  màxima de 12
gols, però als últims 10
minuts el joc es va relaxar i el
rival va reduir la diferència
fins als 7 gols (23-30).
Alineació: Paula Estorach,
Rebeca Troncho, a la porte-
ria;   Mireia Andreu, Jenifer
Cornejo, Aida Rieres, Núria
Albacar, Maria Valldepérez,
Paula Alcaide, Jèssica
Bertomeu, Sílvia Zamora,
Cinta Gisbert, Noel Uriarte,
Patri Úbeda, Judith Toro.
Demà, desplaçament a la
Roca del Vallés (19 h). 

El Tortosa Hidrocanal no
falla a Vilanova del Camí

Va vèncer per 23-30

HANDBOL

Avui divendres (21.30 h), a la Unió Recreativa de Bí-
tem, es presentarà el Club Esportiu Montaspre. Es un
club que té com a objectiu fomentar l’afició i l’esport
al territori i ha nascut per la dedicació i el treball d’un
grup d’entusistes de la muntanya. Una afició arrelada
de fa anys i que tindrà continuïtat per tots els aficio-
nats amb aquest nou club. 

Es presenta a Bítem el Club Montaspre
Muntanyisme

El tècnic tortosí, Edu
Català, ha agrait l'interés
pel Canet Lo Roig, C.F.,
de la Regional de
Castelló, equip que va
fer-li una proposta, tot i
que finalment ha decidit
desestimar-la conside-
rant «inoportú estar en
ambdós Clubs a la vega-
da (més futbol base del
Vinaròs, C.F.) rebent úni-
cament un import corres-
ponent a despeses de
desplaçament». 
A més, el tècnic volia
aclarir que «penso que
dins del seu organigrama
hi ha suficients efectius,
com per seguir endavant
en el seu projecte espor-
tiu.  M'atrau més estar a
l'espera d’altres propos-
tes i veure certament, a
tall d'exemple, partits
com els de diumenge
passat al Municipal de la
capital del Baix Ebre on el

C.D. TORTOSA va oferir
un recital de futbol contra
un equip, el Vic, que va
demostrar perquè era
líder. Així mateix, amb un
gran ambient -des de
més jove que no veia
tanta gent a l'Estadi-,
marxant tothom amb un
somriure del que cal
reconèixer el mèrit i l'en-
cert d'aquesta nova
etapa que està fent tota
l'Entitat», deia Edu
Català.

Edu Català no entrenarà a la regional de Castelló
Actualitat
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CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

AVUI: JUDIT LLEIXÀ, REGIDORA DE FIRES I FESTES DE L’AJUNTAMENT DE SANTA BÀRBARA

La Fira de l’Oli Novell, dels
Cítrics i del Comerç de San-
ta Bàrbara arriba a la XIVa.
edició. Aquest cap de set-
mana, al recinte firal, situat
a les instal.lacions esporti-
ves, es podrà gaudir d’un
certamen en el que la gas-
tronomia autòctona del te-
rritori és la protagonista.
Judit Lleixà, Regidora de Fi-
res i Festes de l’Ajuntament
de Santa Bàrbara ens acos-
ta per a MÉS EBRE la feina
que s’ha dut a terme per-
què la Fira, que comença
avui divendres, torni a ser
un exit.  

Pregunta: Moltes setma-
nes de feina i preparatius.
Tot a punt? 
Resposta: La veritat és
que la feina de la Fira co-
mença tan bon punt s'aca-
ba l'edició anterior, o sigui
que pràcticament estem un
any preparant-la. Les reu-
nions amb el personal tèc-
nic de l'Ajuntament, amb les
entitats col·laboradores,
amb els expositors i altres
col·lectius participants per
avaluar tots els punts forts i
febles que han succeït du-
rant els dies de Fira i tenir
les diferents visions de tots
ells és un primer pas per
preparar la següent edició,
apuntant els aspectes de
millora per canviar-los i re-
forçar aquelles coses que
s'han valorat de manera po-
sitiva. Tot i això, els mesos
anteriors a la inauguració
és quan tenim el gruix més
important de feina. Ja està
tot a punt per rebre a tots
aquells visitants que així ho

desitgen.
P: Les jornades gastròmi-
ques de la cuina de l’Oli ja
estan en marxa des del dia
12. Es la XIII edició. Un
complement per a la Fira,
sense dubte?.
R: Hem de tenir en compte
que la gastronomia és un
tema que cada cop atrau
més gent i Santa Bàrbara té
una excel·lent gastronomia
fruit de l'esforç que els res-
tauradors estan realitzant.
M'atreviria a dir que és un
dels millors pobles on es
menja i on podem trobar
més qualitat en el menjar. A
més a més, les Jornades
Gastronòmiques de la Cuina
de l'Oli són una projecció a
l'exterior de la mateixa Fira.
P: Novetats que podrem
trobar enguany a la Fira?.
R: Tots els anys incorporem
algunes novetats a la Fira.
Les novetats més significa-
tives d'enguany serien refe-
rents a la diversitat d'activi-
tats lúdiques i culturals que
es realitzaran. També podrí-
em destacar que, durant
els tres dies, Pep Sala,
membre del grup SAU, jun-
tament amb la seva produc-
tora de vídeo, visitarà la Fi-
ra per enregistrar imatges
que seran incloses al pro-
grama de gastronomia a
les Terres de l'Ebre Paisat-
ge i gastronomia.
P: Per als lectors de Més
Ebre, què en destacarieu
perquè puguin visitar la Fira
aquest cap de setmana, a
Santa Bàrbara?.
R: L'oli de les oliveres
mil·lenàries és un element a
destacar, ja que aporta la

curiositat de molts visi-
tants. També l'ampli ventall
d'activitats lúdiques i cultu-
rals que durant els tres dies
de Fira es porten a terme
tenen la seva importància,
ja que donen un valor afegit
a la Fira i la distingeixen
d'altres on solament hi ha la
possibilitat de visitar els es-
tands. Però sobretot i en un
any com aquest, voldria
destacar els més de 70 ex-
positors que han valorat ve-
nir a la nostra Fira a expo-
sar-se. 
P: Avui divendres ja és la
inauguració.
R: Sí, aquest any, el Sr. Xa-
vier Pallarès, Alcalde d'Ar-
nes i diputat al Parlament
de Catalunya per CiU és el
nostre inaugurador i la per-
sona que volem que trans-
meti la importància del tre-
ball i l'esforç dels nostres
pagesos i la lluita que tots
hem de fer perquè els nos-

tres agricultors puguin con-
tinuar vivint de la terra.
P: La Fira significa un im-
puls de la gastronomia i
d’un producte arrelat i patri-
moni nostre. Potser en els
moments actuals és quan
aquest objectiu s’ha d’ac-
centuar, per donar-li la im-
portància i el prestigi que
mereix dins de la cojuntura
econòmica complicada que
ens condiciona?
R: Des d l'Ajuntament sem-
pre li hem donat importàn-
cia, tot i que sí que és veri-
tat que el prestigi ha vingut
al llarg dels anys i donat l'è-
xit que hem tingut a cada
edició. Actualment, ens
sentim molt orgullosos del
prestigi que la nostra Fira
té, no només al municipi, si-
nó a nivell de les Terres de
l'Ebre i també d'altres de-
marcacions, cosa que s'ha
demostrat amb la visita
d'excursions organitzades

per visitar-la. Precisament
per això, hem continuat
apostant per la Fira tot i la
conjuntura econòmica com-
plicada que ens condiciona.
P: Per a la localitat, en ge-
neral, com en altres edi-
cions, la Fira també ha de
generar un cap de setmana
de projecció?.
R: Sí que és veritat i com et
comentava anteriorment,
les Jornades Gastronòmi-
ques de la Cuina de l'Oli te-
nen molta projecció a l'exte-
rior. Però no solament
aquestes jornades, sinó
que la Fira també, ja que
des de fa uns anys, té mol-
ta projecció a l'exterior i,
des de l'Ajuntament, sabem
de la importància de projec-
tar-la encara més.
P: Una festa per a tota la lo-
calitat i que així s’ha d’en-
tendre. Satisfets de la
col.laboració i implicació de
la ciutadania.
R: Aquest és un factor que
no ens falla mai. Per a la
gent de Santa Bàrbara és
com un cap de setmana de
festes. Molts són els qui vi-
siten la Fira més d'un cop i
això és degut a les tantíssi-
mes possibilitats que ofe-
reix. En quant a la implica-
ció i col·laboració, t'he de
dir que s'ha implicat molta
gent i la col·laboració de la
ciutadania ha estat present
durant tots els anys. Molt
de l'èxit és degut a aquesta
circumstància i al gran tre-
ball que s'està fent per to-
tes les parts implicades en
aquest esdeveniment..
P: Actes paral.lels: xerra-
des, col.loquis...què hi ha

previst?.
R: Bé, la veritat és que hi ha
moltes activitats previstes
per a aquests tres dies de
Fira: exposicions, degusta-
cions, jornades tècniques al
voltant de l'oli i l'olivera, ta-
llers infantils, esmorzars
populars, activitats esporti-
ves, passejades en carro,
presentacions d'olis, con-
cursos, carretó embolat,
xerrades educatives, festi-
val taurí, plega i recol·lecció
d'olives, xocolatada, etc.
Però són tantes que jo us
recomano que si teniu la
possibilitat de tenir el pro-
grama a les mans el mireu
en deteniment o sinó també
el podeu consultar a la nos-
tra web www.santabarba-
ra.cat.
P: Quin és el moviment que
considereu que pot com-
portar la Fira? 
R: Mai ens hauríem pensat
el moviment que comporta
la nostra Fira a tots els ni-
vells. L'any passat vàrem
tenir uns 25.000 visitants i
això per al nostre municipi
és molt significatiu. En prin-
cipi el que puc dir és que
s'han mantingut el nombre
d'expositors i activitats que
es faran i, avui per avui i do-
nat els temps que estem vi-
vint, és molt important i per
això el nostre objectiu prin-
cipal és mantenir-la.
I ja que hem parlat de visi-
tants, permeteu que inviti a
tots els lectors del MÉS

EBRE a que ens acompanyin
en aquest esdeveniment i
ens visitin, perquè estic se-
gura que gaudiran moltís-
sim.

www.lonada.com
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L’AMPOLLA

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

L’ALDEA

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

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Plaça 20 de maig, 11

SANTA BÀRBARA

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

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Mercat Plaça del Mercat
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far

ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10

Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR

C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei

Esplai de Juvilats C/ Ramon y Cajal / Av.Catalunya

Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4

Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108

Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38

Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68

Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8

Petit café  C/ Ronda, 1

Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara

Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n

Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer

Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14

C.A.P. Av. Catalunya

Profoto Av. La Ràpita

Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita

Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita

Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita

Mossos d’esquadra Av. La Ràpita

Biblioteca Plaça del Castell

Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n

C.A.P.

Mercat

Restaurant Amaré

Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

                            



21

diarimés
ebregastronomia

www.mesebre.cat

DIVENDRES 19
DE NOVEMBRE
DE 2010

S'apropen les eleccions i des d'aquí voldríem oferir la recepta per guanyar, com no és possible hem confeccionat un
postre ben dolç per pal.liar una amarga derrota o per celebrar una gran victòria

Ingredients per a les 
cremes,
4 rovells d’ou (guardeu 
les clares)
2 ous sencers
500 ml de llet sencera
150 g de xocolata ne
gra 
(si pot ser al 50% de ca
cao)
60 g de sucre
1 faba tonka o canyella 
en pols
uns grans de sèsam 
per decorar (opcional)

Preparació de les cre-
mes;  d ins  de l  fo rn  h i
posarem una safata de
parets  a l tes ,  ompler ta
f ins la meitat amb aigua
ca len ta ,  encendrem e l
forn a 150 graus. Men-
trestant, en un cassó a
foc lent ,  esca l farem la
l l e t  j un tament  amb la
xocolata trencada a bo-
cins pet i ts, haurem d’a-
nar remenant per ajudar
la xocolata a desfer -se.
Quan la  xoco la ta  s igu i
fosa bateu- la.  Reservar
fora de l  foc per  a  que
refredi una mica.

En un bol,  mesclar els
4 rovel ls amb els 2 ous
sencers i  e l  sucre, quan
s igu i  ben  mesc la t  ho
afeg i rem a  la  prepara -
ció anter ior, poc a poc i
ba tent  enèrg icament .

Incorporarem dos o
t res  po ls ims de fava
tonka rat l lada (no mas-
sa, que el  gust és molt
for t )  o sinó una mica de
canye l la  en  po ls .  Un
cop ben remenat ompl i -
rem e ls  ramequ ins  o
bo ls  aptes  per  anar  e l
forn.

Posarem e ls  rame -
quins dins del bany ma-
r ia  i  e ls  taparem amb
una fu l l a  de  paper  de
forn. Els courem de 35
a 40 minuts (v igi lar que
l ’a igua  no bu l l i ) .  Fora
de l  forn ,  decorarem
amb uns grans  de sè -
sam (o el  que volgueu),
e ls  de ixarem re f redar
abans de posar - los  la
nevera  (d ins  la  nevera
e ls  taparem amb f i lm) .
Servir fredes.

«Primentons i Tomates». Avui: Crema de Xocolata

Per als més petits,
per als més grans, la
xocolata és sense
dubte, una delícia
per als paladars. De-
finit per uns com un
vici, per altres com a
un gran afrodisíac, la
xocolata, tant en es-
tat líquid com sòlid la
xocolata és una festa
per a les pupil.les
gustatives.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.

ME

La setmana vinent comença 

Primentons i Tomates a CANAL TE,

nou plató i moltes novetats

A Canal TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Estupiña Marti, Teresa Plaça Gonzalez Isla, 14 (L’Ampolla) 977460680

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

Rafecas Renau, Joan Josep Av. Generalitat, 7 (Tortosa) 977440327   

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli       Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

Bel Armengol, Mercè      Sant Isidre, 87 (St. Carles de la Ràpita)  977741460

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

15º 9°NUVOLOSITAT 
VARIABLE

NUVOLS ALTS

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Núvols

alts
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Mar 
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Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
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Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
Fins el migdia predominarà l'ambient assolellat, tot i que aniran arribant
bandes de núvols alts i mitjans. A partir de llavors, el cel quedarà cobert o
molt ennuvolat en general. 

Precipitacions 
A partir del migdia s'esperen algunes precipitacions febles a punts del
Pirineu i Prepirineu occidental. La cota de neu anirà de 1200 a 1400
metres. 

Temperatures 
Seran similars.

Visibilitat 
Serà bona , tot i que al llarg de la tarda empitjorarà al Pirineu i Prepirineu
occidental i quedarà regular. Es formaran algunes boires o boirines a valls
de l'interior.

Vent 
Bufarà entre fluix i moderat de component sud i oest. 

Estat de la mar 
Costa Brava: 
s'imposarà el vent entre fluix i moderat de component sud i oest, amb pre-
domini del migjorn al nord del cap de Begur i del llebeig a la resta.
Marejol amb àrees de maror. 

Costa Central: 
s'imposarà el vent entre fluix i moderat de component sud i oest, amb pre-
domini del llebeig.
Marejol amb àrees de maror. 

Costa Daurada: 
s'imposarà el vent entre fluix i moderat de component sud i oest, amb pre-
domini del llebeig. Fins les primeres hores del matí bufarà mestral entre
fluix i moderat.
Marejol amb àrees de maror. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui gaudiràs  de millores  en l'àmbit profes-
sional, d'entrada  potser  no vegis  molt clar ,
però   després  t'adonaràs  que serà  quelcom
molt adient  al teu  caràcter i objectius .

Taure
20/4 al 19/5

Gaudiràs   d'un  bon dia  amb algun  amic  ,
també  és possible  que entre  tu i alguna  amis-
tat  sorgeixi  l'amor  , és  a dir , que  si no ets  tu
el que  tindrà  aquest  sentiment, serà  l'altre.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui una persona de gran  saviesa  obrirà
els teus ulls i incrementarà  la teva filosofia
de vida i la teva comprensió  envers  els sen-
timents  i l'espiritualitat.

Cranc
22/6 al 21/7

La Lluna  està  transitant  pel teu signe  rep  uns
aspectes  molt positius , per això  estaràs  molt
sociable , diplomàtic i xerraire , i et  relacionaràs
amb persones  de tota  mena.

Lleó
22/7 al 22/8

Hi haurà algun problema  amb uns diners  que
esperaves  rebre  avui , o bé  avui  et diran  que
de moment  no rebràs  uns diners  amb els
quals  comptaves  en un futur  pròxim .

Verge
23/8 al 21/9

Pots rebre  un increment  econòmic . També
milloraran  les relacions  amb  alguna  amiga,
germana  o familiar  del sexe femení, que  és
possible  que et  vinguin  a visitar.  

Balança
22/9 al 22/10

Milloren  les relacions  familiars  sobretot
amb les dones  de la teva família, amb  les
quals  gaudiràs d'una  conversa agradable  i
molt sentimental.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui  és possible  que algú  et necessiti per-
què facis de cangur dels seus fills . Gaudiràs
de bones  idees  per millorar  les teves fei-
nes.

Sagitari
21/11 al 21/12

Treballaràs amb molta  energia ,però  als teus
superiors  els pot  molestar  que vulguis  fer
les coses  a la teva  manera  i que vagis  a la
teva. Molèsties  a les cames.

Capricorn
21/12 al 19/01

Els problemes , que segurament  tindran a
veure  amb l'economia , et vindran  de perso-
nes  amb les quals  convius  inclosa  la pare-
lla , o dels socis.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui la teva parella  o la persona  amb la qual  con-
vius  t'acusarà  que no saps  compartir i que
necessita més  la teva ajuda , i és que  últimament
evites les seves  responsabilitats. 

Peixos
19/2 al 20/3

Avui pot ser  el millor  dia des de fa força
temps , estaràs  molt sociable i encantador,
i la gent gaudirà  de la  teva conversa  plena
de saviesa. 

Televisió

comercial@mesebre.cat
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IMMOBILIARIA�

       

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

TREBALL�

   

MOTOR�

  

DIVERSOS�

  

4 amigas muy cachondas,
calientes las 24h. Te espe-
ramos para ponerte a cien
en Sant Carles de la Ràpita.
C o n t a c t a n o s .
tel:679608670

 

  

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

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

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

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

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

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

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

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

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

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

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

Preu realment interessant. 

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

 

 

      

977 74 33 99

 

  

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

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

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

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

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

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

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

Roquetes caseta de camp de
80 m_ en finca de 3000m_
oliveres, 3 habitacions, 2
banys, cuina,,menjador .

Aigua, energia solar,iberban-
da. Piscina. 135.000 euros 

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

Àtic a Sant Rafael del Riu
de 156 m_ , 2 habitacions ,
1 bany , cuina menjador.

Amplia terrassa. Tot equipat
.Pràcticament nou. Vistes.

180.000 € reduït a
160.000 € .  Ref.CFD20940.

tel. 977 720 799

catalunyafincas@telefonica.net
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977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de
PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

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

654 375 373

Llogo habitació
Avda.

Catalunya, 81
3-2 Ferreries.

Tortosa
Telèfon:

626.71.30.77
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GAN (Grup de Recolzament
Nutricional) arriba dilluns a
Sant Carles de la Ràpita
com a part de la seva gira
per ensenyar a menjar sa a
la població. 
El centre Cultural Maset
acollirà una sessió del curs
Cuida't Menjant Sa, un curs
per promoure els hàbits

saludables d'alimentació i al
que està previst que assis-
teixin una cinquantena de
persones amb l'objectiu de
canviar els seus hàbits per
portar una alimentació més
sana i equilibrada. Cuida't
Menjant Sa és un programa

per la promoció d'hàbits
saludables contra l'obesitat
i pel que han passat més de
20.000 persones des del
2009. El programa elaborat
por GAN (Grup de
Recolzament Nutricional) té
el reconeixement de
l'Estratègia NAOS, promo-
guda pel Ministeri de Sanitat
i Política Social. Actualment,
al nostre país més de la
meitat de la població té
excés de pes i en molts
casos, la mala alimentació i
la falta d'exercici són les
causes principals d'aquest
sobrepès. 
Es necessari destacar que
el 53,5% de la població
espanyola entre 25 i 60
anys presenta excés de pes
i que existeix una tendència
cada vegada major d'obesi-
tat en la població infantil. 
Més del 70% de les perso-
nes que assisteixen a cur-
sos de gastronomia i nutri-
ció ho fan amb l'objectiu de
canviar els seus hàbits ali-
mentaris cap a una dieta
més sana i equilibrada. La

informació rebuda en
aquest tipus de conferen-
cies motiva un creixent
interès cap a una dieta més
saludable. 
A la vegada que modificar
els seus hàbits alimentaris,
les   persones   que   assis-

teixen   a   aquest   tipus
d'iniciatives   estan especial-
ment interessades en apren-
dre trucs i receptes que els
permetin portar una dieta
sana a la vegada que adap-
tar aquest estil de vida salu-
dable amb el ritme de vida
que es porta avui dia. GAN
(Grup de Recolzament
Nutricional) va néixer el
1999 responent a la neces-
sitat de relacionar i comuni-
car tres camps: medicina,
nutrició i gastronomia.
Durant aquests anys GAN
ha desenvolupat el concep-
te d'unió de la Nutrició i la
Gastronomia, anant a la
avantguarda d'aquesta dis-

ciplina i convertint-se així en
un referent en la
Gastronomia Nutricional.
GAN és un grup interprofes-
sional format per metges,
dietistes, cuiners, farmacèu-
tics, psicòlegs, comunica-
dors, dissenyadors i
informàtics, amb l'objectiu
d'assessorar als professio-
nals de la
salut i a la població en gene-
ral en nutrició i gastrono-
mia. Però la Ràpita és un
dels municipis ebrencs més
conscienciats amb que una
bona salut, passa per una
bona alimentació. Per
aquest motiu, Sant Carles
de la Ràpita ja es va unir

amb altres ciutats per parti-
cipar en el programa THAO;
amb el compromís de dur a
terme diferents activitats
que involucrin col·legis, pro-
fessionals de la salut,
col·lectius, etc. i així fomen-
tar una alimentació saluda-
ble i promoure l'activitat físi-
ca, amb la finalitat de que

els pares arribin a compren-
dre aquesta tendència que
afecta els seus fills i en part
a la ciutadania. 
De manera que els nens i
joves amb edat escolar
adquireixin aquests hàbits
saludables, perquè en un
futur arribin a formar part
d'una població sana.

Si menges bé, et sents bé

La Ràpita acollirà a par-
tir d’aquest proper
dilluns 22 de novembre
el curs Cuida't Menjant
Sa, un programa de pro-
moció dels hàbits saluda-
bles d'alimentació.
Cuida't Menjant Sa és un
programa elaborat per
GAN per la promoció
dels hàbits saludables
contra l'obesitat, s'està
fent per tota Espanya i
des de 2009 hi han par-
ticipat més de 20.000
persones.

El 53,5% de la població espanyola entre 25 i 60 anys presenta excés de pes i la població infantil cada cop està més en risc

REDACCIÓ

La bàscula no enganya!. El sobrepès sempre preocupa. Una bona salut passa per una bona alimentació.
Cedida

GAN és un grup interprofessional format per

diferents professionals des de metges passant

per psicòlegs que té com objectiu assessorar a la

població en general en nutrició i gastronomia

Què és GAN?

DEL QUE ES MENJA ES CRIA!

S’ha comprovat  que aquest tipus de cursos

motiven especialment a la població per tal

de canviar els seus hàbits alimentaris i

menjar correctament

La dieta saludable

                      


