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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Amposta, referent
tecnològic dels clústers
naval i energies renovables.

P4
L'Onada de Deltebre
omple el centre cívic del
municipi per recaptar
diners per a la Marató de
TV3, aquest any dedicat a
les lesions medul·lars i
cerebrals adquirides.

P8

Societat

Delta 0, imputat  per
homicidi imprudent per la
mort dels cinc bombers a
l'incendi d'Horta de Sant
Joan.

Esports

Jordi Fabregat, nou tècnic
del CF Amposta.

P16

Diumenge vinent, dia 28 de novembre, Catalunya viurà una nova jornada electoral. La importància del dia
recaurà directament en nosaltres, els ciutadans.. A través del nostre vot decidirem qui ens representarà al
Parlament de Catalunya durant els propers quatre anys. Darrera queden dies de mítings i de propostes. Els mitjans de
comunicació n’han donat cobertura. Canal TE i Més Ebre, en aquesta línia, durant tota la setmana, fins avui, han apro-
ximat els candidats per poder tenir tots els arguments. Diumenge serà l’hora de la veritat. P11-14

Tu decideixes!
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

La secció de cartes és oberta a la participació de tots
els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a la redac-
ció per correu (carrer Estanislao Figueras, 17, entr.
43002 Tarragona o a través de l’adreça electrònica re-
daccio@mesebre.cat). S’han d’adjuntar les dades per-
sonals, el número de DNI i un telèfon de contacte. Si es
vol signar amb les inicials o de forma anònima serà so-
ta la responsabilitat del lector. 

Que tinguem sort

Opinió

Ha arribat l’hora. A través del nostre vot deci-
direm qui ens representarà al Parlament de
Catalunya durant els propers quatre anys. 

La cita és diumenge. Han estat dies

intensos de propostes i programes.
D’entrevistes, mítings...és el moment de la
sentència. S’ha d’utilitzar el vot amb convenci-
ment. S’ha d’acudir a la urna. Es el denomina-
dor comú dels discursos que s’han sentit els

darrers dies i en els que ha hagut un acord
unànim a través del qual s’ha animat a la socie-
tat a que vagi a votar.
Canal TE i Més Ebre han ofert un especial elec-
cions aquesta setmana amb l’objectiu d'infor-
mar, amb entrevistes als candidats. Fins avui
divendres s’han pogut veure.
Meritxell Roigé per CiU, Núria Ventura pel PSC,
Lluís Salvadó per ERC, Joan Bertomeu pel PP i
Jaume Forcadell, candidat per ICV han defen-
sat les seues polítiques i han estat els protago-
nistes. Diumenge veuran els resultats. Serà
l’esperat 28-N. Moltes il.lusions estaran en
unes urnes que determinaran el futur polític.
No hi ha més, a votar!

Editorial

Es l’hora

«Es el moment de decidir.
Diumenge és la cita»

Aquest diumenge Catalunya es juga molt
però, les Terres de l'Ebre ens juguem el
futur, ens juguem la possibilitat de tornar
a un passat de governs de Convergència
i Unió condicionats pel Partit Popular. Un
passat en blanc i negre que ja vam viure,
un passat de transvasaments i de
CPIDE, d'abocadors i de cementeris
nuclears, de manca d'inversions i d'aban-
donament, un passat de considerar la
cultura de les Terres de l'Ebre com a
marginal, un passat de províncies i de
subordinació a Tarragona.
Aquestes comarques hem de continuar
comptant amb un Govern condicionat i
determinat per la gent valenta
d'Esquerra Republicana, condicionat i
determinat per l'ambició de continuar
avançant cap a un model de dignitat i de
respecte cap a les nostres terres. Un
model que ens ha de permetre continuar
desplegant la nostra universitat, els cen-
tres de recerca i de transferència tec-
nològica per als nostres sectors produc-
tius. 
Un model d'economia productiva i soste-
nible, sota l'aixopluc del reconeixement
internacional de la Reserva de la
Biosfera, perquè volem aportar valor
econòmic al nostre sector turístic i al
nostre potent sector agroalimentari, res-
pectant alhora el nostre valuós patrimoni

natural. Un model de vegueries, per
avançar cap a l'equilibri territorial, cap a
la simplificació de l'administració, substi-
tuint la Diputació i els quatre consells
comarcals per un vegueria forta, capaç
de defensar amb contundència un futur
d'ambició per a les Terres de l'Ebre. 
Un model de territori que aprofiti les
oportunitats econòmiques i socials que
ens està obrint el desplegament de la
fibra òptica al conjunt dels 52 municipis
de les nostres terres. Aquest és el pri-
mer projecte que inverteix en positiu la
dinàmica del passat, la modernitat per fi
comença a l'Ebre, i no som els últims,
com passava sempre. 
Un projecte de territori que reivindiqui la
catalanitat i el respecte cap a les nostres
tradicions i cap a la nostra cultura, per-
què la nostra cultura és tan catalana
com la que més.
Aquest territori no es pot permetre tenir
més representants polítics submisos a
Madrid, ans al contrari, hem de continuar
reivindicant que les Terres de l'Ebre dei-
xem de ser, d'una vegada per totes, el
forat negre de les inversions en infraes-
tructures de l'Estat espanyol. 
Només Esquerra és la garantia de dispo-
sar d'un Govern de Catalunya al costat
de les Terres de l'Ebre. 
I, ja ho hem demostrat sobradament,
forçant el Govern a oposar-se a la
instal·lació del cementiri nuclear a Ascó
o del macroabocador al Pinell de Brai,
que proposen els seus mateixos alcal-
des convergents. 
Cal que la gent valenta d'Esquerra sigui
forta i compti amb la màxima represen-
tació al proper Parlament de Catalunya,
si volem un territori digne, respectat i
amb un gran futur.

Lluís Salvadó, candidat d'Esquerra Republicana
per les Terres de l'Ebre

Les enquestes projecten qua-
tre anys de govern convergent
en solitari, amb recolzaments
puntuals del PP o del PSC-
PSOE en funció del resultat de
les Eleccions Generals. Allò
que s'ha denominat “peix al
cove”, i que ens condemna a
esperar que els resultats de les
Eleccions Generals permeti el
grup de CiU anar a pactar algu-
na coseta que ens permeti
anar tirant. És probable que del
concert econòmic no en tor-
nem a sentir a parlar durant
anys, i que l'estat del benestar
retrocedeixi a una velocitat ver-

tiginosa en el transcurs d'a-
questa legislatura. I és que
sembla que el model de CiU en
els propers temps serà el que
ha aplicat el PP al País Valencià
i a la Comunitat de Madrid.
Com a mínim, així ho va afirmar
la candidata ebrenca de CiU en
el transcurs del debat de la
Cambra de Comerç de
Tortosa.
En aquest context, crec que
ERC i el PSC no han estat a
l'alçada. Tots coincidim en les
bondats de l'obra de govern i
en l'alt nivell d'inversió que hem
aconseguit per aquestes
terres. Tot i això, sembla ser
que CiU ha aconseguit que
republicans i socialistes entrin
en una depressió profunda que
ha provocat, en la meva opinió,
que hagin perdut completa-
ment la dignitat política. Les rei-
terades ofertes de Puigcercós
a Mas sonen a “rebaixes d'hi-
vern”. Però la veritat és que les
polítiques impulsades durant
aquests anys i defensades afe-
rrissadament pel candidat
ebrenc d'ERC són contradictò-
ries i incompatibles amb els
plantejaments, més dretaners
que mai, que avui fan des de
CiU. Montilla, el president del

país, “pidola” una segona legis-
latura mentre renega de la
única opció de govern que el
podria fer president. Una apos-
ta que no s'aguanta per enlloc i
que sona a desesperació. 
Per tant, i de manera sorpre-
nent, els únics que defensem la
inconveniència que Mas sigui
president i el model que ha
suposat un salt qualitatiu inne-
gable per a les Terres de l'Ebre
i pel conjunt del país som la
gent d'ICV i EUiA. La conse-
qüència lògica d'això és dema-
nar-vos el vot. Cap altra força
política pot garantir que no
estarà sotmesa a
Convergència i Unió durant la
propera legislatura. Tots volen
o poden acabar pactant amb
ells. I us asseguro que la con-
frontació amb CiU durant
aquests quatre anys serà inevi-
table, i ho serà perquè en polí-
tica d'aigua volen tornar a la
lògica dels transvasaments i
pretenen privatitzar la gestió
de l'aigua a Catalunya. Ho serà
perquè la determinació d'un

cabal ambiental per al riu Ebre
s'està posposant en espera
d'un govern català més dòcil.
Ho serà perquè la privatització
de la sanitat o dels serveis
ferroviaris són clarament perju-
dicials per aquelles terres que
estan poc poblades i, per tant,
ofereixen poc negoci als opera-
dors privats. Ho serà perquè,
curiosament, la decisió d'on
ubicar el cementiri nuclear
també s'ha posposat fins des-
prés de les catalanes. Davant
d'això, us demano que feu que
la nostra veu sigui encara més
forta, i que tinguem més pes al
Parlament. Des d'una òptica
territorial, nosaltres seguirem
prioritzant el territori a la lluita
partidista. Tant si estem al
govern com a l'oposició. Tant si
sóc elegit diputat, com diuen
algunes enquestes, com si no.
Agafo el compromís de seguir
treballant intensament durant
quatre anys per tal d'aconse-
guir un territori on la gent pugui
viure i treballar en condicions.
Que tinguem sort.

Jaume Forcadell
Núm. 2 de la candidatura d'ICV-
EUiA a la demarcació del Camp

de Tarragona i les Terres de
l'Ebre.

La Força de l’Ebre, la Gent Valenta

Opinió

«Diumenge decidim el futur del territori i del país.
Passi el que passi, seguirem mantenint el 

compromís ferm que ens uneix a uns 
valors i a un territori»

 



DIVENDRES 26 DE NOVEMBRE DE 2010 3diarimés
ebrepublicitatwww.mesebre.cat

 



terres de l’ebrediarimés
ebre
4

DIVENDRES 26
DE NOVEMBRE

DE 2010

El conseller d’Innovació,
Universitats i Empresa,
Josep Huguet, -acompan-
yat del delegat del govern
a Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó; i del director dels
serveis territorials del
Departament a Terres de
l'Ebre, Josep Felip
Monclús-, va visitar,
aquest divendres passat,
l'empresa LAMICAT, situa-
da a la ciutat d’ Amposta.
L'acte també va comptar
amb la presència del presi-
dent del grup LAMICAT,

Òscar López. En aquest
marc, el conseller Huguet
va presentar davant la
Comissió de
Reindustrialització l'antena
que s'instal·larà a Terres
de l'Ebre de l'Aliança
Tecnològica, integrada
pels 6 Centres
Tecnològics Avançats de
la xarxa TECNIO amb l'ob-
jectiu de generar un mer-
cat tecnològic català que
aporti competitivitat i valor
afegit a les empreses.
D´aquesta manera, i amb
aquesta implantació, les
Terres de l'Ebre tindran la
primera antena tecnològi-
ca de la recent creada
Fundació Aliança
Tecnològica de Catalunya.
Aquesta s'ubicarà a les
instal·lacions de l'empresa
LAMICAT, especialitzada
en materials compostos,
al polígon de l'Oriola de la
capital del Montsià, i supo-
sarà una inversió d'1,8
MEUR. L'antena permetrà,
per una banda, posar en
contacte a les empreses
del territori amb els sis

centres tecnològics
avançats de Catalunya, i
per l'altra, esdevenir refe-
rent de la innovació espe-
cialitzada en els clústers
naval, de materials
avançats i d'energies reno-
vables. 

El conseller Huguet
acompanyat del dele-
gat del govern a Terres
de l'Ebre, Lluís
Salvadó; i del director
dels serveis territorials
del Departament a
l'Ebre, Josep Felip
Monclús-, va visitar
l'empresa LAMICAT, a
Amposta.

REDACCIÓ

Projecte que aportarà competitivitat a les empreses.
Cedida

El secretari de
Telecomunicacions i
Societat de la Informació,
Jordi Bosch, ha visitat les
obres d'implantació de la
fibra òptica a Tortosa.
Posteriorment, Bosch ha
participat, a la Cambra de
Comerç de Tortosa, en una
xerrada per explicar el pro-
jecte Xarxa Oberta a futurs
clients del territori. El pro-

jecte Xarxa Oberta, adjudi-
cat a l'UTE Xarxa Oberta
de Comunicació i
Tecnologia de Catalunya,
S.A., connectarà les seus
corporatives de la
Generalitat i els municipis
de Catalunya, habilitant un
punt de presència de fibra
en dependències munici-
pals. El projecte es desple-
garà inicialment a les seus

amb infraestructura dispo-
nible i els municipis de les
Terres de l'Ebre, cosa que
suposarà la connexió de
696 edificis en 95 munici-
pis. L'import de l'adjudica-
ció és de 253 milions d'eu-
ros en 20 anys. 
Pel que fa a l'explotació de
la xarxa, consistirà en la
prestació de serveis de
connectivitat a les seus

actuals i futures.
L'excedent d'amplada de
banda servirà per a la pres-
tació de serveis al mercat

majorista, en els termes
que determini la Direcció
General de la Competència
de la Comissió Europea.

Bosch visita les obres 
d’implantació de la fibra òptica

També va participar en una reunió per explicar el projecte Xarxa Oberta

Nova sessió de la
Comissió per la
Inundabilitat amb els ajun-
taments de la vall baixa
de l'Ebre. Durant la reunió
s'han presentat els tre-
balls que l'ACA ha elabo-
rat en una “Proposta preli-
minar de planificació de
l'espai fluvial de la vall
baixa de l'Ebre”. Un seguit
de propostes i recomana-
cions d'actuacions per
reduir el risc d'inundació,
com els criteris d'ocupa-
ció d'espais ja urbans o
urbanitzables. A més a
més, l'estudi inventaria
els punts singulars dels
termes municipals, que
poden ser afectats per
alguna actuació.

Es reuneix la
Comissió per la

Inundabilitat

Els països es reparteixen
aquests dies a París les
quotes de pesca en la
reunió de la Comissió
Internacional per la
Preservació de la Tonyina
Atlàntica (ICCAT, sigles
en anglès).  A partir de
les dades proporciona-
des pels estats, el
Comitè Científic de
l'ICCAT ha determinat
que, si es mantenen els
nivells de pesca, l'estoc
marí de la tonyina verme-
lla té un 60% de possibili-
tats de recuperació l'any
2022. Per als ecologis-
tes, aquestes dades no
suposen una garantia i,
davant el perill d'extinció
de l'espècie, demanen
una suspensió temporal
de l'activitat pesquera. 

Preservació de
la tonyina
Atlàntica

Antena de l’Aliança Tecnològica
El conseller Huguet visita l’empresa LAMICAT a Amposta, on presenta el projecte 

L’Antena s’ instal.larà amb l’objectiu de

generar un mercat tecnològic català que

aporti competitivitat a les empreses

Valor Afegit

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea, en la seva sessió del dia 15 de
novembre de 2010, va aprovar el projecte tècnic redactat per a fer la “urbanització que
manca de l'annex al projecte d'urbanització de la zona d'Hosta-sol 2ª fase per tal de
seccionar el projecte en dues fases constructives” de L'Aldea, promogut per
l'Ajuntament i redactat per l'arquitecte Sr. Albert Guilera i Sabadell.

Restarà exposat al públic a la Secretaria de la Casa de la Vila, per un termini d'1 mes,
a l'objecte de presentació de reclamacions o al·legacions, i s'entendrà definitivament
aprovat per part d'aquesta Corporació, sense necessitat d'acord en aquest sentit de
l'Ajuntament, pel cas de què al llarg de l'exposició pública no es formuli cap al.legació
ni reclamació en vers ell, seguint-se els tràmits legalment determinats.

L'Aldea, 16 de novembre de 2010.

L'Alcalde,
Daniel Andreu i Falcó.

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de l'Aldea, en la seva sessió del dia 15 de
novembre de 2010, va aprovar el projecte tècnic redactat per a fer la “urbanització
pavimentació i serveis al carrer Pau Casals” de l'Aldea, promogut per l'Ajuntament i
redactat pel Servei d'enginyeria municipal de la Diputació de Tarragona.

Restarà exposat al públic a la Secretaria de la Casa de la Vila, per un termini d'1 mes,
a l'objecte de presentació de reclamacions o al·legacions, i s'entendrà definitivament
aprovat per part d'aquesta Corporació, sense necessitat d'acord en aquest sentit de
l'Ajuntament, pel cas de què al llarg de l'exposició pública no es formuli cap al.legació
ni reclamació en vers ell, seguint-se els tràmits legalment determinats.

L'Aldea, 16 de novembre de 2010.

L'Alcalde,
Daniel Andreu i Falcó.
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I cada any, també, l’Onada
vol aportar-hi el seu gra-
net de sorra a la causa.
Aquest passat diumenge
21 de Novembre al centre
civic de Deltebre, l'Onada
Deltebre va organitzar una
festa per recaptar diners
per la Marató de tv3
2010, aquest any dedicat
a les lesions medulars.
Fou tot un èxit de concen-
tració, de participació i d’
assistència. Més de 1000
persones van apropar-s´hi

per poder gaudir de l'ac-
te. Moltes associacions
de diferents tipus, esporti-
ves, musicals, de dança,
d'humor...  van amenitzar
la tarda, una gran quanti-
tat de persones o repre-
sentants d’ aquestes d'as-
sociacions assistents, a
travès de diferents activi-
tats i habilitats van fer

riure i vibrar al públic. Rifa
de regals, gràcies a la
col.laboració dels
comerços del poble;
Refrescs, crispetes i  per
finalitzar l'acte, xocolata
amb xurros per a tots...
Deltebre és un poble soli-
dari i gràcies a aquestes
diverses col.laboracions
es va poder  omplir de

gom  a gom el  centre
cívic del municipi. Grans i
petits van poder gaudir de
la festa, un gran nombre
de voluntaris van estar
dedicats a l'atenció de
tots els assitents. 
Els professionals de
l'Onada Deltebre assegu-
ren que ha valgut la pena
tant d'esforç en l'organit-

zació de l'acte, ja que els
resultants van estar molt
satisfactoris. La mobilitza-
ció de la societat catalana
entorn de La Marató de
TV3 és un dels trets que
converteix aquest progra-
ma en un esdeveniment
únic, en una festa cololec-
tiva que transcendeix el
plató televisiu. 
Per cada nova edició de
La Marató, la ciutadania
pren la iniciativa en l'orga-
nització d'actes festius
que tenen com a objectiu
incrementar el marcador
del programa. Són moltes
les fórmules que les enti-
tats ideen per recaptar
diners en un ambient par-
ticipatiu i solidari. 
Així, trobem que en el
miler d'activitats que s'or-
ganitzen cada any hi ha
concerts, competicions
esportives, festivals,
caminades o dinars, per
esmentar-ne alguns exem-
ples. 
Però, més enllà dels
diners recollits, les activi-
tats populars convertei-
xen el dia de La Marató en
una festa fixa del calenda-
ri que caldrà marcar en
vermell.

L’Onada Deltebre organitza una festa
per recaptar diners per la Marató

La Marató de TV3 és
una gala solidària o
telemarató que realit-
zada anualment per
TV3 el diumenge abans
de Nadal impulsat per
Televisió de Catalunya i
la "Fundació La Marató
de TV3". La primera
edició es va fer el 1992
i cada any el tipus de
malaltia és diferent.
Cada any es recapta
una mitjana de set
milions d'euros.

Més de 1000 persones van omplir el centre cívic de Deltebre

Tot un conjunt d’activitats van fer «vibrar» grans i petits, allí assistents

REDACCIÓ

El centre cívic de Deltebre, ple de gom a gom.
CEDIDA

A l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar se li han concedit
11 plans d'ocupació que
inseriran laboralment  un
total de 59 persones atu-
rades durant un període
de 6 mesos i treballant el
70% de la jornada.
D'aquests 11 plans, cinc
s'inicien dilluns vinent i els
altres sis a partir del mes
de juny de 2011. “Els
plans d'ocupació són una
mesura de foment de l'o-
cupació que el Servei
d'Ocupació de Catalunya
(SOC) potencia per tal de
facilitar un lloc de treball a
les persones en situació
d'atur, especialment a les

que tenen més dificultats
per a la inserció laboral,
oferint-los alhora una for-
mació pràctica i una expe-
riència laboral perquè la
seva incorporació en el
mercat laboral pugui fer-
se en millors condicions”,
ens explicava Andreu
Martí, alcalde de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar. 
Els plans són els
següents: DIGITALITZA'T:
Actualitzar informàtica-
ment les dades d'interès
general existents a l'arxiu
històric municipal. PROTE-
GIM LA NATURA: Creació
per part de 10 persones

d'una franja de protecció
que separi la massa fores-
tal de la zona urbanitzada
a fi de vigilar i prevenir
possibles incendis fores-
tals.  
DEIXA'T SEDUIR PER L'A-
METLLA DE MAR: Creació
i divulgació de nous recur-
sos turístics envers l'orni-
tologia i el turisme gas-
tronòmic i alhora contri-
buir a  promoure el desen-
volupament turístic i
comercial del nostre muni-
cipi. ANEM PER
FEINA: Rehabilitació i
construcció d'equipa-
ments de titularitat munici-
pal; en concret, construc-

ció d'un nou abocador
municipal a Calafat i arran-
jament de l'abocador ubi-
cat al Torrent del Pi. És
per a sis persones. XINO-
XANO: Realitzar tasques
de neteja i manteniment
de camins, lligallos i sen-
deres ubicats al terme
municipal de l'Ametlla de
Mar i que contribuiran a
promocionar un model de
població on el patrimoni
històric sigui el seu princi-
pal atractiu. 
Hi haurà 2 plans per
aquesta finalitat amb sis
persones cadascú. UN
ENTORN AMABLE: Reforç
dels serveis amb sis tre-

balladors ja existents de
recollida dels residus
durant l'època en què el
municipi compta amb més
visitants. Es recollirien els
residus de cartrons i plàs-
tic als comerços, triatge i
gestió dels impropis a la
planta de transferència,
recollida I transport dels
residus mal dipositats a
les illes de contenidors,
control I manteniment de
les illes de contenidors,
etc. CIVISME I RESPECTE
ENVERS LA NATURA:
Promoció i protecció del
medi natural mitjançant la
figura de tres informadors
mediambientals.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat 
11 plans d’ocupació a l’Ametlla de Mar

Inseriran laboralment un total de 59 persones aturades durant un període de 6 mesos

L'Ajuntament de Tortosa
iniciarà a finals d'any les
obres de construcció
d'un pas de vianants pro-
visional sobre l'espai que
fins fa poc ocupaven les
antigues vies del tren, al
costat de l'estació. La
nova obertura enllaçarà
els carrers Ronda Docs i
Ronda Reus i escurçarà
el trajecte a peu entre el
barri del Temple i l'eixam-
ple i centre de la ciutat.
Encara que aquest pas
per a vianants és provi-
sional suposa la consecu-
ció d'una antiga reivindi-
cació de l'Ajuntament,
des que les vies del tren
van quedar en desús
amb la conversió de
Tortosa en estació inici i
final de trajecte, i implica
també trencar per prime-
ra vegada la barrera físi-
ca que aquest espai
ferroviari ha suposat a la
ciutat durant l'últim
segle. 

Construcció d’un
pas de vianants
en l’espai de les
antigues vies de
tren de Tortosa

El Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i el Montsià (Code)
ha posat punt i final a una
nova campanya contra el
mosquit al Delta de
l'Ebre, tasca que realitza
des de fa 20 anys. Però
l'esforç per fer que
aquest insecte perjudiqui
el mínim possible els
habitants i turistes del
Delta de l'Ebre pot fer
ara un pas enrera per la
limitació dels tracta-
ments aeris que vol impo-
sar la Unió Europea. Des
del Code es treballa
intensament (i en
col·laboració amb d'al-
tres zones afectades)
per aconseguir una
excepció en la normativa
espanyola, pendent d'a-
daptar-se als mandats
europeus. Segons expli-
quen els responsables de
l'organisme, l'ús d'avio-
netes per realitzar tracta-
ments resulta imprescin-
dible en un lloc com el
Delta.

Final d’una nova
campanya contra

el mosquit al
Delta de l’Ebre
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161 cartes, 18 postals i
9 documents d'índole
diversa és el llegat que
la família del músic tor-
tosí Joan Moreira ha
posat a disposició de
l'Ajuntament de Tortosa
en format digital. La
donació de l'arxiu digita-
litzat ha estat escenifica-
da avui entre la família
del músic i l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, el
qual ha recollit el llegat
expressant que "Moreira

és un personatge a rein-
vindicar, una persona
polifacètica amb una
activitat de primer ordre
en la vida cultural de la
ciutat en el seu moment
i, essencialment, molt
proper al poble". La
família de Moreira, així
mateix, ha fet donació a
través del consistori tor-
tosí d'aquesta digitalitza-
ció a l'Arxiu Comarcal de
les Terres de l'Ebre. El
treball d'ordenació i
selecció del material ha
estat a càrrec de Josep
Maria Gasulla, el qual ha
valorat especialment la
íntima relació que es va

establir entre Pedrell i
Moreira a partir del seu
primer contacte episto-
lar, que va quedar plas-
mat en un targeta postal
datada el 21 d'octubre
de 1910 -ara ha fet, així,
100 anys- en la qual
Pedrell acepta rebre a
Moreira a casa seva
quan aquest darrer li
demana parlar-li perso-
nalment de l'homenatge
que la ciutat de Tortosa
té previst oferir a l'insig-
ne musicòleg i que va
tenir lloc, finalment, just
un any després. La rela-
ció entre ambdós perso-
natges es va incremen-

tar amb el pas del
temps, arribant a inter-
canviar-se fins a 3 i 4
cartes setmanals. 
En moltes d'elles,
Pedrell alliçona a
Moreira en aspectes
musicals. Aquests docu-
ments resulten enorme-
ment interessants a l'in-
corporar pentagrames
dibuixats pel mateix
Pedrell.
Així mateix, s'ha fet
pública la futura reedició
del llibre de Joan
Moreira "Del bon humor
tortosí o l'exaltació dels
humils", que es troba ja
digitalitzat i a l'espera
de poder-se posar a l'a-
bast del gran públic.
Aquesta obra recull en
una primera part més de
2.800 malnoms de l'ám-
bit del municipi, i en una
segona 65 capítols dedi-
cats a diferents perso-
natges de la vida tortosi-
na de l'època.

A partir d’un model d’intervenció que situa les dones com a subjectes actives de l’atenció

REDACCIÓ

Ercros replica 

«Mercuri Zero»

d’Ecologistes en Acció

La Direcció General de
Qualitat Ambiental del
Departament de Medi
Ambient ha elaborat un infor-
me sobre les emissions de
mercuri de la planta d'Ercros
a Flix arran de l'alarmant
informe de l'organització
Ecologistas en Acción, on
assegurava que els nivells
de mercuri emesos per la
fàbrica superaven en 125
vegades més les recomana-
cions de l'Organització
Mundial de la Salut (OMS).
Un dia després de donar-se
a conèixer l'informe, Ercros
replicava que les emissions
en cap cas superaven els
límits. De manera paral·lela,
Medi Ambient elaborà i va
trametre un informe exhaus-
tiu sobre l'assumpte a
l'Ajuntament de Flix.

Els acusats pel crim

d’Alcanar es 

contradiuen 

Els dos acusats de matar
una parella a Alcanar el
desembre del 2008 han
negat haver comès el doble
assassinat, però han argu-
mentat versions totalment
contradictòries. 
Aquest dilluns ha començat
a l'Audiència de Tarragona el
judici per aquest crim.
Rubén Sánchez, el primer en
declarar, ha assegurat que
només va anar a sopar a
casa de la víctima, que l'ha-
via d'ajudar a vendre la seva
finca i ha negat que maqui-
nés un robatori i que els
matés. 
El segon acusat, ha assegu-
rat que tots dos i un menor
d'edat, ja condemnat pels
fets, van preparar el robato-
ri i que els altres dos van tor-
turar les víctimes.  

L'artista cubà-novaiorquès
Jorge Rodríguez-Gerada i
ciutadans de les Terres de
l'Ebre s'han unit aquest dis-
sabte pasat per lluitar con-
tra el canvi climàtic amb la
figura de la cara gegant
d'una nena d’Amposta,
representada per centenars
de persones. Un satèl·lit a
640 quilòmetres de la Terra
ha fotografiat la figura de la
cara de la nena desitjosa de
veure el Delta sobreviure a
les amenaces de l'escalfa-
ment global, segons els
organitzadors. L'obra d'art
efímera al Delta de l'Ebre és

una de les que es realitza-
ran en més de 15 llocs d'a-
rreu del món entre el 20 i el
27 de novembre com a part
d'un projecte artístic global
350 Earth. Les figu-
res, que es representaran al
Canadà, Mèxic, República
Dominicana, el Brasil,
Islàndia, el Regne Unit,
Egipte, Índia, Maldives, la
Xina, Austràlia i els Estats
Units, van arribar una set-
mana abans del comença-
ment de la cimera de les
Nacions Unides sobre el
clima, que intentarà arribar
a un tractat global sobre el
clima.

Centenars de persones representen 
la cara d’una nena al Delta,

per lluitar contra el canvi climàtic

REDACCIÓ

La Fundació Ictus-Aquest
proper 2 de desembre l’insti-
tut de Tortosa durà terme, al
seu laboratori, un taller prèc-
tic "Estrelletes· de Mig Camí,
mite, llegenda, realitat, dins
del programa de la Setmana
de la Ciència. El taller es cen-
trarà en l’ús de la lupa bino-
cular, identificar fòssils d'es-
trelletes, reconèixer altres
fòssils i elaboració d'un
model, a càrrec d'Alvaro
Arasa Tuliesa, amb una dura-
da entre 60 i 75 minuts. El
treball amb lupa binocular
aporta una gran quantitat de
recursos didàctics al labora-
tori. 
Amb alguna que altra sessió

de laboratori els alumnes de
l’institut ja han anat desco-
brint diferents organismes
fòssils a la zona de Mig Camí
de Tortosa que els ha per-
més elaborar un bloc diagra-
ma tot representant els dife-
rents organismes que hi
vivien en aquell mar del prin-
cipi del Cretaci. 
La percepció final de l'alum-
ne és que amb l'observació
sistemàtica es poden fer
reconstruccions del medi
ambient en el que vivien els
organismes. I així, començar
a entendre que el paisatge,
amb el pas de 100 milions
d'anys, pot canviar moltíssim
com en aquest cas.

La setmana de la ciència estudia les estrelletes
de Mig Camí a Tortosa

Aquest Protocol ha estat
definit amb poc més d'any i
mig de feina constant i con-
sensuada per tots els inte-
grants del Circuit i es conver-
teix en el primer de tot el
país en aconseguir establir
les bases per afrontar millor
aquesta xacra social. Aquest
document ha esta elaborat
per la Comissió Tècnica
(òrgan gestor) del Circuit per
a l'abordatge de la violència
masclista de les comarques
de les Terres de l'Ebre i con-
sensuat pels 4 equips
comarcals que treballen en
la coordinació dels mecanis-
mes d'actuació en aquest

territori. Els objectius són
contribuir a l'eradicació de la
violència masclista a partir
d'un model d'intervenció que
situï les dones com a subjec-
tes actives de l'atenció. El
desplegament territorial d'a-
quests circuits respon al
compliment de la Llei del
dret de les dones a eradicar
la violència masclista, apro-
vada el mes d'abril de 2008.
Aquesta llei estableix les
competències de les dife-
rents administracions de
Catalunya en la lluita contra
aquesta problemàtica, dóna

molta importància a les
estratègies de prevenció, i
estableix les bases d'una
coordinació continuada
basada en la col·laboració i
la cooperació mútues.
Aquest 2010 les dones de
les Terres de l'Ebre ateses
als 5 Serveis d'Informació i
Atenció a les Dones (SIADS)
de les quatre comarques de
l'Ebre i de Tortosa, a més de
les que s'adrecen directa-
ment a l'Oficina de l'Institut
Català de les Dones de
Terres de l'Ebre ha estat 709
dones. D'aquestes, 182 han

estat en situació de violència
masclista i se'ls ofereix
assistència psicològica i jurí-
dica des dels centres espe-
cialitzats del territori.
Aquestes xifres són lleugera-
ment superiors que les
d'anys anteriors per dos
motius, segons ha explicat la
coordinadora territorial de
l'ICD, Alícia Gamundi, «d'una
banda, creiem que ha pogut
influir la crisi i, sobretot, per-
què ha aflorat un sector de
dones, de més edat, que
durant molt temps havien
callat la seva situació».

Nou protocol per abordar la 
violència masclista

La presidenta de l'Institut
Català de les Dones (ICD),
Marta Selva, acompanya-
da pel delegat del Govern
a les Terres de l'Ebre,
Lluís Salvadó, i la coordi-
nadora territorial de l'ICD,
Alícia Gamundi, presenta-
ven aquest passat
dimarts, 23 de novem-
bre, a Tortosa el Protocol
per a l'abordatge de la
violència masclista a les
Terres de l'Ebre, l'objectiu
del qual és millorar la
qualitat de la resposta en
relació a les dones que
pateixen violència mas-
clista. 

REDACCIO

Presentació del nou Protocol a la seu de la Delegació del Govern.
cedida

REDACCIÓ

Donació a l’arxiu de Tortosa,
de documents i cartes de Moreira

La familia del músic tortosí posa a disposició de l’ajuntament 
part del llegat de l’artista

societat
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Els candidats de CIU de les
Terres de l'Ebre, Meritxell
Roigé, Xavier Pallarès i
Jordi Roé, han comparegut
en roda de premsa a la seu
de CIU per donar a conèi-
xer mesures per potenciar
el sector. Per una banda,
Jordi Roé -candidat al
Parlament per les Terres
de l'Ebre i agricultor- és un
símbol dels joves ebrencs
que han escollit treballar la
terra i és un exemple de l'a-
posta de CIU pels joves
agrícoles del territori.
Segons Roé “necessitem
un departament que sigui
pròxim als agricultors,
ramaders i pescadors, que
els joves que decideixin tre-
ballar al sector primari tin-

guin el recolzament neces-
sari per part de les admi-
nistracions”.
D'altra banda, Xavier
Pallarès, candidat de la
Terra Alta al Parlament, ha
destacat la importància del
sector agroalimentari a
Catalunya i ha explicat les
6 mesures de CIU per
potenciar l'agricultura a les

Terres de l'Ebre:
millorar les rendes dels
pagesos, controls en l'àm-
bit sanitari, promoció del
sector i obertura de barre-
res per facilitar l'exporta-
ció, comptar amb una
administració consultora,
propera i restar la burocrà-
cia, augment de la
formació, ajudes a la gent

gran i facilitar la incorpora-
ció dels joves. Pallarès ha
destacat que “CIU entén
que el sector agrari és la
base de l'equilibri territo-
rial”. CiU fa un crida a la
participació a les urnes pel
proper diumenge 28 de
novembre. 
«Els catalans som gent tre-
balladora i lluitadora i el dia

28 ens mereixem un canvi,
Convergència i Unió treba-
llarà pel canvi”:
“Convergència i Unió fa una
aposta clara per l'agricultu-
ra i pels joves, però no
donant subvencions als
què ni treballen, ni estu-
dien, ni ho volen fer, sinó
ajudant a aquells joves que
s'esforcen dia a
dia per tirar endavant”.
CiU també fa una crida a la
prudència, “les eleccions
es guanyaran a les urnes el
diumenge 28 quan la gent
reivindiqui el canvi”, que
“Montilla també és un Ni-Ni
perquè Ni ha guanyat les
eleccions, Ni
estava preparat per gover-
nar”. 
Propostes com
l'abolició de l'impost de
successions o l'eliminació
de la llei dels 80 km/h.
Segons CiU hi ha una crisi
econòmica, una crisi social
derivada de la crisi econò-
mica, una crisi institucional
i una crisi política,
“vivim en un moment molt
complicat, però Catalunya
sempre se n'ha sortit
amb esforç i treball, no
amb resignació”. 

CiU presenta les seves propostes en
matèria d’agricultura a l’Ebre

Convergència i Unió ha
presentat les propostes
per potenciar el sector
agroalimentari a les
Terres de l'Ebre, en el
marc de les eleccions
al Parlament del proper
28 de novembre.

Formació en el sector primari, un sector bàsic en l’economia del territori

El partit polític garanteix el «reequilibri territorial»

REDACCIÓ

CiU afirma que  aquests 7 anys «s’ha governat malament»
CEDIDA

La candidata de PSC Núria
Ventura ha explicat quines
són les propostes dels
socialistes ebrencs en
l'àmbit cultural, entre les
quals destaca la creació
de l'Institut de Cultura
Popular Ebrenca. Aquest
òrgan vetllaria per l'etno-
grafia cultural i per posar
en valor el patrimoni cultu-
ral, material i immaterial
del Montsià, de la Ribera
d'Ebre, de la Terra Alta i
del Baix Ebre; amb mani-
festacions importants del
nostre teixit cultural com
la jota o les bandes de
música. També ha presen-
tat a Sant Carles de la
Ràpita les seues propos-

tes relacionades amb
infraestructures a les
Terres de l'Ebre. Aquests
projectes pretenen situar
el nostre territori en una
important cruïlla de comu-
nicació, amb millores de la
xarxa ferroviària i de
carreteres. Segons els
socialistes, les Terres de
l'Ebre tornaran a ser un
territori “oblidat” en inver-
sions; hi haurà un “retro-
cés” en les polítiques
socials, i es recuperaran
els transvasaments, si CiU
governa.  També afirmen
que els socialistes garanti-
ran el cabal ecològic per
al riu, i es pregunten si
caldrà tornar a traure “les

samarretes amb el nus” -
símbol de la lluita contra el
transvasament- si Artur
Mas guanya les eleccions.
Calculen que CiU vol reta-
llar un miler de places de
metges, mossos i mestres
en el cas de les Terres de
l'Ebre, amb la seua política
d'aprimament de l'adminis-
tració catalana. Lamenten
que CiU no haja dit encara
“què pensa fer amb la
vegueria de l'Ebre i amb el
riu”. 
La candidata Ventura ha
destacat que el tripartit ha
invertit més de 700
milions al territori, i que
els 48 diputats de CiU
“només han servit per

votar en contra de la llei
de vegueries”. “No ens
podem permetre un retorn
al passat, als pactes entre
CiU i el PP”, va concloure
Ventura, just abans de cri-

dar a la participació per
“fer possible una remunta-
da històrica”. “CiU no va
tenir cap problema a ven-
dre's el territori a canvi de
mantenir-se al poder”.

Celestino Corbacho fa una crida a l’electorat socialista,
convençut que les enquestes estan equivocades

El número 3 de la llista electoral del PSC per Barcelona recolza les propostes ebrenques

El Departament de
Treball ha destinat 3,2
MEUR per a millorar la
inserció laboral de per-
sones amb discapacitat
o malaltia mental de les
Terres de l'Ebre que han
beneficiat més de 250
persones en el període
2008 - 2010. 
En concret, s'han desti-
nat 242.000 d'euros per
a desenvolupar diferents
programes adreçats a
millorar la inserció labo-
ral en el mercat ordinari
i gairebé 3MEUR als cinc
Centres Especials de
Treball (CET) de Terres
de l'Ebre.
Aquests són els princi-
pals resultats aconse-
guits amb el desenvolu-
pament de l'Estratègia
per a la inserció laboral
de persones amb disca-
pacitat a Catalunya,
impulsada pel
Departament de Treball,
que conté 60 mesures. 

3,2MEUR per
millorar la

inserció laboral
de persones

discapacitades 

El ple de l'Ajuntament de
Tortosa va aprovar, amb
l'abstenció d'ICV i el vot
en contra del PSC, la
modificació del pla de
sanejament financer,
amb l'objectiu d'adaptar-
se a la norma estatal que
impedeix a la majoria d'a-
juntaments endeutar-se
durant el 2011. Així,
abans d'acabar l'exercici
actual, el consistori
podrà contractar un crè-
dit d'1,5 milions d'euros,
per fer front a les obliga-
cions previstes pel 2011,
i a algunes inversions.
Per exemple, l'acaba-
ment de la reforma de l'e-
difici de l'ajuntament, la
canalització del barranc
de la Llet, les connexions
elèctriques del centre
cultural L'Escorxador i la
participació municipal en
les obres de l'arxiu de la
catedral. 

Tortosa modifica
el pla de

sanejament
financer
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Així les coses, els republi-
cans aposten per crear un
organisme que tingui com
a prioritat aglutinar les
manifestacions culturals
del territori, promocionar
les noves creacions i els
nous talents artístics, orga-
nitzar jornades de reflexió i
plantejaments de futur
com el Congrés de Cultura
Tradicional i Popular de les
Terres de l'Ebre, i difondre
la cultura ebrenca arreu.
ERC ha proposat també
crear un centre internacio-

nal de recerca sobre el
canvi climàtic amb projec-
ció internacional i capaci-
tat per trobar solucions als
efectes d'aquest fenomen
al delta de l'Ebre. El candi-
dat republicà per les
Terres de l'Ebre i número
dos per la circumscripció,
Lluís Salvadó, ha posat

sobre la taula aquest pro-
jecte a partir de la integra-
ció dels tres centres que
actualment ja apleguen els
investigadors en aquesta
matèria al territori: la
Unitat d'Ecosistemes
Aquàtics de l'IRTA,
l'Observatori de l'Ebre i la
URV. Segons ha subratllat,

la seva coordinació gene-
raria una massa crítica i
noves sinergies per inter-
nacionalitzar l'activitat de
recerca i aconseguir fons
europeus per al seu funcio-
nament. El candidat d'ERC
a la presidència de la
Generalitat, Joan
Puigcercós, va alertar

aquest divendres les
Terres de l'Ebre que CiU i
el PPC representen el
transvasament i el cemen-
tiri nuclear. Puigcercós va
assegurar que el dia 28
està en joc 'el passat, el
transvasament, el cementi-
ri nuclear d'Ascó, el monu-
ment franquista de
Tortosa'. El futur, segons
el líder republicà, és ERC,
'la fibra òptica, els serveis
socials, les escoles bres-
sol'. D'altra banda, va afir-
mar que 'allò que generem
ha de romandre' al
Principat perquè 'fa massa
temps' que Catalunya està
'rescatant Espanya'. La
federació d'ERC a les
Terres de l'Ebre ha editat
un tríptic per informar de
l'acció de govern dels
republicans i enumerar els
seus 10 compromisos per
a les Terres de l'Ebre. En
aquest material, que ERC
ha fet arribar a 60.000
llars del territori, es contra-
posen projectes com el
campus de Tortosa, el
pont de Sant Jaume i
Deltebre, la candidatura
Ebre Biosfera, la vegueria i
la fibra òptica; amb els de
CiU.

La creació del Consell de Cultura i un
Centre de recerca sobre el canvi climàtic

El candidat d'Esquerra
per les Terres de l'Ebre
a les eleccions al
Parlament, Lluís
Salvadó, ha proposat la
creació del Consell de
Cultura de les Terres de
l'Ebre. Salvadó ha afir-
mat que cal trencar
amb la percepció que
la cultura de l'Ebre és
una cultura perifèrica i
marginal, i dignificar i
promocionar els seus
trets característics.

Prpostes que ERC ha presentat aquesta setmana a la ciutadania

«CiU i PP representen el transvasament i el cementiri nuclear», afirmen els republicans

REDACCIÓ

«El futur del territori passa per ERC»
CEDIDA

El candidat d'ICV a les
eleccions al Parlament,
Joan Herrera, ha visitat
aquest les Terres de l'Ebre
per presentar les seves
propostes pel territori.
Herrera ha defensat que
en els darrers anys s'ha
invertit al territori com no
s'havia fet mai, però que
des d'ICV es treballarà
perquè aquesta inversió
vagi més enllà i garanteixi
l'estabilitat econòmica,
industrial i ambiental de
les Terres de l'Ebre. El seu
objectiu, fer costat al
número dos d'ICV per
Tarragona, el regidor tor-
tosí Jaume Forcadell, que

segons les últimes
enquestes tindria possibili-
tats d'entrar al Parlament.
Herrera va reivindicar el
reequilibri territorial i les
inversions que el tripartit
ha fet a les Terres de
l'Ebre. 
“Però volem més inversió
per garantir la viabilitat
econòmica, ambiental i
industrial del territori”, va
dir. 
Herrera també va defen-
sar les polítiques ambien-
tals i d'aigua del tripartit,
ja que han permès ente-
rrar els transvasaments
de l'Ebre, netejar el pantà
de Flix, i evitar “hipote-

ques” com el magatzem
nuclear. El candidat d'ICV-
EUiA a les eleccions al
Parlament, Joan Herrera,
ha criticat que el debat
cara a cara entre els can-
didats de CiU i el PSC,
Artur Mas i José Montilla,
'intenta polaritzar la cam-
panya fent veure que és
una cosa de dos, però
tenim la sort que aquest
país és plural'. Herrera ha
lamentat que els socialis-
tes 'volen construir una
realitat impossible on el
PSC pugui governar en
solitari després que
Montilla hagi estat presi-
dent gràcies a una majoria

plural d'esquerres'. El can-
didat ecosocialista ha rei-
terat que 'aquesta cam-
panya no és entre dos,

sinó entre molts, i a qui no
li agrada que això sigui així
intenta fer veure una altra
cosa'.

Joan Herrera garanteix l’estabilitat econòmica i
industrial i ambiental de les Terres de l’Ebre

El candidat d’ICV defensa que mai s’havia invertit al territori com en els últims anys

El Departament de
Política Territorial i Obres
Públiques (DPTOP) ha
adjudicat les obres de
construcció de les
variants d'Olost (Osona) i
de Sant Jaume d'Enveja
(Montsià) per valor
d'11,3 MEUR. Les noves
variants permetran millo-
rar la mobilitat en
aquests municipis, així
com la fluïdesa i segure-
tat del trànsit. La variant
d'Olost tindrà una longi-
tud de 2,5 quilòmetres i
discorrerà pel costat est
de la població. Els tre-
balls començaran la pri-
mavera vinent i tindran
una durada de 13
mesos. Pel que fa a la
variant de Sant Jaume
d'Enveja, tindrà 960
metres i permetrà millo-
rar l'accessibilitat al nou
pont sobre l'Ebre. Els tre-
balls començaran la pri-
mavera vinent i tindran un
termini d'execució de 9
mesos.

Obres de
construcció de la
variant de Sant
Jaume d’Enveja

L'alcalde de Sant Carles
de la Ràpita, el socialista
Miquel Alonso, i la regido-
ra de Turisme, Rosa
Anglès, han comparegut
aquest dimarts, davant
els mitjans de comunica-
ció, per fer una valoració
dels fets succeïts en rela-
ció a la jornada tècnica
de turisme, mar i gastro-
nomia que s'havia de
celebrar aquest passat
dilluns, i que
Convergència i Unió va
impugnar, no podent-se
dur a terme. Miquel
Alonso ha acusat al par-
tit, a CiU, de “manca de
lleialtat institucional al
propi ajuntament i a tot el
poble de la Ràpita” i
també d'utilitzar les
Terres de l'Ebre com el
seu “cortijo”.

«Manca de
lleialtat

institucional»,
acusacions del
PSC rapitenc
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A través del nostre vot decidirem qui
ens representarà al Parlament de
Catalunya durant els propers quatre
anys. Per tal que el vot sigui amb crite-
ri, tothom s'ha dedicat durant els
darrers quinze dies a explicar el seu full
de ruta i a posar les seves propostes
sobre la taula, en aquest cas els polítics
que de manera maratoniana han passe-
jat eslògans, frases i discursos arreu
de territori. Tota aquesta informació ha
arribat a les persones gràcies, en gran
part, als mitjans de comunicació, que a
través de la televisió, la ràdio i la prem-
sa han donat cobertura als esdeveni-
ments. El Dixa'm Vore, de Canal TE,
seguint aquesta filosofia, s'ha sumat a
la causa d'informar i durant la setmana

prèvia a les eleccions ha modificat lleu-
gerament el seu format, perquè de
dilluns a divendres puguéssiu tenir a un
candidat al programa. Així, el dilluns
ens va acompanyar Jaume Forcadell,
candidat per ICV; el dimarts, Joan
Bertomeu pel PP; dimecres, Lluís
Salvadó per ERC; dijous, Núria Ventura
pel PSC i avui divendres, Meritxell Roigé
de CiU. En definitiva, tots van defensar
les seves polítiques, il·lusionats per
guanyar. I amb la nostra elecció, els pri-
mers guanyadors hem de ser nosal-
tres. Per tant, recorda: Ves a votar!. 
Tot seguit, en aquest especial elec-
cions de Més Ebre, en les planes
següents, oferim un extracte d’aques-
tes entrevistes del Dixa’m Vore.

Qui ens vol representar 
al Parlament de Catalunya?

JESÚS RUIZ

ELS CANDIDATS EBRENCS AL SOFÀ DEL DIXA’M VORE, AMB DIANA MAR

Demà passat, 28 de novembre, Catalunya despertarà amb la sensació que algu-
na cosa important està a punt de succeir, no perquè governen uns o perquè
governen els altres. La importància del dia recaurà directament en nosaltres, els
ciutadans..
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La pròpia Meritxell comentava que des-
prés d'eleccions probablement aga-
farà dos dies i el dimecres reprendrà
tota la feina. Un dels fets més destaca-
bles de l'entrevista, bastant distesa i
amena, la veritat, va ser quan li vaig
parlar de les probabilitats de canvi de
Govern i que les enquestes els dona-
ven la victòria, aquí Meritxell va canviar
el discurs al que des de començament
de campanya ens tenia acostumats el
partit de CiU. No hi havia eufòria i con-
venciment, sinó un «jo no m'acabo de
creure les enquestes, fins l'últim dia no
hi ha res guanyat». Obviament, el dis-
curs de Mas sobre la necessitat d'ac-
tuar amb humilitat i no pujar-se en
excés s’ha aplicat per part dels mili-
tants, i ara no saben si guanyaran,

esperarem a veure que passa! Pocs
minuts després quan ja ens trobàvem
en ple anàlisi del programa electoral
del partit, Roigé em confessava que el
partit espera governar sol, i que
només en casos puntuals arribar a
acords. Un altre detall interessant és el
punt que porten a l'apartat "Aigua" del
programa en què referent al "promoure
la interconnexió" on Roigé va puntualit-
zar que en cap moment això volia dir
que portessin al programa la intercon-
nexió de xarxes. Pel que fa a les críti-
ques cap als 23 anys de CiU i la feina
a les Terres de l'Ebre, convertint el
territori amb un abocador, Meritxell
només va dir, "pel que es veu fins el
2003 no existia res. És a partir d'a-
quest any que és crea el món".

"Pel que es veu fins el 2003 no existia res. És a
partir d'aquest any que es crea el món"

ALEIX BELTRAN

MERITXELL ROIGÉ NÚM. 4 PER LA CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA PER CIU

Roigé, només seure al sofà del Dixa’m, em va dir «estic molt contenta de veu-
re’t». Després em va explicar que veure’m volia dir que era l’última entrevista
de la campanya. És a dir, no era tan per la meva persona, sinó perquè s’aca-
bava l’anar cap a munt i cap a vall com una boja sense parar.

En un primer moment li vaig recor-
dar i preguntar pel Tripartit. Ventura
va respondre peò en un moment de
la conversa em va cridar l’atenció
una cosa que va dir, "el tripartit va
aportar, com toca, en democràcia
un nou govern substituint-ne un que
portava 23 anys", per tant per a la
Núria el tripartit sempre haurà estat
positiu, tot i que ara no ho veu pos-
sible. Com tampoc no veu visible un
pacte amb CiU, amb qui tenen idees
de govern molt diferents. Diferent
també és la visió del PSC respecte
d'ERC pel que fa a la independència
de Catalunya, ja que el seu partit
defensa un sobirania federal on
existeixin ponts de diàleg amb el

govern central. Quan vam arribar al
punt de l'educació va ser impossi-
ble evitar la setmana de vacances
de Febrer i les moltes queixes que
aquesta mesura ha generat tant en
la comunitat educativa i els grups
de pares. Però darrera de la setma-
na de Febrer ens trobem la figura
del conseller d'educació, Ernest
Maragall amb aquella celebre frase
"durant aquesta setmana podran
anar a esquiar" en un acte de
coherència la pròpia Núria reconei-
xia que, en el cas de ser exacta-
ment així, el comentari havia estat
del tot desafortunat, tenint en
compte la situació de crisi en la que
ens trobem. 

«El tripartit va aportar, en democràcia, el

canvi a un govern de 23 anys»

ALEIX BELTRAN

NÚRIA VENTURA NÚM. 2 PER LA CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA PER PSC

Aquestes eleccions li estan representant un repte, confessava Ventura en asseu-
re’s al nostre sofà. Conscient que les enquestes els donen un segon lloc, Ventura
està convençuda que al final faran una remuntada i guanyaran, per a sorpresa
de molts. Durant l’entrevista vam tenir temps per a tot, aquí van quatre pinzella-
des.
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I així va ser, Salvadó per la seva
banda em respongué “les nostres
terres som un territori que tenim unes
necessitats específiques, que neces-
sitem un projecte amb unes caracte-
rístiques pròpies i pensem que ens
hem de presentar com a Terres de
l'Ebre”. Amb aquesta pregunta vam
arribar a un dels punts més forts del
model polític que defensa el grup
d'Esquerra Republicana. La distribu-
ció geogràfica de Catalunya en
vegueries. Salvadó va par-
lar de la provincia de Tarragona, com
una cosa que ja pertany a la història,
al passat. Salvadó creu
que les Terres de l'Ebre tenim neces-
sitats diferents a les que pugui tenir el

Camp de Tarragona i que molts cops
estarem d'acord però en altres potser
no, i per tant “hem de parlar d'igual a
igual”. 
Un tema al que li va donar especial
rellevància va ser al fet de la necessi-
tat d’un canvi de model per tal de
fugir del que ell va anomenar unes
Terres de l’Ebre contenidor o a la
valenciana. 
Va deixar molt clar que la seva políti-
ca no és veurà condicionada per
estar al Parlament i a l’hora de pactar
ERC té molt clar el que vol Territori.
Va començar l'entrevista i la va aca-
bar animant a que tothom anés a
votar el diumenge i que “fossin gent
valenta”.

«S’ha d’anar a votar, aquells que siguin
valents que votin»

ALEIX BELTRAN

LLUÍS SALVADÓ NÚM. 2 PER LA CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA PER ERC

El seu torn va arribar el dimecres, meitat de setmana. I des de l’inici de l’entre-
vista, Salvadó va recordar que era molt important anar a votar. Un cop ja asse-
guts i preparats per «donar-ho tot» li vaig començar preguntant pel cartell i el
programa, que la formació havia fet espressament per a les Terres de l’Ebre.

Joan Bertomeu. Candidat número 2 del
PP per la circumscripció de Tarragona.
L'entrevista amb Bertomeu arribava el
dimarts. Amb Bertomeu vam parlar de
tot i sobretot quina prespectiva prenia el
seu partit cap a les Terres de l'Ebre. Van
haver moments àlgids, i en un d'aquests
Bertomeu em va dir “més d'una entrevis-
ta sembla que estiguem debatint”. Era
cert. Durant l'estona que ens va acom-
panyar vam saltar d'un tema a un altre
d'un punt de programa a altre, la veritat
és que ha estat una de les entrevistes
amb més ànima dels darrers temps. Al
començar vaig demanar-li que em defi-
nís política i molt amablement
Bertomeu, en aquest punt de l'entrevista
molt dócil, era el principi, em va parlar
que per a ell és molt necessària, perquè

és la manera d'arribar a acords. Per a
Bertomeu la política ha de passar per
descomptat pel diàleg i ha de partir pri-
mer que tot de la relació humana amb
respecte. Bertomeu sent que el seu par-
tit està marginat, que ningú vol pactar
amb ells, però que un cop passades les
eleccions els van a buscar per poder
governar. Ni molt menys ha oblidat que
fa quatre anys que Mas signès davant
notari que no pactaria amb el PP.
Bertomeu aquest acte el veu com una
ganivetada per l'esquena i ser molt poc
agraïts “perquè si fan memòria veuran
com amb Pujol vam col·laborar amb tot
i mai vam demanar res, i després van
fent aquestes coses”. M'agradaria que
no pintessin tan negre al PP, “no som l'o-
vella negra”.

«Si fan memòria veuran que amb Pujol
vam col·laborar amb tot»

ALEIX BELTRAN

JOAN BERTOMEU NÚM. 2 PER LA CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA PEL PP  

Aquesta frase correspon a un moment de l’entrevista, en què Bertomeu
recordava el molt que el Partit popular de Catalunya va col·laborar amb CiU,
«per a que després sortís Artur Mas signant davant de notari que no pactarien
amb el PP». Bertomeu va respondre a tot el que li vaig preguntar, sense gaires
acaloraments, es nota que és un persona que ha torejat en diferents places.



Forcadell va comentar que la gent
d'ICV estava molt convençuda que
estaven fent el correcte. 
«Estic content dels últims set anys
de govern». Durant l'entrevista es
va tractar el programa d'ICV, es va
fer balanç i se li va demanar l'opinió
del que convenia més. Forcadell va
parlar del model d'Iniciativa, en el
que no s'està disposat a que els
més febles (treballadors,
autònoms, empreses) paguen la
crisi. 
ICV defensa que la crisi l'ha de
pagar qui l'ha provocada: bancs,
multinacionals, especuladors... 
És necessita una reforma fiscal
urgent. I aquesta reforma el seu
partit la seguirà defensant tant si

està al Govern com si no. Va arribar
un moment en que es va parlar de
la possibilitat que ell arribi al
Parlament, ja que hi ha enquestes
que els donen un representant més.
Forcadell no va poder ni voler
dissimular la satisfacció que això li
provocaria «estaria molt bé, que
aquest grup parlamentari (referent-
se a ICV) tingués  un ebrenc, a
veure si ho aconseguim». 
Quan li vaig preguntar perquè
Herrera havia decidit lluitar per que
ell estés al Parlament, Forcadell em
va comentar «quan l'episodi de la
sequera, el nostre grup a les Terres
de l’Ebre ho vam passar molt
malament, en mig d'un foc creuat, i
ara potser troba que és de justícia».

«Estaria molt bé que ICV tingués un
ebrenc al parlament»

ALEIX BELTRAN

JAUME FORCADELL NÚM.2 PER LA CIRCUMSCRIPCIÓ DE TARRAGONA PER ICV

Amb l’entrevista a Jaume Forcadell vam obrir la secció «especial eleccions» on
cada dia repassàvem, a Canal TE, els programes dels partits polítics a través
d’entrevistes als seus candidats ebrencs. Forcadell va dir que estava molt tran-
quil, i així, ho va manifestar durant l’entrevista quan li vaig preguntar com ho
portava.
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José Luis Tarrazona, presi-
dent de l’Amposta, informava
el mateix dilluns que «he in-
sistit perquè el tècnic conti-
nués però la seua decisió ha
estat ferma». D’aquesta for-
ma, l’Amposta havia de bus-
car entrenador. La de Jordi
Fabregat era una possibilitat
molt consistent ja el dilluns la
nit. I dimarts va confirmar-se.

Albert Viñas també havia par-
lat amb Tarrazona però la de-
cisió del president estava
presa i la tornada de Fabre-
gat ja es va produir dimarts,

en el primer entrenament. El
tècnic ja va estar a l’Ampos-
ta, fins fa dues temporades,
quan va fitxar amb el Por-
tuense. Precisament el da-

rrer partit que va dirigir a
l’Amposta va ser al gener de
l’any passat, contra el Reus,
rival contra el que debutarà
diumenge vinent. Amb el
club ampostí cal recordar
que va aconseguir dos as-
censos. 

Aquesta setmana co-
mença una nova etapa: «amb
molta il.lusió, seguretat i
tranquil.litat. Es un club en el
que em vaig trobar força bé,
molt protegit. I sempre li es-
tic agraït. I quan em van ve-
nir a buscar, no podia dir que
no. En cap moment». 

El Reus, primer rival, des-
prés de dues jornades en les
que l’Amposta ha sumat un
punt: «és un equip consoli-
dat, que manté el mateix
bloc i que és capdavanter i
que lluitarà per repetir la pro-
moció d’ascens. Sense dub-
te, serà un partit complicat»,
deia Fabregat. 

Nando Crespo, segon en-
trenador, i Miquel Bes, prepa-
rador físic, seguiran al cos
tècnic. La directiva i el propi
Fabregat els ho van demanar
i van decidir continuar. Bece-
rra, Moha i Gerard són baixa.
Gerard, després de fer-se
una resonància, s’ha pogut
comprovar que no té els lli-
gaments creuats trencats.
Es una distensió.  

Record a ‘Pita’
Finalment, dir que diumen-

ge, abans del derbi, hi haurà
un emotiu record a Pitarque.

Fabregat torna a l’Amposta

Dilluns es coneixia la
notícia de la dimissió
d’Angel Garcia. El tèc-
nic va informar a la di-
rectiva que era per
motius personals. No
havia existit cap ul-
timàtum. I, tot i que
questionat per un sec-
tor de l’afició, pel joc,
fou una notícia inespe-
rada aquesta setmana.

TERCERA DIVISIÓ

Debutarà diumenge contra el Reus (17 h), en el derbi provincial de la jornada

M.V.

La Rapitencaca golejar el
Peralada (4-0), amb hat trick
de Callarisa i un gol deTeixidó.
Hugo Espinosa fouqui vaas-
sistir en tres dels gols.

La Rapitenca fou superior
però no va ser fins el 2-0, gol
fantasma protestat pels visi-
tants, quan va poder reflectir-
ho. 

La victòria reforça al con-
junt rapitenc després de la de-

rrota a Vilassar. I el reforça a
casa on està intractable.

I això que hi ha baixes sen-
sibles a la davantera. El jove
senienc, David Callarisa, està
explotant. Ha madurat iha
agafat responsabilitats. Va
ser clau. La Rapitenca visitarà
diumenge el camp del Mont-
cada (12 h). L’objectiu és po-
der fer un salt de qualitat. L’e-
quip és fort a casa però li
manca un triomf fora per im-
pulsar-se. El panorama, per

les baixes, és similar al de la
setmana passada. Gilabert,
Parra, Puig, Miki i Alex estan
lesionats. Diumenge passat
va debutar Oscar Gonzalez,
procedent del Sant Jordi.

La Rapitenca buscarà un salt de qualitat
Amb nombroses baixes, visitarà el Montcada diumenge (12 h)

REDACCIÓ
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El Tortosa, com li ha passat
en altres desplaçaments, no
va començar ben posat el
partit a Guíxols. I els locals
van avançar-se amb el 2-0 i
van gaudir d’altres opcions
que va evitar Povill. A la
represa, va haver-hi reacció
però no fou suficient. Maikel
va marcar el 2-1 però el
Guíxols, que ho havia pogut
fer abans, va sentenciar des-
prés amb el 3-1.
Vitcòria justa dels gironins i

ara ja cal pensar en el partit
de diumenge, contra el cuer
San Cristobal (17 h).
Carlos Blanch, tècnic del
Tortosa, avisava dient que
«no ens hem d’enganyar i
insistir en què el Tortosa està
en un període de creixement.
Per tant, el rival és, com tots
els altres, molt complicat i
hem d’afrontar el partit amb
molta intensitat i concentra-
ció des del primer minut».
Borrull, sancionat, i Marc,
recuperant-se de la lesió, són

baixa. Tornen Toni i Alex. I
Joseph pot fer-ho després de
la sanció. No obstant, cal
veure com es troba anímica-
ment després de la notícia
que va commocionar el club.
Un germà del jugador, per
l’impacte d’un raig, va perdre
la vida a Camerun mentre
jugava. 
Una notícia tràgica. «Estem
tots amb ell, fent-li costat en
uns moments molt delicats i
més pel fet de que està molt
lluny de casa, de la seua

família. Aquí la seua família
som nosaltres i estem aju-
dant-lo i donant-li el màxim
suport», comentava el tècnic
roigiblanc, Carlos Blanch.  

No ha de ser un partit trampa
El Tortosa rebrà diumenge (17 h) el cuer, el San Cristobal, equip que encara no ha guanyat

MV

PRIMERA CATALANA

Jordi Fabregat tornarà a entrenar a l’Amposta.
L’EBRESPORTIU

El darrer partit de
Fabregat amb l’Amposta
en l’etapa anterior fou, a

casa, contra el Reus.
Diumenge debutarà

contra el mateix rival.

Contra el Reus

Carlos Blanch: «el Tortosa
està en un període de
creixement. No ens hem
d’enganyar que serà un
partit molt complicat»

Prudència i humilitat

Gilabert, Parra, Puig,
Miki i Alex Forés
continuen sent baixa
per a la Rapitenca.

Baixes

El programa Més Esport que
s’emet a Canal TE no s’oferirà
el dilluns vinent. El motiu és el
clàssic entre el Barça i el Ma-
drid, un partit que paralitzarà
el món esportiu i que impe-
deix efectuar les gravacions
com en les altres setmanes.
La informació esportiva en el
canal televisiu ebrenc arribarà
el dimarts amb el repàs als re-
sultats, les classificacions i

amb entrevistes a protagonis-
tes que comentaran l’actuali-
tat.

Així mateix, l’equip del pro-
grama agraeix una vegada
més la col.laboració dispen-
sada pels clubs que, setmana
rera setmana, ens deixen sa-
marretes, bufandes o qualse-
vol record, un fet que incre-
menta la interrelació de tots
plegats i que dóna força a se-
guir treballant com ja fa anys.

Agraiment als clubs per la col.laboració
REDACCIÓ

A CANAL TE

Més Esport, la setmana 
vinent en dimarts

L’Ascó fa onze jornades que
no guanya i segueix en zona
de descens. Però ara en fa
dues, en els derbis, que no
ha perdut. Ha sumat dos
empats i la imatge ha estat
diferent. L’equip ha jugat
amb més compromís i impli-
cació i això s’ha notat sobre
el camp. Davant del Reus (0-
0), en un partit travat i amb

poques opcions, els de Mau-
ro van oferir resistència i
van mantenir la porteria a
zero, tot i estar amb inferio-
ritat numèrica en els darrers
vint minuts. L’empat ha d’es-
peronar al conjunt de la Ri-
bera per les properes jorna-
des. La classificació està
igualada però manca un
triomf. Diumenge visita al Vi-
lafranca. 

Va empatar davant el Reus (0-0)

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

Simptomes de 
recuperació de l’Ascó

Ja fa setmanes que
vinc dient que aquesta
temporada noto il.lusions
renovades en els equips,
en els jugadors, en els
tècnics i també en els afi-
cionats. Potser és el
desànim que té la socie-
tat en general, per la con-
juntura econòmica, el que
ajuda a que l’esport torni
a ser un reclam per poder
identificar-se amb un sen-
timent i poder tornar a te-
nir il.lusió i, d’aquesta for-
ma, també poder
desconnectar de la rutina
quotidiana.

Com he dit, ja fa jorna-
des que veig camps amb
molta gent a les graderies
i que, a més, dóna suport
als seus jugadors i més
caliu als partits . Així ma-
teix, els propis jugadors
també fan més pinya i es
detecta que estan més
encoratjats.

Aquest cap de setmana
passat vaig notar-ho a Mó-
ra la Nova i a Móra d’Ebre
on més que del Barça-Ma-
drid, es parlava del derbi
de demà dissabte entre
l’Olímpic i el Móra la Nova.

Què bonic! Quanta ex-
pectació!. Serà una nova
festa del futbol ebrenc!. 

Un gran ambient. A
manca de set dies ja el
palpava a les dues locali-
tats. Morbo per la rivalitat
i per les connotacions es-
pecials que regeixen un
duel d’aquesta mena. Hi
havia bars que no tenien
la clàssica porra Barça-
Madrid. La porra era de
l’Olímpic-Móra la Nova. I
és que a l’Ebre som així
d’autèntics. 

El derbi de la
il.lusió

L’opinió de Michel
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El Catalònia va millorar la seua imatge respecte el partit ante-
rior a casa contra el Salou. No obstant, quan millor estava, va
ser el Calafell qui va marcar. Aleix, va empatar i semblava que
els de Talarn recuperaven el control del duel. Malgrat això, els
calafellencs, amb molta efectivitat, van resoldre amb el 2-1. No
era just. El Cata va saber refer-se i Solla, incisiu, va gaudir d’u-
na opció, així com Albert. L’empat arribaria, com el gol a la Ca-
nonja, de penal. Aleix va transformar-lo. Amb el 2-2, el Catalò-
nia va salvar un punt que, com a mínim,  va merèixer. Es un bon
impuls, sobre tot la imatge, per a rebre diumenge al segon
classificat, el Valls. 

El Catalònia millora la imatge a
Calafell i diumenge rebrà el Valls

PRIMERA REGIONAL

La directiva de l’Aldeana esperava ahir la nit el comunicat d’A-
pel.lació. No obstant, segons fonts del club, els van dir que aquest
comunicat s’havia de rebre avui pel matí. D’altra banda, el Gande-
sa, per la seua part, va renàixer a la Canonja on va canviar la dinà-
mica i va respondre (1-1). La incorporació de William (ex-Roque-
tenc, ex-Camp Clar i ex-Perelló), del seu germà Jonatan (ex
Alhambra i ex Perelló) i de Magdaleno (Alhambra) han donat un al-
tre aire als de Morales que buscaran el primer triomf a casa. Per
últim, l’Ulldecona, fort a casa, va sumar tres punts d’or contra el
Nàstic (2-1), gol del pichichi Ivan. La classificació està anivellada i
els del Montsià s’acosten a la zona que potser de permanència. 

La UE Aldeana rebrà el comunicat
d’Apel.lació avui divendres

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La UE Jesús i Maria continua imparable. En vuit jornades, 17
punts de 24. Diumenge va aconseguir una victòria molt treballa-
da. I és que la Sénia va ser un rival incomode que amb el gol de
Tolosa va avançar-se. Ferreres, aprofitant un rebuig del traves-
ser, va anticipar-se i va empatar. El partit, amb l’1-1, fins el des-
cans, va estar dominat pel Jesús i Maria que, com al principi del
mateix, va disposar d’opcions per decantar el duel al seu favor.
A la represa, el partit va travar-se. I va estar incert fins el final.
La Sénia va gaudir de la seua opció, a través de Villarroya i Fe-
rreres va tenir-la a l’altra porteria. Al final, Chicho amb un cop de
cap excel.lent, va tornar a decidir. Gran gol i tres punts més. 

Chicho, amb un gran gol, prolonga la
ratxa de la UE Jesús i Maria (2-1)

REDACCIÓ REDACCIÓ

La Cava va aconseguir la segona victòria seguida. Va ser al
camp de l’Ampolla (0-1), amb gol de Dario en els darrers mi-
nuts. Va ser un partit obert en el que l’Ampolla, com en altres
jornades, va merèixer més. No obstant, no concreta les oca-
sions que va crear. En aquest sentit cal destacar la bona ac-
tuació de To, porter del CD la Cava. Va salvar al seu equip en
més d’una ocasió. L’Ampolla, tot i dominar el partit en més fa-
ses, no va poder resoldre i quan l’empat semblava que seria
el resultat del derbi, un refús defensiu va aprofitar-lo Dario per
aconseguir el 0-1. L’Ampolla havia fet mèrits per guanyar.
Però fou la Cava qui va decidir i es recupera amb dos triomfs
fora. L’Ampolla, amb dues derrotes, no pot enlairar-se.  

Un gran gol de Dario dóna la victòria a
la Cava al camp de l’Ampolla

PRIMERA REGIONAL

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar va perdre 3-1, diu-
menge passat, al camp del
Valls. L’atmosfera que hi havia
al Vilar, a més de l’arbitratge,
no va agradar als canareus.
Ni al Jesús i Maria. Ni a la Sé-
nia, en aquest cas al partit de
Sant Rafel. «El criteri fou desi-
gual, no va mesurar els dos
equips de la mateixa forma».

Sisco fou expulsat al minut 17
i Oscar, «per respondre a una
provocació de la banqueta lo-
cal», al minut 80. El Valls va
avançar-se en el marcador
amb el 2-0 però l’Alcanar, tot
i la inferioritat, va reduir
distàncies amb el 2-1, gol
d’Alberto de falta. No obstant,
amb els ebrencs amb nou, el

Valls va sentenciar. 
De totes formes, el conjunt
canareu ha decidit presentar
les seues al.legacions i im-
pugnar el partit «un jugador
del Valls, concretament Xavi
Rodriguez, fou expulsat en la
jornada anterior per dues gro-
gues. Hem demanat explica-
cions i les hem trobades del

perquè. Per això hem fet el re-
curs. La normativa està per a
tots igual». L’Alcanar, amb
dues derrotes seguides i amb
més baixes, rebrà diumenge
el Jesús i Maria (16 h). 

Els canareus són dotzens
amb 14 punts i el Jesús i Ma-
ria vuitens amb 17.

L’Alcanar impugna el partit de
diumenge passat al camp del Valls

L’alineació d’un jugador expulsat en la jornada anterior n’és el motiu

PRIMERA REGIONAL

«Hem demanat
explicacions del perquè va

poder jugar. I a la
Federació no 

les hem rebut»

Explicacions

El Roquetenc va perdre dissab-
te passat contra l’Alcarràs (2-4)
i, d’aquesta forma, veu agreuja-
da la seua situació. Ja són cinc
jornades sense guanyar i l’e-
quip que ofereix dubtes per
aquesta dinàmica negativa. Dis-
sabte, quan s’havia fet el més

complicat empatant a dos i
quan els visitants s’havien que-
dat amb deu, no va existir la
confiança necessària i el Ro-
quetenc va acusar la manca
d’un ofici que si que va tenir l’Al-
carràs. Oscar Gilabert, de pe-
nal, i Marc Alegre, del llança-
ment de la falta que havia
suposat l’expulsió de Domi, van

marcar. Però a darrera hora l’Al-
carràs va sentenciar amb dos
gols (2-4).  Les baixes, que són
un denominador comú en tots
els equips de la regional, tam-
bé afecten. Brigi i Lluís estan le-
sionats. I es pot notar. Diumen-
ge, s’ha d’afegir la baixa del
pichichi Marc Alegre al camp
del líder Vista Alegre. 

El Roquetenc visita el líder amb
necessitat i ganes de reaccionar

L’equip de Camarero només ha sumat dos punts dels darrers quinze

REDACCIÓ

PREFERENT

El Remolins-Bítem va empa-
tar a la Verneda, al camp de
l’històric Júpiter (2-2). L’e-
quip de Nacho va avançar-se
en dues ocasions al marca-
dor, amb gols de Ruibal i
Sergio Ruiz. I amb l’1-2, el
propi Sergio va gaudir de

l’opció per decidir. No obs-
tant, el partit va complicar-
se arran de l’expulsió de Ju-
lio i de l’empat gris-grana. El
R. Bítem va haver de guardar
roba i al final, amb nou, va
sumar un punt històric i me-
ritori davant un Júpiter que fa
cinc jornades que no guanya
i que ha perdut la confiança

inicial. La categoria està ani-
vellada i la igualtat propicia
aquestes trajectòries en els
equips. El conjunt de Bítem
rebrà el Mollerussa diumen-
ge.  Castells i Alex per lesió
i Fresquet, Julio, Kazu i Re-
yes per sanció, són baixa. A
la Verneda, va debutar David
Martínez, del filial.

El R.Bítem, amb més baixes, rebrà
diumenge el Mollerussa (16 h)

Empat meritori a la Verneda, contra el Júpiter, en la jornada anterior (2-2)

REDACCIÓ

PREFERENT 



DIVENDRES 26
DE NOVEMBRE

DE 201018

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
esports

El Godall es va veure sorprès per l’Aldeana que va avançar-se
en el marcador amb el gol d’Esmel. Els locals van reaccionar a
la represa quan van gaudir d’opcions però van fallar, fins i tot
un penal. Als darrers minuts, un altre penal va suposar l’empat
(1-1). El Sant Jaume no va perdonar davant la Torre (5-1) i el
Benissanet, amb dos penals, va remuntar al camp de l’Atlas (1-
2). Segueix a la tercera plaça. El Tivenys, per la seua banda, va
caure en el derbi a Bítem, contra el filial (3-2). Un partit intens,
amb alternatives i en el que hagués pogut passar de tot. Sisco
(2) i Pulgarin van marcar pel filial que va fer un pas endavant. El
Catalònia, molest perquè va protestar els dos darrers gols
locals, va perdre a Arnes. I la Galera i Ulldecona van oferir un
derbi apassionant, amb alternatives i gols. Amado va decidir.

La Galera i Ulldecona B ofereixen un
derbi de categoria superior (3-4)

TERCERA REGIONAL

L’Ametlla va imposar-se en el darrer sospir al Vilalba (2-1), en
temps afegit. Sam va avançar a l’Ametlla, equip va dur la inicia-
tiva i que va gaudir de més arribada davant d’un Vilalba ben re-
plegat. Els visitants van quedar-se ambnou en la recta final del
duel i el partit estava incert. Però un penal «inexistent per als
locals» va comportar l’empat d’Abdul. Per als visitants, «Abdul
el provoca bé i el penal va existir». L’1-1 semblava que seria el
resultat definitiu però no va ser d’aquesta forma. La Cala va
traure orgull i encoratjada epl seu públic, va remuntar, amb un
gol de German en temps afeit. D’altra banda, el Perelló, que ha
fitxat a Archi (Nàstic B) -debutarà demà-, va reaccionar i va em-
patar a S. Bàrbara (2-2), tot i a anar a remolc en dues ocasions.
El Santa, com en altres partits, va perdonar el gol del triomf. 

Triomf agònic de l’Ametlla i empat a 
S. Bàrbara d’un Perelló que ha fitxat a Archi

SEGONA REGIONAL

L’Alcanar B, jugant amb molt de ritme, va semblar aquell equipde
partits de la temporada passada. Va superar el Flix per 3-0, su-
mant el primer triomf a la Fanecada. Amb dos gols gairebé se-
guits, en la recta final de la primera part, el conjunt canareu va en-
carrilar el duel. A la represa, els flixencs, molt minvats per les
baixes, van intentar-ho però no van poder entrar en una confron-
tació que va quedar sentenciada amb el tercer gol local, obra de
Pau arran d’una falta molt llunyana de la porteria. La victòria té do-
ble valor per als canareus en la lluita per sortir d’una zona delica-
da de la taula que enguany és més gran per la reestructuració. L’-
Horta, per la seua banda, va recuperar-se amb el triomf (3-0)
contra un Masdenverge limitat (només onze jugadors). Va ser su-
perior i va sentenciar amb dos grans gols, de Badia i d’Aubanell. 

Primer triomf de l’Alcanar B a casa i
l’Horta s’imposa al Masdenverge 

SEGONA REGIONAL

Un gol de Borrell, en plena forma, va valdre la victòria del Delte-
bre contra el Pinell (1-0). Els de Mario fan un punt i seguit en la
seua ratxa (16 punts de 18) i són segons a la taula. El Pinell,
amb una plantilla curta i molt minvat per les baixes, no pot re-
accionar i ja acumula tres derrotes seguides. Marc Prades, per
la seua part, també en un gran moment, motivat i identificat
amb un Camarles que li ha donat confiança, va ser l’heroi de la
victòria contra el Roquetenc B marcant tres dels quatre gols (4-
1). Els de Barbosa són quarts i en la jornada vinent, demà dis-
sabte, juguen a l’Ametlla contra el Perelló. El Pinell rebrà el Cor-
bera, en el derbi. Els corberans van vèncer el Batea, equip que
va reclamar tres penals en els darrers minuts (3-2).

Borrell i Marc Prades lideren els triomfs
de Deltebre i Camarles

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic, liderat per Jacob, va fer un hat-trick i és ara el pichi-
chi del grup, va vèncer al camp del Benifallet (1-4). Els de Mó-
ra són versatils i van demostrar la seua fortelesa com a líders
invictes. El Móra la Nova, per la seua part, va superar l’Ampos-
ta B per 3-0. Un gol matiner de Raül Roca va condicionar al fi-
lial ampostí que va acabar millor el primer temps, amb op-
cions. A l’inici de la represa, una jugada d’Iñaki, amb
combinació amb Magí, va generar el 2-0. L’Amposta va domi-
nar però el Móra la Nova va traure l’ofici i va saber travar el
partit, sent pràctic en defensa. Magi, el pichichi, va aprofitar
una jugada de Soriano i va establir el 3-0. El filial ampostí va
acabar amb nou, crispat amb el criteri de Sikota. 

Olímpic i Móra la Nova van guanyar a
Benifallet i contra l’Amposta B

SEGONA REGIONAL

Canal TE va fer la prèvia del
derbi morenc. Es va poder
veure dimarts. Van estar els
dos presidents, Toni Avila
(Olímpic) i Miguel Abella
(Móra la Nova). També Santi
Gonzalez, davanter de
l’Olímpic, i Magí (pichichi del
Móra la Nova).
Així mateix, vam parlar amb
Venancio Gonzalez, delegat
de la FCF a la Ribera d’Ebre.

Sobre el derbi, Venancio
considerava que «els dos
equips arriben en un gran
moment i això dóna més
al.licients. Penso que serà
molt interessant i qui estigui
més ben posat sobre el
camp i controli millor l’as-
pecte emocional, tindrà molt
guanyat». D’altra banda, de
la delegació de la
Federació, Venancio comen-

tava que «les delegacions
tenen una funció administra-
tiva però no disposen de
cap autonomia. M’agradaria
preguntar-li al president de
la Federació Catalana de
Futbol si és conscient dels
problemes reials dels clubs
de les Terres de l’Ebre als
quals al seu moment, quan
convé, se’ls va a buscar per
demanar el vot».

«Només una funció administrativa»
Venancio creu que les delegacions no tenen cap autonomia

DELEGAT DE LA FCF A LA RIBERA D’EBRE

Una festa. Una festa del fut-
bol de la Ribera. El líder
Olímpic, invicte fins ara (deu
victòries i un empat) rebrà
demà dissabte a les 19
hores al Móra la Nova, el
fratern rival. Un partit que fa
nou anys que no es disputa
de forma oficial i que ara
arriba amb els dos equips
en una situació privilegiada.
Curiosament, les dues ante-
riors edicions, el Móra la

Nova ha guanyatal camp de
l’Olímpic i, al finald’aquelles
temporades, els de Móra
d’Ebre van pujar.
Demà, l’Olímpic, líder, i el
Móra la Nova tercer, (amb
tres victòries seguides) es
tornen a enfrontar.
Jugadors d’una localitat i
que juguen amb l’equip de
l’altra i a la inversa. Un par-
tit incert, un partit de
morbo, un gran derbi que
ha creat un gran ambient, el

que hi haurà demà dissabte
a l’estadi morenc. Serà una
prova dura per a la imbatibi-

litat del líder. El Móra la
Nova buscarà les seues
opcions de sorpendre. 

Olímpic-Móra la Nova,
quin derbi!

Serà demà dissabte a les 19 hores

M.V.

ACTUALITAT

Era impossible que fa dues dècades
haguessin en aquestes comarques
tres mitjans esportius (Més Ebre, la
Veu de l’Ebre i l’EbreEsportiu) i que es
puguessin veure partits de futbol pels
diferents canals de de televisió comar-
cal. Avui és una realitat i es pot veure
en algun derbi a diversos periodistes
cobrint-lo per a tres mitjans diferents:
ràdio, premsa i televisió. El mitjà però jove és l'internet i la pà-
gina líder de futbol per aquest mitjà és Futbolme que és la nú-
mero 546 d'Espanya en transit d'Espanya dels 21 milions que
hi ha. Futbolme va llançar fa dos anys Icompeticion per a lli-
gues regionals, futbol base i altres categories de futbol. Un
servidor va començar a col·laborar fa quatre anys per fer les
lligues d'aquestes terres i la vaig iniciar en un període que, per
la meva vida professional, estava a Mèxic i des d'allà oferia
aquestes lligues durant una temporada. Des de l'any passat ja
vaig cobrir tot el futbol de Tarragona amateur i ja totes les ca-
tegories de futbol base. El gran salt ha estat aquest any que
cobreixo el 90% de lligues del futbol amateur català. Icompe-
ticion m'ha encarregat ser el coordinador de Catalunya. Ges-
tiono el 95 % de lligues de Catalunya de futbol amateur, des
de Preferent fins a 3a. regional, totes les categories de Prefe-
rent Juvenil, Cadet i tots els grups d'1a. Divisió de Juvenil de
Catalunya i naturalment el futbol base d'aquestes comarques.
Icompeticion de Catalunya cobreix la informació de més de mil
clubs cada setmana, posant resultats, horaris, sancions d'e-
quips, amb una actualització gairebé en un no-res. Amb una
mitjana de sis hores d'acabar els partits s'actualitzen des de
la xarxa i en aquestes comarques gairebé en un moment. En
hora punta accedeixen a la xarxa quatre partits per minut, des
de l'onze del matí de dissabte fins diumenge a les 23 hores
entren resultats per Icompeticion. Els diumenges a les 20 ho-
res ja estan el 95% de resultats de Preferent, 1a Regional i 2a.
Regional, bestial!!!. Això és gràcies als 350 col·laboradors que
hi ha a Espanya fent Icompeticion amb 1700 lligues i 20.000
partits cada setmana, l'autonomia líder absoluta Catalunya.
Això no seria possible sense la gran ajuda que aporten els afi-
cionats que ens envien els resultats en un temps rècord, d'ells
és el triomf d'Icompeticion, uns resultats que es constrasten
dimarts amb la federació. De la tasca de gestionar tot el fut-
bol Català, cada setmana de fer la base de dades de tots els
equips, any de fundació, web, vestimenta i altres dades i con-
testar a les 25 consultes que cada dia es reben, tota aques-
ta feina la faun servidor. Vostès es diran que guanyo una mica
de money, cap dels 350 col·laboradors guanya un euro, és
pura afició, com un que juga al futbol perquè li agrada o un al-
tre col·lecciona segells. Icompeticion s'ha convertit en la web
ja número dos de Catalunya de futbol i per a la temporada vi-
nent prepara moltes novetats perquè cada categoria no sól si-
gui veure resultats, hi haurà coses atractives per fer més di-
vertit el futbol ebrenc.
Gràcies a tots els qui envien cada setmana el resultat, mil grà-
cies. I els que no coneguin aquesta web, l’adreça és
http://www.icompeticion.com/ic/index.asp

El fenomen d’Icompeticion
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92

Venancio Gonzalez.

Miguel Abella (M. Nova) i Toni Avila (Olímpic), presidents, en la prèvia de Canal TE
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Olímpic-Móra Nova (19 h)
Roquetenc-Horta (16.30 h)

Perelló-Camarles (18 h) a l’Ametlla
diumenge

Pinell-Corbera (15 h)
Vilalba-Deltebre (15 h)
Amposta-Ametlla (12 h)

Masdenverge-Benifallet (15.30 h)
Flix-S. Bàrbara (16 h)

Batea-Alcanar (16.30 h) a Maella

RESULTATS
11a jornada Segona regional

Ametlla-Vilalba 2-1

Móra la Nova-Amposta 3-0

Horta-Masdenverge 3-0

Deltebre-Pinell 1-0

Benifallet-Olímpic 1-4

S. Bàrbara-Perelló 2-2

Alcanar-Flix 3-0

Corbera-Batea 3-2

Camarles-Roquetenc 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 11 31 10 31

2. Deltebre 11 20 10 22

3. Móra la Nova 11 19 11 21

4. Camarles 11 24 14 20

5. Corbera 11 21 23 19

6. Ametlla 10 18 12 18

7. Batea 11 16 17 17

8. S. Bàrbara 11 25 16 16

9. Amposta 10 14 13 16

10. Vilalba 11 16 18 16

11. Pinell 11 21 16 15

12. Horta 10 13 13 12

13. Perelló 11 15 18 9

14. Flix 11 10 17 9

15. Alcanar 11 9 17 9

16. Roquetenc 11 15 29 9

17. Masdenverge 11 9 24 5

18. Benifallet 10 8 26 3

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Torre Espanyol-Jesús i Maria (16 h)
Campredó-Sant Jaume (17 h)

Catalònia-Atlas (17 h)
Tivenys-la Cava (15 h)

diumenge
Ginestar-Ulldecona (16 h)
Aldeana-Tivissa (17.30 h)
Benissanet-Godall (16 h)
Rasquera-Arnes  ajornat

la Galera-Rem. Bítem (15.15 h)

RESULTATS
11a jornada Tercera regional

Jesús i Maria-Ginestar 4-4

la Cava-Rasquera 1-1

Rem. Bítem-Tivenys 3-2

Godall-Aldeana 1-1

Arnes-Catalònia 3-2

la Galera-Ulldecona 3-4

San Jaume-Torre Espanyol 5-1

Tivissa-Campredó 2-0

Atlas-Benissanet 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. San Jaume 11 37 10 28

2. Godall 11 37 10 28

3.  Benissanet 11 17 8 25

4. Tivenys 10 32 10 21

5. Catalònia 11 19 11 19

6. la Galera 11 26 21 18

7. Arnes 11 18 19 18

8. Atlas 11 18 15 17

9. Rem. Bítem 11 20 21 17

10. Ulldecona 11 30 23 15

11. Campredó 11 19 21 15

12. Ginestar 11 19 22 12

13. Rasquera 11 22 19 11

14. J. i Maria 10 18 27 9

15. Tivissa 11 15 34 9

16. la Cava 11 11 16 8

17. Aldeana 11 8 34 5

18. Torre Espanyol 11 4 45 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Camp Clar-Cambrils (17 h)
diumenge

la Sénia-Ampolla (16 h)
Alcanar-Jesús i Maria (16 h)

Catalònia-Valls (16 h)
Cambrils U-Calafell (17 h)
Gandesa-Salou (15.45 h)

Torredem.-Canonja (16.30 h)
Nàstic-Aldeana (17 h)

la Cava-Ulldecona (16 h)

RESULTATS

11a jornada, Primera regional 

Calafell-Catalònia 2-2

Canonja-Gandesa 1-1

J. i Maria-la Sénia 2-1

Ulldecona-Nàstic 2-1

Ampolla-la Cava 0-1

Valls-Alcanar 3-1

Salou-Cambrils U 1-2

Aldeana-Camp Clar 0-4

Cambrils-Torremb. 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 11 24 12 26

2.  Valls       11 20 11 24

3. Catalònia 11 23 15 19

4. Calafell 11 19 14 19

5. Torredemb. 11 24 15 18

6. Cambrils 11 15 11 18

7. la Cava 11 14 12 18

8. J. i Maria 11 20 16 17

9. Cambrils U. 11 18 15 15

10. Canonja 11 18 14 14

11. Ampolla 14 14 17 14

12. Alcanar 11 13 16 14

13. Nàstic 11 12 15 12

14. Ulldecona 11 15 23 12

15. Salou 11 12 15 11

16. Gandesa 11 17 23 11

17. la Sénia 11 11 16 10

18. Aldeana 11 5 34 0

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
S. Ildefons-Organyà

Rem. Bítem-Mollerussa (16 h)

Alcarràs-Júpiter

V.Alegre-Roquetenc (diu 12 h)

Morell-Torreforta

Catllar-Pub. Cases

Marianao-Cervera

Cerdanyola-Reddis

Viladecans-Barceloneta

RESULTATS

11a jornada, Reg. preferent

Roquetenc-Alcarràs 2-4

Reddis-Marianao 4-1

Mollerussa-S. Ildefons 2-1

Júpiter-Rem. Bítem 2-2

Torreforta-Vista Alegre 2-1

Pub. Cases-Morell 1-0

Cervera-Catllar 3-1

Barceloneta-Cerdanyola0-3

Organyà-Viladecans 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre  11 20 10 25

2. Torreforta 11 24 9 23

3. Viladecans 11 15 8 19

4. Júpiter 11 16 10 19

5. Reddis 11 20 19 17

6. Cervera 11 15 14 17

7. Alcarràs 11 14 13 15

8. Marianao 11 18 22 15

9. Rem. Bítem 11 21 26 15

10. Cerdanyola 10 17 13 14

11. Pub. Cases 11 10 10 14

12. S. Ildefons 11 9 13 14

13. Barceloneta 11 15 13 13

14. Morell 10 10 9 13

15. Mollerussa 11 8 16 11

16. Catllar 11 14 27 11

17. Roquetenc 11 11 15 10

18. Organyà 11 9 19 8

Regional preferent

Una acció del partit Móra la Nova-Amposta B, de dissabte.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El Móra la Nova ha
guanyat els tres darrers

partits. Dissabte va
imposar-se al filial de

l’Amposta (3-0).

Bon moment
PRÒXIMA JORNADA  
Terrassa-Premià

Balaguer-Pobla Mafumet
Vilanova-Europa
Prat-Espanyol

Gavà-Muntanyesa
Castelldefels-Masnou

Palamós-Cornellà
Llagostera-Manlleu

Vilafranca-Ascó (diu 12.30 h)
Amposta-Reus (diu 17 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 14 7 4 3 19 12 25
2. Muntanyesa 14 7 5 3 16 11 25
3. Pobla Mafumet 14 6 5 3 17 13 23
4. Reus 14 5 7 2 16 9 22
5. Terrassa 14 5 6 3 22 15 21
6. Manlleu 14 5 6 3 21 18 21
7. Espanyol 14 5 5 4 19 13 20
8. Europa 14 5 5 4 19 18 20
9. Prat 14 5 5 4 19 19 20
10. Cornellà 14 6 1 7 22 14 19
11. Castelldefels 14 5 4 5 13 12 19
12. Vilafranca 14 5 4 5 16 16 19
13. Gavà 14 4 6 4 16 19 18
14. Palamós 14 4 5 5 15 17 17
15. Amposta 14 5 2 7 14 23 17
16. Masnou 14 4 4 6 17 20 16
17. Balaguer 14 4 3 7 17 23 15
18. Vilanova 14 3 5 6 12 17 14
19. Ascó 14 2 6 6 9 21 12
20. Premià 14 1 7 6 8 17 10

Tercera divisió RESULTATS
14a jornada, Tercera divisió

Espanyol-Gavà 5-2
Terrassa-Amposta 4-1
Premià-Balaguer 1-2
Pobla M-Vilanova 0-1
Europa-Prat 3-1
Muntanyesa-Masnou 1-0
Castelldefels-Palamós 1-1
Cornellà-Llagostera 0-1
Ascó-Reus 0-0
Manlleu-Vilafranca 1-1

PRÒXIMA JORNADA 
Igualada-Tàrrega

Blanes-Olesa
Sants-Ol. Can Fatjó

Tortosa-S. Cristobal (diu 17 h)
Iberiana-Guíxols

Vilassar-Vic
Peralada-Poble Sec

Montcada-Rapitenca (diu 12 h)
Santfeliuenc-Olot
Rubí-Gramanet

RESULTATS
13a jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Sants 0-1

Gramenet-Santfeliuenc 0-3

Ol. Can Fatjó-Blanes 1-1

Poble Sec-Vilassar 1-2

Rapitenca-Peralada 4-0

Tàrrega-Rubí 1-1

Vic-Iberiana 7-0

Olesa-Igualada 1-3

Olot-Montcada 2-0

Guíxols-Tortosa 3-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tàrrega 13 31 13 27

2. Vic 12 25 10 27

3. Olot 12 18 8 24

4. Vilassar 13 20 14 22

5. Olesa 13 20 15 22

6. Ol. Can Fatjó 13 17 14 22

7. Rapitenca 12 25 12 20

8. Peralada 13 21 16 20

9. Guíxols 13 17 18 20

10. Rubí 13 14 13 19

11. Igualada 12 16 13 17

12. Santfeliuenc 13 22 21 17

13. Gramenet 13 16 21 16

14. Tortosa 13 18 19 14

15. Sants 13 9 15 13

16. Iberiana 12 12 32 13

17. Montcada 13 10 19 11

18. Blanes 11 13 21 8

19. Poble Sec 12 10 21 6

20. S. Cristobal 13 9 28 3
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Una errada de Toni Bou va
propiciar el relleu en el lide-
rat en el darrer instant.
Raga havia d’estar a l’alça-
da i va fer-ho. Però no en
tenia prou. El seu rival
havia de fallar. I també va
fer-ho en la darrera zona. 
Un final emocionant i que
va generar un campió que
torna a la dinàmica de les
victòries, dels títols, des-
prés d’un any de lluita i per-
severància per recuperar-
se de la lesió. Una cir-
cumstància a tenir molt en

compte. Raga torna a ser
campió. I Ulldecona ho

torna a celebrar amb el ‘fal-
dut universal’. 

Adam Raga torna a ser
campió d’Espanya

Diumenge era la darrera
prova del campionat esta-
tal de trial a l’aire lliure.
Toni Bou, vigent campió, li-
derava la taula des del pri-
mer dia. I semblava que
revalidaria el títol. Però hi
havia possibilitats i Adam
Raga va aprofitar-les. 

TRIAL

Contrapronòstic, en la darrera prova, va donar la sorpresa i va superar a Bou

M.V.

El CH Amposta Lagrama va aconseguir una
victòria molt treballada al camp del Ròtulos
Plasneón (28-31). La igualtat i la intensitat van
ser constants en un partit que no es va resoldre
fins els darrers minuts. Cap dels dos equips, du-
rant el mateix, va poder assolir un avantatge i
l’equilibri va comportar un duel emocionant i in-
cert fins el final. L’Amposta va poder aconse-
guir-lo en la recta final del primer temps. Però
poc abans del final, les locals van eixugar-lo. 

Va ser a darrera hora quan l’actuació de la
portera Marta Gálvez, amb un penal aturat, van
suposar la possibilitat per a les ampostines d’a-
gafar distàncies. I d’aquesta forma, imposar-se

amb el 28-31. El treball defensiu del darrer par-
cial també va ser fructifer en els darrers cinc
minuts. L’Amposta segueix en la segona plaça
amb 11 punts. Demà rebrà l’Elx, penúltim.

Per l’Handbol Amposta van jugar: De la Igle-
sia, Chiriev, Botica, Domingo, Uliaque, Frnova i
Simón (inici) i Galvez, Figueres, Palmer, Ungure-
anu i Alonso. 

L’Amposta pateix però assoleix el triomf
Al camp del Rótulos Plasneón (28-31)

REDACCIÓ

HANDBOL

Ramon Curto i Ragna Debats, campions
La darrera fou a Roquetes (Caro), diumenge

CURSES DE MUNTANYA

L’Amposta, segon a la taula amb 11
punts, rebrà a l’Elx, equip que és cuer

amb quatre.

Propera jornada

Partit jugat a la Roca del Vallès, un dels muni-
cipis amb més història de l'handbol català.
Enfrontament difícil tant per la pista, com pels
arbitratges i l'afició. Les tortosines van fer un
partit amb màxima concentració, principal-
ment a la segona part, lluitant amb l'equip
contrari i amb el duet arbitral que va castigar-
les amb força exclusions i 4 penals, però que
no va aconseguir afectar la seua defensa
ordenada i ferma defensa, combinada amb
un atac disciplinat i alguns contraatacs deci-
sius que no van permetre que l'equip roque-
rol imposés el seu ritme malgrat el continu

moviment a la banqueta. Cal destacar el joc
conjuntat de l'Handbol Tortosa que cada dia
juga millor i s'adapta progressivament a la
categoria. Diumenge, (13.30 h)  al pavelló de
Ferreries, visita del Valldoreix, campió de
Primera Catalana la temporada passada. 
Alineació del Tortosa Hidrocanal: Paula
Estorach, Rebeca Troncho a la porteria;
Mireia Andreu, Jenifer Cornejo, Aida Rieres,
Núria Albacar, Maria Valldepérez, Paula
Alcaide, Jèssica Bertomeu, Sílvia Zamora,
Cinta Gisbert, Noel Uriarte, Patri Úbeda,
Judith Toro.

El Tortosa Hidrocanal va guanyar a la Roca (23-28)
Diumenge (13.30 h), rebrà el Valldoreix

HANDBOL

Ahir i avui, la patinadora de l’Aldea ha de competir en el Mundial de Portugal, amb
la selecció espanyola. Sortirà la primera dels vint i cinc participants.

Júlia Ventura, al Mundial de Portugal
Patinatge

Fase Prèvia II Obert Tio O’bama
Pàdel. A la Ràpita

Ramon Curto i Ragna Debats van proclamar-se
guanyadors del circuit ebrenc de carreres de
muntanya. Diumenge, amb una organització
exemplar, a Roquetes (a Caro), es va disputar el
I ‘quilòmetre vertical’. Curto manifestava estar
molt «satisfet. Era un objectiu que m'havia pro-
posat fa ben bé un any i finalment aconseguir-lo
ha estat meravellós. És el premi a moltísimes
hores d'entrenament i molta perseverància.
Aconseguir el guardó a casa nostra, en un
Circuit espectacular, competint amb excel·lents
corredors, m'omple de goig». La darrera cursa,
diumenge, fou molt dura. El guanyador assegu-

rava que «fou realment impressionant.
L'organització va escollir un magnífic escenari i,
ja tenint la primera plaça assegurada, era un dia
per a disfrutar. El recorregut fou espectacular,
quasi bé sempre amb desnivell positiu i tot
corredor, gràcies a la bona feina de neteja de la
sendera. Una cronoescalada vertical apassio-
nant on competies en tot moment contra tu
mateix, intentant imprimir tot el ritme que es
podia en un desnivell que no donava treva.
L'últim quilòmetre amb neu i ventisca, en un
últim esforç apoteòsic, per acabar d'assaborir
un dia inolvidable».
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Gimeno Palatsí, Mª Victoria Av. Catalunya, 302 (L’Aldea) 977450543

Borges Ayats, Joan Pau Casals, 54  (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Torrent Costilla, Francesc X. Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830   

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

Albella Beltran, Mª. del Carme       Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

14º 7°SOLSOL
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Estat del cel 
Serè o poc ennuvolat, tot i que al llarg del dia hi haurà intervals de núvols bai-
xos al sud de la Costa Brava i al litoral central, més importants a partir del ves-
pre.
Independentment, al vessant nord del Pirineu estarà mig ennuvolat, amb núvols
més importants de matinada. 
Precipitacions 
De matinada són probables algunes nevades febles i intermitents al vessant
nord del Pirineu. 
Temperatures 
Mínimes lleugerament o moderadament més altes al nord de l'Empordà, al terç
sud i al sud de la depressió Central. A la resta del país seran lleugerament més
baixes. Es mouran entre -10 i -5 ºC al Pirineu, entre -6 i -1 ºC al Prepirineu, a
la depressió Central i al Prelitoral nord, entre 2 i 7 ºC a les terres de l'Ebre, al
litoral i al nord de l'Empordà, i entre -3 i 2 ºC a la resta del territori.
Les màximes seran lleugerament més baixes. Oscil·laran entre 2 i 7 ºC al
Pirineu i al Prepirineu, entre 5 i 10 ºC a la depressió Central, i entre 8 i 13 ºC
a la resta del país. 
Visibilitat 
Entre bona i excel·lent, tot i que fins a mig matí hi haurà alguns bancs de boira
o boirina al nord de la depressió Central. 
Vent 
Bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat en general, amb mes-
tral al terç sud i tramuntana a l'Empordà on hi haurà cops forts. A l'interior del
quadrant nord-est, al sud de la Costa Brava i al litoral i Prelitoral central hi
haurà vent fluix i de direcció variable al centre del dia.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
bufarà tramuntana moderada amb cops forts al nord del cap de Begur, més
reforçada al cap de Creus on hi haurà cops molt forts fins a migdia. Al llarg de
la tarda perdrà intensitat. 
A la resta del sector serà fluix i de direcció variable al centre del dia, mentre
que bufarà fluix amb cops moderats de component nord durant la resta de la
jornada.
Maror amb àrees de forta maror al nord del cap de Creus. Maror a la resta del
sector. Mar de fons del nord. 
Costa Central: 
bufarà de component nord i oest entre fluix i moderat, amb alguns cops forts
de matinada. Malgrat tot, al centre del dia quedarà fluix i de direcció variable.
Al nord del sector es passarà de maror a marejol. Marejol a la resta. 
Costa Daurada: 
al nord del cap de Salou bufarà de component nord i oest entre fluix i mode-
rat, amb cops forts de matinada.
Al sud del cap de Salou bufarà el mestral moderat amb cops forts, amb alguns
cops molt forts de matinada. A partir de migdia perdrà intensitat fins a quedar
entre fluix i moderat.
Marejol.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El que et ve de gust  és  viure  aventures  sen-
timentals, i com  més  millor .Respecte  a la
salut , Venus transitant  per la teva casa  sis
potencia  la teva vitalitat  i activitat  física. 

Taure
20/4 al 19/5

El vaivé  dels teus  sentiments  et pot  afectar
més  del que et creus. El teu món  imaginari
està  molt  diligent. No  esperis  a patir algun
revés  per prendre't  seriosament  la teva salut .

Bessons
20/5 al 21/6

La posició  de Venus  en el teu  signe  indica
una  reactivació dels teus  assumptes  senti-
mentals . Tot  es desenvoluparà  a més  velo-
citat . Has  d'aprendre  a alliberar  tensions.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor  t'interessa  fer les coses
de manera   més tranquil·la  per evitar  certs  con-
tratemps . Necessites  que t'aconsellin  en el
manteniment  del teu cos.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes  d'amor  seràs capaç  de supe-
rar  qualsevol  obstacle . Estaràs  ple  d'il·lusió.
Has  de parar  esment  al teu  sistema  diges-
tiu , et pot portar problemes.

Verge
23/8 al 21/9

Avui és el moment  de signar  la pau si has tin-
gut  problemes  amb la teva parella  en els últims
dies. Et convé  fer una dieta  temporal  per nete-
jar  el teu cos de toxines.

Balança
22/9 al 22/10

Bon moment  per a les teves  relacions  afec-
tives. Avui estaràs  especialment  comunicatiu
i alegre. Per  sentir-te  millor , has de  provo-
car  un canvi  d'actitud en la teva vida diària .  

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes  sentimentals  hi ha canvis
per a bé. Millorarà  la comunicació  amb la
teva parella. Respecte  a la salut , busca  l'e-
quilibri , tant físic com  mental. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes  d'amor, ara  tens  nous  recur-
sos, es tracta  que els  sàpigues  utilitzar. És
un  moment  ideal per  començar un règim
d'aprimament  o variar  algun hàbit.

Capricorn
21/12 al 19/01

Per millorar  els teus  assumptes  d'amor
necessites  conèixer  noves  persones  que
siguin  compatibles  amb tu, i que  tinguin  els
teus mateixos  interessos.

Aquari
20/1 al 18/2

Amb Venus transitant  per la teva  casa cinc  la
teva autoestima  està  alta  i això es veu  en la
teva actitud  sentimental . Respecte  a la salut
evita  les presses.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor trobaràs  persones  que
t'ajuden  i et brinden el seu suport  de manera
incondicional. Amb Urà  transitant pel teu signe
has d'anar  en compte  amb els accidents.

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 €

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

central@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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El pas del Camí de Sant
Jaume per les Terres de
l'Ebre fa  93,7 quilòmetres:
va des de Tortosa passant
pels municipis de
Roquetes, Fontcalda,

Gandesa, fins arribar a
Batea, on connecta amb el
tram aragonès. El recorre-
gut està dividit en trams
d'entre 13,1 i 29,8 quilòme-
tres, a mode d'etapes pen-
sades perquè es puguin
recórrer a peu en un dia.
La guia ofereix informa-
cions històriques i culturals
sobre el més atractiu d'a-
questa ruta i, alhora, es
proposa com a una eina
pràctica de gran utilitat per
als que vulguin descobrir-la,
amb consells útils pel pere-
grí o tothom que estigui
interessat a fer aquest
tram.  Entre d'altres coses,
la guia suggereix com esco-
llir una bona motxilla i pre-
parar-la, quin és el calçat
més adequat i com plante-
jar les etapes diàries. De
cada tram hi ha un mapa i
una descripció detallada del
recorregut il.lustrant-ho
amb imatges, a més d'infor-

mació sobre el paisatge i
els serveis que s'hi troben,
com ara restaurants, bars,
allotjaments, oficines de
turisme i telèfons d'interès.
L'objectiu de la recuperació
del Camí de Sant Jaume de

Galícia a Catalunya, inspirat
en les determinacions del

Pla Estratègic del Turisme a
Catalunya 2005-2010, ha
estat consolidar una xarxa
de camins de pelegrinatge i
d'itineraris culturals que
pugui ser recorreguda a
peu, en bicicleta i a cavall, i

que estigui convenientment
dotada d'infraestructures

d'acollida tant de pelegrins
com de turistes interessats
en recórrer rutes d'un gran
interès cultural. El treball
realitzat ha quedat plena-
ment reconegut amb la
incorporació de Catalunya
al Consell Xacobeu, ens
que vetlla per mantenir els
valors culturals del Camí de
Sant Jaume, que integra el
Ministeri de Cultura i les
Comunitats que en formen
part. 
D'aquesta manera
Catalunya queda integrada
en la ruta cultural més
important d'Europa, un
Camí seguit any rere any
per centenars de milers de
persones per motius que
tot sovint ultrapassen la
dimensió religiosa.

El Camí de Sant Jaume per Terres Ebrenques

Es publica la primera
guia del tram del Camí
de  Sant Jaume entre
Tortosa i Batea. Un
mes després d’haver
acabat la senyalitza-
ció, i coincidint amb la
presència d’una expo-
sició itinerant que por-
ta per nom «El camí de
Sant Jaume de Galícia.
Camí del Sol, camí de
les estrelles».

El pas del Camí de Sant Jaume per les comarques ebrenques fa 93,7 quilòmetres, i va de Tortosa fins a Batea

REDACCIÓ

Aquest treball ha permès la incorporació de

Catalunya al Consell Xacobeu, ens que

s’encarrega de vetllar per mantenir els

valors culturals del Camí de Sant Jaume

Un treball reconegut

LA PART MÍSTICA DE LES TERRES DE L’EBRE

 


