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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L'Ajuntament d'Amposta
demanarà un crèdit de 3,3
MEUR per a les inversions
de l'any 2011 .

P4

L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar procedeix a l'acte
d'ocupació de la Cova
Gran.

P6

Societat

Al 2011 coneixerem
l’olivera TOP-10.

P9

Esports

Apel.lació redueix la sanció
de la UE Aldeana.
Diumenge vinent ja jugarà
al seu camp, contra la Cava.

P11

Aquest diumenge CiU va guanyar de forma aclaparadora les Eleccions al Parlament de Catalunya. El partit va obtenir 31.474 vots
a les Terres de l'Ebre, que són 6.318 més que els aconseguits fa quatre anys. D'aquesta manera, entren al Parlament dues per-
sones més del territori: la convergent Meritxell Roigé, Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa, i Mila Fernández, d'Unió. Les
primeres opinions expresades desde la formació en saber-se els resultats no es van fer esperar, “CiU farà un govern de tots i per
a tots”, “cal agrair aquesta confiança tan rotunda”, “treballarem ‘dia i nit’ per aconseguir tot allò que les Terres de l'Ebre necessi-
ten”. P3

CiU s’imposa

La Fira de Mostres d'Amposta ha resistit la crisi i ha aconseguit esgotar els 30.000
metres quadrats destinats a expositors dins i fora del pavelló firal. El certamen, que
enguany arriba a la seva cinquantena edició, tindrà 250 expositors i espera rebre a partir
de divendres, dia 3 de desembre, i fins dimecres, 8, prop de 60.000 visitants de les
Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona i del nord del País Valencià. Coincidint amb l'ani-
versari, l'Ajuntament inaugurarà la primera fase del nou pavelló firal, l'edifici del saló d'ac-
tes i l'auditori, que ha costat 2 MEUR. P8

Les Noces d'Or de Fira Amposta
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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 

Tracte de favor a la UE Valls 

Carta al Director

Ara fa 10 anys, els projectes de transvasament i
altres polèmiques mediambientals van provocar
una desconfiança amb el partit convergent i una
pèrdua important de pes polític al territori, tant

als ajuntaments com als consells comarcals. La
situació per a CiU encara es va agreujar més amb
l'arribada del tripartit, el 2003. Ara bé, aquestes
dates passen ja a la història perquè CiU ha acon-
seguit, aquest diumenge, tornar a ser la força
política hegemònica a les Terres de l'Ebre i a tot

Catalunya. 
Les xifres han parlat per sí soles, i sembla ser
també que el tripartit ha estat una fòrmula políti-
ca que ha anat desgastant a la ciutadania, any
rera any, i ha impulsat a la gent a manifestar,
aquest 28N, la necessitat del canvi. Un canvi que
s’ha produit. 
Catalunya tindrà nou president, i les Terres de
l'Ebre nova representació. Comença ara un camí
llarg i no gens fàcil, per la situació econòmica que
ens envolta… 
Amb tot, CiU accepta l'encàrrec dels ciutadans
“amb molta humilitat i vocació de treball”, i desta-
ca que vol “compartir la victòria” amb els
ebrencs, ja que els resultats demostren que CiU
“és el partit del poble, de la gent”.

Editorial

Aquest cop, Sí!

«Els resultats demostren que som un 

partit del poble, de la gent»

Diumenge passat
Catalunya i les
Terres de l'Ebre
van tancar un
capítol en la nos-
tra història
col·lectiva per
començar a
escriure'n un de
nou, amb escena-
ris i protagonis-
tes ben diferents.
Tinc la satisfacció, com a diputada elec-
ta per Convergència i Unió (CiU), de
poder participar en aquest nou projecte
des del Parlament de Catalunya. Abans
que res vull agrair públicament a totes
les persones que ens han fet confiança
en aquestes eleccions i que han fet pos-
sible un canvi polític al nostre país. Un
agraïment especial per als alcaldes, regi-
dors, militants i per a totes les persones
que hi han participat. L'objectiu d'un
govern fort, sòlid i cohesionat al voltant
d'un president legitimat pels 62 diputats
obtinguts i per l'alta participació registra-
da, suposa la millor medecina per afron-
tar un present força convuls i un futur
encara incert, on la crisi econòmica con-
tinua omplint les portades dels diaris. 
Dels 9 diputats escollits a la circumscrip-
ció de Tarragona, 4 som de les Terres de
l'Ebre, dos dels quals de Tortosa, Mila
Fernández i jo mateixa. Mai fins ara el
partit polític al govern de la Generalitat
havia tingut tanta representació parla-
mentària de les Terres de l'Ebre i de
Tortosa. Els reptes que tenim al davant
són molts i molt importants, i cal posar-
se a treballar des del primer dia. Una de
les qüestions que en campanya electoral
he posat damunt la taula una vegada i
una altra ha estat la necessitat d'una
nova política basada en l'austeritat i de
racionalització de la despesa pública,
així com impulsar una política econòmica
efectiva que doni les eines necessàries
perquè les Terres de l'Ebre puguin lluitar
en igualtat de condicions que altres terri-

toris per esdevenir un lloc atractiu per a
la implantació de noves empreses. El
meu compromís i el dels meus com-
panys al Parlament és treballar per acon-
seguir que les nostres comarques recu-
perin el lideratge i que tinguem una bona
situació en la graella de sortida per quan
la recuperació econòmica comenci a ser
una realitat.
El nou executiu d'Artur Mas té un com-
promís amb Catalunya i amb les Terres
de l'Ebre. Però amb això no n'hi haurà
prou. Ara, més que mai, el nou govern
de CiU necessita la implicació de la
societat civil per contribuir, entre tots, a
aixecar el país. Caldrà buscar totes les
complicitats possibles per fer que
aquesta marea de ciutadans que han fet
costat a CiU i a Artur Mas continuï aju-
dant a empènyer per forjar una
Catalunya millor.
Pel que fa a les eleccions només un
apunt, i en clau territorial. CiU ha assolit
uns resultats electorals espectaculars
arreu del país. També a les Terres de
l'Ebre, on ha doblat el nombre de vots a
la segona força política. Hem tingut mag-
nífics resultats a les quatre capitals,
Tortosa, Amposta, Móra i Gandesa, i en
municipis importants com Deltebre, la
Ràpita, Roquetes i Ulldecona. No vull ara
entretenir-me a valorar la campanya
electoral perquè crec que el que toca
ara és mirar cap endavant, ni criticar ara
al tripartit perquè ja és història i perquè
no és el meu estil. Al final la majoria de
la gent ha acabat confiant amb CiU, com
sempre ha passat. Reitero que el que cal
ara és mirar cap al futur, fer una política
de mà estesa i aconseguir el màxim de
complicitats per tirar endavant Catalunya
i les Terres de l'Ebre. El canvi ja ha
començat.

Meritxell Roigé i Pedrola
Tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Tortosa
Diputada electa al Parlament 
de Catalunya per CiU 

El passat dia 22 de novem-
bre el CD Alcanar va enviar
un recurs a la Federació
Catalana de Futbol concre-
tament a la  Delegació de
Tarragona  per tal d'impug-
nar el partit que s'havia dis-
putat contra la UE Valls el
diumenge  21 de
Novembre. Aquest acte és
feia degut a què un jugador
de la U.E. Valls, el Sr. Javi
Rodríguez, que l'anterior
setmana va ser expulsat per
doble amonestació al camp
del Sant Rafel del Riu contra
la CF la Sénia. Com indica
l'article 336è. de la
Federació Catalana, com a
conseqüència d'una segona
amonestació arbitral, en el
transcurs d'un mateix partit,
si es produeix l'expulsió de
l'infractor, aquest serà san-
cionat amb la suspensió
d'un encontre, per tant, el
Sr. Javi Rodríguez com refle-
xa de forma clara i concisa
l'article 336è no podia parti-
cipar en el partit contra el
C.D. Alcanar.
El CD Alcanar demana en el
seu escrit, una explicació al
Comitè de Competició per
tal d'assabentar-se del per-
què de la retirada d'una de
les dues targetes grogues
del jugador en qüestió. 
Després d'haver fet arribar
l'escrit a Tarragona, el
Comitè d'aquesta va incoar
expedient pendent de reso-
lució envers el contingut de
l'escrit del CD Alcanar. En el
mateix demana a la UE Valls
que al·legui el perquè de l'a-
lineació del jugador vallenc,
cosa que no entenem per-
què qui ha de donar explica-
cions del perquè de la retira-
da de la groga és el propi
Comitè. 
Aquesta setmana el recurs
està en procés de resolució.
I esperem la resolució del
Comitè. El CD Alcanar, sol
espera que el Comitè doni
les explicacions pertinents
del perquè dels fets i a par-
tir del que digui, el CD
Alcanar, enviarà el recurs a
Apel·lació a Barcelona.
El fons de la qüestió es el

PERQUÈ, el Valls presenta
al·legacions a la Federació
de Tarragona i misteriosa-
ment les targetes que els
àrbitres fan constar a les
actes dels partits desaparei-
xen, mentres a altres Clubs
com el Jesús i Maria (dos
expulsats davant el Valls i
un gol anul·lat després
d'una sacada lateral de
banda, quan mai hi ha fora
de joc!!! Increïble), la Sénia
també estan indignats a
Jordan 4 partits i a Ivan
Mesa 2 partits, més tot el
recital arbitral durant el par-
tit. L'Alcanar sense comen-
taris, al minut 17 Sisco
expulsat en dos grogues i
Óscar al min. 80. Quina
casualitat que l’assistent
només escoltés les parau-
les del nostre jugador (que
va caure a les provocacions
dels adversaris). Aquest
tres clubs hem presentat
al·legacions a la Federació
perquè les amonestacions
dels nostres jugadors fossin
retirades, NI CAS!!! I AL
VALLS SÍ!!! PERQUÈ?????
I l'últim de tot, el diumenge

passat van jugar el Jesús
Catalònia i el Valls, diuen
que l'àrbit no va xiular dos
penals i un era claríssim.
L'objectiu de la impugnació
es que la Federació
Catalana tingué constància
de les ajudes que està
rebent el Valls, i què no
volem una competició adul-
terada. Què la resolució és
molt complicat que prospe-
re, ja què si la Delegació de
Tarragona els retira les tar-
getes és perquè tenen algun
contacte (suposem que pot-
ser l'ex-àrbitre Gómez), per
tant, el que denunciem és
un tracte de favors envers
el Valls, ja què les nostres
al·legacions (dels tres
Clubs) no se'ns ha tingut en
compte però les del Valls sí.
En definitiva, volem consta-
tar el nostre malestar i preo-
cupació a la Federació
Catalana  davant d'aquest
fets.

CD Alcanar

Gràcies

Opinió

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

www.mesebre.cat

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjun-
tar les dades personals, el número de DNI i un telè-
fon de contacte. Si es vol signar amb les inicials o
de forma anònima serà sota la responsabilitat del
lector. 
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A les Terres de l'Ebre ha
estat la primera força políti-
ca en les 4 comarques, i ha
guanyat a pràcticament tots
els municipis de les
Terres de l'Ebre menys en 5
que ha quedat com a segona
força política. CIU
obté, d'aquesta forma, 9
diputats a la demarcació de
Tarragona amb 4 represen-
tants ebrencs: Meritxell
Roigé, Xavier Pallarés, Mila
Fernández i Francesc
Sancho. Segons Xavier
Pallarès, “la victòria de

Convergència i Unió obre
una responsabilitat molt gran
i demostra que és el partit
del poble”. Pallarès s'ha
mostrat molt satisfet pel
resultat de CIU a les Terres
de l'Ebre, on ha obtingut el
40,06% dels vots, la qual
cosa representa un augment
del 5,88% respecte l'any
2006. Meritxell Roigé ha
agraït el suport als ciutadans
i a tots els municipis
ebrencs, ha destacat que

“ara ho donarem tot des del
Parlament per les
Terres de l'Ebre”. 
Ferran Bel, alcalde de
Tortosa, ha valorat molt posi-
tivament els resultats obtin-
guts al Baix Ebre i, en espe-
cial, a la ciutat de Tortosa. Al
Baix Ebre CIU ha obtingut
12.789 vots, que represen-
ten el 39,4%. A
Tortosa CIU ha tingut un
resultat històric, ha guanyat
amb el 39,89% dels

vots, la segona força política
el PSC ha obtingut el
18,80%. Ferran Bel ha
assenyalat que “hem guan-
yat en 44 de les 46 meses
electorals de Tortosa, estic
molt satisfet i això ens enco-
ratja per les properes elec-
cions municipals”. Bel ha
destacat que “som cons-
cients de la confiança diposi-
tada i CIU governarà per a
tothom. El nostre país no vol
governs sectaris”. 

D'altra banda, també ha fet
referència a les victòries del
partit en ciutats com
Deltebre, la Sénia o
Ulldecona. 
Paco Sancho ha mostrat el
seu agraïment “a tots aquells
qui van creure en nosaltres
en moments difícils”, també
ha destacat “la voluntat de
configurar des del Parlament
un govern fort que ha de ser
de tots els catalans”. 
Sancho s'ha mostrat satisfet

pels resultats obtinguts a
l'Ampolla, el 54,54% dels
vots.
Mila Fernández ha agraït la
confiança dels ciutadans
ebrencs i ha comentat que
“ara començarem a treballar
per les Terres de l'Ebre”.
Annabel Marcos ha destacat
els bons resultats obtinguts
al Montsià, on CIU ha obtin-
gut el 40,16 % dels vots.
“Hem treballat perquè
creiem en
aquest projecte i estem molt
orgullosos de la nostra
gent”. 
Segons Eduard Robert, “els
resultats d'aquestes elec-
cions són un premi al treball
de tots”. La victòria conver-
gent no amaga el resultat del
PP, el millor de la seva histò-
ria a Tarragona. 
L’altra cara de la jornada es
vivia als partits que formaven
govern fins ara. Els socialis-
tes perden 7,8 punts respec-
te al 2006, i consoliden una
tendència a la baixa que els
ha fet perdre més de
43.000 vots des del 2003. 

La caiguda més
sonada la protagonitza ERC,
que ha perdut la meitat del
seu electorat de fa 4 anys, i
passa dels més de 60.000
vots-i tres diputats- del 2003
a tot just 26.000 ara. Amb
un sol diputat, l’Ebre no
tindrà representació.  Qui
millor es manté és ICV, que
malgrat perdre 3000 vots,
es queda com a cinquena
força.

CiU reitera el compromís de treballar 
per les Terres de l’Ebre

Convergència i Unió ha
fet una primera valora-
ció dels resultats
de les eleccions al
Parlament de
Catalunya. Els candidats
de CIU de les
Terres de l'Ebre:
Meritxell Roigé, Xavier
Pallarès, Mila
Fernández,Francesc
Sancho, Annabel
Marcos i Eduard Robert
han comparegut aques-
ta setmana en
roda de premsa a la seu
de CiU acompanyats per
l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel.
Convergència i Unió ha
guanyat les eleccions al
Parlament de Catalunya
amb 62 escons.

El partit s’imposa clarament al territori en les Eleccions al Parlament de Catalunya

ERC perd vots i ICV es manté en la mateixa lína. El millor any del PP

REDACCIÓ

CiU és el gran triomfador de les eleccions de Catalunya.
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El ple de l'Ajuntament
d'Amposta, en la sessió
duta a terme aquest dilluns
dia 29 de novembre al mig-
dia, ha aprovat concertar un
préstec de 3'3 milions d'eu-
ros que es destinaran a les
inversions del proper any.
Algunes de les inversions
previstes que s'han de
finançar a través d'aquest
préstec afecten a la urbanit-
zació del Pla de Millora
Urbana (PMU) Cementiri,
l'adquisició de terrenys
urbans i rústics per part de
l'Ajuntament, la climatització
i ventilació del Pavelló Sala

d'Esgrima i l'Antena
Tecnològica que s'ubicarà al
Polígon de l'Oriola per a la
qual l'Ajuntament aportarà
200.000 euros a banda
dels que ja s'han com-
promès a través del Fons
FEDER i la Generalitat de
Catalunya. Tant el grup del
PSC-PM com EA-ERC s'han
abstingut en la votació tot i
que des d'ambdues forma-
cions s'ha volgut fer constar
que s'està d'acord amb una
gran part de les partides a
les que es destina el crèdit.
Tot i amb això, el portaveu
del PSC, Toni Espanya ha
demanat més informació
sobre les quotes d'urbanit-
zació a les que ha de fer
front l'Ajuntament en el cas
del PMU Cementiri i ERC ha
manifestat que no està d'a-
cord amb la ubicació de
l'Escola d'Art i Disseny que
és un altre dels projectes
que es finançaran a través
del crèdit. En el punt novè
de l'ordre del dia s'ha apro-
vat la complementació d'al-
gunes partides el pressu-
post ordinari a través de bai-

xes de crèdit i de romanent
de tresoreria que fan
referència a enllumenat
públic, vestuari de la policia
local i condicionament de
locals. 
En aquest cas, també ha
quedat reflectit l'estalvi pro-
vinent de la reducció de
salaris i dels membres de la
corporació que es va apro-

var fa uns mesos i que es
destinarien a ajudes a les
entitats socials de la ciutat.
En aquest sentit, el porta-
veu d'ERC, Adam Tomàs, ha
demanat que un cop s'hagi
decidit quines entitats
rebran aquestes ajudes i
amb quins criteris se n'infor-
mi per la comissió perti-
nent. 

En un altre punt de l'ordre
del dia d'aquest ple, s'ha
aprovat per unanimitat
demanar al Departament
d'Educació de la Generalitat
de Catalunya que retorni a
l'Ajuntament la part dels
terrenys que la corporació
municipal li va cedir per
construir el tercer IES de
Tecnificació. 

El ple de l'Ajuntament
d'Amposta, en la sessió
duta a terme aquest
dilluns dia 29 de
novembre al migdia, ha
aprovat concertar un
préstec de 3'3 milions
d'euros que es destina-
ran a les inversions del
proper any. 

REDACCIÓ

El ple va tenir lloc aquest dilluns passat.
Cedida

Serà a partir d’ avui dia 3 i
fins al 12 de desembre
quan 14 restaurants oferi-
ran els seus menús per dis-
frutar de la cuina més origi-
nal i innovadora, a partir de
productes tant del territori
com són els cítrics i les
galeres. Sota l'esguard del
Montsià i amb el Mar
Mediterrani de fons, els

restauradors d'Alcanar, les
Cases d'Alcanar i Alcanar-
Platja, ens donen un any
més la possibilitat de
poder degustar el fruit del
treball; a l'interior, les
taronges i mandarines, al
litoral les galeres. Amb les
jornades gastronòmiques
d'enguany podrem gaudir
d'un tast de terra i mar; els

cítrics i les galeres es cui-
naran de multitud de for-
mes, tot creant infinitat de
colors, olors i sabors per
satisfer els millors pala-
dars. Preus molt variats,
entre 15 i 35 euros, per
adaptar-se a totes les but-
xaques, i que tothom pugui
gaudir de la pròpia gastro-
nomia.

Arriben les VXII Jornades
Gastronòmiques d’Alcanar

Menús assequibles, entre 15 i 35 euros, amb cítrics i galeres

La indústria del moble de la
Sénia treballa a mig gas. La
crisi econòmica continua
castigant aquest sector i
segons el Col·lectiu
Empresarial del Moble de la
Sénia les empreses només
produeixen un 40% de la
seua capacitat. Durant els
darrers dos anys una dese-
na d'empreses han tancat
les portes, uns 600 treballa-
dors directes han perdut la
feina, als quals se n'han d'a-
fegir 300 més d'indirectes.
Els moblistes reclamen al
govern de l'Estat un pla
Renove específic per al sec-
tor del moble pel 2011.

Continua la
crisi en el
sector del

moble

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel (CiU), ha
recordat el compromís
d'Artur Mas de revisar el
traçat de la variant de
l'eix de l'Ebre, tal com
demana l'Ajuntament,
perquè el desdoblament
no afecte ni el poble de
Vinallop ni la zona del
Canalet, a l'EMD de
Jesús. “És el primer punt
del nostre programa al
Baix Ebre, i creiem que
som a temps de canviar
el traçat”, va afegir la
regidora d'Urbanisme i
diputada electa de CiU,
Meritxell Roigé. A més,
també s'esperen canvis
en el pla territorial i en la
llei de vegueries. 

Variant de l’ eix
de l’Ebre a

revisió

Amposta aprova un préstec de 3’3MEUR
L’Ajuntament destinarà els diners a les inversions previstes per al proper any
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Aquest passat 1 de
desembre va tenir lloc la
Campanya de prevenció
que van dur a terme con-
juntament la Secretaria de
Joventut, l'Oficina Jove
Baix Ebre i Creu Roja, en
motiu del Dia Mundial con-
tra la SIDA als instituts de

Tortosa i Joaquim Bau.
Els joves van rebre diver-
sos materials explicatius
sobre els riscos de trans-
missió, com diagnosticar i
com prevenir aquesta
malaltia, que afecta a més
de 300 persones a les

Terres de l'Ebre. 
S’ ha confirmat la tendèn-
cia a l'estabilitat en el
nombre de nous diagnòs-
tics de la infecció a
Catalunya. 
El tema principal de la vint-
i-tresena edició del Dia

Mundial de la Sida ha
estat dedicat a promoure
el diagnòstic precoç del
VIH i a prevenir-ne la infec-
ció, sota el lema "Estima't.
Fes-te'n la prova. Fes ser-
vir el preservatiu". Pel que
fa a les dades sobre la
Sida es confirma la
tendència a l'estabilitat en
el nombre de nous
diagnòstics de la infecció.
En els darreres anys, es
detecta un increment de la
infecció per relacions
sexuals no protegides
entre homes i en la pobla-
ció nouvinguda. 
A Catalunya, des de la
posada en marxa del sis-
tema voluntari de declara-
ció de nous diagnòstics
d'infecció pel VIH (2001) i
fins al 31 de desembre de
2009, el CEEISCAT
(Centre d'Estudis
Epidemiològics de la Sida
i altres infeccions de
transmissió sexual) ha
rebut la notificació de

6.129 nous diagnòstics
d'infecció pel VIH (el 79%
en homes i el 21% en
dones). En el transcurs del
2009, se n'han notificat
560 noves infeccions,
xifra que es manté esta-
ble, ja que en els darrers
anys han estat al voltant
de les 600. A Catalunya,
la infecció afecta sobretot
la població d'edats com-
preses entre els 25 i els
39 anys. 
Pel que fa a la sida, des
de l'inici de l'epidèmia
(octubre de 1981) i fins al
31 de desembre de 2009,
se n'han diagnosticat un
total de 16.421 casos,
entre la població resident
a Catalunya, dels quals
174 han estat notificats
durant l'any 2009: el 78%
són homes i el 22%
dones. A Catalunya, la
sida afecta sobretot la
població d'edats compre-
ses entre els 30 i els 44
anys.

1 de Desembre, Dia Mundial del VIH

En els darreres anys, es
detecta un increment
de la infecció per rela-
cions sexuals no prote-
gides entre homes i en
la població nouvinguda.
Per intentar erradicar
aquesta malaltia, el
passat 1 de desembre
es va  commemorar el
dia mundial del sida.
Activitats per avisa que
no s´ha de baixar la
guardia.

Activitats per fomentar la precaució

REDACCIÓ

Moment de la jornada.

Cedida

La Coordinadora
Anticementiri Nuclear de
Catalunya (CANC) ha
alertat de la possible
imminent aprovació del
'Pla Ascó', pel qual s'ava-
laria la candidatura
d'Ascó per acollir el
magatzem de residus
nuclears durant el perío-
de de govern provisional
de la Generalitat. 
Segons assegura la pla-
taforma, la Moncloa està
aplicant el 'Pla Ascó' per
tal 'imposar el cementiri
nuclear en aquest muni-
cipi de la Ribera d'Ebre
un cop passades les
eleccions al Parlament
de Catalunya'.

Mobilitzacions
per la possible

aprovació d’Ascó

Els treballadors de la mul-
tinacional catalana Indo
obriran una nova onada de
protestes contra l'expe-
dient d'extinció de con-
tractes obert al grup, que
afecta uns 300 treballa-
dors, amb una acció a les
portes de l'òptica Cottet
de Barcelona, accionistes
principals del grup. La
concentració tindrà lloc
dissabte a les onze del
matí a l'establiment del
portal de l'Àngel i, segons
els sindicats, pretén
denunciar no només l'aco-
miadament de la meitat
de la plantilla a l'Estat
espanyol, sinó l'esquarte-
rament i venda de l'estruc-
tura productiva del grup. 

Onada de
protestes dels
treballadors 

d’Indo

La comissió de
Pressupostos del
Parlament Europeu ha
aprovat aquest dijous la
mobilització de 382.200
del Fons Europeu
d'Adaptació a la
Globalització per ajudar
els 508 treballadors que
van ser acomiadats entre

gener i maig d'aquest any
per l'empresa Lear
Automotive España SL,
situada a les Terres de
l'Ebre. Si el ple de
l'Eurocambra de desem-
bre ratifica l'ajuda,
aquests fons finançaran
programes de formació,
recerca de feina, reinser-

ció i suport a les persones
que decideixin crear la
seva pròpia empresa. Les
ajudes als treballadors
acomiadats a Catalunya
fan part d'un programa
més ampli que preveu,
també, ajudes per desocu-
pats en la mateixa situació
a Aragó i València.

Ajudes per als treballadors que van
ser acomiadats de Lear

Programes de formació i recerca de feina
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Ara,el consistori ha lliurat a
la Direcció General de
Costes el certificat de pro-
pietat perquè puguin
començar les obres de per-
llongament del passeig
marítim finançades en la
seva totalitat per aquest
organisme. Andreu Martí,

alcalde de l'Ametlla de Mar,
es mostrava molt agraït a
tothom que ha participat
en aquest procés. “Tot
aquest tram, tot aquest
passadís perimetral que hi
havia al voltant de la Cova
Gran, havia estat un carrer,

en definitiva un lloc públic. I
això ens ha comportat mol-
tes dificultats jurídiques i
urbanístiques però al final
ha guanyat la raó. Ens hem
fet amb la propietat d'un
carrer que és de tot el
poble i així hem acabat

amb aquesta situació que
ha estat, repeteixo, llarga,
massa llarga perquè ha
durat bastants anys”. El 29
de març de 2009 la justícia
va donar la raó a
l'Ajuntament de forma defi-
nitiva pel que fa al canvi
d'alineació del solar Cova
Gran situat al carrer
Mediterrani S/N després
d'un procés de traves
legals que va durar gairebé
cinc anys. 
El reconeixement judicial
va permetre que la porta
pogués ser retirada.
Abans, però, el 17 de
setembre de 2004, la
Comissió Territorial
d'Urbanisme de les Terres
de l'Ebre (CUTE) va dictar
un acord pel qual, en
essència, es va aprovar
definitivament la modifica-
ció puntual de la revisió del
Pla General d'Ordenació
Urbanística per tal d'obrir
el camí de Lligallo de
Ronda. En saber la resolu-

ció de la CUTE, al novem-
bre del 2004, la comunitat
de veïns va interposar un
recurs d'alçada contra l'a-
cord al que el Departament
de Política Territorial i
Obres Públiques (DPTOP)
no va replicar, desestimant-
se així el recurs veïnal per
falta de resposta. 
En no obtenir resposta, la
comunitat de Cova Gran va
interposar un contenciós
administratiu que la justícia
catalana va desestimar.
Així, el 17 de desembre
membres de la brigada
municipal de l'Ajuntament,
en presència de la Policia
Local, van retirar la porta
de l'edifici Cova Gran. La
retirada de la porta va per-
metre que, ara, un cop fina-
litzades les obres, la pobla-
ció recuperi per a ús públic
aquest camí, que inclou el
carrer i el vial d'accés al
parc i al jardí de Cova Gran
o del camí del Lligallo de
Ronda.

L’Ametlla de Mar procedeix a l’acte
d’ocupació de la Cova Gran

La setmana passada es
va procedir a l'acte d'o-
cupació de la Cova
Gran. L'acte suposa que
després d'un contenciós
d'anys amb els veïns,
l'Ajuntament té la pro-
pietat del passadís peri-
metral de la Cova Gran,
tallat pels veïns per una
porta que no permetia
el pas als vilatans, inco-
rrent així en una infrac-
ció urbanística.

S’ha de lliurar a la Direcció General de Costes el document que acredita la propietat municipal

REDACCIÓ

Imatge de la zona.

Cedida

La indústria química i l'a-
groalimentària del Camp
de Tarragona i les Terres
de l'Ebre comencen a
recuperar la seua activi-
tat econòmica. En tots
dos sectors s'ha regis-
trat durant el 2010 un
increment de les importa-
cions i de les exporta-
cions, un símptoma que
les empreses augmenten
el seu volum d'activitat
econòmica. Mentre que
la tendència alcista de
les importacions es va
iniciar al gener i supera
el 50% (fins al mes de
maig superava els 5.000
milions d'euros), el valor
de les exportacions no
s'ha mostrat d'una mane-
ra decidida a l'alça fins al
mes de març. 

Lleugera
recuperació

d’alguns sectors

L'Ajuntament d'Amposta
no sol·licitarà al
Departament d'Educació
la reconversió en munici-
pal de l'escola de música
de la Lira Ampostina. La
decisió deixa en una difícil
situació financera l'entitat,
que havia aprovat en
assemblea fer-se munici-
pal amb l'objectiu de
cobrar els 540 euros per
alumne que dóna el
Departament d'Educació
a les escoles municipals.
L'alcalde, Manel Ferré, va
argumentar la seua deci-
sió després que l'altra
banda de música
d'Amposta, la Unió
Filharmònica, rebutgés
dissabte en assemblea
convertir-se, de moment,
en municipal.

L’escola de
música la Lira no

serà municipal

La crisi de preus que afecta
el sector primari no ha estat
un fre perquè 40 joves de
les Terres de l'Ebe hagin
decidit aquest any incorpo-
rar-se professionalment a
l'activitat agrària. Aquesta
és la xifra d'expedients que
ha aprovat el Departament
d'Agricultura com a recep-
tors dels ajuts d'incorpora-
ció a les Terres de l'Ebre,
dels 302 avalats al conjunt

de Catalunya. La inversió en
ajuts puja fins als nou
milions d'euros al conjunt de
Catalunya. El cert és que
alguns  joves veuen en el
camp una sortida en temps
de crisi generalitzada, que
els permet treballar de
forma autònoma, sense
dependre de ningú. Així, en
els darrers tres anys, la xifra
d'incorporacions a les
Terres de l'Ebre supera el

centenar i abasta les més
diverses activitats, des de la
vinya a l'olivera passant pels
arbres fruiters o les gran-
ges.  «Es nota  un cert
repunt en l'activitat ramade-
ra, amb noves granges de
pollastres i porcs», explica al
Diari el director dels serveis
territorials d'Agricultura a
l'Ebre, Antoni Espanya. Els
ajuts que poden rebre arri-
ben ara als 50.000 euros.

40 joves de les Terres de l’Ebre
s’incorporen al camp

Veuen en l’activitat agrària una sortida a la crisi

www.lonada.com
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El Govern de Catalunya hi
serà present amb un espai
amb quatre estands que
informaran els visitants
sobre les actuacions de la
Generalitat en les comar-
ques de l'Ebre, sobretot
en la creació de sòl indus-
trial, foment del treball i de
l'habitatge i la promoció
de productes de qualitat.
A l'estand de la Delegació
Territorial hi haurà la mos-
tra “Per les Terres de
l'Ebre”, que detalla la
inversió realitzada per
impulsar la indústria al

Baix Ebre, el Montsià, la
Terra Alta i la Ribera
d'Ebre, a través del Pla
d'Iniciatives de
Dinamització Comarcal.
Un dels projectes més
importants és l'ampliació
del Polígon Catalunya Sud,

que ocuparà una superfí-
cie de 136 hectàrees
entre Tortosa i l'Aldea.
S'ha apostat per reservar
735 ha de sòl estratègic
per convertir el territori en
una gran zona logística i
industrial en els propers

anys. Un altre projecte a
destacar és l'ampliació del
centre de l'IRTA (Institut de
Recerca i Tecnologia
Agroalimentària) de Sant
Carles de la Ràpita, que en
els darrers anys s'ha con-
solidat com un centre de

referència en l'estudi d'e-
cosistemes amb més de
100 persones treballant-
hi. Unes altres infraestruc-
tures que s'explicaran a la
mostra “Per les Terres de
l'Ebre” són l'Hospital
Comarcal d'Amposta,
l'Arxiu Comarcal del
Montsià i el Centre d'Arts
Visuals de les Terres de
l'Ebre, també a Amposta.
Altres d'importants són el
Centre de Tecnificació
Esportiva de les Terres de
l'Ebre, amb la Residència
d'Estudiants Esportistes i
el Centre de Rem i
Piragüisme. El
Departament  de Treball
explicarà en el seu espai
el Projecte Impuls sobre
plans d'ocupació i forma-
ció ocupacional. També hi
facilitarà informació de l'o-
ferta de cursos de forma-
ció per a aturats, dels pro-
grames per promoure la
contractació laboral de
persones aturades i de la
feina que porten a terme
les oficines de Treball,
amb més  de 200 profes-
sionals que assessoren
per a la recerca de llocs
de treball.

La Generalitat mostra els projectes que
tira endavant per activar l’economia

La Fira d'Amposta serà
l'espai on la Generalitat
explicarà les actua-
cions que ha tirat enda-
vant a les Terres de
l'Ebre per dinamitzar la
seva economia i supe-
rar la crisi. La Fira, que
celebra el seu 50è ani-
versari, comença
divendres 3 de desem-
bre i es prolongarà fins
al dia 8.

La Fira d’Amposta, que arriba als 50 anys, serà l’espai per explicar les actuacions, del 3 al 8 de desembre

Activitats culturals, exposicions, xerrades... complementaran l’oferta aquests dies 

REDACCIÓ

Fira Amposta és ja tot un clàssic en aquestes dades.
CEDIDA

La recerca de treball pot
esdevenir una feina en si
mateixa, amb un horari
establert de dilluns a
divendres. Així ho fan els
usuaris de l'Aula de
Recerca Intensiva de
Feina de Tortosa,
instal·lada a la seu del
Consell Comarcal del Baix
Ebre des de fa dos
mesos. Allí, 15
persones aturades durant

quatre hores al matí, i 15
persones més a la tarda,
assisteixen a l'aula per
rebre un ajut personalitzat
de quatre orientadores en
el seu procés de recerca
d'un nou treball. Fins a la
data, el servei ha regis-
trat més d'una cinquante-
na d'usuaris, dels quals el
35,48 per cent ha trobat
feina, segons les dades
facilitades al Diari de
Tarragona pel
Departament de Treball. 
El grau d'inserció laboral
s'eleva al 42, 2 per cent
si es té en compte el glo-

bal de les 20 aules que hi
ha repartides pel país i
que van començar a tre-
ballar ara fa uns dos
anys. Per accedir a l'Aula
només cal ser demandant
de feina i tenir uns  conei-
xements mínims d'in-
formàtica.
A Tortosa, els primers a
trobar feina van ser un
fuster, que va aconseguir
treball com a formador en
fusteria, i una llicenciada
en Història, que actual-
ment està fent una substi-
tució a la Universitat
Rovira i Virgili. I és que,

segons expliquen les
orientadores Nàdia Pérez
i Elvira Figueres,  en
temps de crisi i d'aug-
ment de l'atur, creix
també la demanda de for-
mació, i per tant, es
necessiten persones
capacitades per a formar. 
El treball dels usuaris a
l'aula consisteix a fer una
recerca acurada de les
demandes de feina que hi
pot haver a la xarxa, des
d'empreses de treball
temporal a institucions o
ajuntaments, a més d'em-
preses que, tot i no bus-
car treballadors, poden
ser una font futura d'ocu-
pació. 
S'assessora sobre com
redactar un bon currícu-
lum vitae i es procedeix a
un enviat massiu dels
mateixos, a administra-

cions i empreses relacio-
nades amb la feina ante-
rior o amb la que es vol
fer a partir d'ara. 
«Hem detectat que en el
context actual, la gent
està més disposada que
abans a canviar de
residència per accedir a
un treball», comenten les
responsables del servei. 
Entre els usuaris actuals

hi ha Josep LLuís Vidal.
Fa  un any que busca
feina ja sigui de professor
de música o de cambrer,
dues feines en les que ja
té experiència. Al seu
parer, el servei resulta
molt útil. 
«Tinc en tot moment l'ajut
de les orientadores i puc
confrontar idees amb
gent que està en la matei-
xa situació que jo», afir-
ma. 

La Recerca de Feina Intensiva a
Tortosa dóna els seus fruits

El 35,48 per cent dels usuaris ha trobat feina

TG

L'ajuntament de Bot, a la
Terra Alta, ha inclòs en
les obres de rehabilitació
de l'església de Sant Blai
la retirada de la placa 'als
caiguts' del bàndol feixis-
ta que estava situada en
una de les façanes del
temple. 
Com ha explicat l'alcalde,
Francesc Fidel, aquesta
actuació s'ha fet amb
màxima 'normalitat
democràtica' aprofitant
que es feien els treballs i
en compliment de la Llei
del Memorial
Democràtic. 
'La gent del poble ha de
fer les coses al seu
ritme, sense pressions, i
quan les decisions estan
madures', ha dit Fidel.
Bot ha estat un dels
municipis més estigmatit-
zats per conservar sím-
bols franquistes però,
amb la retirada de la
placa, només en conser-
varà 1 dels 62 que hi ha
a la comarca.

Canvis en les

obres de

l’esglèsia de Bot

La Síndica de Greuges
de la Universitat Rovira i
Virgili (URV), Montserrat
Boronat, ha alertat en el
seu informe anual de la
manca de 'motivació'
dels estudiants a l'hora
de participar en els
òrgans de representació i
govern de la universitat.
Boronat considera real-
ment 'preocupant' que
els alumnes 'passin tan
ràpid com poden' la seva
etapa a la universitat
sense implicar-se. La
Síndica aconsella que es
replantegin les fórmules
de participació en l'àmbit
universitari. El sentiment
d'exclusió del Personal
d'Administració i Serveis
(PAS) és una altre dels
motius d'algunes de les
69 actuacions dutes a
terme en el curs 2009-
2010, el primer de
Boronat en el càrrec.

Els estudiants
no s’impliquen

en la vida
universitària
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L'Aula de Recerca
Intensiva de Feina de
Tortosa, instal·lada a la
seu del Consell Comarcal
del Baix Ebre des de fa
dos mesos ofereix a les
persones aturades durant
quatre hores al matí, o a
la tarda, la possibilitat de
rebre un ajut personalitzat
de quatre orientadores en
el seu procés de recerca
d'un nou treball. Fins a la
data, el servei ha registrat
més d'una cinquantena
d'usuaris, dels quals el
35,48 per cent ha trobat
feina, segons les dades
facilitades al Diari pel

Departament de Treball.
El grau d'inserció laboral
s'eleva al 42, 2 per cent
si es té en compte el glo-
bal de les 20 aules que hi
ha repartides pel país i
que van començar a tre-
ballar ara fa uns dos anys.
Per accedir a l'Aula
només cal ser demandant
de feina i tenir uns  conei-
xements mínims d'in-
formàtica. A Tortosa, els
primers a trobar feina van
ser un fuster, que va
aconseguir treball com a
formador en fusteria, i
una llicenciada en
Història, que actualment

està fent una substitució a
la Universitat Rovira i
Virgili. I és que, segons
expliquen les orientadores
Nàdia Pérez i Elvira
Figueres,  en temps de
crisi i d'augment de l'atur,
creix també la demanda

de formació, i per tant, es

necessiten persones
capacitades per a formar.
El treball dels usuaris a
l'aula consisteix a fer una
recerca acurada de les
demandes de feina que hi
pot haver a la xarxa, des
d'empreses de treball
temporal a institucions o
ajuntaments, a més d'em-
preses que, tot i no bus-
car treballadors, poden
ser una font futura d'ocu-
pació. S'assessora sobre
com redactar un bon
currículum vitae i es pro-
cedeix a un enviat massiu
dels mateixos, a adminis-
tracions i empreses rela-
cionades amb la feina
anterior o amb la que es
vol fer a partir d'ara. 
Pel que es desprén de la
informació facilitada pels
responsables, en el con-
text actual, la gent està
més disposada que abans
a canviar de residència
per accedir a un treball.

L’Institut de Recerca de Tecnologies Agroalimentàries (IRTA) porta sis anys seleccionant

L’Esquella d’en Gaudí queda
finalista a Cartaví 2010

El restaurant “L'Esquella
d'en Gaudí” d’Alcanar (a
la foto les propietàries)
ha quedat finalista en la
quarta edició del presti-
giós concurs Cartaví

2010 que cada any orga-
nitza la Generalitat de
Catalunya a través del
D e p a r t a m e n t
d'Agricultura, Alimentació
i Acció Rural (DAR). 

La celebració de la tercera
edició de la Fira de Nadal al
Nucli Antic, que tindrà lloc
els propers 10, 11 i 12 de
desembre, comptarà amb
una important novetat com
és l'ampliació del seu àmbit
fins a la mateixa plaça de
l'Àbsis, perllongant el seu
recorregut dins del Nucli
Antic més enllà del seu límit
habitual, la plaça de la Cinta.
Així mateix, aquesta amplia-
ció ha permés augmentar el
número de parades presents
a la fira, que en aquesta oca-
sió seran 31. 
El regidor de Comerç de
l'Ajuntament de Tortosa,
Joan Caballol, ha expressat
que "és una fira que ha pas-

sat de ser una activitat que
comptava amb molta aporta-
ció voluntària a ser quelcom
amb la implicació de tot el
teixit comercial", mostrant-se
així mateix convençut de que
"el nucli antic de Tortosa, en
pocs anys, serà un lloc de
gran tirada comercial i turísti-
ca". 
Per la seva banda, el treso-
rer de l'Associació de
Comerciants del Nucli Antic
de Tortosa, Àngel Barceló,
ha explicat que el primer
objectiu de l'entitat és agluti-
nar tot el comerç de la zona
i aconseguir que el públic la
comenci a considerar com
un espai comercial de primer
ordre dins de la ciutat.

Fira Nadal, al Nucli Antic de
Tortosa, s’amplia fins a l’Àbsis

L'escriptor  de  Deltebre,
Baltasar  Casanova,  ha
guanyat  el  XXIè  Premi
Nacional de Narrativa Josep
Saperas que convoca
Òminum Cultural del Vallès
Oriental amb la novel·la
Salabror de Riu. La novel·la
està ambientada al Delta de
l'Ebre, a un mas de la zona
coneguda com Illa de Mar i
retrata la vida dura dels habi-
tants del Delta a finals dels
anys trenta i fins a finals de la
dècada dels cinquanta del
segle passat. Tal i com expli-
ca el mateix autor “és una
història d'amor però també
d'injustícies, de felicitat tot i
no tindre res, i de la tristesa

més profunda”. La novel·la
té la particularitat que està
escrita amb la variant ebren-
ca del català, “podríem dir
que seria un català del Delta,
del Baix Ebre i Montsià, de
totes les Terres de l'Ebre”,
segons explica el mateix
Baltasar Casanova.
L'entrega del Premi Nacional
de Narrativa Josep Saperas
es va fer el passat dissabte a
Granollers en el marc de la
Festa de les Lletres del
Vallès Oriental i va estar pre-
sidida per la presidenta
d'Òmnium Cultural, Muriel
Casals. A l'acte va assistir
també l'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa.

«Salabror de Riu»
Aquesta selecció s'ha fet en
basa a una primera tria de
150 arbres i una segona de
16, plantats a l'estació
experimental de l'Institut de
Recerca de Tecnologies
Agroalimentàries (IRTA) a
Gandesa i a Alcanyís. 
Espanya compta amb
76.000 hectàrees planta-
des, i val a dir, que la varie-
tat empeltre és un dels sig-
nes identitaris del sector
agrícola de la Terra Alta, on
encapçala el rànquing de
varietats conreades i esta
emparada dins la denomina-
ció d'origen de l'oli. L'IRTA
responsable del projecte,
durant els darrers sis anys
ha estudiat any rere any la
producció i la capacitat de
propagació de l'arbre, el
calibre de l'oliva, el seu ren-

diment gras i la qualitat de
l'oli, a més d'encarregar
anàlisis sensorials de forma
periòdica. També s'ha realit-
zat un anàlisi molecular per
a ratificar que es tracta d'ar-
bres de la mateixa varietat
empeltre tot i que posseei-
xin petites variacions entre
ells. Una tercera fase de
selecció ha permès escollir
quatre arbres semifinalis-
tes, originaris del Baix
Aragó, Catalunya, Navarra i
el País Valencià. Tous anun-
cià que a la primavera de
2001 es donarà a conèixer

l'arbre escollit. «A partir de
llavors, s'obtindran les plan-
tes bases, s'oferiran als
viveristes i es podran clo-
nar». L'objectiu és aconse-
guir un arbre empeltre amb
una alta productivitat i mini-
mitzar els seus problemes
d'arrelament. L'empeltre es
caracteritza per ser una
varietat que té una madura-
ció precoç respecte la
resta, i això podria permetre
als seus olis accedir als
mercats abans que la resta
de produccions. A la Terra
Alta és habitual recollir la

producció en un avançat
estat de maduració tot i que
també aquest tipus d'oliva
pot ser recollida abans fet
que serviria per elaborar el
que és coneix com olis
verds, molt apreciats als
mercats de fora d'Espanya.
D'aquesta forma, a la prima-
vera de 2011 es presentarà
a nivell mundial l'olivera per-
fecte de la varietat empeltre
després de sis anys de
recerca en dues estacions
experimentals, una ubicada
a Gandesa i l'altra, a
Alcanyís.

Al 2011 coneixerem l’olivera TOP-10

Aquest passat dimarts,
30 de novembre, a l'esta-
ció de Gandesa, es va dur
a terme una reunió per
explicar un projecte que
engegava ara fa sis anys,
on un total de sis comuni-
tats autònomes van deci-
dir iniciar un procés d'in-
vestigació per a seleccio-
nar el millor d'entre tots
els arbres de la  varietat
empeltre.

REDACCIO

El grau d’inserció
laboral s’eleva al

42,2%. En un total de
20 aules repartides per

tot el país

Fotografia d’olivera empeltrada.
cedida

Aules de recerca intensiva de feina,
per sortir de l’atur

Ubicada al Consell Comarcal del Baix Ebre, permet a totes aquelles
persones en situació d’atur buscar feina per internet
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Va ser una tarde d’emo-
cions. Primer per l’homenatge
a Jordi, jugador que fou recor-
dat de la forma que mereixia
en uns minuts carregats de
sentiment.

I, posteriorment, amb un
partit elèctric en el que l’Am-
posta, ben posat i efectiu al

contraatac, va respondre da-
vant el Reus. Fabregat debuta-
va a la banqueta i l’equip va te-
nir una intensitat frenètica. A
més, va complir amb el plante-
jament i va guanyar. Tarda de
bones sensacions. 

Rojas, contra el seu exe-
quip, i Gustavo van definir l’e-

ficàcia de l’Amposta amb el 2-
0 contra un Reus insistent
però que no va tenir tant d’en-
cert en els darrers metres. L’e-
quip ampostí es va buidar i en
l’aspecte defensiu va poder
contrarestar les intencions
d’un Reus que va empènyer
molt. Els reusencs no defallien

i van marcar el 2-1 poc des-
prés del gol de Gustavo. Més
incertesa. El derbi seguia
obert com va estar-ho fins el fi-
nal. Al minut 83, Gustavo, in-
tel.ligent com sempre, va ro-
bar una pilota i va assistir al
pichichi Miguel que establia el
3-1. L’estadi va embogir. 

El Reus encara tindria vida
amb un altre gol però el
triomf, el gran triomf, no es va
escapar. Una victòria amb
moltes lectures. Totes elles
positives.

Jordi Fabregat declarava
que «hem tingut una actitud
molt bona i hem jugat amb
molta fermesa en defensa. A
més, hem estat eficients en
les ocasions davant d’un Reus
que és un gran equip que ho
ha demostrat i que ha portat
en moltes fases la iniciativa».
Demà dissabte (17 h), co-
mença una setmana de tres

partits. El primer a Premià,
cuer: «serà un partit molt com-
plicat. En el que portem de lli-
ga, el Premià ja ha tingut 32
llicències i segueix fitxant. Per
tant, és un club que no vol bai-
xar. Nosaltres hem de jugar
amb l’actitud de diumenge i in-
tentar traure un resultat positiu
en una setmana important per
poder estar més prop de l’ob-
jectiu que és la permanència».
Moha, Becarr i Gerard conti-
nuen sent baixa. Miguel, Rojas
i Sandu estan apercebuts.
L’Amposta rebrà dimecres el
Vilafranca i diumenge se-
güent, a la Pobla (17 h). 

Va per tu, Pitarque!

Abans del derbi, entre
l’Amposta i el Reus, es
van viure moments
emotius amb el record,
de tots dos clubs, a
l’ampollero Jordi Pitar-
que. Va ser un homenat-
ge de gran valor emo-
cional. Després, els dos
equips es van afegir
amb un partit especial,
de champions.

TERCERA DIVISIÓ

L’Amposta s’imposa al Reus en un derbi apassionant i que va acabar amb victòria local (3-2)

M.V.

La Rapitenca va empatar al
camp del Montcada (2-2) en un
partit en el que mereixia molt
més. No obstant, l’efectivitat
del conjunt local, més adaptat
al seu terreny de joc, va ser de-
terminant perquè els barcelo-
nins s’avancessin en dues oca-
sions en el marcador. 

Teixidó, amb un llançament
de falta magistral, va fer l’em-
pat al final del primer temps. A

la represa, el Montcada va
marcar el 2-1 però la Rapitenca
va poder empatar amb altres
oportunitats, entre elles un pe-
nal no transformat per Callari-
sa. En temps afegit, el porter
Raül, fent de Palop, va empatar
amb el gol de la temporada (2-
2). Era el temps afegit i llavors
va haver-hi invasió de camp.
Partit suspés i acabat. Cal de-
nunciar el robatori que va sofrir
la Rapitenca al vestidor. Lamen-
table. 

Diumenge, rebrà el Santfe-
liuenc. I dimecres, l’Igualada.
La setmana és clau per acos-
tar-se a la zona d’ascems. Tor-
nen Parra i Gilabert mentre que
són baixa Miki, Puig, Forés i
Cristian. Tampoc hi seran per
sanció Edgar i Callarisa. 

270 minuts
La Rapitenca afronta una setmana clau per acostar-se a la zona d’ascens

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

El Tortosa va guanyar diumen-
ge passat el Sant Cristobal (1-
0) en un partit d’aquells que
pot arribar a ser trampa (el
rival és el cuer) però que no va
ser-ho. I no va ser-ho per l’apli-
cació de tot l’equip que, a
casa, es troba recolzat i té
poques fisures. Es més regu-
lar durant tot el partit. A més,
Povill posa la resta.
Amb bona actitud, la llauna es
va poder obrir a la represa
amb el gol del pichichi Alex
Accensi (ja en porta set). Amb

l’1-0 i el partit trencat, els roigi-
blancs, amb la velocitat dels
seus davanters, van poder
sentenciar pel gran nombre
d’arribades clares que van
crear. No va ser així però l’im-
portant és que un equip jove,
localista, amb gent implicada,
va vèncer i arriba al desembre
amb 17 punts. No sempre era
d’aquesta forma en altres
anys, amb més inversió. 
Per tant, segueix la bona línia,
sobre tot a casa. Ara falta
millorar fora. Diumenge (12h),

visita a l’Olímpic Can Fatjó.
Alex és baixa per sanció. Toni
Calafat, Sergi i Maikel han acu-
sat molesties durant la setma-
na.

Millorar en els desplaçaments
El Tortosa, fort a casa, ha d’intentar ser més efectiu lluny del seu camp

MV

PRIMERA CATALANA

Gustavo, jugador de l’Amposta, va fer un dels gols, diumenge.

Carlos Blanch, tècnic del Tortosa.

El Tortosa va guanyar
diumenge passat el cuer, el
Sant Cristobal, amb gol
d’Alex (1-0). Va ser un
triomf valuós. Ara és tretzè
amb 17 punts.

Punts d’or

Diumenge i dimecres,
rebrà el Santfeliuenc i
l’Igualada.

Recuperació

L’Amposta visita demà
dissabte el cuer, el Premià, i
després rebrà el Vilafranca,
dimecres dia 8.

3 partits

La setmana vinent no hi haurà
Més Esport, a Canal TE. Tor-
narà el dilluns dia 13 amb l’ac-
tualitat dels nostres equips,
amb reportatges, entrevistes i
informació de la jornada. 
Per al dimarts dia 14 de de-
sembre, Canal TE té previst re-
cordar una de les incidències
que més repecussió mediàtica
va tenir al nostre futbol. Va ser
el 25 d’abril del 99. L’Amposta

rebia el S. Bàrbara. Amb el 0-
1, a la represa, el local Víctor
tenia una ocasió que va aprofi-
tar. En aquell instant, un gos va
entrar al camp, en direcció de
la pilota. L’àrbitre, Fco. Javier
Serrano, va anul.lar el gol. La
jugada, amb les imatges de te-
levisió, es va veure a tot l’es-
tat. ‘El larguero’ també en va
parlar, amb protagonistes. Ho
recordarem amb imatges. 

Recordarem la incidència del «Gos Protagonista»

A CANAL TE

Més Esport, a Canal TE,
fins dilluns dia 13

Un penal, protestat pels as-
conencs, va significar el gol del
Vilafranca a la primera meitat.
Aquest gol va acabar sent deci-
siu perquè el marcador, tot i els
intents de l’equip de la Ribera,
no es va moure.

L’equip de Ravnic no trenca
la dinàmica negativa de resul-
tats i ja són dotze jornades se-
guides sense guanyar. Està en

zona de descens.
Aquesta setmana és de tres

partits. Una bona ocasió per a
l’Ascó per a poder sortir de la
situació en la que es troba a la
taula. El primer rival no serà
gens assequible i és que el Lla-
gostera visita el municipal de la
localitat de la Ribera el diumen-
ge a les 12 del migdia. Es ne-
cessita un punt d’inflexió i s’ha
de buscar. 

Va perdre a Vilafranca (1-0)

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó rebrà el líder
Llagostera, diumenge

Poc puc dir i menys jutjar
del que fan els  professio-
nals de la lliga BBVA. No és
la meua feina i segurament
no estic preparat per fer-
ho. A més, una part impor-
tant dels professionals d’a-
quest nivell, quan d’ells en
parla un periodista, el pri-
mer que indiquen, segons
el que es comenta, és si
l’esmentat periodista s’ha
vestit mai de curt i ha vis-
cut el que es viu dins d’un
camp.

Bé, jo modestament vaig
jugar uns anys a la Primera
regional, fins que m’ho vaig
deixar per dedicar-me a la
professió periodística. Per
tant, alguna cosa sé.

No obstant, un cop plan-
tejat tot el que he dit, em
vull referir a una escena
que vaig veure dissabte, en
el partit transmès entre l’At.
de Madrid i l’Espanyol. Les
imatges del final amb Qui-
que Flores intentant anar a
per un jugador de l’Espan-
yol, Luis Garcia, em van
causar preocupació. El que
vaig pensar en aquell ins-
tant, dissabte, al sofà de
casa meua, és que si jo,
modestament, des d’a-
questa columna, estic de-
manant bones maneres a
directius, tècnics i jugadors
per protegir el que ens
agrada i per evitar incidèn-
cies als camps, què podem
fer si els més petits veuen
això per la televisió?. 
Penso que, independent-
ment del ‘diàleg’ jugador-
tècnic, el que vaig veure no
ha de passar i menys a
aquest nivell. S’ha de donar
exemple i aquesta no és la
forma. 

Quique
Sánchez

L’opinió de Michel
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La setmana passada, Pedro Uria, president de l’Aldeana, i Fortuna-
to Simón, vicepresident, van estar a Canal TE per exposar el posi-
cionament del club després de la sanció rebuda pels incidents en
el partit amb el Gandesa. A més, tots dos van mostrar el seu es-
tat d’ànim, malgrat les adversitats del moment. I tenien fe i il.lusió
perquè la situació canviés. I així ha estat. Diumenge, va arribar el
primer triomf, al camp del Nàstic (1-3). I la sanció s’ha reduït. El ju-
gador que va agredir a l’assistent tindrà sis mesos de sanció i no
34 partits. I les despeses per arbitratges de fora de la territorial ta-
rragonina també han acabat. Des
de l’Aldea, s’ha agrait el suport
de la delegació de la FCF ebren-
ca. 

La fe de l’Aldeana genera la primera
victòria en aquesta lliga

PRIMERA REGIONAL

La Sénia i l’Ampolla van empatar en un partit que va estar
marcat per l’estat del camp de Sant Rafel. 

Les obres a l’estadi senienc han començat i en unes setma-
nes s’espera que ja es pugui jugar-hi sobre la gespa artificial.

L’Ampolla es va presentar amb nombroses baixes, entre le-
sions, sancions i jugadors que van haver-hi d’estar en una tau-
la electoral. Segons fonts del club ampollero, «vam demanar
de jugar en dissabte, però no podia ser perquè, en haver de
fer-ho a Sant Rafel, aquest dia el camp ja estava ocupat. I el
canvi d’ordre no va els va anar bé». 

El partit, en general, fou bastant gris. I l’empat no va satis-
fer a ningú, en els seus objectius. La Sénia, a més, va tornar
a crispar-se per decisions arbitrals. 

L’Ampolla acusa les baixes i la Sénia es
queixa de l’arbitratge (0-0)

PRIMERA REGIONAL

El Gandesa, amb els nous fitxatges, té una altre aire. A més
de que a la plantilla hi ha més competitivitat, les incorpora-
cions han impulsat animímicament una plantilla que en la jor-
nada anterior ja va fer un bon partit a la Canonja i que en
aquesta passada, diumenge, va assolir el primer triomf a ca-
sa. El primer temps va ser de domini absolut de l’equip gan-
desà que al minut 24 s’avançava arran d’un gol de William,
amb el cap. El jugador, que ha tornat a Gandesa, aprofitava
una jugada del botenc Ayuda. 

A la represa, el Gandesa no va poder decidir i per aquest
motiu va haver-hi incertesa fins el final. Fins que va arribar el
gol de Roger. Un gol molt celebrat pel que significa. El Gan-
desa respira i té més arguments per sortir de la part baixa. 

El Gandesa assoleix el primer triomf
com a local, en el que portem de lliga

Els gols d’Adrià, el nou crack de la
Fanecada, no són suficients

PRIMERA REGIONAL

PRIMERA REGIONAL

Apel.lació ha reduït la sanció
i l’Aldeana jugarà a casa

diumenge, contra la Cava.

«Ja ens ho esperàvem però
no ho deixarem així. Anirem al
comitè d’Apel.lació i fins on fa-
ci falta», deien fonts directives
de l’Alcanar un cop van saber
que el comitè havia desesti-
mat la seua impugnació del
partit al camp del Valls.

«Volem saber quin criteri
s’utilitza perquè al Valls li tra-

guin targetes i als equips de
les Terres de l’Ebre, quan tam-
bé reclamem, no se’ns trau
cap». A la plana 2 poden tro-
bar un article d’opinió al res-
pecte. 

La realitat és que des de
Valls, oficialment, des del
club, ningú respòn a aquesta
problemàtica i de les queixes

ebrenques. Més bé al contrari.
No obstant, l’entorn del club
vallenc, a la vegada, es queixa
per arbitratges rebuts. 

A l’article de la plana 14, Jo-
aquin Celma també parla de
tot plegat.  Ja la setmana pas-
sada, Més Ebre va informar
de l’actualitat i del malestar
perquè un jugador vallenc, Ja-

vi Rodriguez, havia estat ex-
pulsat amb dues grogues en
el partit disputat a Sant Rafel,
contra la Sénia, i, a la vegada,
va poder jugar a la jornada se-
güent contra l’Alcanar.

La nova normativa podia
portar aquestes confusions en
el moment en què es tragues-
sin targetes. I així ha estat. 

El comitè desestima la impugnació
de l’Alcanar del partit a Valls

El club canareu informa que recorrerà al d’Apel.lació

PRIMERA REGIONAL

Aleix (Catalònia) 13 gols
Rosado (Torred.) 13  «
Samu (C Clar)         10  «
Roger (Gandesa)      10  «
Ferreres (J Maria)       8   «
J. Ramon (C Clar)       7   «
David (C Clar)            7   «
Gerard (Valls)             7   «
Oribe (Cambrils U)      6   «
Oscar (Alcanar)          5   «
J. Antonio (Ampolla)      5   «
Nico (La Cava)             5   «

Nico torna a marcar
després de 7 jornades

REDACCIÓ

GOLEJADORS PRIMERA REGIONAL

Nico va tornar a veure porteria.

El R. Bítem,, amb gols de S.
Ruiz, de penal, i de J. Ramon
(minut 90)va salvar un punt
en un partit que s’havia com-
plicat amb el 0-2 (70’)
Segons Nacho Pérez, tècnic
de l’equip de Bítem, «vam fer
el millor partit en quant a joc,
però ens va mancar l´efecti-

vitat per finalitzar les oca-
sions. No obstant, tal i com
se’ns va ficar el resultat vam
poder tenir l´encert de igua-
lar el partit, ja que no hagués
estat just perdre’l. En linies
generals l’equip porta una bo-
na dinàmica en quant a joc i
actitud, s´ha de seguir treba-
llant».

Diumenge (12 h), a Sant Il-
defons, partit important per
al R. Bítem per no despenjar-
se dels 5 primers. Serán bai-
xa: Castells (per lesió), i per
acumulació targetes Kazu.
Es dubte Javi Asin i cal espe-
rar com evoluciona Jota,
amb molesties als abduc-
tors.

El Remolins-Bítem ha de fer el
salt al camp del Sant Ildefons

Els de Nacho van remuntar contra el Mollerussa en els darrers minuts (2-2)

REDACCIÓ

PREFERENT

«Jugamos como nunca y perdi-
mos....». Es una frase conegu-
da en el món del futbol i que el
Roquetenc va poder aplicar
diumenge al camp del líder, el
Vista Alegre, on va perdre per
2-1. Va merèixer més l’equip
ebrenc. Però aquest missatge
ja es ve repetint en les darreres

jornades i els resultats positius
no arriben. Són dos punts de
18. Una de les diferències en-
tre un equip líder i un altre que
està a la part baixa acostuma a
ser la confiança. I amb aques-
ta, l’efectivitat. El Vista Alegre
va traure petroli de la seua oca-
sió del primer temps mentre
que el Roquetenc va topar amb

el porter local. Va haver-hi in-
certesa fins els darrers minuts
del duel quan els locals van
aconseguir el 2-0, arran d’un
penal. De la Torre, també de
penal, feia el 2-1 final. El Roque-
tenc, encara amb baixes, rebrà
demà el Morell. Falta un triomf
per sortir de la cua. I tot canvia-
ria. 

El Roquetenc, amb obligacions
demà contra el Morell

Tot i la bona imatge, va perdre al camp del líder i és cuer

REDACCIÓ

PREFERENT 

«Quin criteri s’utilitza per
a traure targetes al Valls? I

perquè no es trauen als
equips ebrencs»

Queixa

Adrià va fer més de 40 gols amb el juvenil canareu. Ara, com és
natural per la seua qualitat, ja és titular a l’Alcanar i diumenge va
demostrar que és un crack. Ha de ser perseverant i ha de treba-
llar molt, però és un davanter que apunta alt. Va ser un malson
per al Jesús i Maria. Aviat va marcar l’1-0, amb una jugada per
emmarcar. Els de Torres, no obstant, van reaccionar i van empa-
tar amb gol de Nico. Adrià, a la represa, va definir a l’estil Kun
Aguero. Espectacular. Era el 2-1. Però els canareus, tot i la su-
perioritat numèrica, no van saber sentenciar, malgrat tenir op-
cions. Els manca confiança (1 punt de 12). 
El Jesús i Maria, en creixement, va empatar i va poder guanyar
al final, amb opcions de Ferreres i de Geira. Al final, derbi emo-
cionant i empat a dos gols.

La Cava reacciona amb el tercer
triomf seguit, contra l’Ulldecona

PRIMERA REGIONAL

La Cava va haver de treballar molt per remuntar davant de l’Ull-
decona (3-1). I va fer-ho i va assolir un triomf treballat, meritori
que no es va certificar fins el darrer minut, amb el gol de Jordi
Rovira.

Yassine havia avançat l’Ulldecona al minut 10. Malgrat la in-
necrtesa que va suposar el gol, els locals van refer-se amb l’em-
pat de Nico, jugador que tornava a veure porteria després de
set jornades. El partit, al segon temps, va estar igualat si bé la
Cava era qui més ho intentava. El gol no arribava i la precipita-
ció també. No obstant, Chacón fou el revulsiu i, amb qualitat, va
batre el porter rival (2-1, 73’). Ja en temps afegit, el petit dels
Rovira decidia. La Cava, amb tres triomfs seguits, s’enganxa de
nou al vagó capdavanter. Es cinquè amb 21 punts.

Un obús del canoner Fatsini val un
empat merescut del Cata contra el Valls

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia va empatar amb el Valls, segon classificat. Era un
partit important pels dos equips en la lluita per agafar el líder,
Camp Clar. Per això l’empat no va satisfer a ningú. El Cata fa tres
jornades que no guanya (2 punts de 9) i el Valls veu al líder a qua-
tre punts. El Cata cal dir que al primer temps va merèixer mar-
car, per les ocasions i el domini. No va ser així. A la represa, el
Valls va fer més sensació de perill, sempre a pilota aturada. A
més, es va fer fort en defensa on té jugadors de gran presència.
A la represa, el partit va estar més obert. El Valls, en un contra-
atac ben conduït i millor executat, Loro va fer el 0-1. Els de Ta-
larn van traure orgull i van empatar amb un obús del canoner
Juanma (85’). I encara van poder guanyar al final. El Valls ha es-
tat el millor equip que ha passat per la Santa Creu. 
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El Sant Jaume va empatar a Campredó, un dels desplaçaments
complicats tenint en compte les possibilitats del conjunt de la
Forja que, tot i els darrers resultats, disposa d’artilleria. El partit
no va decebre, malgrat que es va trencar amb picabaralles de
la seua recta final. Galvez va marcar l’1-0 mentre que Ivan, que
va entrar durant el duel, va empatar. El Godall, per la seua part,
va puntuar a Benissanet (1-1). Els de Guiu, amb la polvora mulla-
da, van fallar a la primera meitat quan només Sancho va veure
porteria. No va arribar la sentència i el Godall, per mitjà de
Villarroya, empatava. D’altra banda, el Tivenys va golejar i el
Catalònia, en un partit amb presència policial, va vèncer l’Atlas
(gol d’Alfonso al 97). La Galera, liderada per Eric (2 gols), va
guanyar un R. Bítem que va acabar molest pel criteri arbitral.  

Els líders salven partits complicats fora
de casa amb un empat

TERCERA REGIONAL

El Santa Bàrbara va assolir tres punts importants en la seua
lluita per fugir de la zona compromesa de la taula (i que ho
serà més si hi ha compensacions) i, a la vegada, per acostar-
se a la capdavantera. Els de Roca, més efectius que un Flix
que va tenir opcions però no encert, es van endur els tres
punts de la Ventonella amb dos gols de Fidel que va marcar
distàncies. El S. Bàrbara rebrà el Batea, equip potent i que,
amb un xic més de regularitat, estaria més prop del líder. No
obstant, ha perdonat massa, sobre tot fora. En la jornada
passada, va guanyar l’Alcanar (5-3). Per últim, dir que el Beni-
fallet va assolir el primer triomf de la lliga al camp d’un Mas-
denverge que va acabar amb nou (0-2). Bertolin (Hospitalet)
va debutar i va fer un gol. Meseguer, l’altre. 

Fidel lidera el Santa Bàrbara a Flix i 
primer triomf del Benifallet

SEGONA REGIONAL

El Pinell va trencar la ratxa negativa de les darreres tres jornades
en les que no havia puntuat. I va fer-ho contra un Corbera que fo-
ra de casa és un altre. Ha rebut catorze gols en els darrers tres
desplaçaments. El Pinell va obrir el marcador al primer temps,
amb gol de Ramon de penal, i va sentenciar a la represa quan el
debutant Julio va fer dos gols. Amadeu, el referent ofensiu, va
aconseguir els altres dos i arrodonir el 5-0. Julio és germà de To-
ni, jugador barceloní que ja pertany a el Pinell. La temporada pas-
da jugava amb el Vilanova B.
L’Horta, per la seua part, va vèncer al camp d’un Roquetenc B
que va avançar-se amb un gol de qualitat de Morey. No obstant,
Dani va sorpendre arran d’una falta quan no havia demanat
distància, i a la represa Isaac i Badia van sentenciar (1-3).  

Julio, amb dos gols, debuta amb el Pinell
mentre que l’Horta s’enlaira a Roquetes

SEGONA REGIONAL

El Camarles va avançar-se en el primer temps després de re-
muntar l’1-0 marcat per Navarro amb un xut des de 30 metres.
Prades, en ratxa, ja porta deu gols i demostra la seua progres-
sió quan ha tingut confiança, va remuntar amb dues dianes. I Ali-
fonso en va marcar una altra. Però Oriol posava el Perelló dins
del partit amb el 2-3, poc abans del descans. Les protestes vi-
sitants van arribar amb el penal que va significar el 3-3: «no va
existir». A partir d’aquell instant, es va veure la millor versió pe-
rellonenca, amb velocitat a la davantera i amb un Tudela que va
tornar a ser el líder. Un altre penal, un nou gol d’Oriol i l’estrena
d’Archi van signar una victòria que el Perelló necessitava (6-3).
Narcís (Ampolla) torna a El Perelló.  

El Perelló, amb qui torna Narcís,
remunta davant el Camarles (6-3)

SEGONA REGIONAL

Al Deltebre va costar-li molt adaptar-se al partit. No va poder fer-
ho en un primer temps en què el Vilalba va imposar-se amb el
3-0. No obstant, els visitants van protestar el primer gol «en fo-
ra de joc» i el penal que va significar el 2-0, «fou inexistent». A
la represa, els de Mario Maza van reaccionar i van entrar en si-
tuació amb el gol del pichichi Borrell. El partit va trencar-se amb
un Deltebre que va assumir riscos. El Vilalba va poder senten-
ciar. No va fer-ho. I va reclamar targetes «en jugades de contra-
atac que haguessin generat expulsió d’un jugador rival». Soup-
hine en una acció en què els locals demanaven mans va fer el
3-2. I el Deltebre reclamaria penal per mans del vilalbí Anton dins
l’àrea en temps afegit. El possible penal no fou xiulat. 

El Vilalba trenca la ratxa de set jornades
sense perdre del Deltebre (3-2)

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla, un equip localista
format amb jugadors que
barregen casta calera i quali-
tat tècnica, és tercer i rebrà
demà dissabte (16 h)
l’Olímpic de Móra, líder del
grup amb dotze punts d’a-
vantatge respecte el segon.
Per què potser el partit de la
lliga? La raó és que una victò-
ria de l’Ametlla, tenint en

compte que té un partit per
a recuperar contra el
Benifallet, ajustaria un xic
més la part alta de la taula i
reduiria l’avantatge del líder
que fins ara no ha perdut. O
sigui, poria donar emoció a
la lliga a la Segona regional.
A la inversa, no cal dir-ho, si
l’Olímpic manté la imbatibili-
tat dissabte a les 18 hores,

haurà fet un altre pas enda-
vant ferm. I és que el derbi,
de dissabte passat, era clau
i complicat per als de Narcís.
Si demà mantenen la bona
línia, com dissabte, es dispa-
raran d’una forma important.
I merescuda. Després ha de
jugar contra el Deltebre. Per
tant, més de desembre que
pot decidir molt. L’Ametlla,

dins d’aquest plantejament,
va assolir una victòria vital
diumenge passat al camp de
l’Amposta B (1-2), amb gols
de Morillo i de Jerez, a la
represa. Per tant, està a la
‘pomada’. 
El líder, en qualsevol cas, a
més de molta confiança, a
hores d’ara, té marge d’erra-
da.

El partit de la temporada?
L’Ametlla, tercer amb un partit menys, rebrà demà el líder: la lliga pot estar en joc

SEGONA REGIONAL

El derbi fou espectacular.
Més de 1000 persones,
ambient de partit estel.lar i
seguiment mediàtic de pri-
mer nivell. Era el derbi de
les Móres i no va decebre.
El partit tenia molts
al.licients. I l’aspecte anímic
podia decidir. Era una prova
per a la ratxa impressionant
del líder. I va superar-la amb
un excel.lent demostrant
que té fusta en tots els

aspectes. En el deportiu (al
camp) i en l’emocional. 
L’inici del derbi fou trepi-
dant. Cada equip interpreta-
va el seu paper en el guió.
Però la destresa del líder va
decantar el partit al seu
favor. Es un equip equili-
brat, fort en defensa, amb
un bon porter, i amb quali-
tat en les botes d’un Jacob
gal.lactic. Ell va aparèixer
com els grans jugadors, en
el gran derbi. Una genialitat

seua va generar el gol del
‘Drogba’ riberenc. Agustí va
fer la resta. 
L’1-0 va pesar-li al Móra la
Nova que no va poder oferir
reacció. I el 2-0, a l’inici de
la represa, va finiquitar el
duel. Els d’Alex Curto no
van poder refer-se i
l’Olímpic va crèixer més
encara oferint un altra vir-
tut: l’ofici. 
O sigui, aquest equip ho té
tot i recorda el Jesús i

Maria la temporada passa-
da (encara no ha perdut (34
punts de 36). Va gaudir de
més ocasions per ampliar
l’avantatge però Marc va
evitar-ho.
Victòria indiscutible i que
dóna més vida a l’Olímpic. 
Esportivitat, bon arbitratge
i un derbi que va fer gran,
un cop més, el futbol i la
gent de les nostres terres.

El derbi va ser gran i l’Olímpic de
Móra també: un gran líder

Victòria merescuda dels de Narcís, que ja fan història (2-0)

M.V.

MÉS DE 1000 AFICIONATS AL CAMP

Agustí, el ‘Drogba’ del
futbol ebrenc, i Albert
Saladie van marcar els
gols d’un derbi
apassionant (2-0)

Minvats
Vaja setmana d'esdeveniments. El

Barça de quatre canterans guanya al
Madrid dels milionaris. A Móra≥són
capaços d'omplir el camp amb mil
espectadors. I després diuen que hi
ha crisis en el futbol. El que fa falta
és més marqueting. Però em pre-
gunto, estan tan a prop perquè no es
fusionen el Móra la Nova i l'Olimpic i
tenir, entre els dos, un equip de més
altures?. 

Entrem en matèria, una setmana més s’ha de parlar dels
àrbitres. Molts equips d'aquestes comarques s'estan quei-
xant dels arbitratges de Tarragona i dels favoritismes que su-
posadament des d'alli, hi ha per als interessos dels equips
de la zona de Tarragona. √És que no canvia res. Quants pe-
nals li han xiulat aquest any al Barca i al Madrid?. Més del ma-
teix. El Jesús i Maria va acabar amb nou jugadors a Valls, l'Al-
canar li va tocar la mateixa loteria i damunt van expulsar a
l'entrenador. L’Ampolla guanyava 0-1 a Valls al minut 89 i va
perdre 2-1. El resultat va ser just però, els gols van ser re-
als?.  Van veure vostès la moviola?. La Sénia guanyava 2-0
contra el Valls que en un moment va empatar. I a un jugador
d'aquest equip li van treure dues targetes grogues i la se-
güent jornada va jugar contra l'Alcanar. Aquest conjunt ha
presentat un recurs però són conscients que no el guanya-
ran. No veuen molta màgia amb tots aquests esdeveni-
ments? No veuen molta casualitat?. Un protagonista el Valls
i, des l’Alt Camp, es defensen dient que «s'està veient que
aquestes darreres jornades de lliga, sobretot equips de
les Terres de l'Ebre, van a per la Unió Esportiva Valls, quei-
xant-se d'alineacions indegudes i arbitratges que ajuden a
la UE Valls, quan s'ha demostrat que al Valls als àrbitres
no li regalen res, potser és perquè no han vist els partits
que juga la UE Valls. Com s'està veient aquests darrers
dies s'està creant un clima fosc envers aquests aspectes
i això podria venir al veure que el Valls és un aspirant al tí-
tol de lliga, però qui realment va primer és el Camp Clar
i està a quatre punts. Per què no es parla del Camp Clar?
Pot ser que hi hagui algun interès en anar en contra de la
Unió Esportiva Valls que intenta no parlar mai dels àrbi-
tres?». √Aquestes opinions són d'un blog del futbol de Valls,
per cert magnífic. (http://www.eltravesser.blogspot.com).
Com veuen aquest any tenim salsa una altra vegada amb els
arbitratges. I√és que és difícil aquesta professió. Cal fer con-
tents a tothom, no es poden equivocar, has de ser perfecte.
Si en un camp amb 100.000 espectadors cadascú ho veu
a la seva forma imaginin un àrbitre amb la pressió d'un par-
tit i en décimes de segon ha d'encertar amb la seva decisió.
Si es guanya 5-0 els àrbitres són meravellosos si es perd 0-
1 sempre hi ha un culpable. Ser àrbitre és difícil però una al-
tra qüestió és que darrera menejant els fils hi ha federacions,
persones, etc. Aquí ja ens podem perdre. Crec en l’honeste-
dat de les persones. Però a la vida hi ha de tot: bo, dolent i
regular.

La salsa dels àrbitres
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Ametlla-Olímpic (16 h)
Móra Nova-Masdenverge (16.30 h)

Horta-Perelló (15.45 h)
diumenge

Pinell-Vilalba (15 h)
Deltebre-Amposta (16 h)

Benifallet-Roquetenc (16 h)
Camarles-Flix (15.45 h)
S. Bàrbara-Batea (16 h)
Corbera-Alcanar (16 h)

RESULTATS
12a jornada Segona regional

Roquetenc-Horta 1-3

Perelló-Camarles 6-3

Olímpic-Móra la Nova 2-0

Amposta-Ametlla 1-2

Pinell-Corbera 5-0

Vilalba-Deltebre 3-2

Masdenverge-Benifallet 0-2

Flix-S. Bàrbara 1-2

Batea-Alcanar 5-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 12 33 10 34

2. Deltebre 12 22 13 22

3. Ametlla 11 20 13 21

4. Móra la Nova 12 19 13 21

5. Camarles 12 27 20 20

6. Batea 12 21 20 20

7. S. Bàrbara 12 27 17 19

8. Vilalba 12 19 20 19

9. Corbera 12 21 28 19

10. Pinell 12 26 16 18

11. Amposta 11 15 15 16

12. Horta 11 16 14 15

13. Perelló 12 21 21 12

14. Flix 12 11 19 9

15. Alcanar 12 12 22 9

16. Roquetenc 12 16 32 9

17. Benifallet 11 10 26 6

18. Masdenverge 12 9 26 5

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Jesús i Maria-Campredó (16 h)
La Cava-la Galera (19 h)

Ulldecona-Rem. Bítem (16 h)
diumenge

Ginestar-Torre Espanyol (16 h)
Sant Jaume-Aldeana (15.30 h)

Tivissa-Benissanet (16 h)
Godall-Catalònia (15 h)

Atlas-Rasquera (16.30 h)
Arnes-Tivenys (15 h)

RESULTATS
12a jornada Tercera regional

Tivenys-la Cava 7-1

Torre Espanyol-Jesús i Maria 1-2

Campredó-San Jaume 1-1

Catalònia-Atlas 2-1

la Galera-Rem. Bítem 3-2

Ginestar-Ulldecona 2-1

Benissanet-Godall 1-1

Aldeana-Tivissa 1-0

Rasquera-Arnes sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. San Jaume 12 38 11 29

2. Godall 12 36 13 29

3. Benissanet 12 18 9 26

4. Tivenys 11 39 11 24

5. Catalònia 12 21 12 22

6. la Galera 12 29 23 21

7. Arnes 11 18 19 18

8. Atlas 12 19 17 17

9. Rem. Bítem 12 22 24 17

10. Campredó 12 20 22 16

11. Ulldecona 12 31 25 15

12. Ginestar 12 21 23 15

13. Jesús i Maria 11 20 28 12

14. Rasquera¡ 11 22 19 11

15. Tivissa 12 15 35 9

16. la Cava 12 12 23 8

17. Aldeana 12 9 34 8

18. Torre Espanyol 12 5 47 3

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-Gandesa (16 h)

diumenge
Alcanar-la Sénia (16 h)

J. i Maria-Catalònia (16.30 h)
Valls-Cambrils U (16.30 h)
Salou-Torredem (16.30 h)

Canonja-Camp Clar (11.45 h)
Cambrils-Nàstic (17 h)

Aldeana-la Cava (16.30 h)
Ampolla-Ulldecona (16 h)

RESULTATS

12a jornada, Primera regional 

Torrede.-Canonja 2-0

Cambrils U-Calafell 0-1

Camp Clar-Cambrils 4-0

Gandesa-Salou 2-0

la Sénia-Ampolla 0-0

Alcanar-Jesús i M. 2-2

Catalònia-Valls 1-1

la Cava-Ulldecona 3-1

Nàstic-Aldeana 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 12 28 12 29

2. Valls 12 21 12 25

3. Calafell 12 20 14 22

4. Torredemb. 12 26 15 21

5. la Cava 12 17 13 21

6. Catalònia 12 24 16 20

7. Jesús i Ma. 12 22 18 18

8. Cambrils 12 15 15 18

9. Cambrils U. 12 18 16 15

10. Alcanar 12 15 18 15

11. Ampolla 12 14 17 15

12. Canonja 12 18 16 14

13. Gandesa 12 19 23 14

14. Nàstic 12 13 18 12

15. Ulldecona 12 16 26 12

16. Salou 12 12 17 11

17. la Sénia 12 11 16 11

18. Aldeana 12 8 35 3

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
S Ildefons-R Bítem diu 12 h

Mollerussa-Alcarràs

Júpiter-Vista Alegre

Roquetenc-Morell dis 16.30 h

Torreforta-Catllar

P. Cases-Marianao

Cervera-Cerdanyola

Reddis-Viladecans

Organyà-Barceloneta

RESULTATS

12a jornada, Reg. preferent

Alcarràs-Júpiter 1-1

Marianao-Cervera 0-1

Sant Ildefons-Organyà 0-1

V Alegre-Roquetenc 2-1

Catllar-Pub. Cases 2-2

Cerdanyola-Reddis 2-1

Viladecans-Barceloneta 2-2

R Bítem-Mollerussa 2-2

Morell-Torreforta 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre  12 22 11 28

2. Torreforta  12 25 11 23

3. Viladecans 12 17 10 20

4. Júpiter 12 17 11 20

5. Cervera 12 16 14 20

6. Cerdanyola 11 19 14 17

7. Reddis 12 21 21 17

8. Morell 11 12 10 16

9. Alcarràs 12 15 14 16

10. Rem. Bítem 12 23 28 16

11. Pubilla Cases 12 12 12 15

12. Marianao 12 18 23 15

13. Barceloneta 12 17 15 14

14. S. Ildefons 12 9 14 14

15. Mollerussa 12 10 18 12

16. Catllar 12 16 29 12

17. Organyà 12 10 19 11

18. Roquetenc 12 12 17 10

Regional preferent

Una acció del partit entre l’Olímpic de Móra i el Móra la Nova (2-0).
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

L’Olímpic fou el just
guanyador del derbi

morenc (2-0) i referma la
seua condició com a

líder invicte del  grup.

Més líder
PRÒXIMA JORNADA  

Premià-Amposta dissabte 17 h
Pobla-Terrassa

Europa-Balaguer
Espanyol-Vilanova
Muntanyesa-Prat

Castelldefels-Gavà
Cornellà-Masnou
Manlleu-Palamós

Ascó-Llagostera diumenge 12 h

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Llagostera 15 8 4 3 20 12 28
2. Muntanyesa 15 7 4 4 16 13 25
3. Pobla Mafumet  15 6 6 3 18 14 24
4. Europa 15 6 5 4 20 18 23
5. Cornellà 15 7 1 7 24 15 22
6. Terrassa 15 5 7 3 23 16 22
7. Reus 15 5 7 3 18 12 22
8.  Vilafranca 15 6 4 5 17 16 22
9. Espanyol 15 5 6 4 20 14 21
10. Manlleu 15 5 6 4 21 19 21
11. Prat 15 5 6 4 20 20 21
12. Gavà 15 5 6 4 18 19 21
13. Castelldefels 15 5 5 5 14 13 20
14. Amposta 15 6 2 7 17 25 20
15. Masnou 15 4 5 6 18 21 17
16. Palamós 15 4 5 6 16 19 17
17. Balaguer 15 4 4 7 18 24 16
18. Vilanova 15 3 5 7 12 18 14
19. Ascó 15 2 6 7 9 22 12
20. Premià 15 1 8 6 9 18 11

Tercera divisió RESULTATS
15a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Igualada-Blanes

Olesa-Sants
O.C.Fatjó-Tortosa (diu 12 h)

S. Cristobal-Iberiana
Guíxols-Vilassar

Vic-Peralada
Poble Sec-Montcada

Rapitenca-Santfeli. (diu 12 h)
Olot-Rubí

Tàrrega-Gramenet

RESULTATS
14a jornada, Primera catalana

Igualada-Tàrrega 1-1

Blanes-Olesa 1-1

Sants-O. Can Fatjó 1-1

Iberiana-Guíxols 5-1

Vilassar-Vic 3-1

Montcada-Rapitenca (sus 97) 2-2

Santfeliuenc-Olot 1-1

Rubí-Gramenet 2-1

Tortosa-S. Cristobal 1-0

Peralada-Poble Sec 4-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tàrrega 14 32 14 28

2. Olot 14 21 9 28

3. Vic 13 26 13 27

4. Vilassar 14 23 15 25

5. Peralada 14 25 16 23

6. Olesa 14 21 16 23

7. Ol. C Fatjó 14 18 15 23

8. Rubí 14 16 14 22

9. Rapitenca 12 25 12 20

10. Guíxols 14 18 23 20

11. Igualada 13 17 14 18

12. Santfeliuenc 14 23 22 18

13. Tortosa 14 19 19 17

14. Gramenet 14 17 23 16

15. Iberiana 13 17 33 16

16. Sants 14 10 16 14

17. Montcada 13 10 19 11

18. Blanes 13 14 24 9

19. Poble Sec 13 10 25 6

20. S. Cristobal 14 9 29 3
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L'acte va fer-se al Saló de
Plens i fou presidit per l'al-

calde de Tortosa,
Ferran Bel,
acompanyat del

president del Club de
Rem, José María
Chavarría, el regidor
d'Esports, Pere Panisello,
el vicepresident del Club
de Rem, Miquel
Domènech, i el vicepresi-
dent de la Federació
Catalana de Rem. En el
transcurs de l'acte, l'alcal-
de va lliurar una placa

commemorativa al presi-
dent del Club de Rem.
Els remers de l’entitat

de la capital del Baix Ebre
homenatjats foren:

Pau Vela Maggi i Àlex
Sigurbjönshon Benet -
Embarcació dos sense
timonel - Vuitens en el
Campionat del Món cele-

brat a Karapiro (Nova
Zelanda).
D a n i S i g u r b j ö n s h o n
Benet - Embarcació
quatre sense timonel -13è
al Campionat del Món
celebrat a Karapiro
(Nova Zelanda) -
Embarcació Skiff - 5è a la
IIª Copa del Món celebra-
da a Lucerna (Suïssa)

del 9 a l’11 de juliol de
2010

Xavi Vela Maggi-
Embarcació quatre sense
timonel - 8è en el
Campionat del Món Sub-
23 celebrada a Brest
(Bielorússia)
Verònica García Mulet -

Embarcació doble scull -
7ª en el Campionat del

Reconeixement als remers
mundialistes

L’Ajuntament de Torto-
sa ha efectuat aques-
ta setmana una recep-
ció al Club de Rem
com reconeixement
pels èxits esportius
dels sis remers de
l’entitat esportiva que
durant aquest any
2010 han participat
en el campionat del
Món, en les seues co-
rresponents catego-
ries.

REM

L’Ajuntament de Tortosa va fer-los una recepció aquesta setmana

M.V.

III Torneig 
Poble de Jesús

El proper dilluns, dia 6 de desembre

EN CATEGORIA ALEVÍ. A PARTIR DE LES 10 H

Partit disputat per dos
equips que es coneixen
molt bé perquè  la tempora-
da passada estaven al
mateix grup  i ja van jugar
dos partits molt igualats. El
Valldoreix, com l'equip torto-
sí,  aquesta temporada ha
pujat de categoria.
El plantejament de joc  va
respondre al guió esperat:
una confrontació dura,
davant d'un equip  que té
una defensa molt compacta
i un atac amb joc directe,
amb bones individualitats
que busca el xoc i amb una
porteria molt ben coberta.
Les tortosines no van fer un
bon partit, la precipitació en
les passades i una certa
desconcentració va fer que

el Valldoreix agafés un avan-
tatge de 4 gols, però l'equip
local va saber reaccionar va
posar ordre en defensa i
encert en l'atac, a més de
l'ajut de les parades a la
porteria van igualar el partit
que finalment es va decan-
tar per a l'equip de casa. 
El proper desplaçament
serà al camp del Joventut
Handbol Mataró, actualment
classificat en cinquena posi-
ció i rival directe en les aspi-
racions tortosines.
Alineació: Paula, Rebeca a
la porteria;   Iola,  Jenifer,
Carla, Aida, Núria, Maria,
Paula Alcaide, Jèssica
Bertomeu, Noel Uriarte,
Anna Fernández, Patri
Úbeda, Judith Toro.

Final emocionant i triomf
del Tortosa Hidrocanal

L’equip de Pere Gisbert va vèncer 21-19

HANDBOL

Lo Sindicat de la Cava, després de les dotze jornades
disputades (en la passada va imposar-se al Deltebre B),
és el líder de la Primera divisió, seguit pel Vinaròs A.

Lo Sindicat de la Cava, líder
Birles

Kiko Vallespí fou el guanyador en la categoria de vuit i
dos gossos a Soria. Ara el muxer ebrenc es prepara per
a una nova edició de la Pirena (22 de gener). 

Kiko Vallespí, campió d’Espanya
Muixing

La patinadora, Júlia Ventura, l’esportista de l’Aldea in-
ternacional i amb més èxits, tot i la seua joventut, va
acabar desena en el campionat del món celebrat a Por-
tugal la setmana passada. Júlia no va poder mantenir
els registres d’anteriors cites mundialistes, però la seua
trajectòria continua sent brillant i amb un futur esportiu
que li ha de servir per retrobar-se amb el salt a la cate-
goria sènior, l’any vinent. Júlia és i serà l’orgull dels al-
deans i de l’esport ebrenc en general. 

Júlia Ventura, desena al Mundial
Patinatge

Tot a punt per a la tercera
edició del Torneig Aleví
Poble de Jesús, en catego-
ria aleví. El CF Catalònia s’hi
abocat perquè en els prepa-
ratius i perquè pugui ser un
èxit com en els anys ante-
riors. Així ho explicava
Manolo Calvo, director del
torneig juntament amb
Manel Canalda. Calvo des-
tacava la labor feta durant
els darrers mesos per
poder confeccionar un car-
tell del nivell del que s’ha
pogut aconseguir. Va agrair
el suport de l’EMD de Jesús
i del Consell Comarcal i de
tots els col.laboradors.
Dilluns serà la cita a la
Santa Creu de Jesús. A par-
tir de les 10 del matí. Hi ha
dos grups. A l’A hi jugaran
l’Espanyol. el València, el
Tortosa i l’Ebre Escola. Al
B. Saragossa, Barça,
Rapitenca i Catalònia:
L’horar dels partits és el
següent:
10h Ebre Escola Esp. C.F. -
Tortosa C.D. (grup b)
10:30h C.F. Jesús
Catalonia - Rapitenca U.E.
(grup a)
11h R.C.D. Espanyol –
València C.F. (grup b)
11:30h F.C. Barcelona –

Reial Saragossa S.A.D.
(grup a)
12h Ebre Escola Esp. C.F. -
R.C.D. Espanyol (grup b)
12:30h C.F. Jesús
Catalonia – F.C. Barcelona
(grup a)
13:00h Tortosa C.D. -
València C.F. (grup b)
14:30h Rapitenca U.E. -
Reial Saragossa S.A.D.
(grup a)
15h Ebre Escola Esp. C.F. -
València C.F. (grup b)
15:30h C.F. Jesús
Catalonia - Reial Saragossa
S.A.D. (grup a)
16h Tortosa C.D. - R.C.D.
Espanyol (grup b)
16:30h F.C. Barcelona -
Rapitenca U.E. (grup a)

1ª Semifinal 17:15h 1r
Grup A – 2n Grup B
2na Semifinal 17:45h 2n
Grup A – 1r Grup B
La Final serà a les 18:30 h.
Francesc Subirats, presi-
dent del Catalònia, va estar
dimarts a Canal TE per
comentar el torneig i va
voler destacar la feina i la
col.laboració «de tota la
junta, gent del futbol base,
dones, familiars i tot ple-
gats. Entre tots ho fem pos-
sible». 
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

DR. RAVINDRA C. JOSHI, ASSESSOR DEPARTAMENT D’AGRICULTURA DEL GOVERN DE LES ILLES SALOMÓ (OCEANIA)

Aquesta setmana, la
figura del Crack recau
sobre el Dr. Ravindra C.
Joshi, assessor del
Departament de
Desenvolupament de
l'Agricultura del Ministeri
d'Agricultura i Ramaderia
del Govern de les Illes
Salomó (Oceania), que
ens ha visitat aquesta
setmana amb l'objectiu
de poder aportar possi-
ble mesures o actua-
cions per controlar i era-
dicar el cargol maçana.
Més Ebre: Arribarem a
eradicar la plaga?
Dr. Ravindra: En base
a la meva experiència,
aquesta no podrà ser
completament eradica-
da, però els pagesos
poden arribar a contra-
lar-la, i aconseguir que
les seves collites no
perillen. 
Hauran d'aprendre a con-
viure amb ells. Però
poden aconseguir que
es quedin en uns nivells
que no resultin un perill.
ME: Quan li van propo-
sar venir, coneixia la
situació?
Dr. R: Aquesta espècie
invasora és molt resis-
tent i se'n troba en molts
arrossars d'arreu del
globos terraqui, pel que
per exemple respecte de
la Xina, el clima és molt
semblant, i també hi ha
dues estacions, una de
fred i una de calor. 
L'espai i el lloc són molt
similars en d’altres que
he estudiat el comporta-
ment i control de l'espe-
cie.

ME: Parlava d'arribar a
conviure amb el cargol
poma, què vol dir això?
D.R.J: Els pagesos
estan preocupats per la
collita, amb un canvi de
model productiu, inten-
tant deixar-lo sense
aigua més temps del que
fins ara s'ha fet, l'animal
és debilita moltíssim,
però no acaba desapa-
reixent, però si que mor
més quantitat. 
És necessari redissenyar
el model de conreu. 
Una altre fet que ja s'ha
demostrat és que l'ús de
productes químics no
són del tot eficaços, i
afecten molt al mediam-
bient. Per tant, no són
recomanables.
ME: Com definiria la
plaga?
Dr. R: Com una de les
pitjors cent espècies
invasores del món. Però
hem de ser pràctics. 
Hem de gestionar l'orga-
nisme fins a nivells no
perjudicials i per aconse-
guir-ho, és molt impor-
tant una aproximació glo-
bal al problema, amb tre-
ball conjunt de les dife-
rents administracions i
actors implicats, com
són les associacions d'a-
rrossaires, cooperatives
o regants.
ME: Quan ha arribat, la
feina que s'ha trobat feta
fins el moment que li ha
semblat?
Dr. R: Només puc felici-
tar el plantejament efec-
tuat per les administra-
cions catalana i espanyo-
la. Qualsevol país amb

problemes de cargol
només pot fer-hi front
treballant conjuntament. 

Exposició
Avui, el Doctor exposarà
les opcions de gestió
que, considera, s'han de
prendre i en quin
moment del creixement
dels organismes s'han
de prendre. Durant el
principi de setmana
Joshi va ser molt pru-
dent en totes les seves
valoracions i no va voler
avançar conclusions
definitives en el cas con-
cret del Delta. Però

segons el Dr. Ravindra la
clau principal per contro-
lar la plaga en el que ha
anomenat les 'pràcti-
ques culturals' dels agri-
cultors davant la inefi-
ciència i contaminació
que generen els tracta-
ments químics. “A les
Filipines, el 1987, amb
la primera invasió, van
usar molts productes
químics i vam aprendre
de l'error, perquè els
tractaments químics no
són el millor per preser-
var el medi ambient. Ara
tenim un programa holís-
tic, posant ènfasi en la

gestió ecològica dels
cargols. Usant opcions
no químiques, incidint
més en les pràctiques
culturals. Ara, els agri-
cultors de les Filipines
no estan preocupats
pels cargols”. 

Una tasca que com ell
mateix ha reconegut no
és fácil, sobretot pel que
fa referència al cargol
maçana però que en
altres llocs del planeta
s'ha dut a terme i ha
resultat exitosa. 

«Es poden arribar a controlar els cargols,

de manera que no afecten els conreus dels

pagesos del Delta, però no desapareixeran»

S’ha d’aprendre a viure amb ells
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L’AMPOLLA

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

L’ALDEA

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

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Plaça 20 de maig, 11
Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208

SANTA BÀRBARA

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

LA RAPITA

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

ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10

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

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

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

Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4

Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108

Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38

Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68

Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8

Petit café  C/ Ronda, 1

Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara

Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n

Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer

Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14

C.A.P. Av. Catalunya

Profoto Av. La Ràpita

Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita

Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita

Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita

Mossos d’esquadra Av. La Ràpita

Biblioteca Plaça del Castell

Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n

C.A.P.

Mercat

Restaurant Amaré

Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Els onigiris són boles d'arròs farcides amb ingredients al gust, tenen en general forma 
triangular o oval i porten una petita tira d'alga nori

Ingredients

Arròs
Sal
Sucre
Vinagre d’arròs

Pels als qui no dispo-
sin d'arròs específic per
fer sushi, podeu utilitzar
qualsevol arròs. Rentar-
lo bé en una cassola les
vegades necessàries per
treure el midó, us dona-
reu compte perquè l'ai -
gua es torna blanca pel
midó, rentar l'arròs fins
que l'aigua surti transpa-
rent. Un cop tinguem
l'arròs net, posar parts
iguals d'arròs i aigua en

una cassola i fer-lo bullir
al màxim fins que l'aigua
bull int sigui a punt de
sortir-se, apagar el foc i
en cas de quedar encara
aigua, posar-ho al mínim
una mica més de temps i
deixar-ho reposar 10 mi-
nuts. Durant tot el pro-
cés de cocció i repòs és
convenient fer-ho amb la
tapa tancada completa-
ment. Passats els 10 mi-
nuts, retirar la tapa i dei-
xar-ho reposar de 5 a 10
minuts més. Mentres-
tant, posar a escalfar
una cullerada de sal, una
altra de sucre i 2 cullera-
des de vinagre d'arròs. 
En cas de no tenir vina-
gre d'arròs, es pot utilit-
zar qualsevol altre vina-
gre que tinguem a casa.
Quan tinguem preparat
l'arròs i la salsa, col·lo-
car l'arròs en un bol, afe-

girem la salsa i barreja-
rem fins que l'arròs que-
di més o menys del tot
banyat. Per preparar els
onigiris, posarem una cu-
llerada d'arròs sobre la
mà en forma de conc,
col·locar el farciment en
el centre amb la mà mu-
llada i fer la bola, el far-
cit pot ser a gust de ca-
da persona, tonyina,
salmó... Un cop  col·lo-
cat el farcit, acabar de
formar la bola cobrint
per complet el farcit. 

Per donar-l i la
forma arrodonida, pres-
sionar amb moderada
força perquè es quedi
ben compacta. Finalment
posarem una petita làmi-
na d'alga nori per baix,
prenent els 2 laterals
verticals, per poder
prendre l'onigiri per l'al-
ga.

«Primentons i Tomates». Avui: Onigiri al gust

És una recepta molt
senzilla de fer i
econòmica, els
ingredients poden
ser variats, adap-
tant-se al gust
de cadascú.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME

Comença la nova temporada de

Primentons i Tomates, la setmana

entrant coneixereu les darreres novetats

A Canal TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Jimenez Piqueras, Araceli Avinguda Catalunya, 75 (L’Aldea) 977452056

Aytés Meneses, Agustí Cala Joanet, nº6  (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Renau Domingo, Montserrat Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126   

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

Ulldemolins Reverter, Xavier       Generalitat, 17 (Amposta) 669794921

Lluís Gisbert, Laura      Sant Isidre, 187 (St. Carles de la Ràpita)  977745545

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

10º 1°SOLNUVOLOSITAT
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
De matinada i fins a primera hora del dia hi haurà restes de núvols al qua-
drant nord-est que com a molt deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat.
També, fins a migdia el cel romandrà entre mig i molt ennuvolat a la meitat
oest, i a partir de llavors la nuvolositat minvarà i el cel quedarà poc ennu-
volat, tret del vessant nord on es mantindrà mig ennuvolat.
A la resta del país el cel estarà serè o poc ennuvolat. 

Precipitacions 
Durant la matinada són probables algunes precipitacions febles i disperses
al quadrant nord-est.
La cota de neu es situarà entorn els 300 metres. 

Temperatures 
mínimes entre lleugerament i moderadament més baixes i màximes en lleu-
ger descens. Ambient molt fred.

Visibilitat 
entre bona i excel·lent arreu del territori, tret d'algunes valls i fondalades de
l'interior del país on de matinada i fins a primera hora del dia hi haurà boi-
res i boirines i on la visibilitat serà puntualment dolenta.

Vent 
vent de component nord i oest entre fluix i moderat en general, amb cops
forts a l'Empordà i terç sud on bufarà la tramuntana i el mestral respectiva-
ment amb alguns cops forts. 

Estat de la mar 
Costa Brava: 
fins a migdia predominarà el component oest entre fluix i moderat, i a par-
tir de llavors s'imposarà el component nord, sobretot tramuntana modera-
da amb cops forts al nord del cap de Creus.
Entre marejol i maror, amb àrees de forta maror al nord del cap de Begur
al final del dia. 

Costa Central: 
fins a migdia predominarà el component oest entre fluix i moderat, sobre-
tot ponent. Durant la tarda s'imposarà el component nord fluix amb algun
cop moderat durant la tarda.

De maror a marejol. 
Costa Daurada: 
predomini del component nord i oest entre fluix i moderat amb alguns cops
forts al sud del cap de Salou.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És fàcil  que t'embarquin en situacions
una mica surrealistes, però  abans  de
començar  a queixar-te  analitza-les amb
atenció.

Taure
20/4 al 19/5

La teva  parella  avui estarà  per poques
concessions  i et  pot demanar  explica-
cions. Permet-li  que exposi  els seus argu-
ments.

Bessons
20/5 al 21/6

Les passions  poden  irrompre  en la teva
vida  de manera  agressiva. Si algú  inten-
ta  enredar-te, pensa-ho  abans d'accep-
tar.

Cranc
22/6 al 21/7

Hauràs  d'estar  atent  als canvis  que es produi-
ran al teu  voltant, perquè  pot ser  que algú  t'a-
fecti  directament  i hagis  d'adaptar-te  a ell  tot
seguit.

Lleó
22/7 al 22/8

Resultarà difícil  que puguis  relaxar-
te  en el treball ,l'ambient  estarà
revolt . Procura  destacar  al menys
possible.

Verge
23/8 al 21/9

Els teus  amics  s'aproparan amb
bones intencions , però  oferint-te uns
consells  que seran pocs  encertats .
Compte.

Balança
22/9 al 22/10

Les teves  emocions  es dispararan  per viure
situacions  estranyes , que  sigui  el teu cervell
qui  dirigeixi  els teus  actes.  Has de tenir la sang
freda.

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui hauràs  de vigilar  iniciatives  perquè
tindràs  tendència a un excés d'optimisme,
que t'impedirà  veure  amb claredat  la reali-
tat . Busca consell.

Sagitari
21/11 al 21/12

Aquesta  es presenta  com  una jornada
poc  propícia  per estalviar, ja que  tindràs
tendència  a  gastar  en objectes  super-
flus.

Capricorn
21/12 al 19/01

És probable  que els teus germans, els  teus
veïns o la gent  que t'envolta , tinguin  ganes
de discutir  per qualsevol  cosa que facis .
Ajorna  les discussions.

Aquari
20/1 al 18/2

A la teva família li costaràs  entrar  en raó  i
probablement  les seves  opinions  siguin
contràries  a les teves o almenys , això  sem-
bla  a primera vista.

Peixos
19/2 al 20/3

Aquesta  és una jornada  per confiar més en l'es-
forç que la sort , perquè  és probable   que les
coses  es torcin  en l'últim moment.

Televisió

comercial@mesebre.cat
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IMMOBILIARIA�

       

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

TREBALL�

   

MOTOR�

  

DIVERSOS�

  

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

 

  

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

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

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

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

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

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

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

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

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

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

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

Preu realment interessant. 

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

 

 

      

977 74 33 99

 

  

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

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

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

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

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

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

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

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

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

Ref  CFD705     
Tel 977 720 799

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

Amplia terrassa. Tot equipat
.Pràcticament nou. Vistes.

180.000 € reduït a
160.000 € .  Ref.CFD20940.

tel. 977 720 799

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de
PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

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

654 375 373

Llogo habitació
Avda.

Catalunya, 81
3-2 Ferreries.

Tortosa
Telèfon:

626.71.30.77

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

Preu per paraula: 0,15Û+ 1,00Û+18% IVA

Preu per módul: 15Û+18% IVA
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Unes jornades en les que
un dels objectius fona-
mentals és abordar el
fenòmen de les migra-

cions no només des del
punt de vista de la segure-
tat. Ja que el dubte que
es planteja és com fer
front al fenomen, des de
les diferents perspectives

que resideixen en la base
de la convivència de la
comunitat tenint en comp-
te els drets i obligacions
individuals i col·lectives
de les comunitats d'acolli-
da i dels nouvinguts,
comptant amb el respecte
als drets dels uns vers als
altres i a l'inrevés. Les jor-
nades, organitzades pel
Centre Unesco de
Catalunya - Unescocat i el
Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i
Participació, són un espai
per analitzar la situació
dels drets humans i els
drets culturals, la mobili-
tat humana i la seva
repercussió en l'ordre
normatiu, el desafiament
de la gestió de les fronte-
res, el perills constatats
de xenofòbia, i la discrimi-
nació de les minories.
També es tracta l'adequa-
ció de les constitucions
nacionals als drets inter-
nacionalment reconeguts
i el rol dels estats com a
garantia del compliment

de la llei. En el curs de la
trobada, oberta als mit-
jans de comunicació i al
públic en general, es pre-
senten continguts que
poden resultar útils per a

tots els professionals i les
persones interessades
que, d'una manera o una
altra, tracten i conviuen
amb la diversitat -que es
manifesta a través de les
minories, les persones
immigrades i els refu-
giats-, des dels diversos
àmbits de la societat, tant
a escala nacional com
internacional. La reflexió
sobre el sentit del respec-
te i l'aplicació dels drets
humans i els drets cultu-
rals de les minories, de
les persones immigrades
i dels refugiats, lligats a la
gestió de la seguretat, és
l'eix de les exposicions

d'algunes taules. Això res-
pon a la voluntat de donar
difusió a diferents expe-
riències, centrades en els
cossos de seguretat, i de
contribuir als objectius de
la inserció i la convivència
intercultural en tots els
àmbits. Les jornades s'es-
tructuren en dues taules
rodones, sobre les mino-
ries i els refugiats en l'es-
pai de les migracions i
sobre les polítiques inter-
nacionals i locals davant
del reconeixement dels
drets culturals de les
minories, i quatre grups
de treball en què es deba-
ten i es posen en comú

bones pràctiques sobre la
gestió coherent i sense
discriminacions de la
diversitat cultural, sobre
la implicació de la socie-
tat civil, sobre la gestió
del pluralisme confessio-
nal o sobre experiències

participatives. La jornada,
organitzada conjuntament
pel Departament
d'Interior i Unescocat, per
commemorar el Dia
Internacional de la
Persona Migrant, finalitza
avui.

Reptes emergents a les societats plurals

Ahir dijous, 2 de
desembre, quedaven
inaugurades les jorna-
des Drets Humans i
drets culturals: els rep-
tes emergents a les
societats plurals per
commemorar el Dia
Internacional de la
Persona Migrant, per
part del Departament
d'Interior. I tot i que
s’han realitzat al llarg
de tota la setmana a
Barcelona, el tema
tractat penso que és de
màxima actualitat i
necessitat de ser ana-
litzat. Per aquest motiu
l’allargo fins aquest
racó!

Tema central d’unes jornades per analitzar la situació dels drets humans i culturals i la seva repercusió en l’ordre normatiu

REDACCIÓ

Aules de cohesió social.
Cedida

Darrerament, aquest ha estat motiu de

debat, en  el que cal aprofundir per tal

d’arribar a una entesa.

Durant les jornades s’han posat en comú

bones pràctiques sobre la gestió coherent.

Reconeixement dels drets culturals

QUÈ, QUI, COM, PER QUÈ?

La reflexió sobre el sentit del respecte i

l’aplicació dels drets culturals de les

minories, de les persones immigrades i dels

refugiats, lligats a la gestió de la seguretat, ha

estat molt debatut aquests  dies

Objectius i prioritats de les Jornades

              


