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Avui és notícia

Terres de l’Ebre
Pares i alumnes de les
Cases d'Alcanar aturen les
classes per reclamar la
gratuïtat del transport
escolar.

P4

Més de 200 persones es
manifesten contra les
retallades davant els
serveis territorials de
Salut a Tortosa.

P8

Societat
Les restes del soldat trobat a
la Fatarella passen a mans
de la Generalitat.

P9

Esports
La Rapitenca, amb qui ja ha
debutat Ivan (Ferencváros),
rebrà diumenge l’Ascó, en
l’altre derbi de la categoria.

P10

Finalment, el departament de Benestar i Família no ajornarà dos mesos el pagament a les residències concertades per la
Generalitat. El Departament prenia aquesta decisió pels "problemes de liquidat" que té el Govern, però “ha pres marxa enrera
en les decisions”. D'aquesta manera, les residències cobraran el 50% aquest mes de setembre, i amb total normalitat, el que
els correspon, a partir del mes d'octubre. P3

Marxa enrera en la 
suspensió de pagament

Lo Passador, el nou viaducte sobre el riu Ebre i el primer que es construia al delta de
l'Ebre per unir els nuclis urbans dels municipis de Deltebre i Sant Jaume d'Enveja. Lo
Passador es convertia, ara fa just un any, en el primer pont que travessa el cor del
Delta. Després d'anys de reivindicacions, Deltebre i Sant Jaume culminaven, enmig de
clams d'emoció, abraçades, aplaudiments i, fins i tot alguna llàgrima, una data histò-
rica. Tot un cap de setmana organitzat per celebrar aquest primer aniversari. P8

Moltes felicitats!
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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 

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra web:

ww.mesebre.cat

opinió

El Codi de consum de
Catalunya amplia, actualitza i
millora els drets de les perso-
nes consumidores.
El nou Codi de consum de
Catalunya permet
l'Administració de la
Generalitat que les adminis-
tracions locals del nostre
país disposin d'un marc legis-
latiu que millota tant les
potestats de l'administració
de consum com els drets de
les persones consumidores
a Catalunya.
En aquest sentit , amb la
nova Llei del Codi de consum
s'aconsegueix unificar amb
un únic text legal tota la nor-
mativa fins ara dispersa en
matèria de consum, es millo-
ra el nivell de protecció de les
persones consumidores i
s'incorpora al nostre ordena-
ment jurídic les noves norma-
tives comunitàries que inci-
deixen en l'àmbit del consum
i , finalment, s'adequa la nor-
mativa bàsica i general de
protecció de les persones
consumidores a la realitat
social i econòmica actual.
El Codi de consum de
Catalunya aporta nombroses
novetats . D'aquesta manera,
i entre d'altres, es defineix el
concepte de consum respon-
sable que esdevé, alhora, un
principi informador del dret
del consum. Al mateix temps
el Codi esmenta que els telè-
fons d'atenció d'incidències i
reclamacions en els serveis
bàsics han d'ésser de franc i
apunta que tot els serveis
que presti un empresari o
empresària han de tenir una
garantia mínima de sis
mesos.
Paral·lelament, les empreses
prestadores de serveis
bàsics han d'oferir a les per-
sones consumidores una
adreça física a Catalunya en
la qual puguin formular les

seves queixes i reclama-
cions. Així mateix les empre-
ses han d'adoptar els meca-
nismes adients per garantir
el retorn de quantitats que
rebin per avançat de les per-
sones consumidores en l'ad-
quisició d'un bé o en la con-
tractació d'un servei. Alhora,
en l'àmbit del procediment
sancionador de consum es
pot establir que les empre-
ses retornin a les persones
consumidores els imports
cobrats indegudament o les
indemnitzin pels danys i per-
judicis provats.
En conclusió, el resultat d'a-
questa suma de novetats i
millores permet afirmar que
el Codi de consum millora,
actualitza i amplia els drets
de les persones consumido-
res de Catalunya. Al mateix
temps dota, en l'àmbit del
consum, un marc jurídic com-
plet que vol esdevenir model
de referència en molts sec-
tors de l'activitat econòmica.

Jordi Curto
Conseller de Consum del

Consell Comarcal del Baix Ebre.

El nou Codi de consum 
de Catalunya

Opinió

El Departament de Benestar i Família va infor-
mar "de cop" que s'ajornava el pagament de
les factures de setembre i octubre a les enti-
tats que presenten serveis i les residències
concertades. La principal queixa fou que l'a-
nunci es feia "sense planificació" i s'alertava
que moltes entitats no tenien aquest "marge
de maniobra" per respondre a la situació.  El
conseller esava al cas del que això podia
suposar per a les entitats i mirava de trobar
algunes mesures per pal·liar la situació.
Aseguraba que el Govern treballaria per bus-
car "solucions" per intentar que la mesura
només afectès al pagament de setembre.
Les entitats ja tenien feta la seva planificació
de tresoreria i comptaven amb aquesta parti-
da, per això s'alertava que moltes d'elles

podien estar "en risc", així com els serveis que
es presten a les persones. S'alertava també
que una de les conseqüències d'aquesta
mesura seriaque molta gent quedaria desate-
sa perquè moltes entitats haurien de tancar.
On eren els valors de defensa dels drets de
les persones amb discapacitat i de les entitats
que amb el seu treball diari si que posen de
manifest els valors de l'esforç, la solidaritat, i
la superació? Les famílies com les entitats ja
es plantejaven el valor de la protesta i la mobi-
lització per defensar ja no valors, sinó drets…
afortunadament, això no ha fet falta, el Govern
ha atès les peticions del col.lectiu, s'ha desdit
de les decisions inicials, i s'ha arribat a un
acord, sembla ser, favorable per les dues
parts.

Editorial

Sembla ser que tothom cobrarà

El passat 15 de novembre l'alcaldessa
de Paüls, la convergent Júlia Celma,
donava la benvinguda al llavors  candi-
dat de CiU Artur Mas a la petita població
del Baix Ebre.
Aquella visita és recordada com la visita
de la profecia de Paüls, només llavors,
un cop visitat el poble, seria  President,
al igual que els havia passat a Jordi
Pujol, Pasqual Maragall i José Montilla.
Pocs mesos després, la profecia s'ha
convertit en malefici! Ara, amb les reta-
llades sanitàries del govern d'Artur Mas,
deixaran la població sense metge de
família, després de vint anys !
Tots som conscients que cal estalviar,
que totes i tots vam estirar més el braç
que la màniga, però, és a costa de l'as-
sistència sanitària d'un poble bonic però
envellit com Paüls que cal fer-ho? Jo
crec que no, que els 617 vilatans no es
mereixen aquest tracte i proposo a CiU
que busqui alternatives. Una de possible
passaria per  que la Diputació de
Tarragona, que té la funció d'ajudar als
pobles petits i que disposa encara de
nombrosos recursos, destinés diners a
finançar el servei de l'ICS en les pobla-
cions petites. 
Algú pot dir que no té pressupost per

això, però jo els proposo que  tregui
aquestos diners de partides tan poc
urgents com el milió d'euros que gasta
en el departament de premsa, o l'altre
milió que gasta amb protocol (segons
consta als pressupostos de la seva
web!), o fins i tot els 3'7 milions d'euros
que destina a la unitat de salut pública.
Els paülsencs i paülsenques són priorita-
ris!

Felip Monclús i Arasa
Vocal d'ERC Tortosa

Sanitat 1. Paüls sense metge

Opinió

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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La Conselleria de
Benestar i Família de la
Generalitat va donar la
noticia que suspenia,
durant dos mesos, la
seva aportació a les
residències d'avis i cen-
tres de discapacitats con-
certats. A tres dies per
concloure el mes, les
residències es topaven
amb la notícia: no rebrien
la factura corresponent a
aquest mes ni a octubre
per falta de liquiditat. El
conseller d’Economia,
Andreu Mas Colell, deixa-
va clar que l'ajornament
dels pagaments a les
residències concertades
era «a curt termini i
estrictament transitori» i
obeïa únicament a les difi-

cultats de liquiditat que
està tenint l'administració
pública catalana. La
Conselleria reconeixia
que treballava perquè el
termini de suspensió dels
pagaments fos menor a
dos mesos, i destacava
que, davant la falta de
liquiditat, el departament
volia prioritzar les presta-
cions i ajudes a les perso-
nes. Les reaccions en

contra no es van fer
esperar. L'anunci trasto-
cava els plans i la gestió
de molts centres.  Les
entitats del tercer sector
català asseguraven que
la suspensió temporal
dels pagaments era una
mesura «impresentable» i
que el Govern no havia de
traslladar els seus proble-
mes de tresoreria a les
entitats socials.

Concretament, les
residències concertades
deixarien de cobrar tot el
copagament que rebien
per plaça corresponent
als mesos de setembre a
octubre, mentre que la
residències col·laborado-
res rebrien només el 65%
de la factura cadascun
d'aquests dos mesos. La
CUS demanava als sindi-
cats que no convoquèssin

una vaga per no empitjo-
rar més la situació, i
reclamava a Salut que
prengues consciència de
l’esforç que estava dema-
nant al sector. Cinta

Pascual, presidenta
d’ACRA, afirmava que a
conseqüència de les
mesures proposades pel
Govern, 24 hores
desprès, ja hi havien 75
residències geriàtriques
que formen part de
l’Associació Catalana de
Recursos Assistencials
que no podrien pagar les
nòmines aquest mes als
seus treballadors. 
Podem tancar, però, amb
bones noticies aquest
setmanari. 
S’ha treballat ràpid per-
què, definitivament,
aquestes retallades no
s’aplicaran de la manera
proposada. 
Al tancament d’aquesta
edició, Cinta Pascual ens
explicava que a les 20h
de la tarde del dijous es
produia una reunió amb el
conseller de Benestar
Josep Lluís Cleries, on
aquest anunciava que,
finalment, es pagarà a
totes les residències el
50% de les prestacions
aquest mes, i que a finals
d’octubre ja es pagarà en
total normalitat. Per tant,
s´ha guanyat en un 75 %
enfront les mesures que,
en un principi, foren plan-
tejades.

Benestar pagarà, finalment, el 50% 
aquest mes i en normalitat a l’octubre

Preocupació i sorpresa
davant l’anunci que feia
la Generalitat d’endarre-
rir el pagament a cen-
tres de discapacitats i
residències geriàtri-
ques. Per falta de liqui-
ditat, Benestar anuncia-
va que no enviaria la
seva aportació mensual
per als mesos de setem-
bre i octubre. El Govern
es comprometia a que
es rebessin tots els
diners a finals d’any.

Les retallades plantejades en un inici a centres de discapacitats i residències geriàtriques s’han suavitzat 

Cinta Pascual, presidenta de l’ACRA, ens anuncia la mesura desprès de la reunió amb el conseller

REDACCIÓ

Cinta Pascual, presidenta de l’ACRA.

S’ha treballat ràpid perquè, 
definitivament, aquestes retallades

no s’aplicaran de la manera 
proposada
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Aquest dijous, de tres a
quatre de la tarda, les
classes s'han aturat total-
ment a l'escola El Marjal
de Les Cases, per partici-
par en la protesta que
s'havia convocat des de
l'AMPA, i que ha rebut el
suport de la direcció i el
professorat del centre.
Pràcticament a la mateixa
hora, 150 persones han
participat en una segona

protesta, a l'IES Sòl de Riu
d'Alcanar. Els presidents
dels consells comarcals
de les Terres de l'Ebre
també han reclamat un
canvi de la normativa de
la Generalitat. Recordem

que ja han hagut altres
protestes envers aquest
tema. 
L'autobús de transport
escolar que porta els
alumnes de les Cases a
l'institut d'Alcanar va mar-

xar fa dues setmanes buit
perquè els pares i mares
es neguen a pagar el preu
del servei, un servei que
fins ara era subvencionat
però que amb les retalla-
des s'ha convertit en un

servei de copagament. 
El Departament
d'Ensenyament ja no sub-
venciona aquest curs els
alumnes que són trans-
portats dins d'un mateix
municipi, com és el cas
dels de les Cases
d'Alcanar que tenen l'insti-
tut a cinc quilòmetres de
distància. I com a mesura
de protesta, els 45 alum-
nes no van anar a l'institut
com tampoc ho van fer
els dels barris dels
Valentins i el castell
d'Ulldecona, que es tro-
ben en el mateix cas. 
“La Generalitat té dèficit,
però les famílies també
patim la crisi”, deien
pares i mares afectats. 
L'Ajuntament d'Alcanar ha
manifestat el seu suport,
en tot moment, a les famí-
lies afectades per la nova
mesura i el Consell del
Montsià diu que negociarà
amb Ensenyament per
mantenir la subvenció.

Aturada a l’escola El Marjal de les Cases per
protestar contra el pagament del transport

L'aprovació del paga-
ment del transport
escolar per als alumnes
d'ensenyament obliga-
tori que es desplacen
dins d'un mateix muni-
cipi continua generant
protestes dels pares i
alumnes de Les Cases
d'Alcanar.

També 150 persones han participat en una segona protesta a l’IES Sòl de Riu

REDACCIÓ

Aquest dijous s’ha dut a terme la protesta.
ALEIX BELTRAN

L ' O r g a n i t z a c i ó
Internacional de l'Energia
Atòmica (OIEA) considera
que el Consell de
Seguretat Nuclear (CSN)
ha après les lliçons de la
fuga d'Ascó i ha millorat
els sistemes d'inspecció
i de comunicació pública.
És una de les conclu-
sions de la darrera ins-
pecció que els tècnics de
l'OIEA van dur a terme fa
uns mesos a l'Estat.
Segons l'informe, el CSN
ha progressat en la majo-
ria d'aspectes de la ges-
tió nuclear respecte a la
darrera inspecció del
2008, però encara li que-
den alguns punts a millo-
rar quant a la formació
del personal o la traçabi-
litat dels residus. L'OIEA
aplaudeix la transparèn-
cia que ha establert el
CSN però recomana limi-
tar aquesta política per
evitar efectes nocius per
a la seguretat.

El CSN opina
sobre la central
nuclear d’Ascó

La crisi econòmica lluny
d'allunyar-se continua
deixant registres preocu-
pants a les Terres de
l'Ebre, segons les dades
del butlletí de conjuntura
local elaborat per la
Càtedra d'Economia
Local i Regional de la
URV. La caiguda del sec-
tor de la construcció
continua afectant l'eco-
nomia, arrossegant per
primer cop al sector ser-
veis. En canvi, durant
aquests tres mesos, el
declivi de la indústria,
principalment en ciutats
grans com Tortosa, s'ha
aturat, entreveient un
canvi de tendència en
aquest sector. L'estudi
alerta que les expectati-
ves pels propers trimes-
tres no són positives,
tant pel debilitament
general de l'economia,
com per l'efecte de les
retallades en el sector
públic.

La crisi
continua

castigant l’Ebre
La casa d'oficis ha ser-
vit, durant un any per
donar formació a joves
aturats d'edats compre-
ses entre els 16 i els 25
anys. El programa
que han seguit els usua-
ris, consisteix en sis
mesos de formació
transversal, principal-
ment d'habilitats socials i
sis mesos més de forma-
ció professionalitzadora
en mòduls d'electricitat,
de paleta i d'animació
sociocultural; aquest
últim és un projecte inno-

vador que no s'havia
impartit anteriorment.
Les Cases d'Oficis per-
meten a les administra-
cions locals proporcio-
nar ocupació directa a
als joves, que durant els
sis mesos de formació
profess iona l i tzadora
reben una part del sou
mínim interprofessional;
a més, cal tenir en comp-
te que a través de les
Cases d'oficis es duen a
terme projectes socials,
que suposen un benefici
per la població. 

Acte de cloenda de la Casa
d’Oficis l’Escorxador II a Amposta
Per la Regidoria de Polítiques d’Ocupació
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El Ple de l'Ajuntament
d'Amposta ha aprovat per
unanimitat una declaració
institucional en què es
manifesta el rebuig amb el
transvasament de 90 hm3
d'aigua del riu Ebre que es
reclama des de la provín-
cia de Castelló. Altres
punts de rellevància que ha
tractat el Ple del mes de
setembre han estat la
modificació del règim de
dedicació de l'exercici del
càrrec d'Alcalde. Amb
aquesta aprovació, l'alcal-
de d'Amposta, Manel
Ferré, deixarà de cobrar el
sou de dedicació de
l'Ajuntament i passarà a
règim d'assistències.
Ferré ha renunciat a rebre
el sou d'alcalde donat que
el seu nou càrrec com a
president del Consorci

Hospitalari de Catalunya ja
contempla una retribució.
El Ple també ha aprovat
amb l'abstenció dels grups
del PSC i PxC i el vot a
favor d'ERC, unir-se a l'as-
sociació Municipis per la
Independència, una iniciati-
va sorgida de l'Ajuntament
de Vic a la que s'han unit
un bon nombre d'ens
locals. També ha quedat
aprovada per unanimitat
una moció presentada per
ERC en la que es demana
la implantació dels estudis
públic d'INEFC a la ciutat
d'Amposta. Adam Tomàs
ha demanat en l'exposició
de motius que es refermi
aquell consens i aquella
unitat que es va mostrar
quan la ciutat d'Amposta
va presentar la seva candi-
datura. No han prosperat,
en canvi, dues mocions
més, en què es demana
per una banda la creació
d'un òrgan participatiu de
control dels mitjans de
comunicació local. En
aquest punt, el portaveu

de CiU, Josep Manel Ferré,
ha recordat que des de la
comissió informativa de
Mitjans de Comunicació
poden fer totes les aporta-
cions que creguin oportu-
nes i que seria inoperativa
la “creació d'un òrgan que

tuteli la comissió de mit-
jans de comunicació”.  
D'altra banda, també ha
quedat rebutjada una altra
moció que han presentat
conjuntament tots els par-
tits de l'oposició, en què
es demanava que els

grups municipals puguin
fer ús de la sala de premsa
de l'Ajuntament. El porta-
veu de l’oposició, Adam
Tomàs, ha recalcat que es
demana la sala com a
grups municipals no com a
partits polítics.

Ple d’Amposta.

REDACCIÓ

El ple es va celebrar dilluns passat.
Cedida

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha reclamat un
canvi en la metodologia de
càlcul de l'estoc d'habitat-
ges per evitar greus perju-
dicis d'inversions futures a
la ciutat. Bel ha denunciat
que l'informe de Catalunya
Caixa sobre el sector

immobiliari, presentat a
finals de juliol, es basi en un
cens de mobilitat obligada
del mercat de treball del
2001 per comptabilitzar els
pisos nous que hi ha per
vendre. L'estudi comptabi-
litzava 4.400 habitatges
per vendre a l'àrea urbana

de Tortosa, quan la ciutat té
un estoc de només 438.
"S'està donant una imatge
que no correspon a la reali-
tat, i això pot escapçar
expectatives futures d'em-
preses que estan treballant
per invertir a Tortosa", ha
alertat.

«S’està donant una imatge que
no correspon amb la realitat»

L’Alcalde de Tortosa parla sobre l’informe de Catalunya Caixa

L'Ajuntament de Deltebre
ha registrat i inventariat
980 construccions en sòl
no urbanitzable al seu
terme municipal.
L'inventari, on apareixen
cases rurals, casetes
d'eines, magatzems o
coeteres, aporta dades
sobre la seva localitza-
ció, dimensions o con-
servació i ha estat la
base per elaborar el
'Catàleg de Masies i
Cases Rurals en sòl no
urbanitzable' que el ple
havia d'aprovar aquest
dimecres. L'acord però,
no ha estat possible,
atès que l'equip de
govern no tenia majoria
suficient. 

980
construccions

en sòl no
urbanitzable

Aquest edifici, de nova
construcció,  consta de
planta baixa i planta pri-
mera, amb una superfície
total de 1800 metres
quadrats i una inversió
de 2'76 MEUR. A hores
d'ara les obres es troben
en la fase d'execució de
les instal·lacions i els
acabats de l'edifici i,
segons els tècnics, la
previsió és que pugui
estar completament aca-
bat abans de finalitzar
l'any. La planta baixa del
nou edifici albergarà el
vestíbul, la recepció, cinc
sales de formació, una
sala d'actes i els serveis
associats.

La Galera
tindrà viver
d’empreses

El ple d’Amposta contra el transvasament
Per contra, s’acusa al consistori de no deixar la sala de premsa als grups municipals de l’oposició
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Exactament avui es com-
pleix un any just de la inau-
guració del pont Lo
Passador que uneix
Deltebre i Sant Jaume
d'Enveja. Per això, l'ajunta-
ment d'aquesta darrera
localitat ha volgut comme-
morar aquest aniversari
organitzant un cap de set-
mana d'activitats, dedicat a
la promoció local i del riu
Ebre.  Les jornades, que
porten el simpàtic nom de
SomRiu, començaran avui
amb la I Mostra d'aus de

caça i l'Exhibició de Rem
Olímpica.  I demà, dissabte
1 d'octubre, els actes con-
tinuaran amb la presenta-
ció de la nova placa de
Cava amb Lo Passador
com a motiu i la I Regata
de Promoció del Rem
Olímpic. Els que s'apropin
al Delta també podran fer
una excursió pel riu amb
vaixell. El diumenge 2 d'oc-
tubre, hi haurà exhibicions
d'esquí aquàtic a l'Escola
Sant Jaume i pràctiques
gratuïtes de rem. 
Però no tot serà esport, les
jornades també han reser-
vat un espai per a la gastro-
nomia i el ball. 
El diumenge a les 19
hores, tindrà lloc una
degustació de productes
típics i també una ballada
de jotes a càrrec del grup
Sarabastall. 
I per a dinar i sopar, els res-
taurants, tant de Sant
Jaume com de Deltebre i
els Muntells, han preparat
menús especials. 'El Racó
del Riu' de Sant Jaume ha
preparat un menú amb

amanida d'angules amb
gambes a l'all i pop amb
crema de patata i all i oli i,
després, un arròs amb
crustacis; 'La caseta de la
iaia', també a Sant Jaume,
ha dissenyat un menú amb
picadetes, arròs de bacallà
o pizza a un preu molt

popular; No més que el
'Bar Argo', que servirà pae-
lla i picadetes per 15
euros. El res-
taurant 'Lo Passador' de
Deltebre oferirà ànec del
Delta entre altres delicates-
sen d'entrant. Si aneu
als Muntells, el restaurant

'Can Machino' ofereix pae-
lla marinera o arròs negre
amb bons entrants de
peix.Tot un cap de setmana
per celebrar un pont que
tantíssim va trigar en arri-
bar, i que va suposar la
unió de dos pobles del
Delta.

Ara fa just un any, es va
inaugurar una de les
infraestructures amb
més càrrega emocional
del territori. Per fi, els
habitants del Delta de
l'Ebre veien com un
pont unia les dos ribes
del riu. Es va posar punt
i final a una reinvindica-
ció històrica.

REDACCIÓ

Fa just un any el pont Lo Passador era inaugurat.

Cedida

Ensenyament ha presentat
les línies d'actuació, les
direccions dels centres
d'infantil, primària i
secundària de les Terres de
l'Ebre. 
La directora general
d'Educació Secundària i
Batxillerat, Teresa Pijoan,
destaca la importància de

la prova d'avaluació de 4t
d'ESO. La directora general
d'Educació Infantil i
Primària, Alba Espot, apos-
ta per fer realitat un marc
educatiu d'interès públic.
Els objectius i línies d'actua-
ció que defineixen i emmar-
quen el pla de treball durant
el curs 2011-12 volen

donar més cohesió, ordre, i
permetre obtenir millors
resultats, optimitzant els
serveis educatius.  
Entre les línies d'actuació
destaca entre d'altres, fer
realitat un marc educatiu
d'interès públic; prioritzar
la formació professional
“que ha augmentat notable-

ment la demanda aquest
darrer curs”; també la for-
mació permanent i, espe-
cialment, aconseguir reduir
a la meitat el fracàs esco-

lars i fer de cada centre un
centre de qualitat “desti-
nant recursos i serveis
extra aquells centres amb
més risc d'exclusió social”.

Ensenyament presenta les
línies d’actuació

Les direccions dels centres d’infantil, primària i secundària

Els Mossos d'Esquadra
han intensificat els disposi-
tius preventius a les Terres
de l'Ebre amb motiu de l'i-
nici aquest setembre de la
campanya de recollida de
l'arròs en aquesta zona.
Concretament, durant la
segona quinzena de
setembre i fins a mitjans
del mes d'octubre tindrà
lloc la campanya de recolli-
da de l'arròs al Delta de
l'Ebre i la de recollida del
raïm a les poblacions de la
Terra Alta, fet que suposa
la posada en circulació de
maquinària agrícola espe-
cialitzada, sobretot de
gran tonatge. 

Dispositius
preventius en
motiu de la

collita de l’arròs

Unes 50 persones es van
concentrar aquest diven-
dres passat al municipi
de  Falset en contra de la
decisió del Ministeri
d'Indústria de renovar
l'autorització perquè la
nuclear d'Ascó pugui
continuar funcionant deu
anys més. 
El portaveu de la
Plataforma per la
Defensa del Patrimoni
Natural del Priorat, Joan
Salvadó, ha assegurat
que la sensació d'''indig-
nació'' al territori davant
aquest decisió és molt
alta i no descarten conti-
nuar amb noves mobilit-
zacions per evitar que
Ascó pugui seguir funcio-
nant. 

Ascó segueix en
el punt de mira

Lo Passador fa un any
Fou inaugurat el passat 30 de setembre del 2010
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La mobilització sortia
dimarts passat, poc des-
prés de les tres de la tarda
de la porta principal de
l'Hospital i arribava fins a
la seu dels serveis territo-
rials de Salut a les Terres
de l'Ebre. Un cop allà, una
representació dels mani-
festants tenia la intenció
de lliurar un manifest al
delegat territorial però es
van trobar  les portes tan-
cades, amb un cartell que
deia que l'atenció al públic
acabava a les tres de la
tarda en l'horari d'estiu

que acaba el pròxim 30 de
setembre. En la mateixa
línia de protesta, també
més d'un centenar de per-
sones s'han adherit ja a la
recent constituïda
Plataforma per la Salut de
les Terres de l'Ebre, una
entitat que vol aglutinar
aquells usuaris de la sani-
tat pública que vulguin
defensar un sistema pro-
porcional i universal. Tot i
que la majoria de perso-
nes de la junta directiva
són professionals sanita-
ris, la Plataforma neix amb
una clara vocació de rei-
vindicació social.
"Intentem conscienciar a la
gent que les retallades
estan generant un proble-
ma greu", ha assegurat un
dels seus integrants. Els
partits polítics també
s’han pronunciat en con-
tra. ERC ha denunciat que
'el Govern de CiU està por-
tant «la Salut de les Terres
de l'Ebre a la UVI, desman-
tellant el sistema públic i
creant un doble greuge al
territori. D'una banda per-
què la nostra situació

sanitària, els darrers
anys, estava en procés de
situar-se al mateix nivell
que la de la resta de país,
i ara, amb les retallades,
això s'estronca. 
I d'altra banda, per la pèr-
dua de pes sanitari de les
Terres de l'Ebre a causa
de la recentralitació cap a
Tarragona». 

ICV també denuncia que
les repercussions de les
retallades ja s'han fet evi-
dents: “hem perdut quali-
tat en el servei, i també
tota l'autonomia que haví-
em guanyat en els darrers
anys. 
Teníem un hospital de pri-
mera, que l'any passat va
estar entre els 10 millors

hospitals de Catalunya, i
avui tenim una simple
sucursal del Joan XXIII de
Tarragona”. Han afe-
git que “s'han endut la
gerència, la gestió dels
recursos humans, i fins i
tot la de la cuina a
Tarragona”, per acabar
dient que “estem tornant a
la situació de fa 30 anys”. 

Mobilitzacions i crítiques davant 
les retallades en el camp de la salut

Més de 200 persones,
treballadors de
l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa i dels
centres d'atenció
primària, van partcipar
en la manifestació con-
vocada per les juntes
de personal dels ser-
veis sanitaris contra les
retallades.

Més de 200 persones es van manifestar dimarts passat a Tortosa

ERC i ICV a l’Ebre demanen responsabilitats al Govern

REDACCIÓ

Personal sanitari va encapçalar la manifestació amb pancartes.

Cedida

L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar ja està treballant en
els dos projectes que ha
inclòs en el Pla Únic
d'Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) per a
l'any 2012. La inversió puja
a quelcom més d'1 milió
d'euros. Rubén Lallana,
regidor d'Urbanisme expli-
ca que, “de cara a la anua-
litat del PUOSC  de l'any
que be hem decidit priorit-
zar dues obres molt impor-
tants. Per una banda conti-
nuar la peatonalització del
Carrer Sant Joan des dels
quatre cantons fins a les
escales del Carrer de l'Àn-
gel i renovar les escales i
soterrar els serveis a l'hora
que renovem els pluvials.
L'altra inversió es a Tres
cales on millorarem la pavi-
mentació d'un bon nombre
de carrers perquè no vagi a

més la seva degradació,
en bona part pels aiguats
de l'any passat”. Així, està
prevista la renovació de la
pavimentació i serveis de
les escales del c/Angel.
Aquesta actuació s'englo-
ba dins del conjunt d'actua-
cions que està realitzant
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar per a millorar la xarxa
de clavegueram. Aquestes
actuacions, juntament amb
les que té previst de realit-
zar l'Agència Catalana de
l'Aigua, tant en la millora
dels col·lectors en alta
com l'ampliació de l'EDAR
de l'Ametlla de Mar, tenen
la finalitat de dotar al muni-
cipi d'una xarxa de saneja-
ment en baixa i en alta que
pugui assumir el volum d'ai-
gües que es recullen
actualment, evitant així els
puntuals abocaments d'ai-

gües residuals a les plat-
ges, com a solució fins a
dia d'avui, en cas de
col·lapsa de la xarxa. En
dies de pluja, l'estació de la
Plaça del Canó recull
també les aigües pluvials
provinents de les escales
del C/Angel i el seu entorn,
perquè la canalització d'a-
questes es realitza mit-
jançant la xarxa de saneja-
ment, amb el que provoca
augment del cabal d'arriba-
da a l'estació de bombeig,
quan la capacitat d'aquesta
és insuficient, amb els con-
seqüents abocaments al
mar. 
El fort desnivell existent
entre l'inici de les escales
del C/Angel i el final, provo-
ca que la tapa del pou de
registre no suporti la pres-
sió i sobreïxin les aigües
residuals i pluvials en

superfície. 
És per aquesta raó que,
aprofitant el necessari aixe-
cament del vial correspo-
nent al c/Angel i el seu
entorn dins de l'àmbit defi-
nit al projecte, es projecta
la renovació del paviment i
dels serveis. El projecte
constructiu, preveu un cost
per a l'execució de les
obres de 153.896,47 Û
(IVA inclòs) i un termini d'e-
xecució no superior als 6
mesos. Per altra banda,
durant l'any 2012
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar també té previst de
realitzar el condicionament
i reparació de la pavimenta-
ció de diversos carrers de
la urbanització de Les Tres
Cales. Aquesta actuació
s'engloba en el conjunt
d'actuacions que s'estan
duent a terme per a millo-

rar les infraestructures,
serveis i equipaments de la
urbanització. La superfície
total prevista de l'actuació
és de 61.238,82 m2, i els
carrers en els quals està
previst actuar son,
Manantial, del Veinte,
Xaloc, 12, 18, Ribamar,
Martin Vidal, Mestral, Tord,
Liebre, Cambrils,
Tramuntana, Botànic
Senen, Ahorí, Travessia de
Muntanya, Barcelona,
Girona, Lleida, Catalunya,
23, Ramon Freixa, Brisa,
l'Ametlla de Mar i 1.
L'estat actual en el que es
troba l'àmbit de l'actuació
és producte de les dife-
rents actuacions que s'han
realitzat en anterioritat i el
paviment, que és un
doble tractament superfi-
cial, es troba en molt mal
estat de conservació.

Obres per valor d’un milió d’euros al PUOSC
L’Ametlla de Mar peatonalitzarà el tram del c/Sant Joan i la millora de les escaletes de l’Àngel i els pluvials

Investigadors de l'Institut
Català de Recerca de
l'Aigua (ICRA) han desco-
bert que el riu Ebre reté,
en els seus sediments,
un 30% dels fàrmacs en
suspensió. Fins ara
només s'havia calculat la
presència de fàrmacs en
l'aigua, però ara s'ha
descobert que els sedi-
ments i partícules en sus-
pensió en contenen gai-
rebé una tercera part. El
perill d'això és que quan
hi ha riuades, aquests
fàrmacs poden tornar a
passar a l'aigua. 
Tot i que no suposa un
risc alt i directe pels
éssers humans, sí que ho
és pel medi natural i els
peixos. A més, també
han calculat que el
Llobregat aporta uns
1.165 milions d'euros
anuals a l'economia pel
subministrament i depu-
ració d'aigua i l'aportació
d'energia.

El riu Ebre reté
en els seus

sediments un
30% dels fàrmacs

Unió de Pagesos ha
advertit que la previsió
per a la collita d'oliva d'a-
questa campanya a
Catalunya pot comportar
pèrdues de fins el 50%
de la producció d'un any
normal a causa de l'im-
portant sequera que
pateixen els conreus des
de l'abril passat. 
Segons l'organització
agrària, en aquests
moments les oliveres es
troben en una situació
"crítica" especilament a
les comarques del Camp
de Tarragona, les Terres
de l'Ebre i a les
Garrigues. Des del sindi-
cat, ja han alertat que en
cas que no plogui de
forma immediata, el fet
que la campanya de colli-
ta de l'oliva està previst
que comenci entre finals
d'octubre i principis de
novembre, encara "farà
empitjorar més la greu
crisi de preus que pateix
el sector".

UP alerta que la
collita d’oliva

pot portar
pèrdues
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El proper cap de setma-
na de l'1 i 2 d'octubre
tindrà lloc a la població
d'Ulldecona la 5a edició
de la Fira del Món
Geganter, que per prime-
ra vegada, visitarà les
comarques tarragonines,
i concretament, les
Terres de l'Ebre. Aquesta
fira itinerant és el punt
de trobada anual entre
tots els sectors vinculats
al món geganter. Al llarg
de tot un cap de setma-
na, geganters i grallers
compartiran espai amb
els diferents expositors:
constructors de
gegants, luthiers, espar-
denyeries, constructors

de remolcs, llibreries tra-
dicionals, i altres arte-
sans i empreses. Les
dues jornades estaran
amenitzades amb un
seguit d'actes que mos-
traran al públic en gene-
ral el bon estat de salut
del món geganter: xerra-
des divulgatives sobre el
paper de la dolçaina i la
gralla, móns geganters
diferents al català i pre-
sentació de noves publi-
cacions bibliogràfiques
sobre el món geganter.
També podrem gaudir de
mostres de músics i de
balls de gegants i cap-
grossos, passejades i
cercaviles i especialment

de l'espectacle de balls
de gegants i capgrossos
que tindrà lloc dissabte
al vespre, apart de la
resta d'activitats, com
concerts i àpats popu-
lars. La inauguració de la
Fira tindrà lloc dissabte
1 d'octubre, a les 11 del
matí, a l'espai Firal,
situat al Passeig de
l'Estació, i comptarà
amb la presència del
director del Centre de
Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional
Catalana, Lluís Puig. La
Fira del Món Geganter
l'han acollida, des de la
seva primera edició l'any
2007, les poblacions de

Pineda de Mar, Sant
Quirze del Vallès, Cassà
de la Selva i Calella. A l'e-
dició d'enguany, a
Ulldecona, s'espera la
participació d'una vinte-
na de colles geganteres i
una trentena d'exposi-
tors, durant aquest cap
de setmana ple d'activi-
tats culturals per a tots
els públics.

Va ser trobat mentre és realitzaven les excavacions a la línia fortificada de la Fatarella

L’informe de Toldà
El defensor de la ciutada-
nia, Eloi Toldà, presentava
aquest passat dilluns, 26
de setembre, als membres
del ple de l’Ajuntament
d'Amposta el seu informe
anual. Segons ha explicat
el propi defensor de la ciu-
tadania "la crisi econòmica
és la principal problemàtica
a la ciutat, i està afectant a
moltes persones". En
aquest sentit, Toldà ha aler-
tat que la situació econòmi-
ca i social a què es veuen
abocades moltes famílies
amb problemes d'atur i, en
conseqüència, de solvèn-
cia econòmica, fa créixer
actituds xenòfobes i deixa
que penetri amb força un
discurs demagògic contra
els immigrants "tant allò

que és veritat com el que
no", Toldà ha explicat que
aquestes actituds poden
arribar a comportar "pro-
blemes molt seriosos". En
aquest sentit ha proposat
al consistori que prioritzi en
l'acció de govern les políti-
ques actives d'ocupació i la
creació de llocs de treball
per tal de "rebaixar uns
pressupòsits que estan
agafant massa força i que
poden desembocar en pro-
blemes greus de convivèn-
cia". Aquestes afirmacions
han topat amb les del regi-
dor del partit Plataforma
per Catalunya, qui ha expo-
sat que els mateixos
experts admeten que el
dèficit actual es deu a l'arri-
bada d'immigrants.

Aquets dissabte, 24 de
setembre, es va fer el sepeli
del fill del senador tortosí,
Joan Sabaté, després de
conèixer la notícia de la seva
mort en dijous. Joan Sabaté
va morir el mateix dia mentre
baixava per un barranc als
Pirineus francesos, confirma-
ven fonts del PSC de les
Terres de l'Ebre. El noi parti-
cipava en una cordada de
tres muntanyencs  --tots ells
espanyols-- que baixava la
gran cascada del circ de
Gavarnie quan la corda de
què penjava es va trencar
pel fregament amb una roca,
va explicar un membre del
Grup de Gendarmeria d'Alta
Muntanya (PGHM) de

Pierrefitte-Nestalas. El jove,
de 27 anys i veí de Tortosa,
va morir en l'acte a causa de
l'impacte quan els seus
altres dos companys es tro-
baven a l'espera del seu des-
cens, encara subjectes a la
roca, va precisar el gendar-
me. Joan Sabaté Geladó for-
mava part de la secció d'es-
peleologia i barranquisme de
la Unió Excursionista de
Catalunya (UEC) a Tortosa. I
ara fa dos anys va participar
en una expedició a l'illa de la
Reunió, a l'oceà Índic.  Ell va
ser un dels dos esportistes
que va explorar per primera
vegada una de les coves de
la Mola de Catí, als Ports de
Tortosa-Beseit. 

Condol per Joan Sabaté, el fill gran
de l’ex-alcalde de Tortosa

L'exalcalde d'Alcanar,
Joan Baptista Beltran i
Queralt, va morir aquest
passat dissabte, 24 de
setembre,  als 57  anys
víctima d'una malaltia que
patia des de feia mig any.
L'enterrament de Beltran
va tenir lloc el diumenge a
les cinc de la tarda a l'es-
glésia parroquial
d'Alcanar. Batiste Beltran
va ser alcalde d'Alcanar en
dues ocasions, en primer
lloc en el període 1987-
1991 amb ICV i, més
recentment, entre 1999 i
2003, amb Acord per
Alcanar.  Va ser regidor al
consistori canareu des de
1979 fins a les eleccions
municipals del maig d'en-
guany. Beltran va ser un
dels militants històrics del

PSUC, amb el qual va con-
córrer als primers comicis
locals. Després va seguir
amb Iniciativa, per fundar
després l'agrupació d'e-
lectors Acord per Alcanar
(ApAL) independent. Al
2007 va ser  cap de llista
de la coalició CiU Per
Alcanar i les Cases i
enguany es va afiliar a CiU.
Durant els dos mandats
que va estar a l'alcaldia es
va celebrar el 750 aniver-
sari de la Carta Pobla
d'Alcanar, van tenir lloc els
dos primers congressos
d'història local, es van
inaugurar l'Estadi
Municipal de la Fanecada,
el primer centre d'atenció
primària i es van iniciar les
obres del nou edifici con-
sistorial d'Alcanar.

El municipi d’Alcanar
acomiada a Beltran

L'objectiu era la recupera-
ció de dos bunkers de for-
migó i la identificació de
diferents línies de trinxe-
res. Un espai èpic defen-
sat per la mítica XV briga-
da. Durant els treballs els
arqueòlegs han descobert
el cos gairebé intacte d'un
soldat republicà.
L'exhumació d'aquest
cadàver ha estat titllada
pels científics d'un fet
excepcional, alhora que
extremadament emotiu.
Poc a poc s'ha anat conei-
xent més sobre aquell sol-
dat i sobre com va morir. 
Era un soldat calçava un
44 i mesurava, aproxima-
dament, 1,80 ms. Es sap
que va morir per efectes
de la metralla, possible-
ment una granada li va

esclatar a curta distància,
a la seva dreta. Un frag-
ment li va partir en dos el
fèmur dret, fins a nou tros-
sos de metralla li van
entrar a la caixa toràcica,
per la banda de la dreta.
Presentava també frag-
ments de metralla a les
costelles. Els treballs han
estat tan acurats que s'ha
pogut saber detalls com
que, probablement l'explo-
sió li va arrencar la ma

dreta o li va trencar el
cúbit a l'alçada del canell.
La investigació ha permès
detallar la manera de
morir del soldat, desplo-
mant-se d'esquena damunt
el sarró. 
En el sarró portava estris
d'afaitar, una botelleta de
vidre verd i altres objectes
que no s'han pogut identifi-
car. Del cinyell li penjava
un plat d'alumini. 
De l'uniforme i les corret-

ges s’ha conservat, algu-
nes sivelles, botons i frag-
ments de roba, així com
part de les sabates. No
tenia ni el casc, ni el fusell,
però si munició. Després
de mort algú li deuria pren-
dre el fusell i el casc.
D'altra banda, el cadàver
estava envoltat de nom-
broses beines de bala,
detalls que han deixat
força impressionat a tot
l'equip que va treballar en
la exhumació el cadàver.
Ara, aquesta setmana tèc-
nics del Consorci
Memorial de la Batalla de
l'Ebre (Comebe) es van
desplaçar aquest passat
dilluns a la Fatarella per
notificar als arqueòlegs
que les restes han de
seguir el protocol estipulat
a la Llei de fosses, sobre
la localització i identifica-
ció de les persones desa-
paregudes durant la
Guerra Civil i la dictadura
franquista, a l'igual que la
dignificació de les fosses
comunes. 
D'aquesta forma, a partir
d'aquest moment serà la
Generalitat de Catalunya
l'encarregada d'analitzar
les restes, que probable-
ment seran dipositades a
l'ossera de les
Camposines. Fet que ha
estat criticat pel catedrà-
tic, Xavier Hernàndez.

Les restes del soldat de la Fatarella 
passen a mans de la Generalitat

Aquest passat 21 de
setembre arqueòlegs de
la Universitat de
Barcelona i l'Institut del
patrimoni del CSIC junt
amb el suport de
l'Associació Lo Riu
començaven els treballs
de recerca en la línia for-
tificada de la Fatarella
després de signar un con-
veni col·laborador per
ambdues parts. 

REDACCIO

Arqueòlegs de la UB durant els treballs de recerca.
cedida

Geganters i Grallers comparteixen
fira a Ulldecona

La 5ª edició de la Fira del Món Geganter, per primera vegada a les TE
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El derbi de diumenge pas-
sat, a Tortosa, va acabar
amb victòria rapitenca per 0-
1, gol d’Alexis. Un partit en
què els rapitencs, tal com
es preveia, van ser els domi-
nadors, sobre tot en la pri-
mera mitja hora de joc. Va
ser llavors quan, a més, van
avançar-se en el marcador
amb el gran gol d’Alexis.
Posteriorment, el partit va

igualar-se i el Tortosa va
tenir més intenció, tot i que
sense molta profunditat per
la precipitació en voler arri-
bar ràpid a l’àrea rival. Això
va fer-li ser massa directe i
la Rapitenca, amb ofici i ben
col.locada, va trobar-se
còmode sobre el camp. A la
represa, la dinàmica va ser
igual que al final de la prime-
ra. Joc travat i igualtat, amb

els rapitencs ben posats i,
d’aquesta forma, evitant els
intents massa precipitats del
Tortosa. La Rapitenca es va
quedar amb deu per l’expul-
sió injusta d’Alexis (era penal
i l’àrbitre va mostrar-li targe-
ta per simular) i en els
darrers minuts, l’emoció per
la incertesa del marcador i
perquè el Tortosa, abocat,
va gaudir de l’ocasió per

empatar. Va ser el contraa-
tac més ben organitzat dels
locals, però la rematada
d’Arnau la van evitar Raül i el
pal. Al final, festa del futbol
amb els dos equips acomi-
dant-se de les aficions des
del centre del camp. Unes
500 persones van estar al
camp, diumenge.
I ara arriba el segon derbi.
La Rapitenca rebrà l’Ascó.
Antoni Teixidó, tècnic rapi-
tenc, estava satisfet per la
victòria: “vam dominar el
partit en tots els aspectes i
seguim, tot i tenir baixes,
millorant. No fou un partit
fàcil però vam saber adap-
tar-nos”. Teixidó va veure

l’Ascó, diumenge passat: “la
veritat és que el Tàrrega va
fer un gran partit i l’Ascó,
amb tot el respecte perquè
jo no sóc ningú per efectuar
valoracions, i a més no m’a-
grada, possiblement no va
tenir el millor dia. En qualse-
vol cas, no serà un partit
fàcil, com tots els altres”.
Un derbi especial per Albert
Viñas, tècnic de l’Ascó, i
també per jugadors com
Sergi Grau.
Viñas, del partit contra el
Tàrrega, considerava que
“no vam estar bé i el
Tàrrega fou superior. També
cal considerar que ells tenen
un equip consolidat i que
nosaltres estem a l’inici des-
prés d’una renovació consi-
derable”. Del derbi, Viñas
comentava que “intentarem
millorar la imatge en un
camp en el que sempre hi ha
bon ambient de futbol i que,
per aquest motiu, és moti-
vant. Es un partit amb els ali-
cients afegits pel motiu
abans esmentat”.  

L’altre

La Rapitenca rebrà
l’Ascó, diumenge, en
l’altre derbi de la cate-
goria (12 h). Els rapi-
tencs arriben després
de guanyar per 0-1 a
Tortosa, en el primer
derbi. L’Ascó, per la
seua part, va perdre a
casa amb el Tàrrega (0-
2) en un partit en el que
no va poder contrarres-
tar la intensitat del joc
del conjunt lleidatà.
Serà la tornada d’Albert
Viñas a la Devesa, ara
com a tècnic de l’equip
de la Ribera. 

PRIMERA CATALANA

Diumenge, la Rapitenca rebrà l’Ascó en l’altre derbi de la categoria (12 h)

El Tortosa visita diumenge el Vista Alegre

M.V.

L’Amposta visita el
Masnou

“Comença la nostra lliga” El Diario de Burgos informa que
Fabregat podria ser una opció per

la banqueta de l’equip castellà

Una acció del primer derbi, de diumenge passat, entre el Tortosa i la Rapitenca.

Carlos Blanch, tècnic del Tortosa. Jordi Fabregat, tècnic de l’Amposta.

CANAL TE

El Diario de Burgos va infor-
mar el passat dissabte que
Jordi Fabregat podria ser l’op-
ció si el Real Burgos decideix
canviar el tècnic actual. El
Burgos té un projecte per a
poder pujar de categoria.
Però l’inici de lliga no ha estat
el desitjat. La notícia ja vam
oferira-la a Canal TE, el dilluns
passat, quan vam preguntar-li
al tècnic de l’Amposta que és
el que ens podia dir al respec-
te: “també ho he llegit, com
vosaltres. No puc aclarir
molta cosa més. Amb Juanma

Barroso, que és el Director
Esportiu del Burgos, vaig
estar al Portuense i és una
persona que confia amb mi i
que m’ha pogut proposar.
Però no hi ha més. I no puc
manifestar-me sobre una deci-
sió que no s’ha de pendre per-
què no ha hagut cap contac-
te”. Barroso fou jugador del
Tortosa i de l’Amposta. El
Diario de Burgos, no obstant,
també apuntava que el propi
Barroso podia estar qüestio-
nat per la confecció de la plan-
tilla. 

Per part rapitenca, Ortega i
Teixidó ho seran. Poden entrar

en convocatòria Efren i
Gerard. Alexis, amb imatges
de Canal TE, podrà jugar. El

comitè li ha tret la segona
targeta de diumenge passat.

Baixes

He de començar avui
amb el record a un jove
tortosí, Joan Sabaté,
que ens va deixar la set-
mana passada arran
d’un accident esportiu,
als 27 anys. La meua
més sincera condolèn-
cia a familiars i amics.
Ha estat una setmana
trista. Complicada. 
La passió i el sentiment
de Joan per l’esport, pel
seu esport, eren indes-
criptibles. 
Modestament, des d’a-
questa columna, només
puc transmetre suport
en uns instants tan difí-
cils.
Així mateix, a la familia
canareua, en concret del
CD Alcanar i del seu
secretari, l’amic Joan,
amb el que ja he parlat
aquesta setmana des-
prés de la pèrdua del
seu pare, Batiste
Beltran. 
Es així. Es la cruel reali-
tat. Difícil d’empassar.
El suport i les ajudes en
moments com aquests
són els que reialment
importen.
Queda el record i l’em-
prenta de qui s’ha lliurat
i s’ha apassionat pel que
feia i sentia. 

Suport
L’opinió de Michel

ACTUALITATTERCERA DIVISIÓ PRIMERA CATALANA. 

L’Amposta visitarà diumenge
el Masnou (16.30 h). Es el
segon desplaçament seguit.
En el primer, diumenge pas-
sat, l’equip ebrenc va perdre
a Vilafranca (2-0) en un partit
atípic perquè es va quedar
amb nou  abans del descans
(minut 39). Dominguez i
Miguel, que seran baixa a
Masnou, foren expulsats.
L’àrbitre va ser rigorós i va
posar el llistó alt.
Malgrat això, l’Amposta va
seguir ben posat amb una
linia de quatre, una de tres i
un jugador davant. “Estic
molt satisfet del joc que va
fer l’equip en moltes fases
del partit. En la línia de jorna-
des precedents; el problema
que tenim és en la darrera
passada, en els darrers
metres. Ens falta millorar en
aquest sentit. Però cal valo-
rar l’esforç que va fer l’equip

en un partit en què va jugar
tota la segona meitat amb
doble inferioritat. Vam aguan-
tar fins el minut 70 quan Dani
Delgado, el jugador del
Vilafranca que va entrar a la
segona part, va desequilibrar
amb els seus gols”, deia
Jordi Fabregat.
Quatre punts de divuit. El tèc-
nic manifesta no estar preo-
cupat “perquè el treball i el
joc i, sobre tot, el lliurament
dels jugadors fan que no
pugui estar-ho. Ens falta
millorar ofensivament i,
sobre tot, tenir un premi amb
un bon resultat per disposar
de més confiança i creure
més en les nostres possibili-
tats”. L’Amposta és divuitè,
amb quatre punts. El
Masnou, quinzè, amb cinc.
L’equip maresmenc va empa-
tar, contrapronòstic, al camp
de l’Espanyol B.

El Tortosa va perdre diumen-
ge contra la Rapitenca (0-1).
Carlos Blanch, tècnic del
Tortosa, deia que “no puc
estar satisfet pel resultat
però si del partit de l’equip.
Va treballar bé i va fer el que
devia. L’únic que ens va man-
car fou més tranquil.litat en
la zona de creació un cop
recuperàvem la pilota. Vam
ser massa directes i per això
no vam poder aprofitar les
opcions de contraatac que
vam poder tenir” (més infor-
mació del derbi en la noticia

de la Rapitenca, de la part
superior). El Tortosa visitarà
diumenge (12 h) el camp del
Vista Alegre. “Es un partit de
la nostra lliga en el que, no
per això, ho tindrem fàcil.
Sabem que hem de treballar
molt per poder guanyar”,
comentava Carlos que afegia
que “està clar que una victò-
ria seria important per l’auto-
estima, per creure que
podem guanyar”. El proble-
ma, les baixes. Alex, Marc
Alegre i Maikel continuaran
sent-ho. 

A Vilafranca, diumenge passat, l’Amposta es va quedar
amb nou al minut 39. Els locals van marcar l’1-0 al 67.

Poc després feien el segon gol (2-0).
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Narcís, tècnic de l’Olímpic.

SEGONA CATALANA

El Roquetenc rebrà demà dis-
sabte l’Alcanar en un derbi en
què s’enfronten els dos líders
(16.30 h). Els de Camarero no
han rebut cap gol en tres par-
tits. I n’han marcat nou. Diumen-
ge passat van golejar a Vilaseca
(0-5). Segons Guillermo Cama-
rero, «vam dominar tot el partit,
amb moments de bon joc. A
més, vam ser mot efectius en
les ocasions». Eugeni (2), De la
Torre, David i Brigi van marcar

L’Alcanar, per la seua part, va
vèncer el Camp Clar (1-0), amb
gol del ‘presi’ Paulo, amb passa-
da de Sergi. L’equip tenia bai-
xes (Calafat, Santi, Saul, Diallo,
Trinquet) i jugadors amb moles-
ties que no van sortir d'inici
com Tena i David, o Gilabert i
Vates que si que van fer-ho. A la
banqueta, 3 juvenils i un al
camp (Sergi).

Alfons Royo, tècnic de l’Alca-
nar, comentava que «ens fa fal-

tar, en diverses fases del partit,
donar-li més ritme al joc i això,
juntament amb el treball defen-
siu del Camp Clar, ens va com-
plicar el nostre joc. A la represa,
vam marcar però no vam poder
sentenciar, tot i tenir ocasions
com una d’Adrià que va evitar el
seu porter. Vam acabar patint
perquè el rival va pressionar
però el cert és que sense crear
ocasions gràcies a la bona feina
defensiva de tot l’equip». 

El problema pel derbi de demà,
pel que fa l’Alcanar, poden ser
les baixes. Torna  Calafat, que
estava sancionat, però podria
ser-ho Raul Vates que, a expen-
ses dels resultats, podria tindre
una rotura al recte anterior de la
cuixa. Es seriós dubte Gilabert
ja que es va resentir de la lesió
i s’ha d’esperar per comprovar
les evolucions de Tena i David
Blanco. Finalment, dir que diu-
menge passat es va fer un mi-
nut de silenci en record a Batis-
te Beltran, pare del secretari del
club, Joan Beltran, i que fou al-
calde de la localitat.

Roquetenc-Alcanar, duel de líders
Demà dissabte, s’enfronten els dos equips que lideren la taula

SEGONA CATALANA

El R. Bítem va guanyar el primer partit, al camp del Jesús i Maria (0-4)

Javi Asin marca la diferència

Paulo Medina, jugador-president de l’Alcanar, va tornar a marcar, diumenge passat.

El Remolins-Bítem va guan-
yar el primer partit de lliga, al
camp del Jesús i Maria (0-4).
El resultat va ser massa inflat
però cal destacar que dues
genialitats de Javi Asin, en un
minut al final del primer
temps, van decidir. Els lo-
cals, que segueixen sense
Ferreres, lesionat, van pres-
sionar al primer temps, amb
el 0-0, i van tenir opcions,

com un gol anulat, i que va
poder ser legal, a Pedra. A la
represa, l’assistent va anular
una altra acció de gol, en
aquest cas a Pier. La poste-
rior expulsió de Chicho i el
bon treball defensiu dels de
Bítem, que van saber sofrir,
van impossibilitar la reacció
local. Els visitants, amb més
espais, van sentenciar, amb
el gol de Sergio Ruiz i un pos-

terior en propia porteria del
Jesús i Maria, en una acció
de Moha. 

Els locals no van mostrar-

El Catalònia visitarà demà el
Camp Clar. L’equip de Talarn
es va veure sorprès pel
Cambrils, en la jornada pas-
sada (1-1). Els visitants van
avançar-se en el marcador i
van estar molt ben posats
incomodant a un Catalònia
que va reaccionaren la recta
final del primer temps i que
va empatar arran d’un penal
a Iniesta, que hagués hagut
de suposar expulsió. Aleix

va transformar-lo. A la repre-
sa, els locals van intentar-ho
però sense gaire verticali-
tat. «No ens van sortir les
coses i cal dir que fou mèrit
del Cambrils que ens va sor-
pendre amb la seua pressió
i amb l’ambició que va ju-
gar».

A la segona meitat, gaire-
bé no van haver-hi opcions,
excepte un penal «inexis-
tent» que li van xiular al

Cambrils i que Marcos, por-
ter local, vaaturar. Lluís va
disposar de la millor opció
dels jesusencs per poder
desequilibrar el marcador.

El ‘Cata’ va tenir les bai-
xes de Sisco i Martí per le-
sió. Tots dos són dubte per
al proper partit.

El Catalònia visitarà 
demà el Camp Clar

SEGONA CATALANASEGONA CATALANA

El Morell va guanyar a Gandesa
(2-3), fent «una molt bona sen-
sació. Sobre tot ofensivament,
és un gran equip», deien des
de Gandesa. Cuéllar encara no
va debutar en un Morell que va
tenir la  lesió de Cazorla. S’es-
pera que pugui fer-ho en la jor-
nada vinent. El Gandesa va sa-
ber avançar-se amb els gols de

Cristian i de Gumiel. El segon
gol visitant, arran d’una falta en
què la pilota fou penjada a l’à-
rea, va fer mal i a la represa, el
Morell va conduir el duel com
més li interessava i va decidir
amb el 2-3.  Finalment dir que
no ha servit la impugnació del
duel Gandesa-Salou (1-2). Els
punts, pels visitants. 

Cuellar no debuta amb el
Morell, a Gandesa

SEGONA CATALANA

La Cava va tornar a guanyar
fora de casa, al camp del Bo-
navista (1-2). Un altre pas en-
davant que ara cal refermar-lo
amb un altre, en aquest cas a
casa. Diumenge rebrà la Ca-
nonja, un rival que «lluita mol-
tíssim i que és fort físicament.
Haurem de treballar molt per
guanyar-lo, havent d’estar
molt atents en l’aspecte de-
fensiu», deia Sergio Navarro,
tècnic de la Cava. Del partit

de Bonavista, recordava que
«va estar bastant controlat. Al
primer temps, a més, vam
gaudir d’una opció molt clara,
de Jaime, que fou invalidada
per un fora de joc que va mar-
car l’assistent i que no va exis-
tir. Vam crear dues opcions
més però no vam aprofitar-les
i fou el Bonavista qui, després
d’una indecisió nostra, va es-
tablir l’1-0». La clau va ser que
en la darrera jugada del pri-

mer temps, arran d’un córner,
Alex va empatar. La represa,
segons Navarro, «fou nostra,
dominant el centre del camp i
tenint moltes arribades. En
una d’elles, amb una acció
ben combinada, Jaime va fer
l’1-2. Fou una victòria justa i
que es va aconseguir amb bo-
na actitud i treball». 

SEGONA CATALANA

L’Olímpic de Móra d’Ebre va
perdre diumenge contra el
Catllar (1-2). Un partit en el
que els visitants «arran de dos
córners en els que va haver-hi
de tot». Era el minut 20. L’O-
límpic va reaccionar amb el
gol de Jacobi va entrar en el
partit. Va tenir opcions clares
fins el descans, per poder em-
patar. A la represa, Narcís va
arriscar, per buscar l’empat.

Això va propiciar més espais
al darrera que els tarragonins
van aprofitar per contraatacar
i disposar d’opcions per sen-
tenciar. Però no van aconse-
guir-ho i l’Olímpic va seguir in-
sistint fins el final. En els
darrers minuts es produiria la
jugada més protestada per l’a-
fició local. Fou un penal «molt
clar. L’àrbitre tenia la mà dirigi-
da al punt de penal però li va

caure el xiulet a terra i quan va
agafar-lo, la jugada ja havia se-
guit. A més, només va afegir
quatre minuts quan era un par-
tit per afegir-ne deu».

La Cava buscarà fer-se fort al seu
camp, davant de la Canonja

Els de Bítem rebran el
Torredembarra mentre

que els de Torres viatgen a
El Catllar.

Propera jornada

El penal no xiulat de la jornada, al
camp de l’Olímpic Móra d’Ebre

se d’acord amb l’arbitratge,
sobre tot amb un dels gols
anulats. 

David Torres, tècnic del Je-
sús i Maria, comentava que
«la veritat és que el gol anu-
lat a Pedra no tinc massa
clar perquè s’anula. Però cal
considerar que els àrbitres
són humans i es poden equi-
vocar». Així mateix, Torres
afegia que «penso que el re-

sultat fou massa càstig, però
hem d’acceptar la derrota. I
buscar una victòria per aga-
far confiança. La temporada
passada també vam co-
mençar així , amb tres derro-
tes. No obstant, noto que
són situacions un xic dife-
rents. Ens falta, ara, més
d’intensitat. Seguirem treba-
llant i si hem de pendre  algu-
na mesura, la pendrem». Na-

cho Pérez, tècnic del R. Bí-
tem, valorava la feina i l’acti-
tud de l’equip: «no havíem
puntuat en les dues primeres
jornades i aquest partit era
molt important. Els jugadors
van ser-ne conscients i estic
molt satisfet de la seua impli-
cació i lluita. Vam guanyar, a
més, en un camp en el que
no és fàcil fer-ho per l’entitat
del rival, el Jesús i Maria». 

L’equip de Talarn va
empatar davant del

Cambrils (1-1) en un duel
en el que Marcos va aturar

un penal.

Empat

Els morencs van reclamar
un penal, a darrera hora,
que no fou xiulat, contra

el Catllar (1-2). «L’àrbitre
feia sensació de xiular-lo,
però li va caure el xiulet a
terra i, després, quan va
agafar-lo, la jugada va

seguir i ja no va xiular»

Penal no xiulat

Segona victòria fora de
casa, en tres jornades. Va
ser dissabte a Bonavista,

gols d’Alex i de Jaime.

A Bonavista
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Al grup 19, el Flix és el primer líder en guanyar a Ginestar.
Benissanet i Benifallet van guanyar els seus partits.
Grup 19
Arnes-Batea 2-2
Rasquera-Benissanet 0-2
Ginestar-Flix 2-4
Benifallet-Tivissa 3-2
Bot-Ascó  2-1
Al 20, Alcanar i Campredó van guanyar i lideren la taula.
la Galera-Campredó 1-3
Deltebre-Alcanar 1-4
J. i Maria-R. Bítem sus
Roquetenc-Atlas 2-2
Xerta-la Cava 1-1
El partit entre el filial del Jesús i Maria i el del R. Bítem es va suspen-
dre per la mort d’un soci local, pare d’un jugador.

Els tres primers de cada grup jugaran un play-off. De la lli-
gueta de sis, en pujaran tres a Tercera catalana. 

Comença la lliga

QUARTA CATALANA

El Santa Bàrbara es va veure sorprès pel Godall (2-2). Els visi-
tants, més efectius, van posar-se amb el 0-2 (Marius i Robert).
Als de Roca els va costar entrar en el partit (els està costant
entrar en competició) però amb la reaparció de Cornejo van re-
accionar ofensivament, empatant a través de Bola i Fidel. El
Santaes va quedar amb nou. El Godall va tenir opcions de con-
traatac i el Santa, malgrat la inferioritat, va disposar-ne per
guanyar. L’equip de Roca visita la Sénia. El Corbera va assolir
el primer triomf, contra el Catalònia (4-0). Els visitants no van
quedar d’acord amb l’arbitratge «amb el 0-0, un gol legal que
fou anulat va condicionar. A més, vam fer un travesser. Del pos-
sible 0-1 es va passar a l’1-0 i, poc després, al 2-0». A la repre-
sa, el Corbera va sentenciar (gols de Jordan, Ruben -2- i Willi).

El Santa Bàrbara remunta amb Cornejo i
el Corbera assoleix el primer triomf

TERCERA CATALANA

Tarde amb molt d’ambient a l’estadi de la Unió de l’Aldea, per la
presentació de tots els equips del club. A les planes 18 i 19 po-
den trobar imatges de la presentació d’aquests equips.

Del partit del conjunt de Tercera catalana contra el Perelló (0-
2) cal dir que va decidir l’efectivitat visitants. Els de Capera no
van trobar-se còmodes sobre el camp i la pressió dels aldeans al
centre del camp els va permetre, tot i rebre el 0-1, estar dins del
partit. L’Aldeana va intensificar la seua intenció a la represa, però
li va mancar serenitat en les darreres passades per poder trobar

premi. 
El Perelló, en els darrers minuts,

va sentenciar amb el 0-2. Gols de
Chacon i d’Ivan. 

L’Aldeana mereixia més davant d’un
Perelló que fou més efectiu (0-2)

TERCERA CATALANA

La Sénia va guanyar en el derbi a Ulldecona (0-1). El primer temps
fou dels seniencs que van avançar-se amb un gol de Marce. L’Ullde-
cona, tot i jugar amb deu, per l’expulsió rigorosa (segons els locals)
d’Oriol, va reaccionar a la represa i va merèixer l’empat. Gran am-
bient al camp. La Sénia suma la segona victòria. El Camarles, per
la seua banda, va aconseguir la primera, a Deltebre (1-2). Els locals
van començar millor, fent l’1-0 (Reverté, -p-). Però el Camarles, a la
represa, va remuntar (Ruben -p- i Gabi). Bona segona part del Camar-
les. Marc Prades va fer dos pals. L’ equip va anar a més. L’aposta
per gent jove i de casa funciona. El Deltebre, que ha incorporat a Jo-
an Navarro (Sant Jaume), no va mostrar-se d’acord amb el criteri ar-
bitral amb les targetes i amb el penal xiulat en contra “inexistent”.

La Sénia i Camarles agafen confiança amb
les victòries a Ulldecona i Deltebre

TERCERA CATALANA

El Sant Jaume va sumar un empat amb regust a victòria al camp
d’El Pinell (2-2). L’equip va anar de menys a més i va demostrar
motivació i compromís. En la jornada vinent rebrà l’Horta, un equip
renovat i que ha sumat dues victòries, la darrera dissabte passat,
a casa, contra el Móra la Nova (4-3). Els de Cantó van avançar-se
amb el 3-0. Magí, amb dos penals, va posar el 3-2. Dos penals
protestats pels locals als que els han xiulat cinc en tres jornades.
El Móra va empatar a la represa i el partit va obrir-se, amb incer-
tesa. Els visitants, llavors, van reclamar dos fores de joc «no eren»
quan el duel es trencava. Però va ser l’heroi de la tarde,. Aubanell,
qui va tancar una tarde per emmarcar amb el seu quart gol que
donava el triomf. L’Hortaamb Marc Mars

Sant Jaume-Horta, s’enfronten dos equips
que creixen en l’inici de lliga

TERCERA CATALANA. AUBANELL, 4 GOLS

L’Ametlla va guanyar el Vilalba
(3-1). L’efectivitat de Quintana,
que va viure una tarda excep-
cional, amb tres gols, va deixar
el duel encarrilat pels locals, al
primer temps. La represa va
estar oberta, amb opcions pels
dos equips. El Vilalba, que va
fer una bona sensació, va tenir
les seues reduint distàncies
(78’). I ja a darrera hora va fallar
un penal.

Des de l’Ametlla es deia que
«va ser una victòria molt treba-
llada, davant d’un rival amb
presència física i fort que va
ser complicat de superar. Vam
haver de treballar molt. Els dos
equips vam tenir opcions, pot-
ser un 4-3 hagués reflectit més
les oportunitats de tots dos».
Un partit molt disputat i que va
acabar amb nervis i tensió per
la incidència entre el visitant Yal-

ti i el local Carlos.  Aquest da-
rrer va pendre’s la justícia per la
seua mà després de que el ju-
gador del Vilalba «li fes també
una agressió». Sergi Consar-
nau, president calero, afegia
que «s’ha de lamentar tot ple-
gat, tant l’acció d’un com la de
l’altre. No és agradable i hem
d’intentar entre tots que no pas-
si això, i la gent que estem fo-
ra, responsables, tècnics i di-
rectius, hem de posar pau i
calmar uns moments tensos
que, malauradament, passen
en alguna ocasió i que hem d’in-

tentar evitar-los». Gaspar, tèc-
nic del Vilalba, explicava que
«va ser un partit del tot correc-
te, molt disputat, amb opcions
per als dos. Va ser noble. A
més, cal destacar el comporta-
ment de la gent de l’Ametlla.
Únicament va haver aquesta in-
cidència amb l’agressió al nos-
tre jugador que va comportar
que s’alteréssim els ànims al fi-
nal de partit. No és agradable
però estic d’acord que res s’ha
de traure de contexte i que
hem d’oblidar-ho tots plegats,
passant pàgina».

Quintana, en ratxa, lidera el triomf de
l’Ametlla contra el Vilalba (3-1)

TERCERA CATALANA. FINAL AMB NERVIS

L’Ampolla va golejar dissabte el Tivenys (1-6). Tot i tenir  baixes
per sanció, va mostrar la seua fortalesa i l’amplitud i nivell de la
plantilla. Dos gols claus (a l’inici de cada temps) van noquejar a
un voluntariós Tivenys que no va poder amb un rival que sap a
que juga i té arguments per saber-ho. Amado (2), Manel, Robert,
Ivan i David ‘Cuquet’ van marcar. Carles va fer el gol dels locals.
L’Ampolla rebrà diumenge el Pinell, en un dels duels estelars de
la jornada.

Els pinellans van empatar, en la jornada passada, a casa, con-
tra el Sant Jaume (2-2). «Un partit en el que no vam estar bé i
en el que a la represa no vam jugar amb la intensitat adequada.
Caminant no es poden guanyar els partits. I el Sant Jaume, molt
lluitador, ens va superar per lliurament i intensitat». Mario, un
gran gol, i Toni, de penal (molt protestat pels visitants) van fer
els gols locals. Andrei i Ismail van marcar els visitants. 

Ampolla-Pinell, el duel de la 
propera jornada

TERCERA CATALANA

Va ser dimarts. El tècnic només volia manifestar que «dilluns, a
l’entrenament, vaig veure coses que no em van agradar i crec
que és el millor. Dimarts vaig comunicar-li al president. Potser
la directiva hagués considerat pendre una decisió més enda-
vant, no ho sé. Però he preferit deixar-ho en aquests moments
i no hi ha res més a dir». Angel Guiu, que estava al Benis-

sanet la temporada passa-
da i que també fou entrena-
dor del Corbera, és el nou
tècnic del conjunt de la Te-
rra Alta. El Móra la Nova
rebrà demà dissabte a l’Ull-
decona. En la jornada pas-
sada, va perdre al camp de
l’Horta (4-3).

Jesús Fernandez dimiteix com a tècnic
del Móra la Nova

TERCERA CATALANA

Angel Guiu, que estava al
Benissanet la temporada
passada, és el nou tècnic
del C. At. Móra la Nova.

Nou tècnic

Deu moure fitxa el Tortosa?
El Tortosa ha tingut mala sort amb el
calendari. D’acord. Però sólament cal
veure les plantilles d’aquesta catego-
ria. Únicament, la de l’Olesa, la de
l’Almacelles i la de l’equip ebrenc són
les de menys pressupost. Gran part de
jugadors del Tortosa són jóvens i de
Segona catalana que la campanya pas-
sada van fer una gran segona volta, de
cine. Deu moure fitxa el Tortosa o
seguir amb el seu projecte? Seria convenient fitxar dos o
tres jugadors d’aquestes terres? Ruibal, Jaime o Gilabert?.
Potser quan es faci serà massa tard. El diumenge té un
partit complicat i molt. Si des de la directiva tenen clar el
projecte, doncs endavant encara que es pugui baixar. Ara,
si volen mantenir la categoria han de fitxar ja. Si ho fan
d’aquí a dos mesos potser tard. Aquesta temporada hi ha
equips de molt de potencial. D’altra banda, també cal con-
siderar les possibilitats econòmiques del club. En qualse-
vol cas, la solució no ha de ser destituir el tècnic. Ho han
fet sempre i no ha funcionat.
A Amposta hi ha nervis. Com no han d’haver-ne?. Si la
temporada passada ho va passar malament per a mante-
nir la categoria, ara ja està en posicions de descens. El
diumenge va acabar en nou; si els jugadors reclamessin
menys dins del camp i no digueren res, potser l’Amposta
hagués puntuat. El mister Fabregat ha de parlar-ho amb
els jugadors i que en algun cas no passin aquestes situa-
cions perquè es poden tornar a repetir. 
L’ascens a Tercera
Suposem que pergui l’Ascó diumenge a la Ràpita, queda-
ria un xic distanciat dels llocs capdavanters. I suposem
que perd al diumenge següent contra el Vista Alegre. El
retorn a Tercera estaria cada cop més complicat. Es la
injusticia d’una competició que no dóna treva als equips
que han format una plantilla per a pujar. Si hi hagués un
play-off, tot seria diferent. En canvi, si guanya l’Ascó, a la
Ràpita poden tornar els fantasmes de la temporada pas-
sada. Si guanya l’Ascó a la primera part, es presentarà
interessant la segona. Al final, ja veuran com serà un
empat.
A Móra la Nova es va acabar la paciència
En 400 dies, tres entrenadors a Móra la Nova. Alex Curto
que no va renovar, Jesús Fernandez, que el dimarts va
dimitir, i ara Angel Guiu. El Móra va estar moltes tempora-
des a Tercera regional. Des de la temporada passada, vol
consolidar un projecte a l’actual categoria. Les estrelles
són Magí i Ramon. L’equip no ha aconseguit, però, cap
victòria. I ja van començar els nervis. No obstant, cal
recordar que tenia baixes importants al centre del camp.
La pregunta del milió és perquè va marxar el tècnic. No
fou destituït. El va invitar el propi vestidor?. Solament és
un interrogant. Cadascú que tregui les seues conclusions. 
Desil.lusió a Santa Bàrbara. 
Aquest equip era candidat a l’ascens però ja està en posi-
cions de descens. Si perd a la Sénia, els asseguro que no
destituiran a Jordi Roca. Com l’han de destituir, si no en
trobaran a cap com ell! El problema d’aquest equip és que
té Cornejodependència. Si juga ell, de meravella. Sino ho
fa, el Santa no funciona. Sigui com vulgui, penso que
aquest equip, com la lliga passada, farà una gran segona
volta.

Comencen els nervis

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92

A la plana 18, imatges
de la presentació de la

UE Aldeana
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Perelló-Corbera (16 h)
Móra Nova-Ulldecona (16.30 h)

Diumenge
Catalònia-Deltebre (17 h)
Vilalba-Aldeana (16.30 h)
Godall-Ametlla (16.30 h)

la Sénia-S. Bàrbara (16 h)
Sant Jaume-Horta (16.30 h)

Ampolla-Pinell (16.30 h)
Camarles-Tivenys (16.30 h)

RESULTATS
3a jornada Tercera catalana

Ametlla-Vilalba 3-1

Horta-Móra Nova 4-3

Tivenys-Ampolla 1-6

S. Bàrbara-Godall 2-2

Pinell-Sant Jaume 2-2

Corbera-Catalònia 4-0

Ulldecona-la Sénia 0-1

Deltebre-Camarles 1-2

Aldeana-Perelló 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ulldecona 3 8 1 9

2. Perelló 3 6 3 7

3. Ametlla 3 11 3 6

4. Ulldecona 3 6 2 6

5. Horta 3 11 10 6

6. la Sénia 3 8 7 6

7. Pinell 3 9 6 5

8. Sant Jaume 3 7 5 5

9. Camarles 3 4 4 4

10. Deltebre 3 6 3 3

11. Aldeana 3 5 5 3

12. Vilalba 3 4 5 3

13. Corbera 3 5 9 3

14. Catalònia 3 2 12 3

15. Móra la Nova 3 5 6 2

16. S. Bàrbara 3 4 6 2

17. Godall 3 5 12 1

18. Tivenys 3 3 10 1

Tercera catalana

RESULTATS
1a jornada Quarta catalana. Grup 19
Arnes-Batea 2-2
Rasquera-Benissanet 0-2
Ginestar-Flix 2-4
Benifallet-Tivissa 3-2
Bot-Ascó  2-1

PROPERA JORNADA
Diumenge

Batea-Bot (16.30 h)
Benissanet-Arnes (16 h)

Flix-Rasquera (16 h)
Tivissa-Ginestar (17 h)

Benifallet-Ascó (15.15 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Flix 1 4 2 3
2. Benissanet 1 2 0 3
3. Benifallet 1 3 2 3
4. Bot 1 2 1 3
5. Batea 1 2 2 1
6. Arnes 1 2 2 1
7. Tivissa 1 2 3 0
8. Ascó 1 1 2 0
9. Ginestar 1 2 4 0
10. Rasquera 1 0 2 0

RESULTATS
1a jornada Quarta catalana. Grup 20
la Galera-Campredó 1-3
Deltebre-Alcanar 1-4
J.i Maria-R. Bítem sus
Roquetenc-Atlas 2-2
Xerta-la Cava 1-1

PROPERA JORNADA
Campredó-Xerta (dissa 17 h)

Alcanar-la Galera (dissa 18.30 h)
R.Bítem-Deltebre (dissa 16 h)

Atlas-Jesús i Maria (diu 17 h) (16 h)
la Cava-Roquetenc (dissa 16 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Alcanar 1 4 1 3
2. Campredó 1 3 1 3
3. Atlas 1 2 2 1
4. Roquetenc 1 2 2 1
5. Xerta 1 1 1 1
6. la Cava 1 1 1 1
7. Jesús i Maria 0 0 0 0
8. R. Bítem 0 0 0 0
9. la Galera 1 1 3 0
10. Deltebre 1 1 4 0

Quarta catalana

Una acció del partit entre el Pinell i el Sant Jaume.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El Sant Jaume va
aconseguir igualar en

dues ocasions
l’avantatge d’El Pinell. Al

final, empat (2-2)

Bona imatge
PRÒXIMA JORNADA  

Espanyol-Manlleu
Gramanet-Santboià

Pobla-Gavà
Vilanova-Europa

Cornellà-Terrassa
Castelldefels-Balaguer

Prat-Olot
Vic-Muntanyesa
Rubí-Vilafranca

Masnou-Amposta (diu 16.30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Terrassa 6 5 0 1 16 8 15
2. Espanyol 6 4 2 0 13 5 14
3. Europa 6 4 1 1 9 6 13
4. Vilafranca 6 4 0 2 9 7 12
5. Manlleu 6 3 2 1 8 4 11
6. Olot 6 3 1 2 13 10 10
7. Gavà 6 3 1 2 11 8 10
8. Pobla Mafumet 6 3 1 2 7 5 10
9. Prat 6 2 2 2 8 6 8
10. Rubí 6 2 2 2 11 10 8
11. Cornellà 6 2 2 2 7 6 8
12. Muntanyesa 6 2 2 2 8 10 8
13. Castelldefels 6 2 1 3 7 12 7
14. Balaguer 6 2 0 4 5 10 6
15. Masnou 6 1 2 3 11 14 5
16. Santboià 6 1 2 3 5 8 5
17. Gramanet 6 1 2 3 5 11 5
18. Amposta 6 1 1 4 10 13 4
19. Vic 6 1 1 4 2 8 4
20. Vilanova 6 0 3 3 6 10 3

Tercera divisió RESULTATS
6a jornada, Tercera divisió

Espanyol-Masnou 1-1
Gavà-Vilanova 4-2
Muntanyesa-Rubí 1-1
Manlleu-Gramanet 3-1
Terrassa-Castelldefels 3-0
Olot-Vic 2-1
Vilafranca-Amposta 2-0
Europa-Cornellà 1-0
Santboià-Pobla M 0-1
Balaguer-Prat 0-2

PRÒXIMA JORNADA 
Júpiter-Igualada

Tàrrega-Olímpic

Rapitenca-Ascó (diu 12 h) 

Vista Alegre-Tortosa (diu 12 h)

Santfeliuenc-Almacelles

Reddis-Viladecans

Valls-Torreforta

Martinenc-Sants

Olesa-Iberiana

RESULTATS

3a jornada, Primera catalana

Torreforta-Reddis 0-1

Ol. Can Fatjó-Júpiter 1-0

Ascó-Tàrrega 0-2

Viladecans-Santfeliuenc 1-2

Sants-Valls 2-1

Iberiana-Martinenc 3-5

Almacelles-Vista Alegre 2-3

Igualada-Olesa 4-2

Tortosa-Rapitenca 0-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1.Tàrrega 3 9 2 9

2. Rapitenca 3 5 2 7

3. Sants 3 4 2 7

4. Martinenc 3 8 6 6

5. Igualada 3 6 5 6

6. Ol. Can Fatjó 3 3 2 6

7. Vista Alegre 3 5 5 6

8. Júpiter 3 5 3 4

9. Iberiana 3 6 6 4

10. Valls 3 4 4 4

11. Ascó 3 4 4 4

12. Reddis 3 2 3 4

13. Torreforta 3 4 5 3

14. Viladecans 3 4 5 3

15. Santfeliuenc 3 4 5 3

16. Almacelles 3 5 8 1

17. Olesa 3 4 8 0

18. Tortosa 3 0 7 0

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Roquetenc-Alcanar (16.30 h)
Morell-Bonavista (16 h)
Calafell-Gandesa (17 h)

Camp Clar-Catalònia (17 h)
Diumenge

Salou-Vilaseca (17 h)
la Cava-Canonja (16 h)

R. Bítem-Torredembarra (17 h)
Catllar-Jesús i Maria (12 h)

Cambrils-Olímpic (17 h)

RESULTATS

3a jornada, Segona catalana

Torredem-Calafell 5-0

Bonavista-la Cava 1-2

Canonja-Salou 2-1

Vilaseca-Roquetenc 0-5

Gandesa-Morell 2-3

Jesús i Ma-R. Bítem 0-4

Olímpic-Catllar 1-2

Catalònia-Cambrils 1-1

Alcanar-C. Clar 1-0

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Roquetenc 3 9 0 9

2. Alcanar 3 8 3 9

3. Catalònia 3 10 5 7

4. la Cava 3 6 4 7

5. Torredembarra 3 7 2 6

6. Morell 3 7 4 6

7. Salou 3 6 4 6

8. Canonja 3 3 3 6

9. Olimpic 3 5 5 4

10. Catllar 3 4 6 4

11. Calafell 3 5 8 4

12. R. Bítem 3 7 6 3

13. Camp Clar 3 1 2 2

14. Cambrils 3 4 7 2

15. Gandesa 3 5 7 1

16. Bonavista 3 2 7 0

17. Vilaseca 3 0 7 0

18. Jesús i Maria 3 1 10 0
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Es va celebrar el cap de
setmana passat, a
Amposta, la Segona
regata de la Lliga de
Muletes de l’Ebre. 
La participació fou molt
nombrosa amb muletes
provinents de Móra
d’Ebre, Tortosa,
Deltebre, Sant Jaume
d´Enveja, Cambrils i
Amposta.
La competició va ser
disputada, amb unes
regates eliminatories
que van decidir les mule-
tes classificades per a
les finals.
En categoria femenina
el triomf fou per les
noies del Vent d´Estrop

de Cambrils 1, que es
van imposar a la muleta
de l´Associació
Esportiva Xino-Xano de
Deltebre, quedant en
tercer lloc el Vent
d’Estrop Cambrils 2.
En categoria masculina
els vencedors de la
regata foren els compo-
nents de la muleta de
l´Associació Esportiva
Xino-Xano 1, a dotze
segons van entrar en
segon lloc els remers
del Club Nàutic de Móra
d´Ebre 1 i el tercer lloc
va ser per la muleta de
l´Associació Esportiva
Xino-Xano 2 de Deltebre.

Propera cita
La propera cita del rem
és el dissabte 1
d´Octubre a Sant Jaume
d´Enveja, on es cele-
brarà la primera regata
de promoció de rem
olímpic “Lo Passador”.

L’Amposta va començar la
lliga, en la Divisió d’Honor
de Plata, amb una victòria
a la pista del Viscar Goya,
d’Almeria.
Va ser una victòria treballa-
da tenint en compte que a
la primera meitat, les juga-
dores locals van exercir
una forta pressió, massa
tolerada en ocasions, i van
saber agafar avantatge i
arribar al descans amb
cinc gols a favor.
No obstant, a la represa,
les jugadores dels Viscar
Goya van acusar el des-
gast i l’Amposta, a la vega-

da, va progressar tant en
l’aspecte defensiu com en
l’ofensiu. 
D’aquesta manera, es va
anar ajustant el marcador
fins arribar-se als darrers
minuts amb igualtat. En la
darrera jugada, el Viscar
Goya va disposar de la pilo-
ta però no van encertar en
el seu llançament. La por-
tera Marta Galvez va traure
amb rapidesa i Chiriev va
aconseguir el gol de la
victòria (29-30).
Un triomf meritori pel tre-
ball i per l’emoció. I que té
molt de valor en la primera

jornada.
Per l’Amposta van jugar:
Manjavacas, Chiriev (5),
Domingo (6), Frnova (12),
Garcia, Rios (5) i Uliaque.
Galvez, Alonso, Ungureanu
(2) i Solà.
El proper partit serà a
Amposta, contra el
Castelló.

Des del dimarts i fins diu-
menge vinent es celebra,
al Club Tennis Tortosa, el
I Gran Slam de Padel
Audi Merkamotor
Tortosa, puntuable per al
circuit català 2011 en la
categoria. Està organit-
zat per l’empresa
Sportiprom.

Fins avui es disputa la
fase prèvia i, posterior-
ment, amb els caps de
serie, i els jugadors que
quedin de la fase prèvia,
es farà la fase final. Es
preveu que aquest cap
de setmana  hi hagi padel
de primer nivell a la capi-
tal del Baix Ebre.

II Regata de Muletes de la lliga
de les Terres de l’Ebre

EL CAP DE SETMANA PASSAT CLUB HANDBOL AMPOSTA

PADEL. FINS DIUMENGE

Bon inici

I Gran Slam 
Audi-Merkamotor-Tortosa

Gairebé 700 participants van pendre-hi part en la cin-
quena pujada al ‘Montsià-Memorial Farncesc Bort’. Fou
organitzat per l’Agrupació Excursionista d’Alcanar i va
comptar amb 200 corredors en la part competitiva de
31 quilòmetres i amb més de 450 en la marxa de 18
quilòmetres. Es una prova, sense dubte, consolidada
dins del circuit ebrenc de carreres de muntanya.
També va ser, en aquesta ocasió, l’onzè Campionat de
Catalunya individual de la FEEC, un premi extra per als
participants. Es va imposar Josep Maria Pijuan (Borges
Trail), per davant de Xavier Espinya (Guissonenc) i de
Javi Delgado (Spiridon Team). A nivell local, cal desta-
car Juanjo Oliva, Ramon Chimeno i Sisco Balada. Per un
altre costat, en la categoria femenina, la campiona fou
Ragna Debats (Xerta) que es va mostrar intractable i va
revalidar el títol. 
Pel que respecta la classificació general, cal dir que
segueix encapcelada per Albert Giné i Anna Belen, que
a manca de cinc proves per a la conclusió.

Pujada al Montsià-Memorial Francesc Bort

Curses de Muntanya

El diumenge, a l’Àrea
Ciclista de Vinallop (a
partir de les 10 hores)
tindrà lloc la tercera cita
del Campionat de
Tarragona i Aragó de
Bike Trail. La prova
comptarà amb un reco-
rregut de cinc quilòme-
tres i és puntuable per
al Campionat de
Tarragona com per al
d’Aragó, sent el primer
cop que es realitza en el
circuit tortosí.
Es va presentar aques-
ta setmana a
l’Ajuntament de Tortosa.

Diumenge, cita a
Vinallop

Bike Trial

El dia 2 d’octubre de
2011 es celebrarà la
‘V Milla Urbana de
Jesús’, prova que es
disputa pels carrers
de Jesús. Està organit-
zada per l’EMD, el club
Atletisme Terres de
l’Ebre i el Consell
Esportiu del Baix Ebre,
amb el suport de la
Diputació de
T a r r a g o n a ,
l’Associació Josep
Puig i la Secretaria
General de l’Esport.
Podran participar-hi de
forma gratuïta tots
aquells que ho desit-
gen, sempre que esti-
guin correctament ins-
crits. El recorregut és
de 1.609 metres i l’ini-
ci de la prova serà a
les 11.30 hores. 

ACTUALITAT

Milla Urbana de
Jesus, diumenge

vinent

Demà dissabte, nova

convocatòria. En aquest cas

a Sant Jaume, amb la

primera regata de

promoció de rem olímpic

‘Lo Passador’

A Sant Jaume

L’Amposta rebrà el

Castelló, en la segona

jornada de la lliga

Proper partit

L’Amposta-Lagrama va guanyar a la pista del Viscar Goya (29-30)
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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
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñara
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
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
LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
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

EL PERELLÓ
Ajuntament
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
Venta de la punta
ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major
AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Acció social i ciutadania  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
Llums Carlos 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
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci

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
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
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
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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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

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

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

Gamundi Miret CB     Av. Colon, 8 (Ferreries) (Tortosa) 977500923   

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

Pujol - Pons        Crta de Grao,49  (Amposta) 977700489/ 977700483

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

24º 16°PLUJAPLUJA

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Entre mig i molt ennuvolat a l'extrem sud. A la resta del litoral hi haurà intervals de
núvols baixos, més trencats al centre del dia.
A la resta de Catalunya s'imposarà el sol, tot i que a partir de migdia creixeran nuvo-
lades a punts de muntanya. 

Precipitacions 
Fins a migdia i a la nit s'esperen alguns ruixats febles a l'extrem sud del país.
S'acumularan quantitats minses de precipitació (fins a 5 mm en 24 hores). 

Temperatures 
Mínimes lleugerament més altes a l'extrem sud, semblants a la resta del litoral i lleu-
gerament més baixes a la resta de Catalunya. Es mouran entre 3 i 8 ºC al Pirineu,
entre 6 i 11 ºC al Prepirineu, entre 14 i 19 ºC a l'extrem sud i al litoral central, i
entre 8 i 13 ºC a la resta del país.
Les màximes seran lleugerament més baixes. Oscil·laran entre 20 i 25 ºC al Pirineu,
i entre 23 i 27 ºC a la resta del territori. 

Visibilitat 
Entre bona i regular al terç sud. A la resta del territori serà bona o excel·lent, tot i
que fins a primeres hores del matí es formaran bancs de boirina a planes i fonda-
lades de l'interior. 

Vent 
A l'interior el vent bufarà fluix i de direcció variable fins a migdia i de nou a la nit.
Durant la resta del dia bufarà fluix amb cops moderats de components sud i est.
Al litoral s'imposarà el component est entre fluix i moderat.

Estat de la mar 

Costa Brava: 
bufarà entre fluix i moderat de component est, entre llevant i gregal. 
Marejol amb àrees de maror. Mar de fons de l'est. 

Costa Central: 
bufarà entre fluix i moderat de component est, entre llevant i gregal. 
Marejol amb àrees de maror. Mar de fons de l'est. 

Costa Daurada: 
bufarà entre fluix i moderat de component est, sobretot de llevant. 
Marejol amb àrees de maror. Mar de fons de l'est. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Vius un moment excel·lent per emanar-te i per
transformar la teva vida .Respecte a la salut ,
no et deixis endur per cap excés o acabaràs
sentint certa intranquil·litat.  

Taure
20/4 al 19/5

Posaràs les piles a la teva parella perquè can-
viï una sèrie se coses. Respecte a la salut, el
trànsit de Venus per la teva casa cinc et fa
sentir-te millor psíquicament i físicament.   

Bessons
20/5 al 21/6

Avui trobaràs la manera de relacionar-te amb
el sexe oposat d'una manera oberta i distesa.
Mart et posa dur a tenir una actitud mental
massa activa, una mica precipitada.

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitant per la teva tres augmenta les
teves relacions i et dóna més oportunitats de
conèixer gent nova que satisfaci les teves
expectatives.

Lleó
22/7 al 22/8

En els assumptes d'amor , de vegades , ho
comences tot amb molt entusiasme i energia
i et canses massa aviat. Intenta anar una
mica més tranquil.

Verge
23/8 al 21/9

Si reflexiones sobre les experiències que
estàs vivint  dintre de la teva vida sentimental
veuràs que tens motius per rectificar. Avui et
sentiràs a gust amb tu mateix.

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor no camines desorientat ,
però potser encara no és el moment, espera
una mica més. Preocupa't de tenir un bon estat
de forma i una cuidada imatge personal.

Escorpí
22/10 al 21/11

No discuteixis amb la teva parella , el bon
humor és el millor vehicle per al teu benestar
interior. Si millores el teu estat físic  la teva
personalitat es veu reforçada.

Sagitari
21/11 al 21/12

En l'amor transmets energia però és recomana-
ble que també transmetis tranquil·litat. Una tem-
porada amb una dieta depurativa i antitoxines
arreglaria els teus problemes.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d'amor , avui tindràs un esperit
bastant aventurer i trauràs a relluir el teu bon
humor. Busca temps d'on puguis per fer una
mica d'exercici físic.

Aquari
20/1 al 18/2

Vés amb compte amb el trànsit de Mart per
la teva casa quatre ja que indica un període
conflictiu i ple de discussions dintre de les
teves relacions de família.

Peixos
19/2 al 20/3

El temor a no sentir-te comprès pot causar-te
una inestabilitat emocional. Respecte a la salut
, encara que el teu cos estigui actiu busca la
pau interior.

Televisió
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IMMOBILIARIA�

       

TREBALL�

  

F inca con casa
reformada de 100
m2 más 1000 m2
de terreno, manan-
t ial
1000 l i t ros/h. ,
garage 2 coches,
piscina con depura-
dora,  barbacoa,
huer ta  y  f ru ta les.
Centro c iudad -
Tor tosa -  in teresa-
dos 696143058

MOTOR�

   

DIVERSOS�

  

 

 

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

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

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

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

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

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

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

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

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

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

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

Preu realment interessant. 

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

 

 

      

977 74 33 99

 

  

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

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

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

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

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

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

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

Roquetes caseta de camp de
80 m2 en finca de 3000m2

oliveres, 3 habitacions, 2
banys, cuina,,menjador .

Aigua, energia solar, iberban-
da. Piscina. 110.000 euros 

Ref  705     
Tel 977 720 799

Freginals . Finca de 6500 m2
en tres finques , oliveres  en

producció , terra plana i
accés per cami asfaltat.

Aigua connectada.Sistema
d'irrigació per  goteix.Bones
vistes.  12.000Û .Ref 757  

Tel 977 720 799

catalunyafincas@telefonica.net

W
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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!

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

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

BRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT. 
660 58 47 87

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

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.

aicat: 2177

                       



DIVENDRES 30 
DE SETEMBRE 

DE 201124
a l’últimadiarimés

ebre
www.mesebre.cat

Hi ha tres fets relacionats
amb la festa amb aquests
animals que a hores d'ara
no entenc. El primer fet
que no entenc és  que el
Parlament aprovés una llei
que prohibeix les corrides
de bous a Catalunya a par-
tir del gener del 2012,
resultat d'una iniciativa
legislativa popular (ILP)
presentada per la platafor-
ma Prou amb el suport de
180.000 signatures. Des
de quan amb aquest núme-
ro de signatures s'ha prohi-
bit alguna cosa tan ràpida-
ment? Amb aquesta apro-
vació, el 2009, es modi-
ficà l'article 6 del text refós
de la llei de protecció dels
animals, aprovat pel decret
legislatiu 2/2008, perquè
es prohibissin "les curses
de toros i els espectacles
amb toros que incloguin la
mort de l'animal i l'aplica-
ció de les sorts de la pica,
de les banderilles i de l'es-
toc", prohibició de què que-
daren excloses les festes

amb bous sense mort de
l'animal, els correbous.
Aquí, als correbous, és on
m'apareix un altre dubte.
Per què el Parlament va
aprovar, tan sols dos
mesos després la llei que
blinda la festa dels 'corre-
bous', a les Terres de
l'Ebre? Si teníem tan res-
sent el prohibir una cosa,
com en tan poca diferència
de temps se'n blinda una
altra relacionada? Podríem
arribar a pensar malament,
però avui no toca. La veri-
tat és que hi ha un element
clau, i que ningú vol escol-
tar: entre el bou a la plaça
i el correbous, existeixen
diferències considerables,
la mort de l'animal, i també
similituds com la tradició,
per exemple. Però no som
nosaltres qui legislem. He
parlat de tres fets que no
entenc, i de moment en
porto dos. L'últim succés,
que tampoc entenc és el
de la performance antitau-
rina que van organitzar
AnimaNaturalis i el partit
Animalista Contra el
Maltractament Animal
(PACMA) on quinze perso-
nes van representar un bou
capllaçat, amb un petit
detall, que el bou era una
persona. Objectivament
parlant, un cop aprovat, en
el seu moment, un manual
de bones pràctiques i la llei
dels correbous, pensar en
el patiment de l'animal és
podria titllar d'excessiu,
sobretot tenint en compte
el patiment que estan
sofrint moltes persones
avui dia, per la situació que
hi ha. Els bous de les

Terres de l'Ebre, viuen com
a reis, ja voldríem molts de
nosaltres. Passar-nos el
dia al camp, menjant i fent
una mica d'exercici, per
treballar un parell de dies a
l'any, punt u. Però no tan

sols això, si a diversos
municipis ebrencs hi ha tra-
dició, datada inclòs del

1600 qui és el guapo que
ve a dir que no és fan més
bous. S'ha de reconèixer
que els defensors de la
festa amb bous són els pri-
mers que van acceptar
aplicar una normativa,

però d'aquí a llevar la
festa, ho veig molt lluny.
Recordo unes paraules de

Miquel Ferré, president de
la Federació de Penyes i
Comissions Taurines de les
Terres de l'Ebre, que
davant la pregunta: Creus
que pot desaparèixer? La
seva resposta no em va
sorprendre, perquè em va
dir que no; però em va
impactar la seva mirada,
una mescla d'estima,
enyor i ràbia. La llibertat
d'un acaba quan comença
la de l'altre i legislar està
molt bé, però prohibir, a
certa edat és una equivo-
cació. 
Les persones decideixen, i

ho fan amb criteri. Aquí
baix ja ho han fet, i em
sembla que hi haurà bous
per a estona. 
És un posicionament tan
respectable com aquell a
qui no li agraden, ningú els
obliga a presenciar la
festa, ni a córrer davant l'a-
nimal. 
De moment la llei diu el
que diu i s'ha de respectar.
I per últim, una pregunta a
tots aquells que esteu en
contra dels correbous?
Mengeu carn? No em con-
testeu ara, feu-ho després
de la publicitat...  

Això, va de banyes!

Legislar sobre emo-
cions i sentiments, ja
de per si és paradoxal,
i en molts casos incom-
prensible per ambdues
bandes. Però sobretot,
és molt difícil. I si a
sobre, se li suma tradi-
ció i història, el tema
es desborda. Això
trobo que passa amb
els bous a les Terres de
l'Ebre.

Les Terres de l’Ebre són terres de bous, hi ha persones a qui els agrada aquesta tradició, i n’hi ha d’altres que no

DM

CORREBOUS

Els bous de les nostres terres viuen com a
reis. Menjant, lliures pel camp i treballant dos

dies a l’any. Quí no ho voldria això?

         


