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Avui és notícia

Terres de l’Ebre
Urbanisme dóna el
vistiplau a la construcció
de 1.600 habitatges a
l'Ametlla de Mar .

P6

Amposta incrementarà la
càrrega fiscal en un 3% i
bonificarà les llicències de
noves empreses que
generin ocupació.

P8

Societat
Les ‘potents’ sisenes
Jornades de les lletres a
Amposta.

P9

Esports
El Roquetenc és un equip de
moda. Ha estat portada del
Diari Sport, de la secció
Futbol Català, dimarts.

P11

Les Terres de l'Ebre es mereixen que hi hagi un corredor Mediterrani que connecti València amb Barcelona, i Girona amb la fron-
tera francesa, que permeti una aturada i una estació a les Terres de l'Ebre perquè els usuaris puguin agafar trens regionals d'al-
ta velocitat. Atorga cohesió territorial i social, apostant  pel territori i la seva gent. Es demana unitat política perquè no passi de
llarg com ho va fer, en el seu moment, l'Euromed. P3

Europa diu sí, l’Ebre també

L'Ajuntament de l'Aldea ha decidit donar un vot de confiança al Ministeri de Foment
i esperar que, en les properes setmanes, es reinicien les obres de la variant de l'N-
340, aturades l'estiu de l'any passat. L'alcalde, el republicà Dani Andreu, i repre-
sentants de tots els grups polítics del consistori es van reunir divendres passat
amb el secretari d'Infraestructures de l'Estat, Víctor Morlán, qui va assumir el com-
promís de "desencallar" de forma immediata les obres de la variant.              P4

4MEUR per “desencallar” la variant
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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 

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

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

opinió

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.
Segueix-nos a Internet entrant 

a la nostra web:

ww.mesebre.cat

Aquesta setmana hem assistit a la satisfacció
davant la decisió de la UE d'incloure a la xarxa
transeuropea de transports el corredor medi-
terrani i quatre corredors més de l'Estat
(Central, Atlàntic, Cantàbric-Mediterrani i
Atlàntic Mediterrani), una decisió que "consa-
gra el pas de l'Espanya radial a l'Espanya en
xarxa en la planificació de les infraestructures
europees". Segons les previsions al 2020
estaran "pràcticament finalitzades" tota la
xarxa bàsica. Les actuacions suposaran una
inversió total de més de 49.800 milions al
període 2014-2020. Al corredor Mediterrani la
inversió serà de 17.167 milions d'euros. Les
Terres de l'Ebre també han viscut aquesta
satisfacció, però continguda, ja que la feina no

està encara tota feta. 
Les primeres reaccions sobre la necessitat
que el nostre territori tingui una parada no
s´han fet esperar. 
El territori no es pot permetre que aquest
corredor passi de llarg, si recordem l'expe-
riència amb l'Euromed, que travessa les
Terres de l'Ebre sense cap parada per als
seus ciutadans i empreses. Es reclama unitat
política perquè això no torni a passar. Perquè
aquesta vegada sí l'Ebre surti al mapa. Avui
mateix comença la batalla d'un territori pel
transport ferroviari de mercaderies, i per fina-
litzar, una crida a totes les forces polítiques,
econòmiques i socials, per fer un gran esforç
d'unió pel territori.

Editorial

Parlem d’unitat ebrenca

Sens dubte aquesta setmana s'ha
omplert de bones notícies pel que fa a
l'àmbit logístic a les nostres terres.
Divendres passat una reunió entre repre-
sentants de l'ajuntament de l'Aldea i del
Ministerio de Fomento encapçalat pel
Secretario de Infraestructuras, el sr.
Victor Morlan, va donar fruit el compro-
mís del Sr. Morlan per desencallar l'atu-
rada de les obres de la variant de
l'Aldea. Tot seguit, aquesta setmana, es
presentava també a l'Ajuntament de la
nostra població un avantprojecte que
proposa importants millores als serveis
de l'Estació de Trens de l'Aldea. I per
acabar d'adobar aquest carroll de
bones expectatives la comissió europea
avalava el finançament del Corredor del
Mediterrani.
Són bones notícies, però crec que s'han
de tractar totes elles amb una important
dosi de prudència. Malauradament a les
Terres de l'Ebre estem molt escaldats
per la falta de reconeixement de les nos-
tres necessitats. Unes qüestions que es
fan palès amb la manca d'inversions al
nostre territori. El Corredor del
Mediterrani és per primera vegada a
l'Estat Espanyol una obra encarada a la
millora de l'estructura econòmica i és un
importantíssim punt logístic per a la
competitivitat industrial de l'Estat
Espanyol, però, tot i aquestes grans
realitats, ens podem trobar aquí a l'Ebre
amb la possibilitat de que el Corredor
passi i trossegi el nostre territori, però
no s'aturi per a res i, per tant, tornem a
la dinàmica de que poguéssim ser obli-
dats i com sempre mal utilitzats.
Cèlebre és la frase de que només ens
volen per l'aigua. Caldrà molta pedago-

gia des dels de dalt i un marcat i potent
lideratge amb els d'aquí per tal de saber
aprofitar aquesta gran oportunitat que
ens brinda la implantació d'aquesta
infraestructura tant potent e important
per al teixit econòmic del nostre territo-
ri.
Per a Europa natros som un petit territo-
ri que a dures penes saben situar.
Tindrem que posar tota la carn a la gra-
ella per a que en política d'escala des
dels 52 municipis, les 4 comarques o la
Vegueria, des del nostre govern de la
Generalitat i qui faci falta sens situï al
mapa no tant sols perquè passa i
desemboca el riu Ebre, no tant sols per-
què creuen pel mig multitud de vies de
transport sinó perquè hi ha un territori
molt ben situat estratègicament i amb
moltes ganes de que se li faci justícia
d'una vegada per totes.

Dani Andreu, alcalde de l’Aldea

Corredor de futur

Opinió
Aquest cap de setmana
(21, 22 i 23 d'octubre)
tindrà lloc la quarta edició
de la fira de la clementina a
Bítem, que per primera
vegada es portarà a terme
essent Bítem una EMD.
És una fira plenament con-
solidada gràcies a la parti-
cipació de les entitats,
comerços i empreses del
poble. La fira comptarà
amb quaranta-cinc exposi-
tors que promocionaran la
clementina, principal activi-
tat econòmica, així com
també altres productes
típics del poble.
La fira obrirà portes diven-
dres a la tarda amb la jor-
nada tècnica “Cítrics i dieta
mediterrània”, organitzada
pel Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi

Ambient i amb la col.labo-
ració de l'associació Plat i
Got.
Dissabte a la tarda es durà
a terme la inauguració ofi-
cial a càrrec del Director
General de
Desenvolupament Local,
Sr. Jordi Sala.

Al llarg de tot el cap de set-
mana es faran activitats,
entre les quals cal destacar
la II Festa dels Tres Tombs
que es farà diumenge al
matí i a la qual s'espera
que hi hagi molta participa-
ció i el concurs d'exprimi-
dors de suc de clementina
que es farà diumenge a la
tarda.

EMD
Bítem

Fira de la Clementina de Bítem

Opinió

Fe d’errades

El passat 14 d'octubre, a
l'article “Néixer amb l'aigua
al coll”, del núm. 593 del
Més Ebre es va publicar que
les dones podíen triar si
volien parir per cesària. 
La informació correcta és
que la cesària no és un trac-
tament d'elecció per part de
la dona, sinó que és una
intervenció quirúrgica que

es fa per indicació mèdica
en cas de mala evolució del
part o risc matern o fetal.
D'altra banda, s'informava
que “un 89% dels parts no
necessitaven episotomia,
epidural, per entendre'ns”. 
La informació correcta és
que el 89 % no requereixen
episiotomia (incisió perine-
al).
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Un projecte que, tot i que
requerirà seguiment fins el
2030, compleix les expecta-
tives i ha de permetre multi-
plicar la capacitat d'atracció
d'inversions gràcies a la con-
nexió ferroviària d'alta veloci-
tat d'infraestructures i pols
industrials amb el nord
d'Europa. 
Des de la satisfacció, les
Terres de l'Ebre han recla-
mat ja l'emplaçament d'una
estació per evitar que el tren
torni a passar de llarg.
El president de la Cambra de
Comerç de Tortosa, José
Luis Mora, ha reclamat unitat
de polítics i agents socials
per aconseguir que l'alta
velocitat del corredor medi-
terrani tingui parada a les
Terres de l'Ebre. Mora ha
advertit que en els mapes
del corredor ara per ara no
es fixa cap parada al territori
i que cal treballar per acon-
seguir aquesta estació sinó,

adverteix, les Terres de
l'Ebre estaran a la misèria.
També l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha fet una valora-
ció positiva de la recent deci-
sió de la Comissió Europea
de considerar prioritari el
Corredor ferroviari del
Mediterrani. 
"Era la decisió esperada,
raonable i desitjada pel terri-
tori." Bel s'ha referit de segui-
da a les repercussions en

clau territorial d'aquest pro-
jecte, advertint que "no
podem permetre que aquest
corredor passi de llarg. El
nostre repte és ara que no
ens passi el mateix que amb
l'Euromed", que actualment
encara no té parada a l'esta-
ció de l'Aldea. L'alcalde ha
afegit que el corredor repre-
senta una bona oportunitat
per desenvolupar el port de
l'Ebre -el port dels Alfacs-

gràcies al nou eix comercial,
al temps que representa un
important valor afegit per al
sòl industrial que s'està
desenvolupament al territori.
En relació a l'aposta de la
Comissió per altres eixos
ferroviaris, l'alcalde ha
comentat que "les solucions
del cafè per a tothom no són
bones per a ningú, i encara
menys en temps de crisi. Ara
li pertoca al govern central

marcar les prioritats i des del
territori hem de treballar per-
què les Terres de l'Ebre no

en quedin al marge".  També
el PSC, aprofitant que aquest
dimecres presentaven candi-
datura per les eleccions, han
aportat que «en un moment
de màxima dificultat s'apos-
ta per les infraestructures
estratègiques que dinamitzin
l'activitat econòmica del
país, i el corredor és una
infraestructura vital i clau per
al desenvolupament d'aques-
tes comarques.” 
Amb el corredor com a
xarxa transeuropea, han
recalcat, “tenim la possibili-
tat real que surtin mercade-
ries dels nostres ports i això
és fonamental en la dinamit-
zació econòmica del territo-
ri. En un moment de crisi
com l'actual cal apostar per
l'exportació en les nostres
indústries i pel turisme”.
Les Terres de l'Ebre es
mereixen que hi hagi un
corredor Mediterrani que
connecti València amb
Barcelona, i Girona amb la
frontera francesa, que per-
meti una aturada i una esta-
ció a les Terres de l'Ebre
perquè els usuaris puguin
agafar trens regionals d'al-
ta velocitat. 
Atorga coesió territorial i
social, apostant  pel territo-
ri i la seva gent.

Les Terres de l’Ebre reclamen
l’emplaçament d’una estació

Les administracions i
agents socials del Camp
de Tarragona i les
Terres de l'Ebre han
celebrat la "històrica"
declaració del corredor
mediterrani com a infra-
estructura prioritària
per la Unió Europea tot
remarcant les potencia-
litats i la projecció que
ha de suposar en l'eco-
nomia futura del territo-
ri. 

Aprovat el traçat del Corredor del Mediterrani, l’Ebre ha de «lluitar» per tenir parada

«No ens pot tornar a passar de llarg com l’Euromed»

REDACCIÓ

Les Terres de l’Ebre volen veure com s’atura el Corredor del Mediterrani.

CEDIDA

Les Terres de l’Ebre reclamen unitat

política perquè el territori no es quedi al

marge del projecte 
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Una notícia molt esperada
al municipi del Baix Ebre,
que pateix un col·lapse
diari de trànsit al seu nucli
urbà, i que va veure atònit
com les obres de la reivin-
dicada variant s'aturaven
el juny de 2010 arran de
pla de xoc  d'estalvi apli-
cat pel ministre Blanco,
quan s'havia executat un
45 per cent dels treballs
previstos.
Morlán realitzà l'esperat
anunci en una reunió man-

tinguda el passat diven-
dres amb els grups muni-
cipals de l'Aldea i dos alts
càrrecs de l'administració
de l'Estat a Catalunya. En
aquest marc, el secretari
d'Infraestructures afirmà
que no hi ha cap obstacle

per a que no es repren-
guin les obres, després
de comprovar que la
modificació del projecte
per evitar hipotecar el
futur corredor del medite-
rrani ferroviari estava
aprovada, i que Foment

disposa de partida de
quatre milions d'euros per
a invertir de manera
immediata.
Així les coses, Morlán es
va comprometre davant
els representants munici-
pals a mantenir una reunió

de forma urgent amb l'em-
presa adjudicatària dels
treballs, Sando SA, per tal
de comunicar-li l'ordre de
reinici de les obres. 
A banda dels quatre
milions d'euros, es desti-
narà una segona partida
per als treballs de restau-
ració dels treballs execu-
tats fins ara que, després
de més d'un any d'aban-
donament, han patit una
creixent degradació. 
Morlán també va prometre
a l'Aldea la consignació
d'una inversió de 13,5
milions d'euros per a l'any
2012 que permetria aca-
bar l'obra.
El ministre Blanco vaticinà
el mes de maig d'enguany
que la variant estaria fina-
litzada a l'estiu de 2012,
una data que l'alcalde de
l'Aldea, Dani Andreu, situa-
va ahir a finals de 2012
després dels mesos de
paralització soferts.

Les obres de la variant de l’Aldea 
es reempendran en les properes setmanes

El secretari
d'Infraestructures del
Ministeri de Foment,
Víctor Morlán, ha
promès a l'Ajuntament
de l'Aldea que les obres
de la variant de la N-
340 es reprendran les
properes setmanes,
abans de finalitzar l'any. 

És tracta d’una promesa del Secretari d’Infraestructures del Ministeri de Foment, Victor Morlán

REDACCIÓ

L’alcalde de l’Aldea, Dani Andreu, en declaracions a Canal TE.
CANAL TE

El cap de llista per
Tarragona al Congrés,
Adam Tomàs, ha assegu-
rat que l'objectiu és recu-
perar els resultats acon-
seguits a les eleccions
del 2004 on van obtenir
un diputat i van rebre uns
70.000 vots. 
Tomàs ha dit que els
darrers vuit anys amb el
PSOE al capdavant i vuit
anteriors amb el PP no
han servit per millorar l'e-
conomia del país. 
El líder republicà ha deta-
llat que durant la popera
legislatura es posaran
damunt de la taula els
''papers de divorci'' amb
l'Estat.

Coalició entre
ERC i

Reagrupament de
cara al 20N

La campanya Salvem
l'ermita del Remei
d'Alcanar continua
donant fruits. 
Així, la setmana passa-
da, coincidint amb la
romeria a l'ermita, es va
aconseguir reunir 1.200
euros gràcies a la inicia-
tiva de l'entitat Joventut
Alternativa. 
Es va fer un mural amb
el dibuix de l'ermita i els
participants el van anar
omplint de monedes. 
En total se'n van recollir
3.000. 
Per rehabilitar l'ermita
cal una inversió de
400.000 euros.

1200 euros
aconseguits per

l’Ermita
d’Alcanar

L'ajuntament del Baix Ebre
esperava rebre els matei-
xos ajuts de la Generalitat
que en l'anterior edició,
celebrada el mes d'octu-
bre de 2010, prop de
30.000 euros, però les
convocatòries de subven-
cions a les quals es pre-
sentava any rere any
enguany no han sortit publi-

cades i per tant no hem
rebut cap ajut. L'any 2009
l'esdeveniment gastronò-
mic, convertit en una
referència del sector a les
Terres de l'Ebre,  va dispo-
sar d'un pressupost de
80.000 euros, xifra que va
disminuir fins els 65.000
euros l'any passat.
Ebregourmet era possible

gràcies a les subvencions
externes, de la Generalitat i
la Diputació, ja que cobrien
prop d'un 60 per cent del
cos. Enguany, però,
només s'han rebut 5.000
euros procedents de la
Diputació, uns ajuts insufi-
cients per a cobrir les des-
peses de la fira gastronò-
mica.

EbreGourmet és cancel.lada per
manca de pressupost

La fira gastronòmica que se celebra a Deltebre
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De la seva banda, la candi-
data al Congrés Lluïsa
Lizárraga, ha assenyalat
que, tot i que encara fa falta
molta feina per fer, els
socialistes es presenten a
les eleccions amb els deu-
res fets, ja que mai en la
història s'havia invertit tant

en el territori. I és que la
diferència entre el govern
socialista i el del PP és que
mentre que aquest darrer
prometia moltes inversions
a canvi de la venda de l'ai-
gua de l'Ebre, els socialis-
tes no només van aturar el
transvasament previst pel
PP amb el suport de CiU,
sinó que han abocat 530
milions d'euros durant la
darrera legislatura a través
del ministeri de Medi
Ambient en una aposta
clara per la defensa del riu i
realitzar les actuacions
necessàries per posar en
valor el Delta.  
Els socialistes han presen-
tat la seva candidatura al
costat d'una de les obres
més importants que s'han
tirat endavant durant aques-
ta legislatura, l'arranjament
dels murs del riu a Tortosa i
la conversió de l'antic pont
del tren en via verda, una
obra que arrenca amb la
signatura del conveni entre
el ministeri i l'aleshores
alcalde  de Tortosa, Joan
Sabaté. 

Lizárraga també ha ressal-
tat la posada en marxa del
Pla integral de l'embassa-
ment de Flix i les diferents
actuacions que s'han fet a
Deltebre, Sant Jaume,
Amposta i l'Ametlla de Mar
amb l'arranjament de dife-

rents passejos fluvials i
intervencions paisatgísti-
ques.  
Congrés, Francesc Vallès,
ha titllat de prioritària.  
«En un moment de màxi-
ma dificultat s'aposta per
les infraestructures

estratègiques que dinamit-
zin l'activitat econòmica
del país, i el corredor és
una infraestructura vital i
clau per al desenvolupa-
ment d'aquestes comar-
ques», s´ha ditt referent al
corredor.

El PSC ha presentat la
candidatura amb que
concorre a les elec-
cions generals amb
l'anunci d'una gran
notícia per al país i
per a les Terres de
l'Ebre com és la con-
firmació que el corre-
dor del Mediterrani ha
estat declarat la xarxa
transeuropea del
transport, una infraes-
tructura que el cap de
llista al Congrés,
Francesc Vallès, ha
titllat de prioritària.

REDACCIÓ

Foto de presentació.
Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
farà increments iguals o
inferiors a l'IPC interanual
(3%) en les ordenances fis-
cals de 2012. El govern
municipal ha optat d'aques-
ta manera per no incremen-
tar la pressió fiscal d'acord
amb el complicat context

econòmic en què ens tro-
bem. L'equip de govern por-
tarà a aprovació la modifica-
ció de les ordenances en un
Ple extraordinari que s'ha
fixat per al dimarts vinent.
Entre els impostos que s'ac-
tualitzen amb l'IPC figura
l'Impost sobre Béns

Immobles (IBI), que durant
tot l'anterior mandat es va
mantenir congelat. L'Impost
sobre Activitats
Econòmiques (IAE), sobre el
qual l'Ajuntament ha fet una
actualització del vialer per
ajustar-se millor a la realitat,
també s'ajustarà a l'IPC inte-

ranual. Pel que fa a l'Impost
sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres (ICIO)
s'actualitza per sota de

l'IPC, concretament un
2,85%, fruit del reequilibri
entre aquest impost i la taxa
per llicències urbanístiques. 

Tortosa aposta per no
augmentar la pressió fiscal

I farà increments iguals o inferiors a l’IPC en les ordenances

La CAMFiC, la societat
que agrupa 4.000 met-
ges de família catalans,
denuncia que l'augment
del retard en els diagnòs-
tics de moltes patolo-
gies és una problemàtica
generalitzada a tot
Catalunya, però que
s'accentua sobretot a
les comarques tarragoni-
nes. El vicepresident de
CAMFiC, Jordi Daniel,
que és metge de família
al CAP El Morell, ha asse-
gurat que, actualment,
es triga més de deu
mesos en tenir una eco-
grafia, quan és l'eina
fonamental per diagnos-
ticar tumors.

La CAMFiC
denuncia

retards 

Les comarques del Camp
de Tarragona han mos-
trat els primers senyals
de recuperació durant el
2010, amb un avanç del
0,2% del Valor Afegit Brut
(VAB), superior al 0,1%
de mitjana catalana. És
una de les conclusions
de l'anuari econòmic
comarcal de
CatalunyaCaixa. Amb un
increment del 22%, les
exportacions de merca-
deries gairebé freguen el
valor màxim històric
registrat el 2007, i les
pernoctacions han cres-
cut més d'un 7% a la
Costa Daurada.

Primers senyals
de recuperació a

l’Ebre

El PSC presenta candidatura
«Els socialistes som la garantia perquè el PP no dugui a terme la mateixa política de retallades que CiU»
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El conseller de Salut, Boi
Ruiz, s'ha tornat a mostrar
optimista perquè l'acord
entre la direcció de
l'Institut Català de la Salut
(ICS) i els sindicats arribi
aviat. En una comparei-
xença a Tortosa, el titular
del Departament ha mani-
festat que si el resultat de
la negociació és bo és

perquè no deixa satisfet
als dos que signen.
“Arribarem a un acord que
no serà satisfactori ni per
nosaltres ni pels treballa-
dors, però serà bo perquè
arribarem a un acord. I és
millor un acord que un
desacord, i és millor un
mal acord que un conflic-
te”, ha sentenciat.
El conseller creu que tant
els sindicats com l'equip
directiu que negocia en
nom de l'ICS “són cons-
cients” de la necessitat
d'arribar a una entesa.
Boi Ruiz ja es va mostrar
dijous convençut que s'es-
tava molt a prop d'una
solució, fet que alguns
dels sindicats represen-
tats a la taula de l'ICS,
com UGT o CCOO, van
desmentir. El titular de
Salut ha atribuït les decla-
racions dels representants
sindicals a la dinàmica de
la negociació. El conseller
de Salut, Boi Ruiz, també
ha assegurat des de
Tortosa que els ajusta-
ments que el Departament

està aplicant a tot el terri-
tori no s'han fet de mane-
ra "lineal", desmentint així
el que s'està denunciant
per part de sindicats i par-
tits polítics. El titular del
Departament ha assegurat
que els ajustos s'estan

demanant en funció de l'e-
ficiència de cada Regió
Sanitària, i tenint en comp-
te l'esforç que pot fer
d'estalvi cada centre. "A
les Terres de l'Ebre s'ha
tingut en compte l'esforç
que podia fer i que és infe-

rior al de l'àrea metropoli-
tana de Barcelona", ha
manifestat. El conseller
també ha assegurat que
no s'han detectat "desa-
tencions" al territori com a
conseqüència de les reta-
llades.

Boi Ruiz continua opti-
mista amb el desenllaç
de les negociacions
entre l'ICS i els sindi-
cats. Per al titular de
Salut, “és millor un
mal acord que un con-
flicte”. El conseller ha
assegurat que la direc-
ció de l'Institut i els
representants dels tre-
balladors “són cons-
cients” de la necessi-
tat d'arribar a una
entesa.

REDACCIÓ

El conseller de salut va visitar Tortosa.

Cedida

La Comissió d'Urbanisme
de les Terres de l'Ebre ha
donat el seu vistiplau a un
pla parcial de l'Ametlla de
Mar (Baix Ebre), ubicat al
nordest del municipi entre
l'AP-7 i l'N340. Segons ha
detallat el director general
d'Urbanisme, Agustí Serra

(a la foto), es preveu cons-
truir 1.600 habitatges nous,
de tipologia plurifamiliar, de
planta baixa més quatre. Els
terrenys on s'ubicarien ocu-
pen una superfície de 30
hectàrees, 10 de les quals
són sòl privat i la resta sòl
públic, i on hi ha previst des-

tinar un 21% del planeja-
ment a equipaments. Serra
ha recordat que l'Ametlla de
Mar té en vigència un Pla
d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) i que, per
tant, l'Ajuntament té com-
petència per tramitar plans
parcials.

Urbanisme dóna el vistiplau a
1600 habitatges a la Cala

Un pla parcial ubicat al nordest del municipi entre l’AP7 i la N340

Les onze societats de
caçadors d'aus aquàti-
ques del delta de l'Ebre
redactaran una carta mani-
fest contra l'assecament
dels arrossars al marge
esquerre com a mesura
per combatre el cargol
poma. Volen que el mani-
fest el subscriguen també
altres sectors afectats,
com ara els pescadors
d'angula, i el faran arribar
al Departament
d'Agricultura. “Enguany ja
sabem que no hi podem
fer gran cosa, però volem
que almenys amb vista a
l'any vinent se'ns tinga en
compte”.

Carta manifest
contra

l’assecament
dels arrossars

Deu joves d'entre 16 i 24
anys s'han format els
últims mesos com a jardi-
ners gràcies a la Casa
d'Oficis de Deltebre, que
va celebrar la seua cloen-
da la setmana passada. El
Servei d'Ocupació de
Catalunya va subvencionar
amb 114.270 euros
aquest projecte, que ha
servit, entre altres actua-
cions, per dotar les tres
escoles de primària del
municipi amb els seus
corresponents horts
ecològics. També s'han
enjardinat rotondes.
També aquesta setmana
ha finalitat el curs de
Xerojardineria del Consell
Comarcal del Baix Ebre.

Finalitza la
Casa d’Oficis
de Deltebre

«És millor un mal acord que un conflicte»
El conseller de Salut, Boi Ruiz, es mostra optimista amb el desenllaç de les negociacions
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En aquesta ocasió va ser
el conseller d'Interior de la
Generalitat de Catalunya,
Felip Puig, l'encarregat de
realitzar el pregó inaugu-
ral, i posteriorment es va
procedir al lliurament dels
premis dels concursos lite-
raris i de vins, així com a
la presentació oficial de la
imatge de la propera Fira
de l'Oli 2012 del municipi.
Entre els actes més impor-

tants, i com ve sent tradi-
cional s'hi troba la Fira del
Vi, on aquest any hi partici-
pen 28 expositors proce-
dents de les DO Terra Alta,
DO Montsant, DO Priorat i
DO Tarragona. Durant els
quatre dies de Fira, que
comptarà amb la partici-
pació de 300 expositors i
firaires, s'han programat
diverses jornades per trac-
tar i avaluar la situació de
cadascun dels sectors
representats en aquest
esdeveniment anual. Així
doncs, tindrà lloc una jor-
nada agrícola per parlar
sobre la situació del con-
reu ametller en regadiu,
que també servirà per
donar a conèixer les tipo-
logies de reg i fertirrigació
en diferents conreus. El
mateix dia també se cele-
brarà una jornada ramade-
ra , per explicar la situació
dels animals de les explo-
tacions porcines, a més
dels criteris tècnics per
adaptar-se a la normativa.
El dissabte, tindrà lloc una
jornada tècnica sobre la
seguretat social agrària

per avaluar el present i el
futur de la protecció social
agrària. També està pre-
vista una jornada tècnica
sobre la situació de les
empreses locals davant la
crisis econòmica. El calen-
dari d'activitats s'allargarà
fins als dimecres 26 i el

dijous 27 d'octubre quan
se celebraran unes jorna-
des agrícoles, per tractar
la situació del préssec i la
nectarina, i unes jornades
ramaderes. 
Cadascuna de les activi-
tats restarà a càrrec de
tècnics especialistes en

cadascun dels sectors.
D'altra banda, hi ha pre-
vist, el dissabte, un espec-
tacle amb cavalls al costat
del Pavelló Ramader; i el
diumenge una demostra-
ció de ferrar cavalls i de
l'antic ofici de carreter al
mateix lloc.

Inaugurada la Fira Agrícola, Ramadera i
Industrial de Móra la Nova

És temps de fires. I
aquest cap de setmana
és el torn de Móra la
Nova. Aquest dijous  va
obrir les portes la 180
edició de la Fira
Agrícola, Ramadera i
Industrial de Móra la
Nova i que romandrà
oberta fins al diumenge
23 d'octubre. Jornades,
activitats, xerrades...
per a tots els sectors
presents al certamen.

Arriba a la seva 180 edició

Es presenta la imatge de la propera Fira de l’Oli 2012

REDACCIÓ

La Fira arriba a la seva 180 edició.

Cedida

La regidora d'Hisenda,
Isabel Ferré, proposarà
aprovar al proper Ple
Municipal de l'Ajuntament
d'Amposta en el que s'a-
proven les ordenances
municipals, que la pràctica
totalitat d'iniciatives empre-
sarials, bé siguin comer-
cials, de serveis i indus-
trials que a partir del pro-
per mes de gener de l'any
2012, desitgin implantar-
se a Amposta, puguin aco-
llir-se a una bonificació pre-
gada del 50% sobre la
quantia resultant del cost
de l'impost de construc-
cions, la taxa per a la con-
cessió de llicències  urba-
nístiques i la taxa per a la
obertura d'establiments.
Aquest percentatge del
50% pot ser incrementat
en funció del nombre de
treballadors que les iniciati-
ves empresarials ocupin en

el moment de l'obertura de
l'establiment, d'aquesta
forma, si l'empresa ocupa
entre 1 i 5 treballadors, la
bonificació podrà incre-
mentar-se a part del 50%
inicial un altre 15% més, si
l'empresa ocupa entre 6 i
15 treballadors, la bonifica-
ció podrà incrementar-se a
part del 50% inicial en un
altre 30% més i si l'empre-
sa ocupa més de 15 treba-
lladors,  a part del 50% ini-
cial es podrà incrementar-
se en un altre 40% més.
Podent arribar d'aquesta
forma fins al 90% el cost
de les llicències i impost
bonificats. Aquesta propos-
ta s'emmarca dins del pro-
grama de desplegament
d'accions dirigides als
emprenedors i les empre-
ses que desitgin implantar
una iniciativa empresarial i
decideixin triar Amposta

com a ciutat referent per a
implantar i desenvolupar
els seus projectes pel pro-
jecte atractiu que ofereix el
seu programa d'accions
dirigit a tota mena d'empre-
nedors.
Isabel Ferré ha explicat que
en un moment en què l'em-
prenedoria està en crisi pel

clima poc propici que ens
envolta, els llargs tràmits
per crear una activitat, la
pluralitat d'administracions
que han d'emetre informes
en determinades activitats i
els costos estructurals i
socials afegits en un
moment en el què no hi ha
finançament fluid, el govern

municipal entén que l'admi-
nistració local ha de fer
esforços dirigits cap al
foment a la iniciativa priva-
da impulsora de projectes
empresarials i facilitar la
decisió d'emprendre i cons-
truir un projecte creatiu
generador de riquesa i ocu-
pació.

Bonificacions a les iniciatives empresarials
Principal novetat de les ordenances d’Amposta

Els purins deixaran de
ser aviat un maldecap
per als ramaders de la
comarca del Montsià, on
hi ha més de cent sei-
xanta mil porcs que
generen 350.000 litres
de residus ramaders. 
Fa anys que s'està treba-
llant en el tema i final-
ment una empresa,
Ecosolar CB, ha fet un
pas endavant i està a
punt d'executar dues
plantes de biogàs de
500 kW cadascuna que
produiran llum a partir
del gas metà generat
per la fermentació de
residus ramaders (purins
i gallinassa principal-
ment), encara que no es
descarten altres matè-
ries primes com ara la
sansa de l'oliva. Les
plantes s'instal·laran en
dues parcel·les de tres i
dues hectàrees respecti-
vament situades al
terme municipal de
Godall, a tocar de la
carretera d'Ulldecona a
Tortosa.

Plantes de biogàs
al terme

municipal del
Godall

L'Ajuntament de Tortosa
va aprovar aquesta set-
mana, amb els vots a
favor de l'equip de
govern de CiU, l'absten-
ció dels grups de l'oposi-
ció, el PSC, ERC, ICV i el
PP, i el vot en contra del
regidor de Plataforma
per Catalunya (PxC), les
ordenances fiscals del
2012. La majoria d'im-
postos i taxes pugen el
3% que marca l'IPC inte-
ranual. Un increment que
el regidor de PxC, Jordi
Casanova, va titllar
d'“indignant” en el con-
text de crisi actual, i va
aprofitar per lamentar
que, mentre s'apugen els
impostos “d'una manera
descarada” als ciutadans
de Tortosa, s'està
cobrant als immigrants el
preu “irrisori” de 45
euros per la taxa de ges-
tió.

PxC no aprova
les ordenances

fiscals de
Tortosa
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Demà dissabte, 22 d'octu-
bre, l'Associació de Dones
Agents de Salut de
Deltebre, ADAS, (amb el
suport d'Afide, l'Associació
de Fibromiàlgia del Delta)
ha organitzat un gran acte
d'homenatge a les dones
del Delta, en el marc de la
cloenda de la sisena edició
del curs Dones, Salut i
Educació. L'acte es farà a
partir de les 18 hores a la
Sala d'Actes d'Arrossaires
del Delta de l'Ebre i tindrà
com a element central
l'Homenatge a la Vida de
les dones de Deltebre que
han destacat per la seva
trajectòria. El Premi Col·lec-

tiu al Treball serà per a cosi-
dores i modistes, un grup
molt nombrós al municipi ja
que durant molts anys va
ser l'alternativa a anar a tre-
ballar al camp. En motiu d'a-
quest acte les alumnes dels
cursos de patronatge i con-
fecció que s'han organitzat
enguany des de l'Àrea de
les Dones de l'Ajuntament
de Deltebre, han confeccio-
nat vestits de paper i altres
elements que es mostraran
en aquest acte. També s'ha
comptat amb el suport de
l'Associació de Dones de
Deltebre i l'Associació Local
de la Dona de La Cava.
Adas aprofitarà també

aquest acte per celebrar el
segon aniversari de l'entitat
i farà balanç de les princi-
pals línies d'actuació de
l'associació que ha consoli-
dat activitats com Fem
Adas, Paraula de Dones i
Nit de Llunes. 
A més enguany s'atorgaran
els Premis Adas de Sucre
als alumnes dels tres
col·legis de primària de

Deltebre que han escrit un
relat sobre el tema del

dolor. Pel que a la cloenda
del curs Dones Salut i
Educació, enguany el curs
s'ha fet entre el 16 de juliol
i el 21 d'octubre i ha comp-
tat amb una cinquantena
d'alumnes. 
El curs està organitzat pel
Departament de Pedagogia
de la Universitat Rovira i
Virgili i compta amb el
suport de l'Ajuntament de
Deltebre, l'Institut Català de
les Dones i d'Adas.Aquest
acte finalitzarà amb un
'potluk', terme americà que
significa “conformar-se
amb el que hi ha” i permet
que les persones convida-
des a la trobada, per honrar
al veïnat facin una contribu-

ció especial i significativa,
portant un plat preparat.

En aquesta ocasió, les jornades es dedicaran als gèneres del teatre i la novel·la negra

El CCBE té clar allò 
de «millor riure que plorar»

Sota el títol Risoteràpia,
curar-se a rialles, el Consell
Comarcal del Baix Ebre rea-
litza una xerrada que té
com a objectiu principal
conèixer el riure i les seves
facultats. Aquesta, organit-
zada pel Servei d' Atenció i
d'Informació a les Dones,
conjuntament amb la
col·laboració de Creu Roja
Tarragona i l'Institut Català
de les Dones, es realitza el
proper dilluns 24 d'octubre
de 17h a 19h a la seu del
Consell Comarcal del Baix
Ebre.

Risoteràpia, curar-se a ria-
lles, té com a finalitat
conèixer l'anatomia bàsica
del riure i els seus beneficis
a nivell fisiològic, psicolò-
gic i emocional, identificar
les nostres emocions i
expressar-les amb autenti-
citat i realisme, aprendre a
enfocar les circumstàncies
de la vida des d'una psico-
logia més positiva i experi-
mentar diferents activitats,
dinàmiques d'animació i
jocs grupals que despertin
els sentits, la creativitat i el
riure sincer.

Aquest diumenge 23 d'oc-
tubre, el Parc del Riu de
Deltebre es convertirà en
el punt de trobada de la
cultura ebrenc.
En motiu del primer aniver-
sari de la revista digital
Surtdecasa.cat, aquest
mitjà de comunicació con-
juntament amb
l'Associació Cultural
Arrelart, han organitzat
una festa de celebració
per promocionar i difondre
els valors culturals de les
Terres de l'Ebre. Donar a
conèixer la gran oferta cul-
tural de la zona i ser un
punt de trobada perquè
creadors i consumidors de
cultura comparteixin opi-
nions, converses i festa.

Entre les activitats progra-
mades, destaca la presèn-
cia de Dolors Queralt, pre-
sidenta d'Òmnium Cultural
a les Terres de l'Ebre;
Núria Gil, responsable de
l'Antena Cultural de la URV
Tortosa; la soprano Cecília
Aymí; el grup de música
d'arrel tradicional Quico el
Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries; a més de molts
més artistes i personali-
tats de l'àmbit de la cultu-
ra. 
En definitiva, un programa
amb moltes activitats, a
més d'una fira de produc-
tes artesanals i artístics
de les Terres de l'Ebre,
seran els ingredients d’a-
questa jornada.

Surt de Casa ens porta 
de festa a Deltebre

Aquest passat dimecres, 19
d'octubre, es celebrava el
Dia Mundial contra el
Càncer de mama. A les
Terres de l'Ebre i el Camp
de Tarragona viuen 6.297
dones que pateixen o han
patit aquest tipus de càncer.
És important recordar que
aquest càncer és el més fre-
qüent entre les dones i creix
a raó d'un 1,9% anual.
Paral·lelament, la supervi-
vencia també ha crescut,
fins el punt que el 83% de
les afectades sobreviuen
passats els cinc anys, i en
els casos més precoç s'a-
propa al 100%. 

Quan arriba el diagnòstic  i,
el tractament a realitzar, és
quan entra a treballar la
Lliga contra el Càncer. Per
tal que totes les delega-
cions d'aquesta associació
puguin actuar “in situ” ofe-
rint assessorament i ajuda
tant a els malalts com a les
seves famílies és necesaria
la solidaritat de tots. Així,
dintre de totes les activitats
que organitzen des de la
delegació de Tortosa. Avui
21 d'octubre, a les 21.30
hores, la Lliga ha organitzat
un sopar solidari al restau-
rant Julivert, on pot partici-
par tothom.

Sopar solidari amb la 
Lliga contra el Càncer

En total són disset les acti-
vitats que s'han programat
en unes jornades que ja són
cita obligada per als
amants de les lletres, i que
cada tardor, des del 2006
reuneixen autors, editors,
llibreters i lectors al voltant
d'actuacions musicals, reci-
tals, taules rodones i con-
ferències. 
En aquesta ocasió, les jor-
nades es dedicaran als
gèneres del teatre i la
novel·la negra, concreta-
ment, aquesta nit, 21 d'oc-
tubre, es farà un homenat-
ge a l'autor teatral ampostí
Josep Ferré Royo, conegut
com a Pep Soquet, un dra-
maturg conegut per les
seves obres costumistes,
entre les que destaquen els
quadres escènics de l'obra
"Records de la nostra
terra". 
En aquest sentit, amb l'es-
cenificació del quadre "La
plantada" que pertany a
aquesta obra. També dedi-

cada al gènere teatral, hi
haurà taules rodones, demà
dissabte i el diumenge,
sobre els grups de teatre
amateur que hi ha hagut en
diferents moments a la ciu-
tat d'Amposta i una dedica-
da especialment al Premi
de Teatre La Carrova, un
premi literari que atorga
cada any l'Institut d'Estudis
Comarcals del Montsià jun-
tament amb la Regidoria de
Cultura de l'Ajuntament
d'Amposta. Pel que fa a la
novel·la negra, s'hi dedi-
carà la taula rodona "Negre
i d'aquí" i es projectarà el

curtmetratge "Un cos a la
Biblioteca", realitzat per l'e-
quip CREA i que és un
homenatge al cinema negre
clàssic. El desenllaç de la
història es teatralitzarà en
directe a continuació de la
projecció., demà.

La cloenda anirà a càrrec
del grup Goliardos amb l'es-
pectacle poètic musical
"Poemas, canciones y otros
versos". 
L'organització de les jorna-
des ha anat a càrrec dels
encarregats de l'àrea d'a-
dults de la Biblioteca, Joana
Serret i Carles Serrano,

“agraïts” per la implicació
desinteressada dels
col·laboradors de les jorna-
des. Joana Serret va expli-
car que el principal objectiu
amb el que es van organit-
zar les primeres Jornades
de Lletres Ebrenques va ser
"posar cara als llibres que
tenim a la nostra col·lecció
local". Per la seva banda la
regidora de Cultura, Mar
Panisello, destacà durant la
presentació de les
Jornades, el passat 13
d'octubre, la gran activitat
que es duu a terme des de
la Biblioteca.

Les «potents» sisenes Jornades 
de les Lletres a Amposta

Des del passat 19 d'octu-
bre i fins demà dissabte,
la Biblioteca Comarcal
Sebastià Juan Arbó
d'Amposta acull les sise-
nes Jornades de les
Lletres Ebrenques.

REDACCIO

Presentació de les sisenes Jornades de les Lletres Ebrenques.

cedida

Gran homentage 
a les dones del Delta

Enguany el Premi Col·lectiu al Treball serà per a cosidores i modistes

L’Associaicó de Dones Agents de Salut
de Deltebre, ADAS, aprofitarà per

celebrar el seu segon any d’existència
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Becerra va empatar al minut
12 i l’Amposta estava en el
partit. Tot i el segon gol visi-
tant, hi havia esperances.
Però amb els minuts, aques-
tes van diluir-se i l’Amposta
va acabar victima d’un Prat
que va acabar golejant (1-5).
Tres gols van ser en els
últims cinc minuts.
Jordi Fabregat, tècnic de
l’Amposta, deia que “fins el
minut 65, penso que
l’Amposta va ser superior al
Prat. Però no vam saber
posar-nos per davant en el
marcador i el rival va ser

més efectiu i si que va saber
fer-ho. I en els darrers
minuts va fer tres gols que
van comportar un resultat
enganyós i que fa mal. No
obstant, ens hem de recupe-
rar i seguir lluitant”.
L’Amposta visita el
Castelldefels, diumenge,
amb els dubtes de la seua

dinàmica i de la seua situa-
ció actual. Es evident que si
no arriba aviat un resultat
positiu l’estat anímic se’n pot
resentir i sobre tot l’autoesti-
ma.
Fabregat, del proper partit,
comentava que “més que
refer-nos hem d’intentar fer-
nos i sortir d’aquesta dinàmi-

ca de derrotes. Anem amb
tota la il.lusió d’alliberar-nos
d’aquest pes que portem a
sobre, per la manca d’una
victòria”.
Gustavo serà baixa mentre
que Manel Subirats tornarà a
la convocatòria.
D’altra banda, Toni Ruiz, vice-
president de l’Amposta,  va

estar dilluns a Canal TE i,
d’entrada, admetia que “el
resultat contra el Prat  fou
enganyós però, a la vegada,
dolorós”. Ruiz afegia que
“les possibilitats són les que
són i ja es veu que l’equip fa
tot el que pot. No obstant,
penso que en alguns casos,
a alguns jugadors, els falta
un toc d’atenció perquè esti-
guin més posats en el par-
tit”. El vicepresident anuncia-
va que no hi havia possibilitat
de fitxatges perquè el club
no pot assumir més despe-
ses. 
Chico, un dels fitxatges d’a-
questa temporada, ha cau-
sat baixa i ja ha deixat el club
de futbol Amposta.  

Derrota dolorosa

L’Amposta va perdre
diumenge passat a casa
contra el Prat (1-5). El
resultat és cruel i fa mal
en uns moments deli-
cats perquè l’equip
intenta sortir de la part
baixa de la taula. Però
els visitants, en els
darres minuts, no van
tenir pietat. Un gran
equip, el Prat.

TERCERA DIVISIÓ

El Prat goleja al camp de l’Amposta, als darrers minuts, i l’equip ebrenc no pot reaccionar

La Rapitenca visita el líder

M.V.

Tortosa-Valls,
el punt d’inflexió

Líder contra el tercer

Gustavo serà baixa, diumenge vinent, a Castelldefels.

L’Amposta, amb la baixa
de Gustavo, visita el

Castelldefels, diumege
12 hores.

Proper partit

Quan era petit vaig sentir
dir que el jugador, amb la
seua actitud sobre el
camp, reflectia com
podia ser com a persona.  
La veritat és que, amb els
anys, vaig comprovar
que hi havia molt de cert
amb aquell comentari. Ho
vaig veure quan jugava. I,
a la vegada, també vaig
anar entenent que l’es-
port és com la vida, amb
èpoques i dinàmiques
negatives i moments, en
canvi, d’alegria i d’eufo-
ria. Estats d’ànim.
Doncs, ens trobem que
aquest cap de setmana,
diversos equips ebrencs,
pel que respecta el fut-
bol, busquen un punt d’in-
flexió. Aquell punt que
pugui regenerar la seua
il.lusió i l’autoestima. Que
els allunyi de l’ansietat.
Que canviï la seua dinàmi-
ca negativa. Necessiten
l’alegria d’una victòria per
recuperar el somriure i la
convicció. Un punt que
més tard o més d’hora, si
la feina es fa ben feta,
arriba. 
Es l’esport i la vida.
Aquella vinculació que em
van dir al seu dia i que té
el seu fonament.

L’esport 
i la vida

L’opinió de Michel

PRIMERA CATALANA. DIUMENGE 17 HORES UE RAPITENCA

El Tortosa va perdre al camp
del Reddis (2-1). “Vam fer un
molt bon partit i es va veure
que l’equip va a més”, deia
Carlos Blanch, tècnic del
Tortosa. Marc Baiges va fer
un gran gol que va suposar
l’empat. Però quan el
Tortosa millor estava, va
arribar l’expulsió de Joseph
i, posteriorment, el penal
que va significar el 2-1. Es
va intentar i van haver-hi
opcions com un gol anulat.
No obstant, l’empat no va
arribar. L’arbitratge, sense
ser una justificació, no va
convèncer, sobre tot el crite-
ri amb les targetes.
El Tortosa rebrà diumenge
el Valls, amb necessitat
(encara no ha guanyat).
“L’equip progressa i està tre-
ballant per aconseguir una
victòria que sigui convincent
i que serveixi per comprovar
la feina reflectida amb un
bon resultat. Hi ha il.lusió i
estem animats”, deia Carlos
Blanch. Joseph i Clua (san-
cionats) i Salva, lesionat,
són baixa. El jugador
d’Horta es va lesionar en el

lligament del seu genoll i
estarà absent en les prope-
res jornades. Accensi és
dubte mentre que Sergi i
Maikel poden entrar en la
convocatòria.
Pel que respecta el Valls, dir,
segons Francesc Fabregas,
redactor d’El Vallenc, que
arriba en un bon moment:
“ha sumat 13 de 18 punts
possibles, amb 3 victòries
consecutives, gràcies al seu
treball en equip però també
a l'efectivitat de dos dels
seus davanters; Álex Lara
"Loro" i José Ramón, amb 4
i 5 gols respectivament.
Isaac Fernández, tècnic de
la UE Valls i que coneix molt
bé els equips de les Terres
de l'Ebre, sap de la dificultat
d'aquest partit, davant d'un
equip, que només porta 1
punt. 
"El Tortosa ens posarà les
coses molt difícils. Els vaig
veure a Reddis i va fer un
bon partit. Sabem que sor-
tirà a per totes perquè ha de
començar a puntuar ja. I, a
més, tindrà el suport de la
seva afició". 

La Rapitenca va guanyar diu-
menge passat el Júpiter (1-
0). No va ser un bon partit.
L’equip ebrenc es va trobar
amb un rival ambiciós que,
tot i quedar-se amb deu, no
va renunciar a pressionar al
centre del camp amb la
defensa avançada. La
Rapitenca va gaudir de diver-
ses situacions de perill però
li mancava encert en la
darrera passada. Poc abans
del descans, arran d’un cór-
ner, es va produir el gol de
Callarisa. Amb l’1-0 i el rival
en deu, s’esperava un segon
temps per sentenciar. Però

la Rapitenca no va fer-ho i
després, amb l’autoexpulsió
de Mario, el duel es va igua-
lar i el Júpiter va poder
empatar amb dues ocasions
clares. El tècnic Teixidó va
lamentar l’actitud de l’equip i
reconeixia que davant el

Júpiter “no va estar
bé. Va mancar agres-
sivitat”, deia el tècnic.
La Rapitenca, que ha
rebut pocs gols però
que també n’ha mar-
cat pocs, visitarà diu-
menge el líder
Tàrrega. Es sense
dubte el partit de la
jornada i que posarà
en escena les possibi-
litats de dos dels favo-
rits a l’ascens de cate-
goria.  

L’equip rapitenc pot
tenir la baixa d’Ivan
Labrado i avui es pot
confirmar un fitxatge

Novetats

Una acció del darrer partit de la Rapitenca.

L’Ascó rebrà diumenge el Reddis

A reaccionar
FC ASCO

L’Ascó va puntuar en la
seua visita al camp del
Santfeliuenc (1-1). Un
empat que trenca la dinàmi-
ca de derrotes de les darre-
res tres jornades. “En
aquest sentit cal valorar el
punt que vam traure. Quan
portes jornades sense pun-
tuar, és important poder
tornar a fer-ho. No obstant,
estem en una dinàmica
negativa i quan vam empa-
tar, arran del penal que va
transformar Cristino, i millor

podíem estar, va arribar
l’expulsió i vam haver de
contenir per no rebre cap
gol”, deia el tècnic Albert
Viñas que afegia que “hem
d’intentar fer bo aquest
punt diumenge contra el
Reddis i, d’aquesta forma,
reaccionar i poder tirar per
amunt”. 
El partit començarà a les
12 del migdia, a l’estadi
municipal d’Ascó.

Els de Viñas van tornar
a puntuar, després de

tres jornades sense
fer-ho, al camp del
Santfeliuenc (1-1)

Empat

Diumenge passat 
van debutar 

Nacho i Marc Alis.

Fitxatges

Mauri, jugador de l’Ascó.
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La Cava visita en la jornada vinent el Salou. Nico Aguiar, davan-
ter actual del club salouenc, s’enfrontarà al seu exequip. D’altra
banda, després del partit de diumenge passat, contra el Roque-
tenc, el tècnic Sergio Navarro va aclarir que “penso que tenim un
equip competitiu per estar a la zona mitjana de la taula i poder as-
solir el nostre objectiu que és la permanència. No sé si és que hi
ha més expectatives però no entenc perquè en ocasions es de-
tecta que hi ha massa pressió. Els jugadors es buiden sobre el
camp i no hi ha res a dir. Vam perdre contra un gran equip, el Ro-
quetenc, però vam tenir ocasions per haver pogut empatar. En
qualsevol cas, jugadors i cos tècnic som els primers que treba-
llem per guanyar. Fins ara no ho hem pogut fer-ho a casa però
penso que manca una mica més de paciència i comprensió”.

El davanter Nico, ara al Salou,
s’enfrontarà diumenge a la Cava

‘FALTA PACIÊNCIA’

L’Alcanar, superlimitat per les baixes de Trinquet, Pau Castro,
Gilabert, Tena, Saúl, Dialó i Santi (i amb quatre juvenils) va obte-
nir una victòria treballada al camp del Salou (0-1). El primer
temps fou més dels visitants que van controlar el partit i, a més,
van gaudir d’opcions, a més del penal comès sobre Toni Calafat
i que va transformar Edu Aguilar. A la represa, el partit va igualar-
se. El Salou, un equip molt fort i agressiu, va tirar amunt i va bus-
car l’empat. L’Alcanar va saber sofrir i va fer una feina extraor-
dinària per conservar l’avantatge. L’àrbitre no va xiular un penal
clar a favoe dels ebrencs que hagués estat una bona ocasió per
sentenciar. Els canareus, tot i les baixes, progressen. Diumenge
reben a l’Olímpic. Gilabert tenia una rotura de 10 cms. Dimarts,
però, va rebre l’alta i s’espera que pugui jugar diumenge. 

Carlos Gilabert té l’alta i ja pot tornar a
jugar diumenge, contra l’Olímpic

VICTORIA A SALOU, TOT I LES BAIXES

El Gandesa va guanyar a Catllar (1-2) i, d’aquesta forma, ha
sumat els set punts que té fora de casa. Al seu camp, en tres
jornades, encara no ha puntuat. Les queixes per arbitratges
anteriors no van tenir continuïtat i Peri, diumenge “va estar
correcte”. Va xiular un penal “que es podia xiular” i que va sig-
nificar l’1-0. El Gandesa va reaccionar poc abans del descans
i va empatar amb un gol de Cristian. A la represa, el porter
Rojas va salvar en dues jugades al Gandesa de poder rebre
el 2-1. Posteriorment, el partit va equilibrar-se, també va tren-
car-se i va quedar obert. Frede, que debutava, procedent de
l’Ascó, va posar al camp la seua qualitat amb una assistència
que Roger va aprofitar (1-2) (89’). Ara falta guanyar a casa. 

El Gandesa, millors 
resultats fora de casa

FREDE (ASCÓ) VA DEBUTAR

El Roquetenc va guanyar al
camp de la Cava (0-2) en un
derbi, diumenge passat, que
va significar un punt i seguit en
la seua ratxa de victòries de l’i-
nici de la lliga. Ja són sis en sis
jornades. I, a més, l’equip no
ha rebut cap gol. A la represa,
un Franklin immens va aprofi-

tar un servei extraordinari d’Eu-
geni per fer el 0-1. La Cava, tot
i quedar-se amb deu, va poder
empatar però es va trobar
amb el pany tancat de Josué
que va estar sensacional en
dues intervencions. I ja en
temps afegit, amb la Cava
abocada, una falta a favor dels

locals va significar un contraa-
tac que va culminar Toni des
del centre del camp, quan Al-
bert, porter local, estava fent
de lliure ben avançat fora de
l’àrea. 0-2 i el Roquetenc que
no té limit. “No cal dir que es-
tem en un bon moment grà-
cies a l’esforç de tots els juga-

dors i al seu treball col.lectiu”,
deia Guillermo Camarero, el
tècnic del Roquetenc. El líder
rebrà demà el totpoderós Mo-
rell (16.30 h). El liderat en joc.
Ampliarà el Roquetenc el rè-
cord? Quants minuts estarà Jo-
sué sense rebre cap gol? En
rebrà demà? La resposta, a
l’estadi de Roquetes.

Roquetenc-Morell, el liderat i 
el rècord a escena

El líder, que encara no ha rebut cap gol, rebrà el segon classificat

ELS LOCALS HAN SUMAT ELS 18 PUNTS DISPUTATS. EL DUEL, DEMÀ (16.30 H)

Catalònia i Olímpic van ofe-
rir un partit intens, emocio-
nant i incert fins el final. L’O-
límpic va reaccionar i va
empatar en temps afegit.

El partit va estar igualat al
primer temps. No obstant,
fou el Catalònia qui va dispo-

sar de les opcions més cla-
res, amb rematada d’Aleix i
amb una doble de Lluís que va
desfer el protagonista del par-
tit, Marc. L’Olímpic, abans del
descans, va arribar amb una
falta dins l’àrea que va traure
Jacob i amb un xut de Narcís
des de la frontal. A la represa,
el partit va obrir-se. L’Olímpic

va presionar més amunt i el
Cata responia amb la velocitat
que té a la davantera. En una
contra que va iniciar Marcos,
porter local, Lluís va estar ge-
nial per l’esquerra i Nacho va
decidir al segon pal. 

Narcís Laboria, tècnic de
l’Olímpic, va arriscar i va anar
a buscar l’empat. Els riscos vi-

sitants van ocasionar espais
que el Cata va saber aprofitar.
Però sense determinar. 
Lluís va tenir fins a tres oca-
sions davant de Marc que fou
un gegant. I, a darrera hora,
els visitants van trobar premi
amb el gol de Samu. Un punt
valuós pels morencs, després
de tres jornades sense pun-
tuar. El Cata, que no ha guan-
yat en les darreres quatre jor-
nades, li va saber a poc
perquè va perdonar. 

Ubalde (Corbera) va debu-
tar amb l’Olímpic de Móra d’E-
bre.

El Catalònia té la pólvora mullada i
l’Olímpic arrisca i empata

Nacho Orozco va fer l’1-0, (60’) i Samu empatava en temps afegit

REDACCIÓ

SEGONA CATALANA

El Remolins-Bítem va assolir
els primers punts de la tempo-
rada a casa. Va er en un partit
gris, travat, en el que l’equip
local no va tenir la claredat su-
ficient per decidir el partit
quan va poder fer-ho un cop
Javi Asin va fer l’1-0 (1’). El gol,
però, no va esperinar als de
Bítem que es van contagira
del joc del rival. A la represa,

el partit es va anar fracturant i
el Bonavista va crèixer, un poc
va tenir vida perquè van donar-
li. I va empatar. Amb la decep-
ció de l’1-1, els locals van trau-
re orgull i a l’heroica van
aconseguir el 2-1, obra de Jo-
sé Ramon. En temps afegit es
va produir la batussa davant
de la banqueta local. Nacho
Pérez ho explicava dient que

“vaig recriminar-li a l’assistent
quan un jugador visitant va fer-
li un cop de colze a Javi Asín.
Llavors em veig a una persona
que diuen que és vicepresi-
dent del Bonavista i que entrar
al terreny de joc amb inten-
cions d’agredir-me. Jo me’l
vaig traure de sobre i en aquell
instant va haver-hi la batussa i
el partit fou donat per acabat.

Després resulta que aquesta
persona diu que em vol denun-
ciar i, a més, m’esperava al
sortir de les instal.lacions,
amb més gent. Em va ame-
naçar que no anés a la Canon-
ja i tampoc allà a la segona
volta. Què li vag trencar la ca-
misa? No entenc com potser
vicepresident una persona que
no diu la veritat”.

Batussa i amenaces a Bítem
El conjunt local guanya en els darrers minuts, al Bonavista (2-1)

SEGONA CATALANA

Una pinya. Es la clau. Celebració del 0-1, diumenge, a la Cava.

CANAL TE

El Roquetenc fou
portada, en l’edició
Futbol Català, dimarts

Diari Sport

En temps afegit,“el
vicepresident del Bonavista
va invadir el terreny de joc

per intentar agredir al
tècnic local”.

Motiu de la batussa

Era qüestió de temps.
Vam dir-ho. Les tres derro-
tes inicials van ser unes en-
sopegades que es van ajun-
tar en un moment important
de la lliga, al seu comença-
ment. Però ha hagut teràpia
i conjura per recuperar el ta-
rannà. I s’ha fet.

Dissabte, un altre pas en-
davant. El ‘Chu’ Maria va go-
lejar a Camp Clar (1-4). Ben

aviat, Pedra, aprofitant una
assistència de Geira, feia el
0-1. A la primera part, arran
d’un córner, Geira posava el
cap al primer pal i s’anticipa-
va a tothom. El Jesús i Maria
era el propietari del duel i va
poder decidir-lo al seu favor.
No obstant, el tercer gol no
va arribar. A la represa, el
partit va ajustar-se amb el
gol local i la pressió que va

exercir el Camp Clar que,
amb l’1-2, va despertar. Mal-
grat això, el Jesús i Maria va
traure orgull i tambe va tenir
l’essència de Jefrey. Un gran
jugador que cal destacar-lo
a l’alçada que mereix per la
seua aportació els darrers
anys. 
Ell va inventar-se l’1-3 amb
un tret per l’escaire, amb la
cama esquerra. Fou el gol

que va calmar el duel. I amb
un altre espectacular, va fini-
quitar-lo amb l’1-4. Els de
l’Aube, enlairats, rebran el
Catalònia, en el gran derbi
de diumenge.

Cop d’autoritat del Jesús i Maria
Segona victòria seguida dels de Torres, a Camp Clar (1-4)

SEGONA CATALANA

El J. i Maria, set de nou
punts, rebran el Catalònia,
diumenge (17.30 h). La
màgia de Jefrey, un geni
roigiblanc, va desquilibrar
a la represa amb dos gols
espectaculars, a Camp Clar.

Línia ascendent
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El Santa Bàrbara va guanyar contra el Sant Jaume en partit dis-
putat a Jesús i Maria per la resembra de la gespa del municipal
de Sant Jaume (1-2). Els locals van avançar-se al marcador
però Fidel, amb un gran gol de xilena, va empatar poc abans del
descans. La represa va ser de molt d’interès pels aficionats. In-
tensa, oberta i incerta amb alternatives en el joc. El Sant Jaume
va poder decantar el duel al seu favor però no va fer-ho i va ser
el planer Esbrí, que acabava d’entrar, qui va marcar l’1-2. Els de
Harri tindrien l’opció per empatar però van fallar un penal a da-
rrera hora. El Santa recacciona i el Sant Jaume no veu reflectit
amb resultats el seu joc. Amb el Santa va debutar Robert López.
Oscar (S. Bàrbara) i Ismael foren expulsats durant la confronta-
ció. 

El Santa Bàrbara es recupera,
amb el segon triomf seguit

TERCERA CATALANA

El Vilalba va decidir al primer temps, en cinc minuts. Dos gols
d’Abdul van encarrilar el triomf pels de Gaspar que a la repre-
sa sentenciaren amb els que van marcar Rafa, Yelti, Víctor i
el propi Abdul. El Catalònia marcaria el gol de l’honor (6-1).
Els de Gaspar es fan forts al seu camp.
D’altra banda, el Godall va sumar en empat èpic a casa con-
tra el Corbera. Els de Morales van fer l’1-0 però el Corbera va
saber refer-se i va remuntar abans del descans. 1-3 era el re-
sultat. Però a la represa, els de la Terra Alta van acomodar-
se i el Godall, per orgull i pundonor, acabarien empatant fins
el 3-3 final. 
Cal dir que els corberans van reclamar un penal en els darrers
minuts que no fou xiulat.

El Vilalba goleja mentre que el Godall
remunta a la represa contra el Corbera

TERCERA CATALANA

La Sénia va guanyar a l’Aldeana (3-1). Un gol de falta al minut 1
va obrir la llauna. Roberto, amb la velocitat característica, va
ampliar l’avantatge. David Pujol va posar a l’Aldeana dins de la
confrontació fins el 3-1 que va pesar per als visitants que ja no
van poder reaccionar. La Sénia, amb l’Ametlla i Horta, s’apunta
al tren capdavanter. 
L’Ampolla és líder amb 15 punts mentre que al darrera hi ha
tres equips amb 13 (l’Ametlla, la Sénia i l’Horta). En la jornada
vinent, els seniencs visiten el Corbera.
L’Aldeana ja ha de pensar en el Móra la Nova, el seu proper ri-
val, i a hores d’ara un equip de la seua lliga per seguir creixent
dins del seu nou projecte.

La Sénia supera l’Aldeana i 
s’apunta a la lluita per les primeres places 

TERCERA CATALANA

L’Horta, amb dos gols d’Aubanell, va vèncer al camp del Camar-
les, equip que va perdre el primer partit a casa i que va veure
frenat l’impuls de les jornades anteriors. Va ser un partit igualat
en què l’Horta, molt ferm defensivament, va poder oposar re-
sistència als intents local per restablir l’empat al marcador. Va
tenir opcions el Camarles però li va mancar precisió en els da-
rrers metres. Tot això davant d’un Horta que va reforçar-se de-
fensivament i que va decidir amb el segon gol d’Aubanell (pichi-
chi amb set). Brillant inici de l’equip de Cantó. Per la seua part,
el Pinell va reaccionar i va golejar a Tivenys (0-3). Sergi Rodri-
guez va marcar al primer minut i Amadeu i el propi Sergi van sen-
tenciar a la segona meitat. El Tivenys segueix sense guanyar. 

L’Horta guanya a Camarles 
i s’enlaira així com el Pinell, que es recupera

TERCERA CATALANA

Jornada històrica
A L’ESTADI DE LA VINYETA D’EL PERELLÓ

L’Ametlla va guanyar al camp del Móra la Nova (1-2). Samet
va fer el 0-1 en un primer temps en què “vam estar molt ben
posats en l’aspecte defensiu i en el que vam poder decidir
amb un segon gol”, deia Juanjo Balfegó, tècnic calero. A la
represa, però, el Móra la Nova va pressionar més amunt i va
obligar al conjunt visitant a defensar-se més enrera. Els de
Guiu van empatar i el partit va obrir-se. L’Ametlla va reclamar
penal en una jugada que l’àrbitre va decidir que era córner.
Avraham va aconseguir un gol olímpic. 

Amb l’1-2, el Móra va intentar-ho a l’heroica i va gaudir d’un
penal que no va transformar en temps afegit.

La Cala rebrà demà un Sant
Jaume necessitat després de
les dues derrotes seguides. El
Móra visita l’Aldeana. 

L’Ametlla, tot i les nombroses baixes,
puja a la segona plaça

TERCERA CATALANA

L’Ampolla va golejar l’Ulldecona en un partit que, fins el 3-1, fou
més obert del que reflecteix el marcador. Ruben i Amado van po-
sar el 2-0 que donava tranquil.litat al conjunt local. No obstant, a
la represa, amb l’expulsió de Choli i el gol de Ruben, a l’estil Pelé,
des de gairebé el centre del camp, el duel va ajustar-se i també
va obrir-se. L’Ulldecona va donar incertesa fins que una indecisió
al darrera, del seu porter, va ocasionar el 3-1 que ja va decidir.
Amb el partit fracturat, Paco i Albert Gordo van fer el 5-1 definitiu.
Amado havia marcat el tercer gol de la tarde.

Va ser una trobada d’exjugadors de l’Ulldecona amb el seu exe-
quip. I és que a l’Ampolla n’hi ha quatre que la temporada passa-
da estaven a l’Ulldecona.

L’equip de Cotaina és líder i en la jornada vinent té un desplaça-
ment complicat, al camp del Santa Bàrbara, equip que ja reaccio-
na amb dues victòries seguides. L’Ulldecona rebrà el Camarles.

El CE El Perelló va viure una jornada històrica diumenge amb
l’estrena de la gespa artificial a l’estadi de la Vinyeta.  Un gran
pas endavant per tot el que significa per al futbol de la loca-
litat, principalment pel formatiu. 
L’estrena va ser contra el Deltebre en un partit igualat i en el
que el Perelló va dur més la iniciativa. Tudela, de falta, va
tenir l’opció més clara. La pilota va anar al travesser. 
Amb els minuts, el Deltebre, que va tenir l’opció a l’inici del
duel i se li va anular un gol per fora de joc, es va fer més fort
en defensa. I el Perelló va tenir dificultats. Només accions a
pilota aturada van poder comportar perill. I, amb el duel frac-
turat, fou el Deltebre qui va tenir, al contraatac, les dues
darreres opcions. Bonilla, incombustible, va crear-les. Al final,
0-0 i el Perelló que ja 21 partits que no perd.

L’Ampolla goleja l’Ulldecona i referma el
liderat de la taula

TERCERA CATALANA

Tudela va enviar la pilota al travesser, arran del llançament d’una falta.
CANAL TE

El Móra la Nova va
fallar un penal en 

temps afegit

Se pot saber el campió de la Segona cata-
lana en la jornada 6? I quins seran els equips
que baixen?. Molt difícil però no impossible.
Vaig dir abans de començar la lliga, que els
principals candidats eren el Morell i
l’Alcanar. Encert total. Els dos estan a les
quatre primeres places. O sigui, en disposi-
ció d’enlairar-se en qualsevol moment cap a
l’ascens. Vaig dir que els altres candidats
eren R. Bítem, la Cava, Jesús i Maria i
Torredembarra; doncs d’aquests, dos d’ells estan a les cinc pri-
meres posicions, entre els possibles candidats a estar en el
gran podi. Solament una errada. La del Roquetenc que és el
líder. Però apostava per ell com a possible equip revelació jun-
tament amb la Canonja, Catllar i Catalònia. Per tant, dels pronòs-
tics d’abans de començar el campionat, encert gairebé total.
Veurem al final de la temporada la travessa si falla o no falla.
Mirem altres estadístiques. En la jornada 6, la temporada pas-
sada, la primera posició era per al Valls; segon, Catalònia; ter-
cer, Camp Clar, quart, Nàstic; cinquè, Calafell i sisè la Cava. I fa
dues campanyes, el Valls era primer en la jornada 6, 2. La Cava,
3. Asco, 4. Remolins-Bítem, 5. Ampolla, 6. Reddis. Si ens
basem en aquestes dades, el líder i el segon classificat ja estan
entre els sis primers. Valls i Camp Clar, l’any passat, i Reddis i
R. Bítem, en fa dues, estaven en aquesta òrbita al sisè partit. Els
descensos estan més cars. En la jornada 6 la lliga passada
estaven Gandesa, Ulldecona, Salou i Aldeana. De les últimes
quatre posicions en van baixar dos. I fa dues campanyes,
Vilaseca, Hospitalet, Aldeana i Icomar, tres van baixar dels qua-
tre. Les matemàtiques d’aquestes estadístiques tenen més pro-
babilitats en descensos. Amb aquestes dades d’aquests cinc
equips actuals: Vilaseca, Bonavista, Olímpic, Cambrils i Catllar,
tres d’ells gairebé segur que baixaran. Falta saber quin serà el
quart. Es presenta emocionant la temporada i, de moment, no
hi ha cap equip que es mostre amb un molt de poder. Si que hi
ha un dominador que és el Roquetenc que està imbatud. Ha
guanyat tots els partits però el dia que pergui el primer partit
haurem de veure si el lleó es tan ferotge com el pinten. El
Remolins-Bítem, dels sis partits disputats, en cinc ha començat
marcant i en dos ha perdut. Això demostra que no hi ha rival
fàcil. Es un futbol obert, es demostra que la Cava i Gandesa no
han guanyat ni un partit al seu camp i mentrestant segueixen
invictes fora de casa. Hi ha molta igualtat. Fins els cuers són
complicats. El Vilaseca va fer-li passar molt malament a El Morell
que no va sentenciar fins el minut 80. I això que jugaven
Cazorla, Cuellar i Pallarés. El Bonavista va empatar-li en els
últims minuts al R. Bítem al seu camp i, inextremis, l’equip local
va aconseguir la victòria. El Gandesa, R. Bítem, la Cava,
Catalònia, Jesús i Maria són equips forts com a locals, però
aquesta temporada no és així. Entre els cinc equips han dispu-
tat 18 partits a casa i només n’han guanyat tres. O sigui, el 17
%. Increible. Això demostra que en aquesta categoria hi ha una
igualtat bestial. Amb l’equip que té el Morell, hauria de guanyar
els partits amb solvència. I tots els ha guanyat per la mínima,
excepte un. A més de perdre contra el Torredembarra.
L’Alcanar, que està plagat d’estrelles, Vates, Gilabert i el darrer
en arribar, Edu Aguilar, vaja, gairebé un equip de Tercera divisió,
doncs els números són uns altres. Al seu camp va cedir un punt.
Va guanyar contra el Camp Clar demanant l’hora per 1-0. I a
camp contrari va vèncer per la mínima al Salou i Vilaseca i va
perdre a Roquetes. No es potser campió marcant quatre gols
solament en cinc partits dels sis disputats. Però igual el dia que
Vates, Edu Aguilar i Gilabert posen la moto, aquest equip se’n
surt. Es mereix, per mèrits propis, el lideratge el Roquetenc
però queda molta lliga i també molta emoció.  

AQUESTA LLIGA ÉS COSA DE TRES. Amb permís d’El Perelló, Horta i
Pinell i la resta d’equips, l’Ampolla, la Sénia, l’Ametlla ja van ofe-
rint mostres que seran els que intentaran ser els candidats a
l’ascens. Abans de començar el campionat, l’Ampolla i la Sénia
eren els clars favorits i el guió s’està complint a la perfecció. De
moment, l’Ametlla és el més golejador, l’Ampolla el menys gole-
jat i la Sénia queda en terme mitjà. 
GUANYARÀ EL TORTOSA. Diuen que el Valls té bones amistats amb
els àrbitres. Però el Tortosa guanyarà el diumenge. Si o si. No
hi ha punt mig. El resultat serà 2-0.  
ELS VETERANS JUGARAN CONTRA LES FÈMINES. El campionat dels vete-
rans va començar. Ja està a ICOMPETICION. Els calendaris, a
més, del futbol-7, del Consell Comarcal del Montsià de benja-
mins, prebenjamnis i Patufets. El sorprenent del calendari dels
veterans que està penjat en el Consell del Montsià és que han
passat de la jornada 18 a la 20. La 19 se l’han saltada. En
aquesta  jugaran contra les fèmines per tenir més caigudes pro-
vocades? En ICOMPETICION ja està rectificada la jornada 19.

Els refredats de la Cava, Gandesa,
R. Bítem i el Catalònia

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Godall (17 h)
Ametlla-Sant Jaume (16 h)

Horta-Tivenys (16 h)
Diumenge

Perelló-Vilalba (16 h)
Corbera-la Sénia (17 h)

Móra Nova-Aldeana (16.30 h)
S. Bàrbara-Ampolla (16 h)

Ulldecona-Camarles (16.30 h)
Deltebre-Pinell (17.15 h)

RESULTATS
6a jornada Tercera catalana

Móra Nova-Ametlla 1-2

Tivenys-Pinell 0-3

Perelló-Deltebre 0-0

Vilalba-Catalònia 6-1

Godall-Corbera 3-3

la Sénia-Aldeana 3-1

Sant Jaume-S. Bàrbara 1-2

Camarles-Horta 0-2

Ampolla-Ulldecona 5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ampolla 6 14 3 15

2. Ametlla 6 16 4 13

3. Horta 6 14 10 13

4. la Sénia 6 12 8 13

5. Perelló 6 10 4 12

6. Pinell 6 13 8 9

7. Vilalba 6 13 9 9

8. Ulldecona 6 9 10 9

9. Deltebre 6 11 7 8

10. Camarles 6 9 8 8

11. S. Bàrbara 6 8 9 8

12. Corbera 6 11 13 8

13. Sant Jaume 6 8 9 6

14. Aldeana 6 9 11 6

15. Móra Nova 6 10 10 5

16. Catalònia 6 5 24 3

17. Godall 6 8 20 2

18. Tivenys 6 6 19 2

Tercera catalana

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

PROPERA JORNADA
Diumenge

Benissanet-Flix (16 h)
Batea-Tivissa (16 h)
Arnes-Ascó (16 h)

Rasquera-Benifallet (16 h)
Bot-Ginestar (16.30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Flix 4 13 5 10
2. Tivissa 4 11 7 9
3. Bot 4 9 6 9
4. Benifallet 4 7 4 9
5. Batea 4 15 9 8
6. Benissanet 4 6 9 6
7. Ascó 4 5 5 4
8. Ginestar 4 5 10 1
9. Arnes 4 2 11 1
10. Rasquera 4 3 10 0

RESULTATS
3a jornada Quarta catalana. Grup 20
Roquetenc-Jesús i Maria 2-0
la Cava-Deltebre 7-1
R. Bítem-Campredó 2-1
Alcanar-Xerta 1-0
Atlas-la Galera 5-1

PROPERA JORNADA
Alcanar-R. Bítem (dissa 18.30 h)

Campredó-Atlas (diu 17 h)
la Galera-la Cava (diu 16 h)

Deltebre-Roquetenc (diu 15 h)
Xerta-Jesús i Maria (diu 16 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Atlas 4 15 3 10
2. Roquetenc 4 9 4 10
3. R. Bítem 4 16 3 9
4. Campredó 4 11 3 9
5. Alcanar 4 6 5 7
6. la Cava 4 11 9 4
7. Jesús i Maria 4 4 7 3
8. Xerta 4 2 8 1
9. la Galera 4 4 13 1
10. Deltebre 4 3 26 0

Quarta catalana

La jugada de Lluís per l’esquerra va generar el gol del Cata, de Nacho.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El Catalònia i l’Olímpic
van empatar en un partit
en què el porter visitant,
Marc, fou el protagonista

amb la seua actuació.

Empat
PRÒXIMA JORNADA  

Santboià-Gavà
Manlleu-Europa

Espanyol-Terrassa
Gramanet-Balaguer
Pobla Mafumet-Olot
Vilanova-Muntanyesa
Cornellà-Vilafranca

Castelldefels-Amposta (diu 12 h)
Prat-Rubí

Masnou-Vic

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Espanyol 10 6 4 0 20 7 22
2. Terrassa 10 6 3 1 21 12 21
3. Vilafranca 10 7 0 3 14 11 21
4. Prat 10 5 3 2 17 7 18
5. Pobla Mafumet 10 5 3 2 10 5 18
6. Manlleu 10 5 2 3 17 11 17
7. Europa 10 5 2 3 12 12 17
8. Olot 10 4 4 2 13 12 16
9. Cornellà 10 3 5 2 10 8 14
10. Rubí 10 4 2 4 15 14 14
11. Gavà 10 4 1 5 13 16 13
12. Balaguer 10 4 1 5 9 13 13
13. Vic 10 3 2 5 8 10 11
14. Gramanet 10 3 2 5 11 15 11
15. Castelldefels 10 3 1 6 14 18 10
16. Santboià 10 2 3 5 9 13 9
17. Masnou 10 2 3 5 13 20 9
18. Muntanyesa 10 2 3 5 9 19 9
19. Amposta 10 1 3 6 12 21 6
20. Vilanova 10 0 5 5 10 16 5

Tercera divisió RESULTATS
9a jornada, Tercera divisió

Santboià-Masnou 0-1
Europa-Espanyol 1-1
Muntanyesa-Cornellà 1-1
Rubí-Vic 0-3
Gavà-Manlleu 0-4
Terrassa-Gramanet 2-1
Balaguer-Pobla 0-0
Olot-Vilanova 1-1
Vilafranca-Castelldefels 2-0
Amposta-Prat 1-5

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Rapitenca (diu 17 h)

Júpiter-Vista Alegre

Ol. Can Fatjó-Santfeliuenc

Ascó-Reddis (diu 12 h)

Tortosa-Valls (17 h)

Almacelles-Martinenc

Viladecans-Olesa

Torreforta-Iberiana

Igualada-Sants

RESULTATS

6a jornada, Primera catalana

Reddis-Tortosa 2-1

Santfeliuenc-Ascó 1-1

Rapitenca-Júpìter 1-0

Vista Alegre-Ol. Can Fatjó 3-1

Martinenc-Viladecans 1-1

Valls-Almacelles 3-1

Olesa-Torreforta 1-6

Tàrrega-Igualada 3-1

Iberiana-Sants 0-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tàrrega 6 16 5 18

2. Vista Alegre 6 14 8 15

3. Rapitenca 6 7 2 14

4. Sants 6 13 5 13

5. Reddis 6 10 5 13

6. Valls 6 11 7 13

7. Martinenc 6 13 10 10

8. Torreforta 6 13 9 9

9. Igualada 6 13 13 9

10. Júpiter 6 10 9 7

11. Iberiana 6 10 12 7

12. Ol. Can Fatjó 6 5 7 7

13. Santfeliuenc 6 7 10 5

14. Ascó 6 6 9 5

15. Almacelles 6 8 12 4

16. Viladecans 6 7 13 4

17. Tortosa 6 7 13 1

18. Olesa 6 7 24 0

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Roquetenc-Morell (16.30 h)
Bonavista-Catllar (17 h)

Torredembarra-Camp Clar (17 h)
Diumenge

Vilaseca-Calafell (16 h)
Salou- la Cava (16.30 h)

Canonja-R. Bítem (11.45 h)
Gandesa-Cambrils (16 h)

Jesús i Maria-Catalònia (17.30 h)
Alcanar-Olímpic (17 h)

RESULTATS

6a jornada, Segona catalana

Morell-Vilaseca 2-1

Calafell-Canonja 2-1

Catalònia-Olimpic 1-1

Camp Clar-Jesús i Maria 1-4

Salou-Alcanar 0-1

Catllar-Gandesa 1-2

la Cava-Roquetenc 0-2

R. Bítem-Bonavista 2-1

Cambrils-Torredembarra 0-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Roquetenc 6 14 0 18

2. Morell 6 14 8 15

3. Torredembarra 6 12 4 13

4. Alcanar 6 10 5 13

5. la Cava 6 11 8 11

6. Calafell 6 13 14 10

7. Catalònia 6 14 10 9

8. R. Bítem 6 13 12 9

9. Salou 6 8 8 9

10. Camp Clar 6 7 9 8

11. Gandesa 6 13 13 7

12. Canonja 6 6 8 7

13. Jesús i Maria 6 9 14 7

14. Catllar 6 7 10 6

15. Olímpic 6 8 10 5

16. Cambrils 6 7 11 5

17. Bonavista 6 4 14 0

18. Vilaseca 6 4 16 0
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El Club Nàutic Amposta ha
arrancat la nova tempora-
da de rem amb la celebra-
ció de la seva tradicional
“Festa del Rem“.
El diumenge va començar
amb força. Els remers de
“l´equip negre” es van
enfrontar en emocionats
regates als remers de
“l´equip Blanc” en un molt
bon ambient esportiu i
d´amistat, en què les joves
promeses es van poderen-
frontar als remers mundia-
listes. 
Un cop acabades les rega-

tes es va celebrar la junta
ordinària del Club Nàutic
Amposta en la que es va
presentar la nova junta del
Club encapcelada pel pre-
sident, Victor Cid.
La diada ja va continuar
amb un dinar de germa-
nor, acompanyats per
l´alcalde de la Ciutat
d´Amposta, Manel Ferre,
el president de la
Federació Catalana de
Rem, Miquel Rutllan i el
director técnic de la
Federació Bienvenido
Front. 

En el transcurs del dinar, el
Club Nàutic Amposta va
fer un reconeixement als
anteriors presidents,
Cebrià Forcada i Paco
Paz, amb el “bateig” dels
dos nous bots del club
amb els noms dels presi-
dents.

El Getasur és l’únic equip
que encara no ha puntuat.
Debuta a la categoria. Però
cal dir que a la pista de
l’Amposta va oferir una bona
imatge, principalment pel
seu joc intens i una defensa
agressiva que va crear mol-
tes dificultats a l’Handbol
Amposta.
L’equip ebrenc va poder
anar per davant durant el pri-
mer temps, però sense
poder distanciar-se del rival.

A la represa, el partit va ajus-
tar-se més encara i el con-
junt madrileny va aprofitar
els minuts que va tenir supe-
rioritat numèrica per posar-
se dins del partit. Malgrat

això, l’Amposta, en el
moment decisiu de la con-
frontació, va oferir la seua
qualitat i també més ofici
per guanyar (29-25). Proper
partit, a la pista del Solucar. 

Festa del Rem 2011,
del club Nàutic Amposta

EL CAP DE SETMANA PASSAT CLUB HANDBOL AMPOSTA

ULTRA TRAIL A LA SERRA DEL MONTSANT

L'Ajuntament d'Ascó i la
Volta Ciclista a Catalunya
van signar ahir dijous un
conveni que possibilitarà
que la “Volta” s'aturi al
municipi per segon any
consecutiu.  
Aquest acord ha estat
possible gràcies a la
col·laboració de
l'Associació Nuclear
Ascó-Vandellòs (ANAV) i
l'Ajuntament d'Ascó, que

compartiran les despe-
ses de l'esdeveniment al
50%.
La 92a edició de la Volta
Ciclista a Catalunya se
celebrarà entre el 19 i el
25 de març de 2012 i
encara no té definit el seu
recorregut. 
Ascó comptarà amb una
etapa d'arribada i amb la
sortida al dia següent, de
la mateixa manera que ja

va succeir l'any passat.
D'altra banda, l'any 2008
la Volta també va comp-
tar amb una etapa a
Ascó. 
En aquestes edicions
anteriors, Ascó va ser l'ú-
nic municipi de les Terres
de l'Ebre on es va cele-
brar un final o una sortida
d'etapa.

Ascó acollirà un any més la Volta
CICLISME

El Getasur, un maldecap

III UTSM 2011

Partit de  màxima rivalitat entre els dos únics equips
ebrencs que participen en la més alta competició de
l'handbol femení a Catalunya, amb un final que des
l’Handbol Tortosa s’ha considerat que va estar “marcat
per les decisions arbitrals, que van actuar amb dife-
rent criteri en cadascuna de les parts, sense estar al
nivell que demana la categoria. Les jugadores tortosi-
nes van demostrar un joc ordenat amb actitud discipli-
nada que les va permetre tenir una bona actuació i
controlar el partit. El partit va ser molt igualat al mar-
cador durant els dos períodes, però el segon va ser
clarament marcat per l'exclusió de jugadores de
Tortosa, de manera que l'equip tortosí va haver d'a-
frontar-lo durant força minuts amb 4 jugadores de
pista”. 
Diumenge que ve l l'Handbol Tortosa jugarà contra el
CH Mataró, a les 12 hores, al pavelló de Ferreries.

Victòria de l’Ascó, en el derbi contra
l’Hidrocanal Tortosa (20-19)

HANDBOL

“Volem comunicar, que per
al proper dissabte dia 5 de
novembre ens farem la foto
de grup. 
Aprofitant l'avinentesa i per
tal d'explicar-vos com anirà
la temporada 11/12 i el que
pretenem fer, hem pensat el
següent horari:  10 h. Inici
de la sessió de tecnificació
per a tots els assistents
nedadors del nostre Club.
10 h. 
Xerrada amb els pares, a la
mateixa piscina, sobre les
previsions per a la propera
temporada 2011/2012 (tec-
nificació, roba, campionats,
actes, etc etc…..). I consul-
tes que vulgueu fer. 
12 h. Foto de grup. 

Nota informativa per
als nedadors del club

Club Natació Tortosa

El passat cap de setmana a
Cornudella de Montsant se
disputava la III UTSM 2011
(Ultra Trail Serra del Mont-
sant)  una prova de recone-
gut prestigi a Catalunya.
Fins allí es va desplaçar una
amplia representació de co-
rredors de les Terres de l'E-
bre. La prova constava d’un
recorregut de més de 100

km. i un desnivell acumulat
de 8000 metres. 
Aquesta va començar el dis-
sabte a les 9 hores. 
Destacar la participació dels
corredors de les Terres de
L'Ebre i en especial la de
Juan Jose Oliva del A.E. Al-
canar amb un temps de 11
hores 14 minuts i 18 se-
gons. 

I segon classificat a  la cate-
goria absoluta seria el podi
pels Ebrencs.
Un altre podi que aconse-
guien Lupe Gas i Diana Gar-
cia amb la modalitat d’E-
quips Femení en
representació de la UEC Tor-
tosa que aconseguien la pri-
mera posicio en ser l'unic
equip en completar la prova.

Un cop acabades del

regates, es va celebrar la

junta ordinària del Club

Nàutic Amposta

Assemblea

L’Amposta visitarà la pista

del Solucar.

Proper partit

L’equip de Marc Fornós va guanyar per 29-25

Bons resultats dels participants ebrencs
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

IV FIRA DE LA CLEMENTINA DE BÍTEM

Aquest cap de setmana, a
Bítem, tindrà lloc la IV Fira
de la Clementina. Una Fira
que trepitja amb fermesa
cap a la seua consolidació
gràcies a la col.laboració i
implicació de tota la pobla-
ció. La promoció d’un pro-
ducte nostre i l’activitat
social que genera la Fira
han donat vida a un certa-
men que ha crescut i que
ho seguirà fent. N’hem
parlat amb el president de
l’EMD de Bítem, Josep
Cugat. (La foto correspon
a la presentació de la Fira
de la setmana passada, a
l’Ajuntament de Tortosa).

Més Ebre: Enguany és la
primera edició com a
EMD, què representa?
Josep Cugat: Representa
únicament que l’usuari que
organitza el certamen és
l’EMD. Però les persones i
els col.laborados són els
mateixos, ara sent EMD o
anteriorment com Unió
Recreativa. Es podria dir
que és l’aixopluc organit-
zatiu a través del que tot
va canalitzat. O sigui, a
hores d’ara, la Fira està
adaptada dins dels pres-
supostos de l’EMD.
ME: Aquella idea inicial,
s’ha demostrat que ha
estat un èxit.
JC: Si, creiem que sí. I és
així per la implicació d’en-

titats, associacions,
comerços del poble i
també de fora que fan que
la Fira estigui al cent per
cent d’ocupació pel que
respecta els stands. 
La gent de Bítem s’hi ha
abocat des del principi i
aquest és el secret que
hem pogut tenir. Cal des-
tacar-ho.
ME: Per tant, la implicació
del poble és la clau.
JC: Tot acte que s’organit-
za, i més en un poble
petit, té l’èxit assegurat si
hi ha implicació i això a
Bítem ho tenim, sense
dubte.  El poble és la clau
per haver tirat endavant
aquesta Fira i de la forma
que s’està fent.
ME: La crisi?.
JC: La veritat és que tení-
em una mica de por quan
preparàvem la quarta edi-
ció pels moments delicats
que es viuen en general.
Per això vam aprovar un
preu públic, fent una orde-
nança, ajustat a la conjun-
tura econòmica actual i
perquè la inversió per
poder estar a la Fira, en
un stand, sigui el més
assequible possible. Es va
fixar un preu de 60 Euros
per poder-ne disposar
d’un stand totalment equi-
pat per l’ocasió. Els cos-
tos, en general de la Fira,
els sufragarem amb fons

de l’EMD i ajudes d’altres
administracions. 
ME: Objectius?.
JC: L’objectiu de la Fira no
és estrictament comer-
cial. Està clar que volem
donar a conèixer un pro-
ducte tan característic
com la clementina i que no
es vegi només que estigui
vinculat al postre, sino que
té altres utilitats gastronò-
miques com ho és a la
reposteria, a les ensala-
des...
A més de tot això, l’altra
idea és dinamitzar l’activi-
tat del poble, i que puguui
tenir promoció tant a les
Terres de l’Ebre com fora
d’elles. I que es pugui
comprovar el tarannà de
la gent de Bítem.
ME: Presentació, avui
divendres, a càrrec de

Pere Vidal, Director dels
Serveis Territorials d’agri-
cultura, ramaderia, pesca,
alimentació i medi natural
de les Terres de l’Ebre.
JC: Sí, el Departament
d’Agricultura se n’encarre-
ga cada any de l’organitza-
ció de la presentació que
és el tret de sortida de la
Fira. Des d’aquí aprofito
per agrair-los la feina i la
col.laboració. Així mateix,
tres restauradors de
l’Associació Plat i Got
duran a terme la Jornada
tècnica d’avui divendres,
en la presentació de la
Fira, ‘Cítrics i dieta
Mediterrania’, en la que
s’explicarà la diversifica-
ció del cítric dins de la
gastronomia. La inaugura-
ció oficial serà demà dis-
sabte (19.30 h) a càrrec

del Director General de
Desenvolupament Rural,
Jordi Sala.
ME: Ferran Bel, alcalde de
Tortosa, farà la cloenda.
JC: Com alcalde del muni-
cipi sempre efectua el tan-
cament i és un acte esta-
blert i arrelat al diumenge
la tarde en cadascuna de
les edicions de la Fira.
ME: Es transforma Bítem
aquests dies? Fins quin
punt?.
JC: Sí, és indubtable. Ve
molta gent de fora i, a
més de l’activitat comer-
cial ja esmentada, es dina-
mitza la social amb una
Fira que és un punt de tro-
bada on es crea un
ambient molt interessant
amb activitats per totes
les edats. Hi ha un valor
afegit. 

ME: Durant aquesta set-
mana, s’ha pogut dormir?
O hi ha nervis?.
JC: Sempre hi ha nervis.
Fins que no s’acaba, no
passen. Esperes que tot
surti com està previst,
que el temps acompanyi...

ME: Míssatge pel lector
de Més Ebre, perquè
pugui visitar la Fira.
JC: Només puc dir que
els esperem. La gent de
Bítem és molt acollidora i
si volen comprovar-ho
tenen una ocasió immillo-
rable amb aquesta Fira de
la Clementina, la Fira d’un
producte de casa nostra.
Crec que, per tot el que
comporta la Fira, se’n pot
gaudir i per això us espe-
rem a Bítem aquest cap
de setmana.

“El poble és la clau per haver
tirat endavant aquesta Fira i de

la forma en què s’està fent”
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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 piñana
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

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 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
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
Il·luminacióMontsià 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
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ de Burgo, 17, baixos
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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Tot i que la tardor ja és aquí, sembla que l'estiu no vulqui marxar. Aquestes bones temperatures 
ens permeten seguir gaudint de les bones amanides

Ingredients: enciam,
brots verds, pernil salat,
panís, l lom adobat, l la -
vors de rosel la, sal, ol i
d'oliva i reducció de Pe-
dro Ximénez.

És molt important que
el plat s igui ben gran i
p la ,  sobre aquesta su -
per f ície posarem un bon
grapat  d 'enc iam comu-
na ben tr inxada i neta, a
cont in iac ió  h i  posarem

els brots verds pel  da -
munt, en aquest cas ha
estat un variat de rúcu-
la, canonges i espinacs.
Tot seguit en una planxa
podem posar el f i let  de
l lom adobat  a  foc lent
per  ta l  que e l  t inguem
fet  quan f ina l i tzem e l
plat. A sobre dels brots
h i  posarem unes t i res
de pern i l  sa la t  i  e l  pa -
n ís.  A aquestes a l tures
el l lom ja estarà al nos-
t re  gust ,  e l  ta l la rem
com es veu a la fotogra-
f ia i  decorarem el plat.
F ina lment  posarem la
sal al gust, un bon raig
d'ol i  d'ol iva verge, la re-
ducció del  Pedro Ximé-
nez i  per  f ina l i tzar  e l
p la t  empolvorem amb
les l lavors de rose l la .
Una recepta així de fàci l

es real i tza en menys de
10 minuts i  ens propor-
ciona tots els nutr ients
necessar is  per  a  una
dieta equi l ibrada i sana.
Aquesta amanida es pot
completar  amb una mi -
ca de fruita, un iogurt i
un tè o un cafè. En cas
que t ingueu conv idats ,
és una bona i  atract iva
manera de encetar  la
vet l lada com a entrant.
En e l  cas que no t in -
gueu l lavors de rosel la,
podeu ut i l i tzar  qua lse -
vol  a l t ra l lavor que t in -
gueu com p ipes pe la -
des,  sèsam.. .  o  p icar
unes amet l les ,  unes
nous o f ins  i  to t  unes
ave l lanes.  Les l lavors
de rosel la les podeu tro-
bar  a  qua lsevor  herbo -
r isteria.

«Primentons i Tomates». Avui: Amanida de brots verds

El  canvi d'estació no-
més l'hem vist al ca-
lendari, de moment
les temperatures ens
estan fent l'estiu més
llarg i això fa que en-
cara no ens vingue
massa de gust els
menjars calents. Avui
presentem una ama-
nida ben complerta
que es pot servir com
a plat únic.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.

MARIANO LALANA

«Primentons i Tomates», amb Amado

Cebolla, s’emet cada dia per la tele de les

Terres de l’Ebre, a les 15,30 i a les 20 h.

A Canal TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Segarra Vallés, Pere    Major, 36 (Roquetes) 977588007/607578881

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

Sauras Pons, Rosa      Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304   

Ulldemolins Reverter, Xavier        Generalitat, 17  (Alcanar) 669794921    

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

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

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

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

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de

dies, es pot consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

22º 10°NUVOLOSITAT 
VARIABLE

SOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta
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Mar 
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Estat del cel 
Cel serè o poc ennuvolat, tot i que hi haurà intervals de núvols baixos al
litoral que seran més abundants al sud a partir de la tarda. 

Precipitacions 
No se n'esperen. 

Temperatures 
Les mínimes seran lleugerament o moderadament més baixes, tot i que la
baixada podrà ser notable al Pirineu, mentre que les màximes seran lleu-
gerament més baixes. Les temperatures mínimes oscil·laran entre -5 i 0 ºC
al Pirineu, entre -1 i 4 ºC al Prepirineu, entre 1 i 6 ºC a la depressió Central
i al prelitoral nord, entre 4 i 9 ºC a la resta del prelitoral i entre 9 i 13 ºC
al litoral. Les temperatures màximes es mouran entre 10 i 15 ºC al Pirineu
i entre 15 i 20 ºC a la resta, puntualment més altes al litoral. 

Visibilitat 
Serà bona o excel·lent en general. 

Vent 
Fins a mig matí predominarà el vent entre fluix i moderat de component
nord i oest, amb tramuntana moderada amb cops forts a l'Empordà i mes-
tral entre fluix i moderat al terç sud. A partir de llavors, el vent afluixarà i
girarà a component sud i est al litoral i a component sud a l'interior, tot i
que la tramuntana es mantindrà a l'Empordà fins el vespre.

Estat de la mar 

Costa Brava: 
fins el migdia bufarà vent de component nord, amb tramuntana moderada
amb cops forts al nord del cap de Begur i gregal a la resta. A partir de lla-
vors, el vent afluixarà i bufarà fluix amb cops moderats de component sud
i est, tot i que al nord del cap de Begur la tramuntana bufarà entre fluixa
i moderada fins el vespre.
Forta maror a maror. Mar de fons del nord. 

Costa Central: 
bufarà fluix i de direcció variable, amb predomini del gregal al nord de la
zona, fins a mig matí. A partir de llavors, bufarà fluix amb cops moderats
de component est.
Maror a marejol. Mar de fons del nord al nord de la zona. 

Costa Daurada: 
bufarà mestral entre fluix i moderat fins a mig matí. A partir de llavors,
afluixarà el vent i girarà a component sud i est fluix amb cops moderats.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor has d'apostar molt fort
per a tu , però no  canviïs d'idea amb facilitat.
El trànsit d'Urà per la teva  casa dotze  et pot
provocar més d'un maldecap. 

Taure
20/4 al 19/5

Les teves relacions sentimentals passen
per un moment de gran sensualitat.
Respecte  a la teva salut , no li demanis a
la vida massa coses.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui tindràs la capacitat de crear un entorn
càlid i íntim amb la teva parella. Si utilitzes la
lògica i et mostres en tot moment positiu,
molts  dels teus problemes desapareixen.

Cranc
22/6 al 21/7

Pel que fa a l'amor , pots evitar viure una decep-
ció si actues  fredament i amb distància deguda
. El trànsit de Venus i Mercuri pel teu signe et
dóna una bona injecció  de vitalitat.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor fer marxa enrere no
significa necessàriament  perdre força o
valor. Pensa que sempre que no et posis tra-
ves a tu mateix , el teu cos no fallarà.

Verge
23/8 al 21/9

Ningú millor que tu sap el que necessites sen-
timentalment . Per millorar la teva salut evita
els embolics  i les contradiccions. Intenta ser
clar amb tu mateix i amb els altres.

Balança
22/9 al 22/10

És el moment de deixar-te  dur per la imagina-
ció  i per les ganes de viure noves experiències
sentimentals. Pensa que un bon massatge tots
el dies t'ajuda  a descarregar tensions.

Escorpí
22/10 al 21/11

En l'amor , el teu sentit de l'anàlisi fa que en
determinades ocasions et perdis coses bones
oportunitats . Està millorant  en el teu estat de
forma i la teva resposta anímica.

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d'amor algú estarà molt pendent
de tu i dels teus desitjos . Respecte a la teva
salut , si mires en el teu interior reconeixeràs les
coses que realment et provoquen benestar.

Capricorn
21/12 al 19/01

Dintre de la teva relació de parella és impor-
tant que no perdis el sentit de la realitat.
Procura conèixer  millor el funcionament del
teu cos , així no et duràs sorpreses.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor , el que debò t'importa
són  les emocions , sentir-se estimat i desit-
jats. És possible  que durant el dia d'avui
paguis un petit preu pels excessos alimentaris

Peixos
19/2 al 20/3

La teva mà esquerra, el teu tacte i la teva sen-
sibilitat et serviran per assolir el que et propo-
ses en l'amor . Mantenir-te en forma és bo per
tu.

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
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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
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Acabo de prendre cons-
ciència que estic intoxica-
da de tanta informació i
crec que no sóc la única.
Per acotar, parlaré dels
últims tres dies, en molt
poc temps. Què són tres
dies? Ja sé que algú pot
dir-me que Déu va fer el
món en set, però jo no
m'ho crec, va tenir que tri-
gar més per nassos.
Però, al que anava, en
pocs dies ens hem assa-
bentat que la CE aposta
pel corredor del medite-
rrani. Au! Vinga notícies
per part de tots aquells
que volen dir que això ha
estat gràcies al seu "bon
saber fer". Les rèpliques;
les angoixes perquè no
ens torni a passar com en
altres ocasions, i a les
Terres de l'Ebre, no pari ni
la burra de "Baldés": En
definitiva, un neguit inne-
cessari perquè al final és
el temps, qui ens dóna, o
ens treu la raó. I el soroll
acaba sent, només això,
soroll. A aquest neguit,
suma-li que si les retalla-
des ens estan afectant
per aquí i per allà, un
assumpte important però
que ha generat tanta
informació que a hores
d'ara no sabem que pas-
sarà amb nosaltres si ens
posem malalts, bla, bla,
bla, bla... Avui dia tenim
tanta informació de casa
nostra com de la resta del
món, i si no que m'heu de
dir de Gadafi? Aquest

home, que va governar
Líbia durant 42 anys
defensant un règim totali-
tari, repressiu i que vestia
fatal, amb uns colors que
no havia forma humana
de combinar-los, entre
altres coses.  Però tor-
nant al assumpte en qües-
tió, la figura d'aquest diri-
gent al seu país està
associada a milers de
morts i a una dictadura
repressiva que ha destruït
a dreta i esquerra. En un
altre moment m'hagués
esgarrifat al veure'l al
terra i llegir el titular,
impactant, que acompan-
yava la notícia. Però a
hores d'ara estic aneste-
siada. Abans les notícies
dramàtiques em provoca-
ven reaccions de desa-
cord, de tristesa... Em
provocaven alguna cosa,
però ara? 
No em provoquen res, i
és molt trist. Aquesta
infoxicació (paraula que
s'utilitza per parlar d'ex-
cés d'informació a partir
de les TIC i les noves tec-
nologies on Internet té
molt a veure) provoca una
impermeabilitat, que de
vegades pot resultar fins i
tot cruel. Tanta informa-
ció, el tenir més informa-
ció al nostre abast, no
necessàriament vol dir
estar més informats. Si
analitzéssim fredament
els darrers esdeveni-
ments a les nostres
terres, a Catalunya,
Espanya, Europa, el món i
l'univers, ens adonaríem
que en un any han succeït

i ens hem assabentat de
fets, que en altres
moments de la nostra
història, van significar
grans canvis, però que es
van donar en espais de
temps més llargs que van
permetre l'assimilació del
que passava al nostre vol-
tant. Avui dia, assimilar el
que passa és impossible

(si que m'agradaria veure
al mono de Darwin,
actualment) i és, en
aquest punt, quan arriba
un moment que mescles
informació i ja no saps
res de res, ni com et
diuen. 
Ja està ja ho he dit, ja ho
he tret, vivim envoltats de
massa informació que ens

fa no saber separar el
més important del real-
ment urgent i necessari
per a nosaltres. Ara
marxo, però no sense
abans, fer referència a un
dels titulars que més m'ha
impactat des de l'entrada
de Tejero al Congrés, el
23-F, i mira que era peti-
ta, estic parlant de que

"ETA anuncia el cessa-
ment definitiu de la seva
activitat armada". Un altre
dia parlaré del pensament
"a veure quan dura" que
tenim al llegir certa infor-
mació, que també sol veu-
re's modificada a la velo-
citat de la llum, que
aquest pas d'aquí no res
serà lenta. D.M

Estic infoxicada, i tu?
La infoxicació és l'excés d'informació que provoca en nosaltres una incapacitat per comprendre-la i assimilar-la

CABÒRIES COMPARTIDES

           


