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Avui és notícia

Terres de l’Ebre
El Pla d'Industrialització
de les Terres de l'Ebre
haurà de completar els sis
projectes pendents en vuit
mesos.

P4

El govern de Tortosa
inclou més de 400
actuacions en el segon Pla
d'Actuació Municipal
(PAM) de la ciutat.

P8

Societat
Cucafera Folk arriba a
Tortosa.

P9

Esports
Xino-Xano guanya la Lliga
de Muletes de les Terres de
l’Ebre.

P17

Alerta davant els interessos i l'ofensiva de dirigents populars per reinvindicar el Pla Hidrològic Nacional i el transvasament de
l'Ebre. Els antitransvassistes ja es troben en peu de guerra. “Els transvasaments no s'han aturat, avancen a tot ritme; però estem
preparats per al combat”. P3

«El transvasament,
plenament vigent»

L'Ajuntament d'Alcanar preveu iniciar en els propers mesos el procés d'expropiació dels terrenys
per a la construcció del passeig marítim nord de les Cases d'Alcanar. Una tramitació que podrà
continuar endavant després que el Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Marí hagi resolt favora-
blement l'avaluació d'impacte ambiental del projecte del Passeig Marítim. Segons ha explicat el
regidor d'Urbanisme, Manel Martí, el procés d'expropiació del terrenys s'allargarà durant bona
part del 2012, per tal de poder iniciar les obres entre el 2013 i el 2014. El passeig nord anirà
des del nucli urbà de les Cases d'Alcanar i fins al port de la Martinenca. L'actuació, amb un cost
total de 9 milions d'euros, contempla la defensa i regeneració de les platges així com un itinerari
ciclista i de vianants, i la reordenació dels accessos i de l'aparcament de vehicles.     

Procès d'expropiació pel passeig de les Cases d'Alcanar
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.
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opinió

El sector sanitari, a més de
prestar un servei als ciuta-
dans, és un dinamitzador de
l'economia. A Espanya
representa el 5,1% del pro-
ducte interior brut (PIB) i el
5,6% de la població activa.
En altres països, com
Alemanya representa el
10,6% del PIB i el 10% de la
població activa. Així doncs,
la Sanitat és un sector que
contribueix al creixement
econòmic. 
L'exemple el tenim en un
hospital. Per al seu funcio-
nament necessita: aliments,
roba, materials de construc-
ció, vehicles, serveis de
manteniment, informàtica,
transport, telecomunica-
cions, formació... la
Cambra de Comerç de
Tarragona calcula que l'im-
pacte econòmic dels hospi-
tals públics de Tarragona i
el Vendrell és de 297
milions d'euros. Estos tres
centres, (Hospital Joan
XXIII, Hospital de Sant Pau i
Santa Tecla i Hospital del
Vendrell Hospital) generen
més de 3.200 llocs de tre-
ball directes, 1.700 d'indi-
rectes i actuen de verita-
bles motors econòmics.
Per cada milió d'euros inver-
tit en el sector sanitari s'in-
crementa en un 30% el
volum de negoci de l'econo-
mia local. (Impacte del sec-
tor hospitalari a l'economia
local de Tarragona i El
Vendrell, gener 2010).
Segons este informe, els
hospitals retornen el 100%
dels seus costos de produc-
ció al sistema públic (a tra-
vés de sous, impostos,
seguretat social i amb la
contractació de serveis a
d'altres sectors productius
de l'entorn). A més, gene-
ren una producció d'alt
valor afegit per la societat
(garantint la salut de la ciu-
tadania) i donen feina a per-
sonal altament especialit-
zat. A tot això cal afegir que
els hospitals generen sinèr-
gies amb universitats i cen-
tres docents i requereixen
inversions en innovació i en
noves tecnologies, que aju-
den al desenvolupament del
coneixement al territori. A
Tarragona l' Institut
d'Investigació Sanitaria
Pere Virgili, n'es un clar
exemple.
Així doncs, és lògic pensar
que la retallada en sanitat
també comportarà perjudi-
cis econòmics. I especial-
ment a Terres de l'Ebre, on
el trasllat d'àrees no assi-
tencials cap al Camp de
Tarragona, ha estat una
constant. 

La Junta de Personal de
l'Hospital “Verge de la
Cinta” (HTVC), denunciava
fa uns mesos que l'Hospital
havia perdut la cuina. Això
comportà l'acomiadament
de desenes de professio-
nals i la pèrdua de contrac-
tes amb els proveïdors
locals. Des d'aleshores, el
menjar es cuina a Camp
Tarragona i des d'allí viatja
cap a l'HTVC.  Insòlit! Una
altra àrea centralitzada, fou
Recursos Humans. Amb
esta nova decisió, la gerèn-
cia deixava al carrer a dese-
nes de professionals del
nostre territori. En definiti-
va, la centralització dels
serveis no assitencials ha
comportat un fre per al crei-
xement econòmic i el dina-
misme local.
Però esta centralització
sembla que no s'aturarà
amb els serveis no assisten-
cials. Arran de la publicació
de les llistes d'espera, el
Delegat del Sanitat a Terres
de l'Ebre, apuntava en
declaracions als mitjans,
que una possible solució
seria derivar pacients fora
del nostre territori (mentre,
segons els sindicats, el
30% dels llits de l'HTVC
estan tancats). Un cop més
Terres de l'Ebre perd, i no
només en equitat i accessi-
bilitat en els serveis sanita-
ris sinó que perd una de les
poques oportunitats que
encara li quedaven per
encarar la crisi. L'HTVC és
una de les principals empre-
ses del territori i els seus
treballadors i proveïdors
viuen, bàsicament, al Baix
Ebre i el Montsià. I justa-
ment estes comarques són
les que encapçalen el retro-
cés econòmic de
Catalunya. És lícit reclamar
que el dinamisme econòmic
generat per l'HTVC es quedi
en el territori (Anuari
Econòmic Comarcal 2010)  
I tot això passa amb el
beneplàcit dels dirigents
polítics locals, entenem que
mantindre a la població con-
tinguda els reporta benefi-
cis i càrrecs dintre el partit.
Però que hi guanya la socie-
tat ebrenca?  Evidentment
res.

Pere Genaró i Jornet
Plataforma per la Salut públi-

ca a Terres de L'Ebre

L’Hospital com a motor econòmic

Opinió

Vol el PP recuperar el Pla Hidrològic Nacional i així
ho estan prometent alguns membres populars en
d'altres parts de l'Estat? 
Recordem les paraules del diputat que forma part
de la Comissió d'Infraestructures del Congrés,
Andrés Ayala, a Múrcia, assegurant que "tenien en
la seva agenda recuperar el transvasament"; i les
del portaveu del PP, Esteban González Pons, que
"volia recuperar el PHN i fer un nou consens sobre
l'aigua". A
Catalunya no en parlen, però sembla que hi ha una
ofensiva del Partit Popular reivindicant i compro-
metent-se amb el Pla Hidrològic Nacional, i per fer

un gran transvasament de l'Ebre. 
El Pla Hidrològic Nacional es va aprovar al juny del
2001, per majoria absoluta del PP, i malgrat això i
“ser un greu atemptat contra Catalunya”, ha inter-
vingut el senador socialista Joan Sabaté, va tenir el
suport de CiU. 
Hem de denunciar que el transvasament de l'Ebre
és una greu agressió per al territori i el delta de
l'Ebre, i s'ha de fer una “clara i explítica” en matè-
ria de política d'aigües i oposar-se a qualsevol nou
transvasament de l'Ebre. Estem davant, una vega-
da més, d'un tema que requereix unitat política al
territori.

Editorial

“L’Agenda oculta del PP”

La decisió de la Comissió Europea, feta pública la
setmana passada, sobre el nou mapa de prioritats
de la xarxa transeuropea de transport de mercade-
ries, amb un pronunciament favorable al corredor
mediterrani des d'Algesires a França per connectar
amb altres corredors europeus fins a Hamburg i
Estocolm, ha estat una gran notícia per al país i
també per a les Terres de l'Ebre. 
Sóc dels que fa temps vinc insistint, en diferents
escrits i pronunciaments públics, en un aspecte
que pel fet de ser obvi no deixa de ser important
que el repetim, la importància de les infraestructu-
res de comunicacions per al futur de la nostra eco-
nomia. 
El del Mediterrani és un corredor europeu, per tant,
important per al marc territorial en que es mou la
nostra economia, el marc europeu, i alhora millora
substancialment el transport de mercaderies, ja
que el transport ferroviari és el més econòmic i, per
tant, el més eficient, exceptuant el transport marí-
tim. Algú es pot imaginar una indústria potent del
nostre territori que no tingui una bona opció de
transport ferroviari i les corresponents connexions
portuàries? Anem fent els deures i bé. Ara tots es
volen apuntar l'autoria, però només cal recordar
que aquesta no va ser una opció defensada pels
governs recents del Partit Popular amb suport par-
lamentari de Convergència i Unió.
La determinació dels governs socialista a Espanya
i d'esquerres a Catalunya ha estat determinant.
Com també és molt important el Pla Territorial de
les Terres de l'Ebre, aprovat per l'anterior govern,
on es feia una aposta clara  pel desdoblament de
l'Eix de l'Ebre per connectar per autovia Lleida, i
això vol dir tota la Vall del l'Ebre, i el nord peninsu-
lar amb el corredor del Mediterrani (Ap-7 i A-7) per-
llongant-lo després de comunicar amb el polígon

Catalunya Sud, fins al port dels Alfacs a Alcanar. El
pla preveu, així mateix, una importantíssima reser-
va de sòl, per a àrees logístiques vinculades al
ferrocarril, 700 hectàrees entre l'Aldea i Camarles;
150 hectàrees en el reraport d'Alcalnar, i 90 entre
Móra la Nova i Garcia, en la línia ferroviària que
uneix Saragossa amb Tarragona i Barcelona i que,
per tant, connecta amb el corredor ferroviari medi-
terrani i la connexió ferroviària de l'estació de
l'Aldea amb el port dels Alfacs. 
Ara caldrà elaborar el projecte, definir els aparta-
dors i aquí és inexcusable i fonamental el de l'Aldea
i, òbviament, garantir les inversions necessàries. 
Per això és molt important el resultat de les prope-
res eleccions del 20 de novembre, si tenim en
compte els precedents als que al·ludia abans.
Alhora cal que des de les Terres de l'Ebre siguem
capaços d'actuar amb el major consens possible i
que no alimentem cap dubte sobre el futur de la
nostra economia i, per tant, del nostre territori. Un
futur que passa perquè la indústria sigui el sector
punter, sense menystenir l'agricultura i el turisme
que han de tenir un paper creixent, especialment en
el segon cas. 
Tot això s'ha de fer tenint present sempre el context
europeu de referència i les orientacions de l'estratè-
gia 2020 de la Unió Europea, amb l'aposta per
l'R+D+i, per la formació i el coneixement, per la
seguretat energètica i també per l'economia verda.
Ara més que mai no som una illa, som una de les
cruïlles de l'Euroreregió de l'Arc Mediterrani i amb
la priorització del nou corredor aquesta posició es
posa més que mai en valor. 

Joan Sabaté Borràs
Cap de llista del PSC al Senat i president del PSC

de l'Ebre

Si no ens posem les piles...
Espero que després del 20N les coses canvien.

Espero que ens dixem de baralles inútils i ens posem
a treballar. Espero que l'alcalde de Tortosa, ara més
preocupat per reservar bitllet a l'AVE a Madrid que
per buscar solucions, ens anuncie d'una vegada per
totes que comencem a treballar en el Pla Estratègic
que té al calaix des de fa 5 anys. Perquè si no ens
posem les piles prompte... patirem. Al territori hem
arribat als 15.000 aturats. Me diuen que al desem-
bre s'acaba l'atur dels acomiadats de LEAR. Mentre,
els projectes del Pla d'Industrialització van amb un
retard important i el Govern de la Generalitat, més
que intentar revifar la nostra malmesa economia, es
dedica a retallar a tort i a dret els serveis públics
essencials, amb el silenci còmplice dels represen-
tants de CiU al territori.   L'exemple és la salut públi-
ca. Aquí havíem aconseguit un servei digne, i en
pocs mesos ja hem perdut uns quants llençols.
Algun dia hauríem d'aprendre que hem de protegir,
units, el poc que hem aconseguit en les últimes
dècades, i centrar els nostres esforços en reactivar
la nostra economia i crear llocs de treball. L'actitud
del Govern al nostre territori va en sentit contrari:

està desmantellant els nostres centres de salut i dei-
xant a l'atur a centenars de treballadors del sector,
que són necessaris per oferir un servei de qualitat a
la ciutadania. Molta d'esta gent acabarà marxant del
territori buscant un futur millor i, amb ells, l'espe-
rança de ser un territori de primera divisió.   Cal que
la gent se plante davant una actitud que és injusta i
perjudicial per a la nostra ciutat i el conjunt del terri-
tori. I cal que els representants polítics tinguem avui
més clar que mai per a qui treballem i quins són els
interessos que hem de defensar. A Tortosa, a partir
d'una proposta del nostre grup municipal, quatre
grups polítics (PSC, ERC, ICV, PPC) ens hem unit per
fer el que l'alcalde no ha volgut fer: defensar el nos-
tre sistema sanitari, units, per damunt de partidis-
mes i electoralismes. Una mostra d'unitat que espe-
rem que servisque per fer reflexionar a més d'un i
per dixar clar a la ciutadania que, quan el que està
en joc és l'interès públic, alguns som capaços d'as-
seure'ns a la mateixa taula i buscar solucions.       

Jaume Forcadell Portaveu del Grup Municipal
d'Iniciativa - Entesa per Tortosa

Un corredor estratègic per al nostre futur

Opinió
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La greu sequera que fa mig
any pateix la conca de l'Ebre
ha deixat el cabal del riu
sense un terç del seu cabal
de l'any anterior. La
Confederació Hidrogràfica

de l'Ebre (CHE), ens de ges-
tió de la conca, ha anunciat
que l'any hidrològic entre l'1
d'octubre de 2010 i el 30 de
setembre de 2011 s'ha tan-
cat amb un volum d'aigua al
seu pas per Tortosa de
6.187 hectòmetres cúbics
(hm3) d'aigua, molt per sota
de l'any 2009-2010 quan
s'assolí la xifra de 9.540
hm3.
De fet, des de l'any 1993
només es recorden dos anys

pitjors, el 2001-2002, amb
4.121 hm3, i l'any 2005-
2006, amb 6.011 hm3,
durant el qual s'hagué d'apli-
car el decret de sequera.
Enmig d’aquesta noticia, sur-
ten declaracions polèmiques
“reinvindicant” l’aigua de
l’Ebre. El vicesecretari de
comunicació del PP, Esteban
González Pons, ha reclamat
un "nou consens sobre l'ai-
gua que atengui a les neces-
sitats de tots els territoris".

González Pons ha respòs
d'aquesta manera a les pre-
guntes dels mitjans sobre les
diferents postures del PP pel
que fa al transvasament de
l'aigua de l'Ebre i si finalment
s'inclourà al programa elec-
toral dels populars. El diri-
gent ha recordat que el
transvasament va ser dero-
gat fa vuit anys i ha dit que el
nou consens "ha d'atendre
les necessitats de les con-
ques" i ha assegurat que no

descarta "cap solució que no
sigui perjudicial per a les
conques per resoldre els
problemes hídrics de les
comunitats que tenen neces-
sitats". El president de la
Generalitat Valenciana,
Alberto Fabra, també ha
assegurat que no renunciarà
"mai" a exigir "el que els
valencians necessiten per
ser igual que altres comuni-
tats". 
"La nostra comunitat neces-

sita la solidaritat per part de
la resta, a l’igual que nosal-
tres som solidaris en altres
temes", ha dit Fabra. El presi-
dent valencià ha afegit que
mai renunciarà a "comptar
amb aquells elements, ins-
truments i recursos perquè
la Comunitat Valenciana
generi ocupació". Aquí a les
Terres de l’Ebre, la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre ja fa setmanes que
està en peu de guerra.
Afirmen, igual que els socia-
listes,  que el cicle del trans-
vasament no està esgotat,
sinó tot al contrari, plena-
ment vigent. Una lluita que
s’ha tornat a obrir i, curiosa-
ment, abans d’unes elec-
cions generals, que segons
el portaveu de la PDE,
Manolo Tomàs, ha estat un
fet totalment involuntari. “El
PP està jugant el despiste
perquè el tema del transva-
sament li pot donar resultats
totalment contradictoris”.
Electoralisme a banda, ningú
parla de la manca del cabal
del Delta, que està seguint
una tendència a la baixa
totalment irreversible i dels
efectes que pot provocar
això al territori ebrenc.
“Tornarem a estar en el cen-
tre de l’huracà desprès del
20N i no sabem si el Govern
estarà a l’altura de les cir-
cumstàncies o tornarem a
estar sols”, afirma un contun-
dent Tomàs. Definitivament,
una lluita que segueix ben
activa.

“El transvasament tornarà a estar al
centre de l’huracà desprès del 20N”

El senador socialista
Joan Sabaté ha alertat
que el PP vol recuperar
el Pla Hidrològic
Nacional i que així ho
estan prometent alguns
membres populars en
d'altres parts de l'Estat.
Sabaté ha recordat les
paraules del diputat que
forma part de la Comissió
d'Infraestructures del
Congrés, Andrés Ayala,
a Múrcia, assegurant
que "tenien en la seva
agenda recuperar el
transvasament"; i les del
portaveu del PP,
Esteban González Pons,
que "volia recuperar el
PHN i fer un nou con-
sens sobre l'aigua". "A
Catalunya no en parlen,
però que hi ha una ofen-
siva del Partit Popular
reivindicant i compro-
metent-se amb el Pla
Hidrològic Nacional, i
per fer un gran transva-
sament de l'Ebre", ha
alertat el senador socia-
lista.

La PDE alerta de les conseqüències ambientals i econòmiques negatives per a l’Ebre

“El PP juga al despiste perquè electoralment provoca resultats contradictoris”

TG

La lluita per l’Ebre sempre ha estat molt activa.
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Així, els set projectes inclo-
sos en el Pla “han d'estat
totalment executats a 30 de
juny de 2012, perquè sinó
s'haurien de retornar els
diners, que els ens munici-
pals ja han rebut com a bes-
treta, i tampoc seria creïble
plantejar una segona convo-
catòria del Pla” - ha explicat
el delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre. En aquest

sentit, Xavier Pallarès ha
avançat que “sobre paper ja
estem fent els deures i tre-
ballem en propostes de
nous projectes per quan
l'Estat espanyol presenti
noves convocatòries d'ajuts,
si es dóna el cas que final-

ment les convoquen”
Concretament, sis de les set
actuacions finançades amb
el Pla d'Industrialització de
les Terres de l'Ebre estan en
diverses fases d'execució,
seguint a bon ritme i a l'es-
pera que estiguin finalitza-

des quan acaba el termini
de 8 mesos que resten;
mentre que la compra de les
naus de Lear ja està execu-
tada i ja són propietat de
l'Ajuntament de Roquetes,
amb un finançament
d'1.650.000 euros. 

La resta de projectes són: el
subministrament d'aigua i
gas al Catalunya Sud ( 4'5
MEUR); el Viver d'empreses
de Gandesa (1 MEUR); la
planta de tractament i valo-
rització de residus urbans al
Polígon Industria El Molló de
Móra la Nova - Tivissa ( 1
MEUR); les millores al
Centre d'Empreses de Flix
(200.000 E); l'electrificació
del Polígon Industrial l'Oriola
d'Amposta (600.000 E) i
l'Antena Tecnio de les Terres
de l'Ebre, ubicada a
Amposta (1 MEUR)
La Comissió ha comptat
també amb l'assistència per
part del Govern de la
Generalitat, del director terri-
torial d'Ensenyament, Antoni
Martí, i les directores territo-
rials dels departaments
d'Empresa i Ocupació
(EMO), Mercè Miralles, i de
Territori i Sostenibilitat (TES),
Carme Bigorra; el subdirec-
tor general de Política
Industrial, Jordi Carbonell;
entre d’altres.

La Comissió fa el seguiment dels projectes
finançats pel Pla d’Industrialització

El delegat territorial del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, ha
presidit aquest dimarts la
reunió de la Comissió
d'Industrialització de les
Terres de l'Ebre per tal de
fer el seguiment d'exe-
cució dels projectes
finançats mitjançant els
10 milions d'euros del
Pla d'Industrialització.

Han d’estar enllestits el 30 de juny del 2012

REDACCIÓ

Moment de la Comissió.
Cedida

El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, i el Director de
la Unidad de Negocio
España de REPSOL,
Javier Moro, han signat un
conveni de col·laboració
per a la prestació de ser-
veis públics en l'àmbit
social. Un conveni que
permetrà a l'ens comar-
cal del Baix Ebre rebre
una aportació de 20.000
Euros. 
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha volgut
agrair, en tot moment, la
col·laboració de REPSOL.
Una col·laboració que per
a Soler esdevé més relle-
vant atès l'actual conjun-
tura econòmica. 

Conveni entre el

Baix Ebre i

REPSOL

"Una llei de finançament
local genuïnament catala-
na i lligada al concert
econòmic català".
Aquesta ha estat la pos-
tura defensada al
Parlament per l'alcalde
Tortosa i membre del
Consell Nacional de
L'ACM, Ferran Bel.
L'alcalde de Tortosa ha
participat a la Comissió
d'Estudi del pacte fiscal
en representació de
l'Associació Catalana de
Municipis on ha explicat
la necessitat que tenen
els ajuntaments d'un sis-
tema de finançament
local que els tregui d'una
situació de "infra finança-
ment". 

Bel defensa “una
llei de

finançament”

El conseller de Benestar
Social i Família, Josep
Lluís Cleries, ha reconegut
durant una visita a Tortosa
que a les Terres de l'Ebre
"anem justos" en places de
residència per a la gent
gran. Malgrat tot, Cleries
ha explicat que aquest
dèficit es resoldrà en part
amb dues ampliacions que
estan en marxa a la

residència Natzaret de
Móra d'Ebre, de titularitat
pública, i a la residència
Sant Miquel de Tortosa,
gestionada pel Bisbat. En
el cas de Tortosa, el con-
seller s'ha compromès a
concertar bona part de les
48 noves places de
residència i 30 de centre
de dia que podrien estar
operatives a finals de l'any

vinent. Cleries ha recor-
dat, a més, que les
residències privades
poden rebre també ajudes
públiques.  De cara a l’any
vinent està previst que el
dèficit de places de
residència a Tortosa, s’a-
cabi amb la posada en fun-
cionament de la nova
residència l’Onada al barri
de Sant Llàtzer.

El conseller Cleries visita 
les Terres de l’Ebre

“Anem justos en places de residència”



DIVENDRES 28 
D’OCTUBRE 
DE 2011 5

diarimés
ebreterres de l’ebre

www.mesebre.cat

La ciutadania podrà
començar a elaborar tan-
tes propostes com vulgui,
que es debatran en una jor-

nada participativa i que
seran sotmeses a votació
popular entre el 15 i el 18
de desembre.  Una comis-
sió formada per represen-
tants polítics i tècnics
municipals vetllarà pel
correcte funcionament del
procés i perquè les pro-
postes que finalment se
sotmetin a votació com-
pleixin els requisits. 
La votació final es farà
entre el 15 i 18 de desem-
bre i cada ciutadà podrà
escollir un màxim de 5 pro-
postes. Durant el mes de
gener hi ha prevista una
sessió de presentació al
veïnat en la que es faran
públiques les propostes
guanyadores, que
l'Ajuntament es compro-
met a tirar endavant.
L'Ajuntament d'Ascó consi-
dera aquest procés com
una eina principal de debat
obert i de participació
directa i com un primer
pas de cara a una gestió
municipal oberta a la ciuta-
dania que permeti la presa

de decisions cabdals per
al poble de manera col·lec-
tiva. El consistori s'ha
compromés a implantar
aquest procés any rere
any i a augmentar progres-

sivament la seva dotació
pressupostària i té la
voluntat de fer extensiu
aquest o d'altres mètodes
de participació per tal d'a-
frontar el debat fonamental

que ocuparà la gestió
municipal dels propers
anys: Com afronta el poble
el seu futur pròxim més
enllà de la vida de les cen-
trals nuclears?

Qualsevol veí d'Ascó
major de 15 anys
podrà decidir a què es
destina una part del
pressupost municipal
de 2012. L'Ajuntament
d'Ascó ha engegat un
procés de pressupos-
tos participatius que
tindrà una dotació ini-
cial de 200.000 euros
mitjançant el qual vol
implicar la ciutadania
en la gestió pública
establint un mecanis-
me de democràcia
directa de cara a tro-
bar de forma col·lecti-
va fòrmules que possi-
bilitin el desenvolupa-
ment futur del municipi
i encarar la seva diver-
sificació econòmica.

REDACCIÓ

Imatge del municipi d’Ascó.
Cedida

Els grups a l'oposició a
l'Ajuntament d'Amposta,
Esquerra (ERC-EA), PSC i
PxC, han presentat una
queixa conjunta davant del
Síndic de Greuges per la
negativa de l'equip de
govern a què puguin fer ús
de la sala de premsa muni-

cipal. 
L'Ajuntament d'Amposta
disposa des del passat mes
de març d'aquest espai, als
baixos de l'edifici consisto-
rial. Al setembre el grup
d'ERC-EA  el va sol·licitar
per realitzar-hi una valoració
dels cent primers dies de

govern i la petició li va ser
denegada; setmanes des-
prés, CiU també rebutjava la
moció presentada pels tres
grups de l'oposició en la
que demanaven poder utilit-
zar  la sala de premsa. 
En aquest context, l'oposi-
ció en bloc ha decidit elevar

una queixa al Síndic de
Greuges, per tal que avaluï
una  situació que conside-
ren «discriminatòria» i que

«lesiona, des d'un punt de
vista ètic, el desenvolupa-
ment de l'activitat pròpia
d'un grup municipal». 

Queixa al Síndic de Greuges per
utilitzar la sala de premsa

Els grups de l’oposició d’Amposta s’uneixen davant “la negativa del consistori”

Els tretze ajuntaments
més propers a la central
nuclear d'Ascó s'han reu-
nit aquest dimecres a
l'Ajuntament d'Ascó per
repassar l'activitat del
complex. 
El director de la central
nuclear d'Ascó, Cèsar
Candàs, ha exposat les
fites més significatives
de la planta durant l'últim
any, i el subdirector d'ins-
tal·lacions nuclears del
Consell de Seguretat
Nuclear (CSN), Javier
Zarzuela, ha analitzat les
incidències que han patit
els dos reactors durant
el darrer any. 

Reunió per
parlar sobre la
central d’Ascó

Els veïns de l'Aldea han
decidit donar un vot de
confiança al secretari
d'estat d'Infraestructures,
Víctor Morlan, que fa unes
setmanes va comprome-
tre's, en una reunió amb
l'alcalde de l'Aldea i els
representants polítics del
consistori, que el
Ministeri de Foment
reprendria de manera
imminent les obres de
l'esperada variant de l'N-
340, aturades des del
juliol del 2010. Ara bé, el
compromís de Morlán va
ser sense concretar cap
data i això no ha agradat
gaire als veïns del munici-
pi.

Vot de
confiança al

secretari
Morlan

Ascó decidirà el pressupost del 2012
L’Ajuntament enceta un procés de pressupostos participatius amb una dotació de 200.000 euros
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Un any més des de la regi-
doria de Formació i Treball
de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar s'ha apos-
tat per una tardor amb una
àmplia oferta formativa.
Els cursos, amb 155 ins-
crits, ja formen part de la
programació formativa
clàssica que es duu a
terme al Telecentre. 
Però des de la regidoria
de Formació i Treball de
l’Ajuntament de La Cala no
s'ha volgut renunciar a
oferir també novetats. 
Per tant, cal destacar,

d'una banda els cursos de
manipulador de productes
fitosanitaris, monitor de
lleure, i de l'altra, les nove-
tats vinculades a la
informàtica i el programari
lliure i les xarxes socials. 
Aquest és el cas del curs
marketing digital destinat
a l'administració. 
També s'ha programat
cursos d'àmbit lúdic i cre-
atiu com són els balls de
saló, fotografia, o el d'in-
tel·ligència emocional.
“Els cursos que han tingut
més èxit han estat els d'in-
formàtica, d'Openoffice i
el compartiment d'infor-
mació a través d'Internet
destinats a jubilats. Un
altre curs amb molta
acceptació cada any és el
de monitor de lleure”, va
explicar Eva del Amo, regi-
dora de Formació i Treball
de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar.
D'altra banda, hi ha cursos
com el de català elemen-
tal, espanyol i llenguatge
de signes que no es van
poder fer a l'octubre per

manca d'inscrits. 
De totes maneres, des de
la regidoria de Formació i
Treball, del Amo ha remar-
cat que, en cas que hi
hagués gent interessada,
es podria oferir el curs de
cara al gener.

Els cursos d'informàti-
ca vinculats a
l'Openoffice i al com-
partiment d'informació
a través d'Internet des-
tinats a jubilats i el de
monitor de lleure han
estat els que han
obtingut més èxit.

REDACCIÓ

Imatge dels alumnes dels cursos.

Cedida

L'Agència de l'Habitatge
de Catalunya posarà en
lloguer 210 pisos de titula-
ritat pública construïts en
diferents municipis de les
Terres de l'Ebre i que en
aquests moments es tro-
ben desocupats. La inicia-
tiva forma part del pla de
xoc endegat pel Govern

per donar sortida als
3.264 habitatges públics
buits existents a
Catalunya. 
L'Agència farà públiques
diverses convocatòries
fins el pròxim mes d'abril
perquè els interessats
puguin optar als habitat-
ges. 

Per fer l'oferta més atrac-
tiva, ha transformat els
pisos que estaven en
venda en habitatges de llo-
guer amb opció de com-
pra -mantenint també la
fórmula del lloguer- amb
preus des dels 130 fins
els 328 euros en funció
del municipi i la superfície.

210 pisos en lloguer de
titularitat pública

Pla de xoc impulsat per l’Agència de l’Habitatge

La vicepresidenta del
Govern, Joana Ortega,
ha recordat aquest dis-
sabte des de la Fatarella
la necessitat d'ajudar les
famílies dels desapare-
guts a la Guerra Civil
"perquè puguin cicatrit-
zar la ferida" i sobretot
perquè la societat avanci
cap a "la cultura de la
pau que ens hem d'impo-
sar tots". La vicepresi-
denta ha assegurat que
el Govern de la
Generalitat mantindrà el
suport a la recuperació
de la memòria històrica.
«És un deure que tenim
com a país»

Homenatge als
soldats

desapareguts

L'escassetat de pluges
dels últims mesos i l'allar-
gament del període d'altes
temperatures fins ben
entrada la tardor poden
acabar complicant una
campanya de cítrics a les
Terres de l'Ebre que ja es
preveu sensiblement infe-
rior a l'anterior -l'increment
d'un 18% de les mandari-
nes es veuria neutralitzada
per la caiguda del 40% de
varietats de taronges com
la navelina-. 
Les condicions meteorolò-
giques estan afectant el
calibre de la fruita i el
moment idoni de madura-
ció.

Complicada
temporada dels

cítrics 

Cursos de tardor del Telecentre
155 inscrits en els cursos d’informàtica impulsats per l’Ametlla de Mar

L’Ametlla de Mar ofereix una tardor amb una
àmplia oferta formativa
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Aquest és el segon PAM
que es presenta a
l'Ajuntament de Tortosa i,
igual que en l'anterior, la
voluntat és que esdevingui
el full de ruta que marqui
l'acció de govern durant
els quatre anys de mandat
municipal. El Pla inclou
més de 400 actuacions
distribuïdes per regidories
que arriben a tots els
barris de la ciutat i a tots
els pobles del municipi. Es
tracta d'iniciatives trans-
versals, en molts casos,
que afecten més d'un
àmbit alhora. L'alcalde ha
dit que el primer PAM es
va demostrar una eina útil

i efectiva i la voluntat ara
és aconseguir el mateix
objectiu. L'alcalde ha des-
tacat la temporalització
del Pla, amb la distribució
de les actuacions per
anualitats, i ha recordat
que aquest és un docu-
ment "dinàmic", que pot
acabar incorporant iniciati-
ves que ara no hi surten i
que, igualment, alguna de
les presents pot sofrir
modificacions. 
"Estem davant d'un docu-
ment amb una base clara i
fonamentada en el progra-
ma electoral amb el qual
CiU va guanyar les elec-
cions a l'Ajuntament de
Tortosa". Ferran Bel s'ha
referit també al context
econòmic actual, que ha
qualificat d'"incert", i que
ha obligat a planificar el
PAM d'una manera encara
més afinada. Malgrat que
no ha fet un repàs exhaus-
tiu de totes les actuacions
detallades, l'alcalde sí que
n'ha esmentat algunes
com l'EMD dels Reguers,
la nova zona d'oci al pont
del ferrocarril, els pas-

seigs fluvials al tram urbà
del riu Ebre, l'aprovació i
desenvolupament d'una
nova convocatòria de la
Llei de Barris per rehabili-
tar el barri de Sant Jaume,
la creació de sòl industrial
i comercial, l'aposta per
l'administració electrònica
o per les iniciatives inclo-
ses dins l'àmbit del turis-

me. Un dels punts que
també ha destacat és el
Corredor del Mediterrani,
com a infrastructura vital
per al territori. En aquest
sentit, l'alcalde ha reiterat
que ara li pertoca priorit-
zar aquesta inversió al
Govern central i ha defen-
sat el ramal Tarragona-
Móra -Casp -Saragossa

com a connexió dels
corredors Mediterrani i
Central, perquè "és bo per
a Tortosa i és bo per a les
Terres de l'Ebre". "Que s'in-
corpori el ramal de Lleida
també ens sembla bé,
però no en detriment del
de Móra que, de fet, és el
que ha dibuixat la
Comissió Europea". 

Tortosa presenta el Pla d’Actuació Municipal
amb més de 400 actuacions

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i la porta-
veu del grup municipal
de CiU, Meritxell Roigé,
han presentat el Pla
d'Actuació Municipal
(PAM) per al període
2011/2015. 

Correspon al període 2011/2015

Es situa la xifra en una forquilla de 15 a 18 MEUR

REDACCIÓ

El PAM es va presentar dijous.

Cedida

Segons els diferents
grups polítics, l'actitud
del grup de CiU i de
l'Alcalde de Tortosa en
les darreres setmanes
evidencien que no exis-
teix cap voluntat de plan-
tar cara a les retallades
impulsades pel
Departament de Salut. La
visita del Conseller Boi
Ruiz el passat 14 d'octu-
bre, en el transcurs de la
qual va negar les evi-
dents afectacions de les
retallades en l'atenció als
usuaris, la convocatòria
de les Juntes de Personal
d'una concentració el
passat 19 d'octubre, i
l'Assemblea celebrada
per la Plataforma per la
Salut de les Terres de
l'Ebre, serveix per
convèncer-los que el
grup de CiU i el Govern
Municipal, amb l'Alcalde
al capdavant, segueixen

fent costat al Conseller
Ruiz i donant l'esquena
als professionals i usua-
ris de la salut. Els grups
municipals, davant la
inactivitat del Govern
Municipal i de l'Alcalde de
Tortosa, volen refermar
el seu compromís amb el
contingut de la moció
aprovada el passat 3
d'octubre a l'Ajuntament
de Tortosa. Els grups del
PSC, ERC, ICV i PPC coin-
cideixen en la necessitat
d'actuar de forma unità-
ria en defensa dels inte-
ressos de la ciutadania
de Tortosa, fugint de
debats partidistes i elec-
toralistes que no haurien
de anar en detriment dels
interessos dels tortosins
i les tortosines. És per
això que constitueixen
una mesa de represen-
tants polítics municipals,
amb els següents objec-

tius: Concertar, en els
propers dies, reunions
amb les Juntes de
Personal de l'Hospital
Verge de la Cinta,
d'Atenció Primària, de
l'Hospital de la Santa
Creu de Jesús, i de la
Clínica Terres de l'Ebre, i

amb la Plataforma per la
Salut de les Terres de
l'Ebre, per tal de conèixer
de primera mà la situació
als nostres Centres de
Salut.  Donar suport i fer
una crida a la participa-
ció a la manifestació con-
vocada per l'esmentada

Plataforma per al proper
diumenge, 30 d'octubre.
Fer un seguiment de la
situació en funció dels
punts aprovats a la
moció del 3 d'octubre, i
traslladar els incompli-
ments dels mateixos a
l'opinió pública.

Compromís municipal amb la Salut Pública
Els grups del PSC, ERC, ICV i PPC de Tortosa coindideixen de forma unànim en 

“la necessitat d’actuar de forma unitària en defensa dels interessos de la ciutadania”.

El ple del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre ha aprovat per
unanimitat una moció que
insta el Departament de
Territori i Sostenibilitat i
el Ministeri de Foment a
efectuar les "gestions
necessàries per tal d'in-
cloure la línia ferroviària
de Saragossa-Casp-Móra
la Nova-Tarragona com a
ramal, dins del projecte
del corredor ferroviari del
Mediterrani". La moció,
presentada pel grup
comarcal d'ERC-AM,
també demana a les
administracions que
adaptin aquest recorre-
gut "a l'ample de via inter-
nacional", amb "la
instal·lació d'un tercer
rail al llarg de tot el reco-
rregut". Segons desta-
quen, el projecte tindria
un "impacte positiu" per
als polígons de Móra la
Nova, Flix i per al conjunt
de la comarca.

La Ribera d’Ebre
vol formar part
del Corredor del

mediterrani

L'Ajuntament de Móra la
Nova ha disposat, a tra-
vés d'un conveni amb
uns propietaris particu-
lars, que una part d'una
finca adjacent al
Cementiri Municipal tingui
un terreny habilitat com a
pàrquing de vehicles. En
aquesta diada de Tots
Sants, els veïns de Móra
la Nova ja podran accedir
i aparcar amb més facili-
tat al voltant de la zona
del cementiri municipal,
ja que disposaran de 20
places d'aparcament a
més dels llocs habituals.
Aquest fet suposa una
millora notable pel que fa
als accessos, ja que el
camí asfaltat que duu fins
al cementiri és d'una
amplada relativa i les
mateixes vores del camí
servien fins ara d'aparca-
ment, la qual cosa dificul-
tava bastant la circulació
i l'estacionament per als
vilatans que, especial-
ment en la diada de Tots
Sants, visitaven els seus
difunts.

Nou pàrquing
de vehicles al
cementiri de

Móra la Nova
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El conseller d'Interior,
Felip Puig, ha afirmat
aquesta setmana que la
Generalitat durà a terme
iniciatives parlamentà-
ries al Congrés i al
Parlament de Catalunya
per plantejar algun con-
veni de delegació de
competències que per-
meti als Mossos aplicar
la nova normativa contra
la prostitució a les carre-
teres que en l'actualitat
s'està tramitant.
Aquest canvi legal consis-
teix en una modificació de
la llei de carreteres de la
Generalitat que, empa-
rant-se en la seguretat del
trànsit, prohibirà aquesta

activitat en les zones prò-
ximes a la xarxa viària i
establir sancions per a
clients i meretrius que
poden arribar fins als
30.000 euros. El gran
problema és que aquesta
normativa no es podrà
aplicar a les carreteres de
titularitat estatal, com la
N-340, que és precisa-
ment on es concentran la
majoria de les treballado-
res del sexe del Baix Ebre
i el Montsià. Són moltes
les noies que es dediquen
a la prostitució, que en els
darrers anys s'han
instal·lat a la N-340 en
diferents entradors  a
camins i finques particu-

lars en termes municipals
com els d'Alcanar, Sant

Carles de la Ràpita,
Amposta o el Perelló,
entre altres, en zones
allunyades dels nuclis
urbans. Els ajuntaments
no tenen competències
per eliminar aquesta pràc-
tica, i confien en la
Generalitat per tal de tro-
bar una solució. 

La trobada anual d’entitats de cultura tradicional i popular arriba a Tortosa

Radars que segueixen la 
velocitat durant cinc quilòmetres

El Servei Català de Trànsit
(SCT) aposta per un nou
model de radars que con-
trolen la velocitat d'un vehi-
cle no en un punt determi-
nat sinó al llarg d'un tram,
de cinc quilòmetres apro-
ximàdament. 
El sistema del nou disposi-
tiu funciona amb uns
panells al principi i al final
del tram que capten la
matrícula del vehicle i un
ordinador determina el
temps que s'ha tardat. Si
aquest és inferior al que
s'havia calculat prèviament,

es considera que anava
amb excés de velocitat.
Fins ara, aquest sistema
s'ha provat en el túnel de
Viella, i el SCT considera
que el resultat és satisfac-
tori per estendre'l a la resta
de xarxa viària catalana, on
es posaran un total de sis
radars d'aquest tipus el
2012. 
Dos d'ells s'instal·laran a la
N-340, entre Sant Carles de
la Ràpita i Amposta, aproxi-
madament entre els quilò-
metres 1.073 i 1078, un en
cada sentit de la marxa.

Per segon any consecutiu,
l'artista visual Toni Serra
imparteix un curs de vídeo
creació en el marc del
Festival de Video i Art
Digital Strobe, que se cele-
brarà al Centre d'Arts
Visuals d'Amposta del 10
de desembre al 25 de
gener. El curs, adreçat a
tot tipus de públic interes-
sat i que se celebra en dos
blocs (del 24 al 27 d'octu-
bre, i el 14 i 15 de novem-
bre), tindrà lloc a les
dependències de l'Escola
d'Art i Disseny d'Amposta
(ESARDI), al Castell

d'Amposta, i s'hi han matri-
culat 10 alumnes. El curs
porta per títol "Visions
d'Alteritat", i parteix de l'ex-
ploració de la noció matei-
xa de "visió", en el sentit
fort del terme: d'allò que la
relaciona amb el visionari,
o el somni, el món intermig
(real i irreal alhora). La
visió també com a contem-
plació d'allò que ens passa
desapercebut: les realitats
evanescents i en continu
canvi. I finalment, el propi
llenguatge del vídeo com a
creador de visions i imagi-
naris.

Toni Serra repeteix al Festival
Strobe d’Amposta

La Plataforma per la Salut
a les Terres de l'Ebre con-
voca  una manifestació
aquest proper dia 30
d’octubre, a les 12 hores,

davant el CAP del Temple.
El motiu de la manifesta-
ció és defensar la salut
digna a les Terres de
l'Ebre.

31-O manifestació per un
Salut digna a l’Ebre

Així, cal destacar que, nova-
ment, el certamen coinci-
deix amb la commemoració
dels 25 anys anys del Grup
de Diables Llampec Nois, el
president del qual, Joan
Carles Bonfill, pronunciarà
el pregó del Cucafera Folk
2011. També és destacable
el canvi horari en la trobada
de grallers, gaiters, dolçai-
ners i tabalers, que passa a
celebrar-se al matí dins l'àm-
bit del concert-vermut, a la
plaça Barcelona al costat
del Mercat Municipal, i que
acull les millors interpreta-

cions de les formacions par-
ticipants. Una altra novetat
és la presència d'elements
del seguici festiu de Reus a
la Mostra d'Elements
d'Imatgeria de Festa, que
s'emplaça a la tarda amb
l'objectiu d'aprofondir en
l'exhibició i la revalorització
d'aquest important patrimo-

ni cultural. El certamen
Cucafera Folk està organit-
zat pel tàndem Colla Jove
de Dolçainers de Tortosa i
per l'àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Tortosa,
ens que actuen també en
qualitat de coordinadors de
les diferents activitats de la
programació. Per la seva

banda, el regidor de l'àrea
de Cultura, Joaquim del
Pino, ha valorat de manera
molt positiva la col·labora-
ció entre l'Ajuntament de
Tortosa i la Colla Jove, ente-
sa que permet, any rere
any, la celebració d'aquest
esdeveniment tradicional i
popular.

CUCAFERA FOLK

Avui divendres, 28 d'oc-
tubre, comença una
nova edició de la mos-
tra de folklore popular
Cucafera Folk Aquesta
serà ja la novena vega-
da que aquesta trobada
anual d'entitats de cul-
tura tradicional i popu-
lar acudeix a la seva
cita amb la ciutat de
Tortosa en un any mar-
cat per la renovació i
l’adaptació de la seva
programació a les dife-
rents relacions i inter-
canvis aportats per
cadascuna de les asso-
ciacions implicades en
la mateixa. 

REDACCIO

Cartell de la 9ª edició.
cedida

La nova normativa contra la
prostitució no val per la N-340

Les carreteres de titularitat estatal queden excloses
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Una història o un guió simi-
lar al d’altres partits. No
obstant, potser a
Castelldefels, la força i
empenta de l’Amposta no va
ser la mateixa de jornades
precedents. I és que, com
vaig dir la setmana passa-
da, si no arriba un bon resul-
tat, els dubtes i la descon-
fiança pesen i es fa difícil
creure en les pròpies possi-
bilitats.
Es ben cert que amb el 0-0
i, fins i tot amb l’1-0, a
Castelldefels, l’Amposta va
gaudir de les seues situa-

cions per marcar, però
sense contundència en els
darrers metres. 
I el Castelldefels, més limitat
que altres anys, va saber
traure petroli a la seua opor-
tunitat a l’inici de la represa i

va sentenciar en els darrers
minuts amb un tret exterior.
2-0 i nova derrota.
Diumenge vinent, un altre
examen a l’estadi, contra el
Cornellà. 
Jordi Fabregat, tècnic de

l’Amposta, comentava que
“és un altre partit que
sabem que és una final en el
sentit que ens manca una
victòria per revertir la situa-
ció. No serveix de res mirar
enrera i veure que hem dei-
xat escapar partits que hem
tingut molt a l’abast. Hem
de mirar davant i fer-ho amb
naturalitat, sense obssessio-
nar-nos amb la classificació
ni en el fet que no hem guan-
yat cap partit en les últimes
setmanes. Hem de ser com-
petitius i fer tot el possible
per guanyar i donar una ale-
gria a l’afició, i ho hem de
fer amb compromís, respon-
sabilitat i identificació amb
el club que defensem. No
obstant, com he dit, no ens
hem d’obssessionar amb
l’estat actual. Sí que hem de
fer-ho amb el treball diari i
amb la millora per rectificar
els defectes que hem tingut,
perquè no tornin a passar”.
Gustavo tornarà a ser baixa
a l’Amposta, diumenge.

6 punts de 33 possibles són
sinónim d’ocupar una plaça
de descens. No hi ha distàn-
cies encara però poden
haver-les si no es guanya
aviat.
La conclusió està també en
què les possibilitats del club
són les que són i ha d’haver
calma per entendre que la
limitació econòmica és
important. I no poden entrar
més recursos. S’han fet
contactes amb jugadors
com Edu Aguilar, Manel
Cazorla o Cuéllar (Morell)
però, amb la conjuntura
ecnòmica actual, és compli-
cat que es moguin d’on
estan i no volen venir. 

“No ens hem d’obssessionar”

L’Amposta va fer un punt
i seguit diumenge al
camp del Castelldefels,
on va perdre per 2-0.
L’equip no pot reaccio-
nar i la dinàmica no can-
via. Per tant, la situació
està complicada.
Principalment perquè no
es pot recuperar o no es
pot tenir confiança.

TERCERA DIVISIÓ

L’Amposta, penúltim, rebrà diumenge el Cornellà (17 h)

La Rapitenca rebrà l’Igualada (diumenge 12 h)a

M.V.

Sí, s’ha trobat 
el punt d’inflexió

Recuperar la dinàmica

Jordi Fabregat, tècnic de l’Amposta.

L’equip de la capital del
Montsià va perdre al

camp del Castelldefels,
diumenge passat (2-0)

Nova derrota

Es ben aviat perquè enca-
ra estem a la jornada set.
Però la mirada ja s’ha de
començar a posar en la
Primera catalana. En què
Ascó i Tortosa guanyin el
màxim nombre de partits.
I que també ho facin el
Valls, el Reddis i el
Torreforta. Així com la
Rapitenca. 
No, no és que m’hagi sor-
tit un sentiment patriòtic
per tots els equips de la
demarcació. També
podria ser. Però el tema
no és aquest.
La qüestió és que a la
Segona catalana i, fins i
tot a la Tercera, estaran
molt pendents a la sego-
na volta de com van els
equips de Tarragona a la
Primera catalana. I és
que si en baixa un, això ja
suposarà una compensa-
ció. I més si en baixen
dos. Ja sé que pot haver-
hi un efecte invers, si puja
el que juga la promoció.
No obstant, en una cate-
goria com la Primera
catalana en què poden
baixar cinc equips, seria
positiu pels ebrencs de
Segona i Tercera que no
siguin de Tarragona. Per
evitar més maldecaps al
final de la temporada
amb les compensacions. 

La compensació
L’opinió de Michel

PRIMERA CATALANA. CD TORTOSA UE RAPITENCA

El Tortosa va guanyar el Valls,
diumenge passat (4-1). I com
va demanar el tècnic, Carlos
Blanch, la setmana passada,
havia de ser amb convenci-
ment perquè l’equip pugui
creure amb les seues possibi-
litats. I així fou. El punt d’infle-
xió que es demanava ja ha
arribat. El Tortosa va guanyar
el primer partit i va fer-ho
amb solvència, amb caràc-
ter, amb orgull i també amb
molta qualitat, amb ADN roigi-
blanc. La segona part va
recordar partits de la tempo-
rada passada.
Tot i el gol del visitant, de
Loro, al minut 6, el Tortosa va
reaccionar amb actitud guan-
yadora. Una jugada d’Arnau
va propiciar una centrada i
una rematada espectacular
d’Edgar, arribant de segona
línia. Es la seua especialitat.
El gol, enmig d’una fase en
què el Tortosa havia gaudit
d’opcions, va esperonar l’am-
bient. A la represa, tot i l’oca-
sió del Valls, per fer l’1-2, el
Tortosa va posar-se per
davant Edgar, a la sortida
d’un córner, va adaptar la
pilota per poder fer la remata-

da amb agilitat i establir el 2-
1. El punt d’inflexió.
Finalment, i amb domini roig-
iblanc, van venir les geniali-
tats: passada de mestre de
Cristian, control extraordinari
d’Alex Accensi i 3-1. Els joves
jugadors ja s’havien destapat.
La victòria anhelada estava
prop. Ja amb el partit trencat,
una passada de Joan Pérez
va servir-li al juvenil Moha per
fer una incursió i una centra-
da milimètrica a Alex que
només va haver d’empènyer
la pilota a la xarxa. 4-1.
Reconciliació amb un triomf i
reinvidicació. Torna la calma.
El Tortosa es desplaça diu-
menge al camp del
Martinenc, un històric  al que
fa molts anys que no es visi-
ta. S’ha fet el primer pas, en
queden molts.
Anims Salva
Es confirma la lesió: lliga-
ments creuats del genoll. Els
companys van sortir diumen-
ge al camp amb unes sama-
rretes amb missatge de
suport al jugador d’Horta.
Ànim. 
Sergi Ventura, per precaució,
també serà baixa diumenge.  

La Rapitenca va perdre el pri-
mer partit de la lliga, diumen-
ge a Tàrrega (1-0). Fou un
duel igualat que es va resol-
dre per un petit detall en una
jugada del primer temps en
què els visitants van estar un
xic indecisos. 
L’equip de Teixidó fou més
incisiu a la represa però
sense claredat suficient per
poder trencar el dispositiu
defensiu d’un Tàrrega que va
posar molta gent per darrera
de la pilota esperant el con-
traatac.
Fou la primera derrota. A l’e-
quip li fan pocs gols, però també en marca pocs.

Diumenge, nou examen. La
victòria seria important per
recuperar la dinàmica guan-
yadora. A més, la Rapitenca
ha d’intentar millorar respec-
ta l’anterior actuació a la
Devesa.
La novetat ha estat el fitxat-
ges de Javi Ramos. Labrado
és baixa. La notícia positiva
és la recuperació dels juga-
dors lesionats. Teixidó ja
entrena amb el grup. I
Callsarisa ja s’ha recuperat
de la lesió a Tàrrega. 

Javi Ramos (Benamiel)
va debutar. Labrado,

que ha marxat al
futbol anglès, és baixa.

Novetats

La Rapitenca va perdre
a Tàrrega i per això
necessita el triomf
diumenge vinent.

Primera derrota

L’equip de la Ribera no reacciona

No hi ha manera
FC ASCO

L’Ascó no pot revertir la
seua situació. Diumenge
passat va empatar contra el
Reddis, a casa, en els
darrers minuts. 
El filial reusenc va estar molt
ben posat al primer temps,
quan va dominar la pilota i
va fer el 0-1 (Jordi Prades).
A la represa, l’Ascó va millo-
rar pel que respecta a la
intensitat en el joc. El
Reddis va cedir metres
especulant més amb la
situació del partit i va espe-

rar la rapidesa dels seus
jugadors per contraatacar. 
L’Ascó ho va intentar però
fou massa precipitat i no va
poder concretar les darre-
res passades, les definitives
per arribar amb més perill.
Era en temps afegit quan
els asconencs van empatar.
Es va salvar un punt però el
d’inflexió no arriba. 

Els de Viñas només
han sumat 2 punts de
15 i ara estan lluny de

les expectatives
creades.

2 punt de 15

En temps afegit, Albert
va salvar un punt quan

va marcar l’empat,
diumenge passat.

L’Ascó es desplaça a
Valls.

A Valls

Albert Viñas, tècnic de l’Ascó.Teixidó pot tornar a la convocatòria.
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Edu Aguilar va marcar els quatre gols diumenge, contra l’O-
límpic (4-3). I ha fet els sis darrers de l’equip, en tres jornades.
Diumenge passat, amb gran ambient a la Fanecada, amb l’afe-
git de la presentació del futbol base, els canareus van obrir el
partit molt aviat. I en cinc minuts, van encarrilar-lo amb el 2-0.
L’Olímpic va decidir ajustar el terreny de joc i juntar línies, però
l’Alcanar, amb velocitat per les bandes, va trencar per l’esque-
rra amb un Adrià fabulós. I així va decidir amb dos gols més.
Edu Aguilar només culminava les brillants assistències que va
rebre. Amb el 4-0, tot semblava sentenciat. Però l’Olímpic no va
renunciar i, amb orgull i amb l’Alcanar acomodat, es va posar
dins del partit tot i que sense temps per empatar. Jacob, Guiu
i Narcís van marcar els gol de l’Olímpic.

‘Pòquer’ de gols d’Edu Aguilar,
contra l’Olímpic de Móra d’Ebre

6 DE 6

Jordi Rojas fou jugador de l’Ametlla, l’Ascó i el Corbera. I
com a tècnic va estar al Remolins-Bítem i a l’Ascó, pel que
respecta a les Terres de l’Ebre. La temporada passada va fer
història a la Canonja amb una classificació final mai conegu-
da en el club tarragoní. No obstant, un cop va acabar la lliga,
va considerar que havia finalitzat una etapa. I el seu segon,
Joan Zaragoza, va acceptar la proposta per ser el primer en-
trenador. La junta, no obstant, ha decidit ara buscar un revul-
siu i ha parlat amb Rojas perquè torni. I l’ha convençut. Jordi
Rojas torna a la banqueta de la Canonja i aquest cap de set-
mana ja debutarà amb l’equip blanciblau. 

La dinàmica de resultats de l’equip del camp de Tarragona
ha comportat aquest canvi.

Jordi Rojas, nou tècnic 
de la Canonja

TORNA

El Gandesa va trencar el malefici a casa després de tres
derrotes. Va empatar amb el Cambrils (1-1) en una confrona-
ció en la que, segons Enrique Alaixendri, tècnic del club de la
capital de la Terra Alta, “vam dominar i vam tenir més opcions
que un Cambrils que va aprofitar la única que va disposar.
Malgrat rebre el gol, va haver una bona resposta i vam insis-
tir fins trobar el premi amb l’empat”. L’equip li costa molt a ca-
sa i, en canvi, s’adapta millor fora. Per Enrique, “el que hem
de veure és que la categoria és molt competitiva, amb equips
amb molta qualitat i també ofici que saben a que juguen. No
és fàcil, en general, sumar punts i per això hi ha tanta igual-
tat. Es cert que ens està costant però també penso que es-
tem millorant i diumenge vam demostrar-ho”. 

El Gandesa suma el primer punt 
com a local, en la present lliga

CONTRA EL CAMBRILS

El Roquetenc va veure frenada
la seua trajectòria de victò-
ries. Fou contra el poderòs
Morell (2-4). Un partit vibrant,
intens i que no va tenir la se-
gona meitat que s’esperava
arran de l’expulsió de Frankilin
(35’). 

El Roquetenc va avançar-se

en el marcador, amb gol de
penal de Brigi. Empataria Pa-
llarés amb un tret ajustat al
pal curt. Era el fí de la imbati-
bilitat del Roquetenc. 565 mi-
nuts. El partit estava igualat.
El Roquetenc es va refer i va
posar-se per davant amb un
gol, de qualitat, de Trullen.

Però llavors va arribar la juga-
da polèmica. Falta de Fran-
klin, clara, i segona targeta,
també clara. L’àrbitre, Manolo
Miras, va xiular-la fora. L’as-
sistent va acabar dient que
dins. Les imatges de Canal
TE mostren que la infracció
es produeix fora. Cazorla va

transformar el penal. A la re-
presa, amb deu, el Roquetenc
va poder fer el 3-2. Però el
Morell, amb ofici i la qualitat
que té, va crear més opcions
i va sentenciar amb el 2-4.

Una decisió de l’assistent canvia
la dinàmica del Roquetenc

El Morell, amb superioritat numèrica, va remuntar a la represa (2-4)

EL RÈCORD: 565 MINUTS SENSE REBRE CAP GOL

La Cava i Alcanar són dos
clubs històrics del nostre te-
rritori. Dos clubs fidels repre-
sentants de la passió i el
sentiment pels colors d’un
club, d’un poble. Tots dos
s’enfronten diumenge. Es un
clàssic. I amb molts al.li-

cients. La Cava buscarà el
primer triomf a casa on en-
cara no ha guanyat. L’Alca-
nar, el tercer seguit en la lli-
ga després d’enlairar-se
amb els darrers resultats.
Un gran derbi. La Cava va
sumar un empat en la seua
visita a Salou (1-1). Jaime va
marcar pels ebrencs que van

anar de menys a més i que,
a la represa, amb els canvis,
van ser més incisius. El Sa-
lou empataria aprofitant una
indecisió visitant. Jaime, a
darrera hora, tindria l’opció
per haver pogut guanyar.

Eric, Alex i Jordi Rovira
van ser les baixes.

Diumenge, la cita amb el

nostre futbol: la Cava-Alca-
nar. 
“Un rival molt complicat per-
què té molta qualitat i ofici.
Haurem de jugar amb molta
intensitat, il.lusionats en po-
der sumar el primer triomf a
casa”, deia Sergio Navarro,
tècnic del Club Deportiu la
Cava.

La Cava-Alcanar, torna 
un clàssic ebrenc 

La Cava va empatar a Salou, en la jornada passada (1-1)

REDACCIÓ

SEGONA CATALANA

El Jesús i Maria creix. Era
de preveure amb l’artilleria que
disposa i amb un equip encara
més potent que en la lliga pas-
sada, quan va fer història. 

Diumenge passat va vèncer
el Catalònia (3-0). Un partit in-
tens i igualat en el primer
temps, en el que els locals van
sortir amb molta empenta i
van gaudir de diverses possi-

bilitats de gol. Però el seu im-
puls, amb els minuts, va min-
var perquè el Catalònia va te-
nir més presència al mig del
camp i, així, va poder crear
dues opcions. Però no va mar-
car i, dins de l’equilibri del
duel, el punt d’inflexió es pro-
dueix quan Pier, en el llança-
ment d’un córner, va aconse-
guir l’1-0. Era el minut 45. Un

defensa visitant va pentinar la
pilota. Un gol psicològic que
va fer mal al Cata que no va
poder reaccionar a la represa.
El Jesús i Maria, més posat,
va ficar més distàncies amb el
2-0, obra de Chicho, amb una
canonada amb la seua cama
esquerra. Els visitants van
gaudir de la seua opció per en-
trar en el partit, però no van

aprofitar-la. I amb el Jesús i
Maria abocat va arribar el 3-0,
de Geira, jugador que està en
un gran moment, com des
que va arribar. 

El J. i Maria, amb tres victò-
ries seguides (10 punts de 12)
ja trau el cap. Amb la moral
que donen les victòries visita
un Olímpic necessitat després
d’haver sumat 1 punt de 15. 

L’Aube torna a bategar amb força
El Jesús i Maria guanya el Catalònia (3-0) i ja ha sumat 10 punts de 12

SEGONA CATALANA

El Roquetenc va fer l’1-0 arran d’un penal.

CANAL TE

Els locals buscaran el
primer triomf com a
locals. L’Alcanar, el
tercer seguit en la lliga.

Diumenge vinent

Amb el 2-1, l’àrbitre va
xiular falta de Franklin,
fora l’àrea. L’assistent va
decidir que era penal.
Fou la segona targeta. A
la represa el Morell va
decidir.

Jugada clau

Propera jornada: el Jesús i
Maria visitarà diumenge

un Olímpic necessitat

A Móra d’Ebre

Li ha costat al Remolins-
Bítem trobar la fòrmula d’a-
daptar-se a la nova tempora-
da. Encara li queda molt per
davant però, de moment, ha
fet el més important: enlai-
rar-se. Diumenge va sumar
el tercer triomf seguit, al
camp de la Canonja. Un par-
tit de lluita, agressivitat, de
contacte, de compromís, d’i-
dentificació... de tot el que

va oferir un R. Bítem que en
ocasions s’ha vist mancat
de tenir-ho i que, per aquest
motiu, no ha pogut mostrar
les seues possibilitats reials.

Nacho Pérez, tècnic del R.
Bítem, comentava que “tres
punts importantíssims, no
només per la victòria, sinó
de la manera que s'aconse-
gueixen, ja que l'equip va es-
tar a un nivell molt alt de

concentració, intensitat i de
treball defensiu, i al final es
va poder aconseguir el pre-
mi del gol”. Cristian, en
temps afegit, feia un gol
molt valuós.

De cara a la propera jor-
nada, cal esperar l'evolució
de Jota, que possiblement
aquesta setmana comenci a
entrenar amb la resta de l'e-
quip. El Remolins-Bítem

rebrà el Vila-seca, un partit
que no ha de ser trampa. Fi-
nalment, dir que, tot i les
amenaces de la setmana an-
terior fetes pel vicepresident
del Bonavista, no va haver-hi
cap incidència diumenge al
camp del Bonavista. 

Ara sí, Remolins-Bítem
Amb caracter i implicació, victòria a la Canonja (0-1)

SEGONA CATALANA

Tercera victòria seguida de
l’equip de Nacho Pérez.
El masdenvergenc
Cristian Arasa va fer el gol
al minut 94.

Línia ascendent
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El Camarles va empatar a Ulldecona en una confrontació en què
els dos equips van lamentar l’actuació del col.legiat: “no va tenir
autoritat i no va estar bé per cap dels dos, amb decisions deter-
minants”. En aquest sentit, el Camarles va protestar un gol anulat
a Marc Prades, “de forma increible, quan la passada venia des de
la línia de fons i ell entrava des de darrera. Hagués estat el 0-2 i,
ja a la segona part, hagués pogut decidir”. Després d’un primer
temps igualat, a la represa, Gabi Regaña va fer un gran gol, amb
Pau, porter juvenil de l’Ulldecona que debutava, un xic avançat. En
una jugada marca de la casa, Yassine empatava però el ‘pichichi’
Marc Prades va posar l’1-2 al marcador. En els darrers minuts, de
penal, Ruben feia el 2-2. El Camarles rebrà diumenge el S. Bàrba-
ra, equip que porta set punts dels darrers nou.

El Camarles suma un punt a Ulldecona i
diumenge juga a casa amb el Santa Bàrbara

TERCERA CATALANA

L’Aldeana va acceptar el canvi d’ordre que li va proposar el Móra la
Nova per poder jugar, dissabte passat, a casa, coincidint amb la
Fira. Els hagués tocat jugar tres partits fora seguits. I, per la seua
part, el Sant Jaume també ha de jugar, com a local, fora per la re-
sembra de la gespa. Per tant, va haver-hi acord i diumenge es can-
via l’ordre. Es jugarà a l’Aldea. D’altra banda, l’Aldeana va perdre
dissabte passat a Móra la N.en un duel que va tenir una jugada
clau. Els locals es van posar per davant amb el 2-0. Cristian, però,
va reduir distàncies. I ja a la represa, un penal que va significar ex-
pulsió d’un jugador local, va aturar-lo Marc, porter morenc. Fou la
clau. Després, amb espais, el partit trencat i amb igualtat numèri-
ca, el Móra va sentenciar amb el 5-1. Paciència i confiança. Però
aquesta ja sé sap que ha d’anar acompanyada de bons resultats. 

Canvi d’ordre en el partit 
Sant Jaume-Aldeana

TERCERA CATALANA

Perelló i Vilalba van empatar (2-2). Una jornada més, els perello-
nencs segueixen sense perdre. Diumenge, però, van estar prop de
fer-ho. El Vilalba, amb ofici i potència a la seua davantera, amb Yalti
i Abdul, i Bernabé a la mitja punta, va saber rendibilitzar el seu plan-
tejament i va posar-se amb el 0-2, gols de Yalti i d’Abdul (p). I amb
el 0-2, els de Gaspar van tancar files i van tirar d’ofici, intentant tra-
var el partit. El Perelló va ser més pacient en la creació que en la jor-
nada anterior, va millora en aquest sentit i es va posar dins de la con-
frontació amb el gol de Tudela, de penal (el primer local amb gespa
artificial). Va insistir i l’empat va arribar al final. Amb protestes visi-
tants perquè “no van ser esportius. El nostre porter va llançar la pi-
lota fora perquè atenguessin a un company. I no van tornar-la”. 

El Perelló remunta i empata amb el Vilalba,
amb polèmica al final

TERCERA CATALANA. SEGUEIX SENSE PERDRE

El Deltebre segueix sense guanyar a casa. Fora es mostra com
un equip molt ferm defensivament, però a casa, quan ha de res-
pondre, té més dificultats. I això que va tornar a avançar-se en el
marcador, amb gol de Bonilla. El Pinell, però, va oferir el seu mi-
llor registre i més en un camp gran. La clau fou que Julio empa-
tés poc després de l’1-0. Sergi Rodriguez, que ha recuperat l’ol-
facte golejador, va marcar l’1-2 abans del descans. Un gol que va
fer mal al Deltebre. A la represa, amb espais, els pinellans van ras-
car en la ferida i van crear més possibilitats, sentenciant amb els
gols de Toni i d’Amadeu, aquest darrer ja al final. Segon triomf se-
guit d’El Pinell que s’enlaira. El Deltebre ha de millora a casa si vol
fer bons els resultats d fora. 

El Pinell afronta el derbi de diumenge 
amb les piles carregades. Va vèncer a Deltebre

TERCERA CATALANA

L’Horta, l’invitat sorpresa
ES UN DELS QUATRE LIDERS

El Sant Jaume, liderat per Joel al centre del camp, es va
avançar en el marcador al primer temps, al camp de la Cala.
I va perdonar. I a  la represa va pagar-ho car quan l’Ametlla
va reaccionar, va gaudir de més possibilitats i va empatar
amb el gol de Morillo, de penal. Avraham va marcar el 2-1 ja
en la recta final de la confrontació. Una victòria treballada
pels caleros davant d’un Sant Jaume que “va oferir molt bo-
na imatge”. Però és la tercera derrota seguida de l’equip de
Harri i això ja genera dubtes i fins i tot que es questioni el cos
tècnic. L’Ametlla, per la seua part, empatat a punts, és líder.
Tot i les vuit baixes, i amb Morillo i Avraham minvats, la plan-
tilla demostra que és competituva i completa i està responent
a les adversitats. La Cala progressa i torna a ser un conjunt
capdavanter a la categoria, amb una politica localista que re-
flecteix la feina dels planters. I que no acabarà aquí.

Dubtes a Sant Jaume per la 
dinàmica de resultats 

TERCERA CATALANA. DERROTA A LA CALA

Roberto va fer dos gols de la Sénia, al camp del Corbera (1-3).
Jugador ràpid i vertical, ha demostrat les seus condicions en
aquest inici de lliga. Però marxa. Ha fitxat amb el Sant Jordi. Un
contratemps important per un equip que s’ha consolidat a la part
alta de la taula, sent un dels líders. La Sénia rebrà en la jornada
vinent el filial del Catalònia. L’equip d’Albert de la Vega va perdre
a casa contra el Godall, en la jornada passada. Era un partit amb
doble valor de punts en la lluita per sortir de la part baixa de la
taula. El Godall va avançar-se amb el 0-2. El duel va obrir-se i el
Cata va refer-se amb l’empat. Hagués pogut passar de tot però
fou el Godall qui va sumar el primer triomf. Partit amb jugades
polèmiques i certa tensió. Els punts ja són necessaris. 

Roberto, el Messi senienc,
marxa al Sant Jordi

TERCERA CATALANA

Diumenge, l’Ampolla rebrà l’Ametlla. Tots dos equips estan em-
pats a 16 punts al capdavant de la taula, dins de la igualtat exis-
tent al grup. Els caleros són ara liders per golaverage. Serà, sen-
se dubte, un dels partits més atractius de la jornada.
L’Ampolla va empatar diumenge passat al camp del Sant Bàrba-
ra (1-1) en un duel vibrant, intens, emocionant i incert fins el final.
Fidel va avançar el Santa Bàrbara, aprofitant una bona jugada
d’Oscar Masdeu, molt ràpid. L’Ampolla va reaccionar i va poder
empatar abans del descans, per les ocasions creades. La tem-
peratura del duel, possiblement perquè va tolerar-se, va pujar
perquè els dos equips van buscar el gol i van tenir ambició. Ama-
do, amb un gol marca de la casa, va empatar. El partit va quedar
obert. l el Santa va gaudir de les opcions més clares però l’Am-
polla també va avisar, reclemant un penal no xiulat a Amado. Al
final, empat just perquè cap dels dos mereixia perdre.

L’Horta va golejar el Tivenys (5-0) obtenint la tercera victòria
seguida. I la quarta jornada sense rebre cap gol. Això és fruit
al compromís, la implicació i la identificació dels jugadors i
del tècnic en una temporada en la que, després dels proble-
mes i la incertesa pel futur del futbol, l’equip està superant,
en set jornades, les expectatives que es podien esperar.

Defensivament, amb contundència, i ofensivament
amb creació i amb un Aubanell
que s’ha convertit en el ‘killer’,
l’Horta creix. Davant del
Tivenys, Aubanell (2), és el pichi-
chi, Sergi Otero, Sisco van ser
els golejadors. Un dels gols fou
en pròpia porteria. 

Dos dels líders s’enfronten:
l’Ampolla rebrà l’Ametlla

L’AMPOLLA VA EMPATAR A SANTA BÀRBARA

Prova per a l’Horta en
la propera jornada, en
el derbi a El Pinell

El derbi

ELS NANS NEIXEN PER TOTS ELS
COSTATS. Se les prometien l’Ascó i
la Rapitenca per a liderar la Primera
catalana pel seu potencial i pressu-
post, però el Tàrrega agafa avantat-
ge i és molt difícil que se li escape
l’ascens. Vista Alegre i Sants apunten
com a candidats per a la promoció i
Reddis, Torreforta i Valls, que vaig dir
que farien un bon paper, estan als
primers llocs. L’Ascó pateix més per no baixar que per
pujar. I la Rapitenca allunyada del primer lloc. Aquesta
lliga, en solament set jornades, està dictant sentència. 

QUE GUANYI LA LLIGA EL LLEVANT. Sóc del Barça
com tants i tants. Però sóc un romàntic dels modestos.
Desitjo de tot cor que guanyi la lliga el Llevant, encara
que això és gairebé impossible, però em recorda, dels
anys 80/84, que el Bilbao va guanyar dos títols, i la
Real, dos més.

NO ES BO SORTIR A LES PORTADES. El fet de sor-
tir en plena portada de l’Sport va comportar que s’ho
van creure i després passen aquestes coses, es perd
la imbatibilitat. No obstant, cal destacar que el rècord
del Roquetenc és de sis jornades i molts el voldrien
tenir.

LA MILLOR LLIGA DEL MÓN. Quarta catalana, Grup
19; Flix, Batea, Bot, Benifallet, Tivissa opten pel play
off d’ascens. De moment, els partits han estat calmats
però en les següents jornades, la temperatura incre-
mentarà, segur. Les darreres d’aquesta primera fase
seran autèntiques finals; en aquesta lliga si que hi ha
salsa.  

QUIN SERÀ EL PROPER ENTRENADOR DESTITUÏT?
Tres entrenadors de la Segona catalana estan questio-
nats. I quan es porten set jornades, dos ja han estat
destituïts. A Vilaseca i a la Canonja han caigut els dos
primers; José Luis Guerra i Jordi Rojas, aquesta setma-
na, ocupen les banquetes d’aquests equips. El curiós
és que Jordi Rojas arriba a la Canonja per quarta oca-
sió. Peculiar també és que el tècnic destituït era el seu
segon, la lliga passada. Es confirma que els equips de
les Terres de l’Ebre van fer bé els seus deures, cap
destituït de moment al nostre territori.

LA SÉNIA PERD A UNA DE LES SEUES 
ESTRELLES. El jugador que quan era juvenil va fer 41
gols, Roberto, deixa la Sénia per segon cop en plena
temporada. I li passarà com en la campanya passada,
tocant més la banqueta. Va al Sant Jordi. Aquest és un
exemple clar d’un jugador com tants que deixa el club
de la seua vida per anar a una altra entitat, ser un des-
conegut i a sobre no jugar de titular. Mentrestant, exis-
teix l’antitesi, Marc Prades a Camarles. Ha rebut un
munt d’ofertes i segueix en el club del seu amor. 

TOT EL FUTBOL-7, A INCOMPETICION. Equips de
les Terres de l’Ebre que juguen als tornejos de futbol-7
a través del Consell del Montsià i del Baix Ebre estan ja
a la web d’icompeticion amb els resultats a les poques
hores de concloure els partits. Els campions de cada
grup no tenen premi. A veure si dels Consells se’ls oco-
rreix fer un play-off final amb els campions del Montsià
i Baix Ebre.

BOFETADAS PELS DESCENSOS. Aquesta és la llista
dels candidats clars per al descens: Calafell, Olímpic,
Catllar, Camp Clar, Cambrils, Vilaseca i Bonavista, set
equips per a quatre o tres descensos depenent si puja
el que promociona a la Primera catalana. Els equips
estan nerviosos, destitucions, fitxatges cada setma-
na... aquesta temporada l’emoció estarà per la part
baixa, menys la plaça que ocupa un equip, el Bonavista.
Falten tres, de moment. La llista dels meus candidats
està aquí. En unes setmanes descobrirem la llista defi-
nitiva. 

El gol és amor

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

Móra Nova-Corbera (16.30 h)
Aldeana-Sant Jaume (18 h)
Tivenys-Ulldecona (15.45 h)

Diumenge
Vilalba-Deltebre (15.45 h)
Godall-Perelló (15.45 h)
la Sénia-Catalònia (16 h)

Ampolla-Ametlla (16.30 h)
Camarles-S. Bàrbara (16 h)

Pinell-Horta (16 h)

RESULTATS
7a jornada Tercera catalana

Ametlla-Sant Jaume 2-1

Horta-Tivenys 5-0

Mora Nova-Aldeana 5-1

Catalònia-Godall 2-3

Perelló-Vilalba 2-2

S. Bàrbara-Ampolla 1-1

Ulldecona-Camarles 2-2

Corbera-la Sénia 1-3

Deltebre-Pinell 1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ametlla 7 18 5 16

2. Ampolla 7 15 4 16

3. Horta 7 19 10 16

4. la Sénia 7 15 9 16

5. Perelló 7 12 6 13

6. Pinell 7 17 9 12

7. Vilalba 7 15 11 10

8. Ulldecona 7 11 12 10

9. Camarles 7 11 10 9

10. S. Bàrbara 7 9 10 9

11. Móra Nova 7 15 11 8

12. Deltebre 7 12 11 8

13. Corbera 7 12 16 8

14. Sant Jaume 7 9 11 6

15. Aldeana 7 10 16 6

16. Godall 7 11 22 5

17. Catalònia 7 7 27 3

18. Tivenys 7 6 24 2

Tercera catalana

RESULTATS
5a jornada Quarta catalana. Grup 19
Benissanet-Flix 0-2
Batea-Tivissa 2-2
Arnes-Ascó 4-2
Rasquera-Benifallet 0-3
Bot-Ginestar 0-1

PROPERA JORNADA
Diumenge

Flix-Bot (16 h)
Tivissa-Benissanet (16 h)

Ascó-Batea (16 h)
Benifallet-Arnes (16 h)

Ginestar-Rasquera (16 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Flix 5 15 5 13
2. Benifallet 5 10 4 12
3. Tivissa 5 13 9 10
4. Batea 5 17 11 9
5. Bot 5 9 7 5
6. Benissanet 5 6 11 6
7. Ascó 5 7 9 4
8. Ginestar 5 6 10 4
9. Arnes 5 6 13 4
10. Rasquera 5 3 13 0

RESULTATS
5a jornada Quarta catalana. Grup 20
Campredó-Atlas 4-1
Alcanar-R. Bítem 2-1
Deltebre-Roquetenc 0-5
la Galera-la Cava 0-2
Xerta-Jesús i Maria 1-3

PROPERA JORNADA
R. Bítem-Xerta (dissa 15.30 h)

Atlas-Alcanar (diu 17 h)
la Cava-Campredó (diss 16.45 h)

Roquetenc-la Galera (diss 16,30 h)
Jesús i Maria-Deltebre (diu 18 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Atlas 5 14 4 13
2. Campredó 5 15 4 12
3. Atlas 5 16 7 10
4. Alcanar 5 8 6 10
5. R. Bítem 5 17 5 9
6. la Cava 5 13 9 7
7. Jesús i Maria 5 7 8 6
8. Xerta 5 3 11 1
9. la Galera 5 4 15 1
10. Deltebre 5 3 31 0

Quarta catalana

Jugadors del Morell celebrant el tercer gol, dissabte a Roquetes.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El Roquetenc guanyava
2-1 quan es va quedar en
deu i l’àrbitre va xiular, a
instàncies de l’assistent,
un penal que fou el 2-2.

Jugada clau
PRÒXIMA JORNADA  

Gavà-Masnou
Europa-Santboià
Terrassa-Manlleu

Balaguer-Espanyol
Olot-Gramanet

Muntanyesa-Pobla
Vilafranca-Vilanova

Amposta-Cornellà (diu 17 h)
Rubí-Castelldefels

Vic-Prat

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Espanyol 11 7 4 0 24 7 25
2. Prat 11 6 3 2 20 7 21
3. Pobla Mafumet 11 6 3 2 13 5 21
4. Terrassa 11 6 3 2 21 16 21
5. Vilafranca 11 7 0 4 15 14 21
6. Manlleu 11 6 2 3 20 13 20
7. Cornellà 11 4 5 2 13 9 17
8. Europa 11 5 2 4 14 15 17
9. Olot 11 4 4 3 16 15 16
10. Balaguer 11 5 1 5 10 13 16
11. Rubí 11 4 2 5 15 17 14
12. Castelldefels 11 4 1 6 16 18 13
13. Gavà 11 4 1 6 13 17 13
14. Vic 11 3 3 5 10 12 12
15. Santboià 11 3 3 5 10 13 12
16. Muntanyesa 11 3 3 5 11 19 12
17. Gramanet 11 3 2 6 11 16 11
18. Masnou 11 2 4 5 15 22 10
19. Amposta 11 1 3 7 12 23 6
20. Vilanova 11 0 5 6 10 18 5

Tercera divisió RESULTATS
11a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Rapitenca-Igualada (diu 12h)

Vista Alegre-Tàrrega

Santfeliuenc-Júpiter

Reddis-Olimpic Can Fatjó

Valls-Ascó (diu 16.30 h)

Martinenc-Tortosa (diu 12h)

Olesa-Almacelles 

Iberiana-Viladecans

Sants-Torreforta

RESULTATS

7a jornada, Primera catalana

Torreforta-Iberiana 3-1

Júpiter-Vista Alegre 2-2

Ol. Can Fatjó-Santfeliuenc 1-0

Ascó-Reddis 1-1

Viladecans-Olesa 0-0

Almacelles-Martinenc 3-0

Tàrrega-Rapitenca 1-0

Tortosa-Valls 4-1

Igualada-Sants 1-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tàrrega 7 17 5 21

2. Sants 7 15 6 16

3. Vista Alegre 7 17 10 16

4. Reddis 7 11 6 14

5. Rapitenca 7 7 3 14

6. Valls 7 12 11 13

7. Torreforta 7 16 10 12

8. Martinenc 7 13 13 10

9. Ol. Can Fatjó 7 6 7 10

10. Igualada 7 14 15 9

11. Júpiter 7 12 11 8

12. Almacelles 7 11 13 7

13. Iberiana 7 11 15 7

14. Ascó 7 7 10 6

15. Santfeliuenc 7 8 11 5

16. Viladecans 7 7 13 5

17. Tortosa 7 8 16 4

18. Olesa 7 7 24 1

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Morell-Salou (16 h)
Calafell-Roquetenc (17 h)

Camp Clar-Gandesa (19.30 h)
Catalònia-Torredembarra (17 h)

Diumenge
la Cava-Alcanar (17 h)
R. Bítem-Vilaseca (16 h)

Catllar-Canonja (12 h)
Cambrils-Bonavista (17 h)

Olímpic-Jesús i Maria (17 h)

RESULTATS

7a jornada, Segona catalana

Roquetenc-Morell 2-4

Bonavista-Catllar 1-5

Torredembarra-Camp Clar 1-1

Canonja-Rem. Bítem 0-1

Vilaseca-Calafell 2-1

Gandesa-Cambrils 1-1

Salou-la Cava 1-1

Alcanar-Olimpic 4-3

Jesús i Maria-Catalònia 3-0

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Roquetenc 7 16 4 18

2. Morell 7 18 10 18

3. Alcanar 7 14 8 16

4. Torredembarra 7 13 5 14

5. la Cava 7 12 9 12

6. R. Bítem 7 14 12 12

7. Salou 7 9 9 10

8. Calafell 7 14 16 10

9. Jesús i Maria 7 12 14 10

10. Catalònia 7 14 13 9

11. Catllar 7 12 11 9

12. Camp Clar 7 8 10 9

13. Gandesa 7 14 14 8

14. Canonja 7 6 9 7

15. Cambrils 7 8 12 6

16. Olímpic 7 11 14 5

17. Vilaseca 7 6 17 3

18. Bonavista 7 5 19 0
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El diumenge passat es va
disputar la quarta i darre-
ra regata de Muletes de la

Lliga de les Terres
de l’Ebre.

Van participar
muletes de Deltebre, Sant
Jaume d´Enveja, Móra
d´Ebre, Amposta, Tortosa
i Cambrils.
La prova en categoria
femenina fou dominada
per la Muleta de
l´Associació esportiva
Xino-Xano de Deltebre
quedant en segon i tercer
lloc les dos muletes de
noies del Club Vent
d´Estrop de Cambrils.
En categoria masculina el
triomf de l'Associació
esportiva Xino-Xano fou
aclaparador col·locant les

seves dos muletes en pri-
mer i segon lloc, deixant
el tercer del podi a la
muleta del Club Nàutic
Amposta. 
Un cop fetes totes les
regates el triomf final de
la Lliga de les Terres de
l´Ebre ha estat, tant en

categoria masculina com
femenina, per a les mule-
tes de l´Associació espor-
tiva Xino-Xano de
Deltebre. Aquesta regata
finalitza la temporada de
rem en banc fix i dóna pas
a la temporada de rem
olímpic en banc mòbil. 

L’Amposta segueix sense
perdre i és segon a la taula,
amb vuit punts. Ha guanyat
tres partits i n’ha empatat
dos. La tercera victòria es
va produir a la pista de l’e-
quip andalús del Solúcar (24-
27).
Les dificultats per a l’equip
ampostí, en forma de bai-
xes, van ser considerables
però, tot i estar minvat d’e-
fectius, va respondre perfec-
tament al primer temps quan va imposar-se amb

certa claredat, obtenint
avantatge. 
Malgrat això, la manca d’e-
fectius, que va impedir fer
les rotacions habituals, i el
criteri arbitral, diferent al del
primer temps, van ajustar el
duel i les locals van empatar.

No obstant, l’ofici i la qualitat
de les ebrenques van aparèi-
xer a darrera hora i es va
poder confirmar el triomf. 
Van jugar: Manjavacas,
Domingo (2), Frnova (9),
Sara Garcia (5), Rios (5),
Uliaque, Ungureanu (2),
Galvez i Sara Alonso (4).

Lliga de les Terres de l’Ebre

Bons resultats del Gimnàs Alfaro

XINO-XANO, GUANYADORA

TAEKWONDO

CLUB HANDBOL AMPOSTA

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

El proper diumenge dia 30
d´octubre l´EMD de JESUS
organitza la cursa dels 10
km de Jesus. Aquesta prova
esta inclosa dins del circuit
Running Series, sent la últi-
ma. La prova consta d´un
circuit de 10 km pels
carrers del poble, aixi fent-lo
mes atractiu per al corredor
i per als acompanyants.
Durant la prova els corre-
dors es trobaran dos avitua-

llaments líquits i un de sòlid i
líquid al finalitzar la prova. La
recollida de dorsals es dura
a terme de les 9 del mati
fins les 10, a les 10:15 es
farà el briefing, i a les 10:30
es donarà la sortida de la
cursa, deixant un màxim de
temps per realitzar-la d1h i
15 min. Tan la recollida de
dorsals com la sortida i arri-
bada seran al Passeig josep
Puig, esfront del institut

escola Daniel Mangrané.
Tots els participants de la
cursa rebran una camiseta
tècnica conmemorativa de
la prova. Esperem una gran
paricipació, ja que al ser la
última prova del circuit run-
ning series, encara estan
molts del podis per definir.
Per a mes informació, a la
pagina web de l’EMD de
Jesús o al running
series.net.

Cursa 10 km
A JESÚS

Un altre pas endavant

Victòria valuosa contra el Mataró
Al Perelló, tot està enllestit per-
què es pugui celebrar demà
dissabte, a partir de les 18
hores, la vuitena edició de la
Milla Urbana. Enguany, s’espera
la participació de clubs de la
zona, així com esportistes vin-
guts d’arreu. 
Aquesta trobada esportiva s’ha
fet un lloc dins dels calendaris
esportius de la zona, durant el
mes d’octubre.
Hi haurà categories des dels
patufets fins a veterans, així
com masculina i femenina. 
Als tres primers classificats
se’ls donarà trofeus i també hi
haurà premi per al primer  local
en cada categoria. 
En la dels absoluts, s’ha esta-
blert una gratificació econòmi-
ca per als tres primers classifi-
cats (1r, 150 euros; 2n, 120
euros i 3r, 90). 
Per consultar més detalls sobre
el programa previst, podeu
adreçar-vos al web de
l’Ajuntament del Perelló:
http://www.elperello.cat o
també us podeu adreçar al tele-
fon 977 49 10 21.

Milla Urbana del Perelló

DEMÀ DISSABTE (18 H)

Inici de temporada molt dur
per a l'Handbol Tortosa que
diumenge passat va acon-
seguir una important victò-
ria davant d'un club amb
molta representativitat en
el món de l'handbol i amb
un equip a la pista que va
saber contenir l'embranzi-
da inicial de les tortosines.
Això va permetre veure un
partit d'un bon nivell. L'-

Handbol Tortosa, amb una
primera part seriosa i con-
tundent va fer una gran de-
fensa i un millor atac, però
un mal inici en la represa,
amb nerviosisme i mala
col·locació a la pista va
propiciar un empat del Ma-
taró. No va ser fins al minut
15 de la segona part quan
les tortosines van assentar-
se i van anar recuperant l'a-

vantatge perdut fins arribar
al resultat final. Dissabte vi-
nent, visita a la pista del Vi-
lanova del Camí. 
Van jugar: Estefi Ocaña i
Rebeca Troncho;   Núria Al-
bacar, Paula Alcaide, Jèsi-
ca Bertomeu, Jénifer Cor-
nejo, Cinta Gisbert, Neus
Figueras, Aida Rieres,  Ju-
dith Toro,   Noel Uriarte i
Maria Valldepérez.

L’Amposta descansa en la

propera jornada

Descans

Victòria contra el Solúcar per 24-27

Les tortosines s’imposen per 33-29

El diumenge passat, es va celebrar al palau
olímpic de Barcelona el trofeu Jóvens
Promeses de Taekwondo en la modalitat de
combat. I el Gimnàs Alfaro d’Amposta va pre-
sentar a cinc dels seus esportistes en la cate-
goria Júniors i Cadets assolint un total de qua-
tre medalles, dos de bronze i dos d’argent, en
la categoria de pes ploma. 
Daniel Fernandez va aconseguir la tercera
posició, obtenint una medalla de bronze. En la
categoria de pes pesat, Marc Omedes, va ser

tercer (medalla bronze). 
En pes super lleuger, Marc Princep Sanchez
(argent). Pes Mig,  Angel Pascua (argent) i
destacar el bon combat de Genís Gisbert.
Des del club s’ha informat que “aquests
esportistes i tots els altres que pertanyen al
nostre club de Taekwondo Alfaro ens fan sen-
tir molt orgullosos de les fites que estan asso-
lint, entrenats pel seu mestre Severiano
Alfaro. Es poden veure alguns d’aquests com-
bats a Youtube gimnasalfaro”.
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

MÒNICA BERTOMEU. DIRECTORA DE L’ONADA SERVEIS DE DELTEBRE
Des de 1992 i sobre
aquestes dates, comen-
cem a sentir parlar de La
Marató de TV3. Fundació
i entitats comencen tot
un seguit d'iniciatives per
a que el dia del progra-
ma sigui tot un èxit.
Però, el més important
és recollir els màxims
diners possibles per a la
investigació científica de
malalties que, ara per
ara, no tenen curació
definitiva. La mobilització
de la societat catalana
entorn de la Marató de
TV3 és un dels trets
fonamentals de l'èxit del
programa, i que enguany
es centra en la Donació i
Trasplantament d'òrgans
i teixits. Des de l'Onada
de Deltebre (organització
especialitzada en la pres-
tació de tot tipus de ser-
veis dirigits a la gent
gran) porten des de
2008 col·laborant amb
aquesta causa i enguany,
no ha estat menys. Així,
per a aquest any han
organitzat una sèrie d'ac-
tivitats encaminades a
recaptar diners per a La
Marató, on el plat fort
ens el proposen demà
dissabte, 29 d'octubre,
amb el concert benèfic
de Joan Rovira (Zoco) al
Centre Cívic de Deltebre
a les 22 hores. Per tenir
més informació sobre la
iniciativa del concert,
avui a l'entrevista del
Més Ebre, comptem amb
Mònica Bertomeu, direc-
tora de l'Onada de
Deltebre.
Més Ebre: Un dels ele-
ments fonamentals que
fan que cada any La

Marató de TV3 sigui un
èxit són iniciatives com
la vostra. Com heu pen-
sat aquest concert?
Mònica Bertomeu: El
concert amb Joan Rovira
vam creure que seria una
bona manera d'engres-
car a tot tipus de públic,
i d'una forma lúdica
col·laborar en una causa
tan important, com és la
d'ajudar a persones que
ho necessitin. Laura
Otero, Educadora Social
del centre, seguia la
música de Joan i sabia

que en més d'una ocasió
havia fet concerts solida-
ris, per exemple el
d'AFATE. Va contactar
amb ell, i la seva mateixa
il·lusió és la que ens ha
donat encara més força
per tirar endavant la
idea. El concert serà
assegut i adreçat a tots
els públics. A l'hora que
també estem treballant
per posar una barra.
També voldria recordar,
el fet que abans que
Joan, cantarà Olga Pes,
ella ve de Tarragona i

col·laborarà a que tots
passem una gran estona.
ME: Els treballadors de
l'Onada organitzeu les
activitats, però els iaios
hi col·laboren?
MB: Participar a La
Marató, per a nosaltres
representa estar
col·laborant amb l'entitat
solidària més important
de Catalunya. Aquesta
satisfacció és trasllada
als iaios i iaies que estan
amb nosaltres i ells
mateixos són els primers
en saltar de la cadira per

posar-se a ajudar. Són
conscients de la
importància que té
aquest dia, perquè molts
d'ells saben que és La
Marató i també se'ls hi
ha explicat.
ME: D'on és treu l'ener-
gia per ser solidari?
MB: Les Onades ens
considerem solidàries, i
som els primers en mou-
re’ns per causes com
aquesta. En aquest cas
el concert a Deltebre
s'organitza des de
l'Onada de Deltebre,

però val a dir, que totes
les Onades participen en
activitats per recollir tots
els diners que es puguin,
Els iaios estan treballant
en tallers per fer dife-
rents coses;  des de
l'Onada de la Ràpita s'or-
ganitzarà un mercadet
benèfic amb tots aquells
objectes que la gent ens
porti (han d'estar en bon
ús); des de la
d'Ulldecona ja han pen-
sat en un partit de futbol
i un altre concert; a
Tarragona faran un sopar
benèfic. En definitiva, ja
veus no parem i nosal-
tres contents. L'any pas-
sat entre totes les
Onades es van recollir
10.000 euros, d'aquests
3.000 van sortir de
Deltebre. Som solidaris.
ME: Quan es treballa tan
dur pera aconseguir un
objectiu. D'alguna mane-
ra s'espera alguna cosa
a canvi, que espereu
vosaltres d'aquesta ini-
ciativa del concert?
MB: No volem enganyar
a ningú; s'ha fet, s'està
fent i és farà molta feina,
però la veritat és que vol-
dríem veure el Centre
Cívic ple de "gom a
gom". I també, posats a
demanar, que ens vin-
guessin a gravar i sortir
el dia del programa.
Sabem que hi ha moltes
iniciatives a tota
Catalunya i no sabem si
passarà, però ens agra-
daria molt. Les Onades
participem des de 2008
amb La Marató de TV3 i
seria una alegria veu-
re'ns aquell dia tan espe-
cial.

JESÚS RUIZ
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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 Burgos, 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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Mil fulls, bolets i mozarella a la salsa cremosa de pesto

Ingredients
Salsa de Pesto:
Alfàbrega
Pinyons
Formatge Parmesano
Alls
Crema de Llet
Oli d`oliva verge extra

Guarnició:

“Pimientos del Padrón”
Tomaquet del terreno
Olives negres.

Mozarella de bufala
“Entraña” ( carn de ve-

della tallada a la manera
argentina, si no en tro-
beu aquet tipus de carn,
podeu fer-ho amb filet de
porc o vedella)

Bolets de temporada
Sal
Pebre mòlt.

Aquesta recepta que-
da molt  ben emplatada
en un p lat  rodó,  a ser
possible d`una tonal i tat
neutra o transparent, ja
que d`aquesta manera
resa l taran e ls  co lors
que compor ta aquest
plat.

Es un plat molt senzil l
que no comporta dif icul -
tat.  En pr imer l loc pre-
parar iem la sa lsa cre -
mosa de pesto,
barre jar iem tots e ls in -
gredients excepte la
crema de l let en una ba-
t idora o robot de cuina,
( d`ol i no en f iqueu molt
ja que la crema de l let i
l`ol i no es porten massa
bé) seguidamentt incor-
porariem la pasta resul-
tan ( pesto), a la crema

de l let, ho portariem al
punt  d`ebul l ic ió i  quan
t ingués la  cons istènc ia
dess i t jada,  ho reser -
vem.

Marcarem tomba i
tomba 3 trossos “d`en-
traña” a la planxa i  e ls
bolets de temporada,

( en aquest cas ho fa-
rem amb xampinyons i
unes g í rgoles de cu l t iu
ecològic.

Després montem e l
mi l fu l les de la  següent
manera:  una ta l lada
“d`entraña”, damunt els
bolets i  damunt del bo-
lets una rodanxa de mo-
zarel la, repetim l`opera-
c ió un pare l l  de
vegades.

Preparem en una safa-
ta per a fornejar i ho po-
sem 3 minuts al  forn a
180º.

Ho tre iem del  forn i
emplatem amb e ls “p i -
mientos del padrón” i el
tomaquet passat per la
planxa. Saltejem amb la
crema calenta de pesto
i  acabem el  p lat  mb
unes ol ives negres t ira-
des per damunt.

«Primentons i Tomates». Avui: Mil fulls “d`entraña”.

Per aquesta tardor tan
suau que estem pas-
sant hem pensat en un
plat que fusione gustos
propis d`aquesta tem-
porada, pero en tocs
més bé primaverals.
És un plat molt medite-
rrani que combina els
formatges, pesto, oli-
ves negres, etc., amb
la carn de vedella, cre-
an una fusió que de se-
gur us resultarà una
delícia per al paladar.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ALEIX BELTRAN

«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.

Albiol Palles, Francesc     Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

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

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

Ferreres Puchol, Mª del Carme   Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977510348   

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

Xavier Ferre - Lluis Ferre        Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

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

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

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

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

20º 12°PLUJARUIXAT

TERRES DE L’EBRE

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Mar 
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Mar molt
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Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
Fins a migdia cel molt ennuvolat o cobert al quadrant nord-est, mentre que
estarà entre mig i molt ennuvolat a la resta del país. A partir de llavors la
nuvolositat augmentarà progressivament d'est a oest fins a quedar molt
ennuvolat o cobert en general. 

Precipitacions 
Se n'esperen al llarg del dia a l'extrem nord-est. A partir de la tarda també
podran afectar a la resta del litoral i del Prelitoral. Seran d'intensitat mode-
rada, localment forta i acompanyades de tempesta. S'acumularan quanti-
tats abundants de precipitació a l'extrem nord-est (entre 20 i 50 mm en 24
hores), mentre que seran entre poc abundants i abundants a la resta del
litoral i Prelitoral.
A la resta del país a partir de la tarda són possibles alguns ruixats disper-
sos d'intensitat feble o moderada.
La cota de neu voltarà els 2600 metres. 

Temperatures 
Les temperatures mínimes seran entre lleugerament i moderadament més
baixes. Es mouran entre 0 ºC i 5 ºC al Pirineu, entre 3 ºC i 8 ºC al
Prepirineu, entre 7 ºC i 12 ºC a la depressió Central i al Prelitoral, i entre
14 ºC i 19 ºC al litoral.
Les màximes seran similars, o lleugerament més altes a l'interior.
Oscil·laran entre 9 ºC i 14 ºC al Pirineu, entre 16 ºC i 21 ºC al litoral, i entre
13 ºC i 18 ºC a la resta del país. 

Visibilitat 
Fins a mig matí serà entre regular i dolenta, amb nombrosos bancs de
boira i boirina a l'interior. A partir de llavors quedarà regular al litoral i
bona a la resta. 

Vent 
Bufarà entre fluix i moderat de components nord i est entre fluix i mode-
rat, amb cops forts al litoral.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
bufarà de component nord entre fluix i moderat amb cops forts.
Forta maror amb àrees de maregassa. Mar de fons del sud. 
Costa Central: 
bufarà de components nord i est, amb predomini del gregal a partir de mig matí.
Serà entre fluix i moderat, amb cops forts a partir de migdia. 
Forta maror al nord del sector. A la resta maror. Mar de fons del sud. 
Costa Daurada: 
al nord del cap de Salou bufarà de components nord i est, amb predomini del gre-
gal a partir de mig matí. Serà entre fluix i moderat, amb cops forts a partir de mig-
dia. 
Al sud del cap de Salou s'imposarà el component nord entre fluix i moderat, sobre-
tot de mestral fins a la tarda. A partir de llavors tendirà a girar a gregal. Serà
moderat amb cops forts. 
Maror amb àrees de forta maror. Mar de fons de sud a est. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Amb Venus transitant pel teu signe avui
trauràs la faceta més intensa que tens en l'a-
mor . El trànsit del Sol per la teva casa dotze
indica que el teu món emocional és intens.   

Taure
20/4 al 19/5

Avui, en assumptes d'amor, el més aconse-
llable és que actuïs amb la màxima discre-
ció que puguis . El teu criteri és fonamental
per apartar els mals hàbits de la teva vida .   

Bessons
20/5 al 21/6

Deixa que el temps posi els teus assumptes
sentimentals en el seu lloc . Qualsevol tipus
d'excitació nerviosa avui et perjudica més que
altres dies. 

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitant per la teva casa deu indica un
període favorable per utilitzar el teu magnetisme
personal amb mestratge. Solament una forma
de vida harmònica et pot donar equilibri.    

Lleó
22/7 al 22/8

Seràs eficaç i curós en les teves relacions
sentimentals. No voldràs que se  t'escapi
cap detall . Has de buscar l'equilibri interior i
posar en ordre les teves idees.

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de mercuri , Urà i el Sol per la teva
casa set indica que en la teva relació senti-
mental et trobaràs més segur i amb les idees
més clares.

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit de Venus per la teva casa set reflec-
teix que et poden sorgir noves oportunitats sen-
timentals. Potser coneixeràs algú del qual no et
pugis oblidar.

Escorpí
22/10 al 21/11

Entra aire renovador a la teva vida. Si no tens
parella coneixeràs gent nova. Urà i el Sol per
la teva casa cinc evitant bons aspectes al teu
signe et dóna més optimisme.

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes sentimentals no has de tenir
pressa ni permetre que la inseguretat oprimeixi
les teves decisions més importants. Bon
moment per fer una bona neteja del teus cos.

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Mercuri , Urà  i el Sol per la teva
casa tres indica que estaràs molt obert el dià-
leg i a viure trobades amb altres persones. Et
trobes en bona forma.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui viuràs sentiments intensos i contradicto-
ris, es una mica com tu t'agrada . Respecte a
la teva salut , has de buscar noves fórmules
per millorar el teu rendiment diari.

Peixos
19/2 al 20/3

En l'amor et guies per ideals però has de posar
límits a les coses o relacions que et puguin fer
mal . No siguis impacient , espera el teu
moment.

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. 90.000 euros 

Ref  705     
Tel 977 720 799

Freginals. Finca de 13820
m2, caseta de camp de

46m2 , cuina-menjador, bany
1 habitació. Aigua de pou

.Bones vistes. Ideal caçadors.
43.000 euros. 

Ref 1107 
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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El Grup Balfegó, de
l'Ametlla de Mar,  presen-
tava aquest passat
dimarts un projecte pioner
i innovador per promocio-
nar la seva marca, cons-
cients que la millor mane-
ra de publicitar el seu pro-
ducte és fent que el con-
sumidor el conegui direc-
tament. Com? Molt senzill,
aquesta empresa referent
al nostre territori, ha pre-
sentat 'Tuna Tour', una ini-
ciativa que comptarà amb
una inversió de prop d'1
milió d'euros, i el suport
institucional de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar a través de la regi-
doria de Turisme. A hores
d'ara no és nou, i ni molt
menys ho he inventat jo,
que per mantenir-se en un
mercat tant competitiu, on
qui no treu una flauta, treu
un pito amb pel. Ha estat
així, com aquesta empre-
sa líder a nivell internacio-
nal en la producció de la
tonyina vermella, ha pre-
sentat 'Tuna Tour', una ini-
ciativa que comptarà amb
una inversió de prop d'1
milió d'euros, i el suport
institucional de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar a través de la regi-
doria de Turisme. Però
estic convençuda que vos
moriu per saber més d'a-
questa iniciativa, jo vos ho
conto. La idea és cons-
truir un catamarà, res de

pasteres, amb capacitat
per transportar fins a les
granges una seixantena
de persones, i els que ho
desitgin podran nedar
amb les tonyines. El 60 a
la vegada no, en grups
reduïts, per tal que els pei-

xos no acabin patint les
conseqüències d'un grup
d'indocumentats, amb tot
l'amor del món. Però ja
sabem quan ens posem
quan fem o veiem alguna
cosa que no hem fet o no
hem vist mai, bé, a part

del ridícul. Jo no veig el
moment per poder agafar
viatge a l'apassionant món
dels "atuns" trucant a qual-
sevol agència o a través
d'Internet. M'imagino jo i
el grup reduït nedant entre
aquests animalons, que

molts, el més prop que els
hem tingut vius, ha estat
davant la tele mirant un
anunci de Calvo.
M'agradaria mirar-los a la
cara, tocar-los, ai, no sé!
A més sabent que no t'a-
rrencaran cap part del cos

trobo que és interessant
aquesta idea. 
Ara no podré dormir espe-
rant que ho posin en
marxa. Sóc així, que hi
farem! 
Una abraçada i a ballar
amb tonyines. 

Banyant-se amb tonyines
El Grup Balfegó de l’Ametlla de Mar proposa una iniciativa innovadora per promocionar el seu producte

DM

M’AGRADA

            


