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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L'ajuntament de la Ràpita
congela les taxes i baixa
l'IBI.

P5

Un grup de veïns de
l'Ampolla, contra
l'ampliació del port
esportiu.

P6

Esports

Roquetenc-R. Bítem, el derbi
per demà dissabte.

P11

L'Agrupació de Penyes i Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre ha decidit sumar-se a la iniciativa promoguda arreu de l'Estat per
l'Associació Internacional de Tauromàquia per aconseguir que les festes amb bous siguin declarades Patrimoni Cultural Immaterial de
la UNESCO. L'entitat ha fet arribar una proposta de declaració a tots els ajuntaments ebrencs amb l'objectiu de recollir el màxim nom-
bre de suports per tirar endavant un reconeixement que permetria "blindar" els tradicionals correbous. P3

«Blindem els bous 
de l'Ebre»

Adif està ampliant l'estació ferroviària central de les Terres de l'Ebre. Des del 1995
l'estació central no ha estat més que un baixador durant molts anys, fins que la mobi-
lització política encapçalada per l'Ajuntament de l'Aldea l'any 2009 desembocà en la
signatura d'un acord entre el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per
ampliar tots els serveis de l'estació. Ara ja està sent una realitat.                  P4

L'Aldea, en camí de ser l'estació central de l'Ebre

DARRERA HORA

Dani Andreu, alcalde de l’Aldea,
comunicava ahir avançada la tarde
que “fonts de l'empresa SANDO SA
s'han posat en contacte amb mi per
dir-me que dilluns es reinicien les
obres de la Variant de l'Aldea.He
comunicat aquesta noticia a tots els
components del consistori per com-
partir l'esperança de veure feta rea-
litat aquesta obra per la que tant
hem lluitat i patit totes les aldeanes
i tots els aldeans. El dilluns si tot va
com han acordat el Ministerio de

Fomento i l'empresa
SANDO SA, veurem
de nou reempendre
una de les obres mes
importants de la histo-
ria de l'Aldea. Que aixi
sigue i aixi ho espe-
rem, salut a tohom”.
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Molts cops els catalanistes
ens preguntem què hi fem al
parlament de Madrid? La res-
posta és senzilla: Poca cosa,
ja que tenim poc marge d'ac-
tuació política, ja sigui per
una qüestió demogràfica o
bé per una manca d'unitat
del catalanisme (autonomis-
ta de CiU, federalista del
PSC-ICV, o independentista
d'ERC).
Ara bé, mentre seguim
estant dins d'Espanya (i cada
cop en som més els que
volem un Estat propi) hau-
rem d'estar representats per
poder defensar polítiques
socials i nacionals.
Molts cops m'he referit a la
pobresa de Catalunya (hi ha
més aturats al nostre país
que ciutadans a la Comunitat
de Múrcia, La Rioja o
Cantàbria...), però avui em
referiré a una qüestió bàsica
des del punt de vista nacio-
nal: La llengua catalana.
Tots sabem que el PP
entrarà en força a Madrid i
que odia el català. Davant de
les agressions a l'escola en
català, o de les agressions a
TV3 al País Valencià hi ha
dues opcions: plantar cara,

com ha fet i farà ERC-RCat-
Catalunya Sí, o la tebior del
PSC i altres.
Ja vam veure com CiU va
pactar amb les majors una
rebaixa de la llei del cinema
promoguda per ERC. Altres,
com el PSC,  voten contra
l'oficialitat del català a
Europa ara que s'ha de modi-
ficar el tractat per incloure
llengües amb menys par-
lants de Croàcia. Si volem
defensar el català, voteu
aquells que diuen sí a l'esco-
la en català i al reconeixe-
ment de la nostra llengua al
cinema i a Europa! 

Felip Monclús i Arasa
Vocal d'ERC-Tortosa

Les eleccions estatals: 
Una oportunitat per 
a la llengua catalana

Opinió

Unió de Joves

S'està estudiant presentar candidatura davant la
Unesco perquè els bous de carrer siguen decla-
rats Patrimoni Cultural Immaterial. Tots a favor:
Generalitat, ramaders, penyes i associacions tau-
rines aniran de la mà per a demanar a la Unesco
la màxima protecció per als bous de carrer. 
Ja han començat els contactes amb diverses
comunitats autònomes i organitzacions taurines
nacionals. Això serà només si la festa obtinga la
qualificació de Bé Immaterial Cultura, prevista per
a final d'any.  
També aquí al territori, l'Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de les Terres de l'Ebre, ja ha
avançat que seguint la recomanació de

l'Associació Internacional de Tauromàquia (AIT)
proposarà els correbous com a PCI (Patrimoni
Cultural Inmaterial) a la resta de municipis de les
Terres de l'Ebre on se celebren les festes amb
bous. 
“La història taurina de Catalunya es remunta a tres
segles enrere, amb toros en totes les capitals de
província i en un nombre important de les seves
localitats, donant-se la circumstància que els fes-
tejos taurins que se celebren en les localitats de
Santa Bàrbara i Amposta tenen una tradició de
centenars d'anys, com dóna fe la memòria popu-
lar, tant amb testimoniatges orals com de forma
escrita (…)”.

Editorial

Declaració dels bous de carrer com a Patrimoni Immaterial de la Unesco

Com ja sabeu, la nostra entitat juvenil es caracteritza
per moltes coses, unes de les quals són els canvis,
i la nostra continua transformació. Durant els meus
10 anys en la institució m'he trobat en moltes situa-
cions. Des dels meus inicis com a voluntari de gent
gran, fent les visites de seguiment als usuaris de
Teleassistència, fins a poder participar en consells i
òrgans de direcció, passant per les innumerables reu-
nions i trobades que tantes coses m'han aportat. Ha
arribat el moment de tancar la meva etapa de
Director Local, i deixar pas al nou relleu, a Mònica
López, a qui encoratjo a treballar per la local aportant
més joventut, noves idees i formes de fer, per tal de
millorar aquesta àrea. Sobretot, en aquesta nova
etapa de CRJ, és imprescindible la implicació del
Comitè Local i dels tècnics. Això no serà un adéu, és
un fins ara. Podreu contar amb mi per tot el que
necessitéssiu, encara que físicament no estigui a
joventut, el meu cor i els meus somnis sempre es
quedaran aquí, perquè seguiré vinculat a Creu Roja.
Si hi ha alguna cosa que deixa petjada,  és  l'esperit
de superació i les ganes de treballar-hi. Ara, en la
meva nova etapa, estaré treballant en la comissió de
voluntariat d'aquesta local ajudant a formar persones
amb una visió de millora del món, des de l'acció i la
crítica constructiva. 
La veritat...  es fa difícil dir adéu a Creu Roja
Joventut!. Ara mateix són molts els records i senti-
ments, recordar on has crescut, madurat i après tan-
tes i tantes coses...
Desitjo a tots els joves que continuen a Creu Roja
Joventut que viviu la mateixa intensitat, alegria i
il·lusió com la que jo he viscut. Possiblement us tro-
bareu obstacles durant aquest camí, però voldria
desitjar-vos la major de les il·lusions per saltar els
entrebancs i seguir desenvolupant  la CRJ que avui
tenim. I ara, mires enrere i recordes aquells moments
inoblidables, de reunions, treball, programacions
d'activitats, preparació de materials, esforços en la
coordinació del voluntariat i l'equip tècnic, interven-
cions en situacions de conflictes, subvencions, con-
tactes, consecució de finançament, viatges, forma-
cions, il·lusions i desil·lusions, i uns ideals en els que
creies.El meu camí no ha estat fàcil, però amb treball
i dedicació he aconseguit un equip de voluntaris
(joves que proposen i decideixen quins objectius
volen aconseguir). Desprès de consolidar aquesta
base, em vaig dedicar a iniciar i modificar activitats,
a engegar nous projectes a conèixer i  treballar amb
les entitats de Tortosa, amb l'objectiu de crear un tei-
xit associatiu. Aprofito per agrair a les diferents asso-
ciacions esportives, culturals, socials, humanitàries,
sanitàries, etc,  per haver col·laborat i treballat amb
nosaltres, i per ajudar-nos a ser cada vegada més
humans i solidaris. Als mitjans de comunicació, ràdio
i premsa locals, que sempre heu estat disposats a
transmetre i promoure una societat més cohesiona-
da i una ciutat més solidària amb els cors de les per-
sones durant el transcurs de  les nostres campanyes
i activitats. Als qui, en certs moments, ens posen les
coses difícils ja que ens fan cada dia més eficaços i

segurs en la nostra tasca. Aprofito també per nom-
brar a una persona especial que em va involucrar en
aquesta entitat. Parlo de Fernando Fernández, a qui
l'hi he d'agrair profundament l'acolliment en aquesta
institució, i que em va animar a assumir aquesta
direcció. Gràcies per brindar-me aquesta oportunitat.
Permeteu-me que m'acomiadi de tots els
voluntaris/es i persones que van estar a la  institució,
que heu confiat amb mi durant aquests anys. Hem
treballat en equip, i heu aportat el vostre gra de
sorra, alhora que aprofito per demanar perdó per
totes aquelles coses en les que no he sabut  estar a
l'alçada. A part del grup de joves de CRJ, hem comp-
tat amb el suport de l'equip de educadores de la Llar
d'infants, i d'altres voluntaris de la Creu Roja, i sense
tampoc de deixar-me a col·laboradors anònims
externs que ens han recolzat. Sense el vostre suport
possiblement no faríem les coses que estem fent.
També cal esmentar que tot el que hem desenvolu-
pat i hem portat a terme ha estat gràcies a la
col·laboració d'Institucions Publiques i Empreses
Privades. Amb les vostres aportacions feu possible la
nostra tasca i ens feu sentir recolzats per la població.
Donar les gràcies a tots els membres del Comitè
Local per haver-me deixat participar  en aquest
òrgan, on m'he sentit com a casa, i sobretot he tro-
bat un equip extraordinari: vull agrair tot el suport que
he rebut. També vull dedicar unes paraules al presi-
dent de Creu Roja per tota la confiança i empenta que
m'ha donat. De vegades hem tingut diferències, però
sempre hem trobat una solució. Estic agraït de tot el
que he après i pels consells que he rebut. M'ha aju-
dat a créixer. Cal ressaltar que, com a president, ha
sabut estar a l'alçada de tothom, ha treballat en
equip, però, sobretot, ha millorat les instal·lacions i
potenciat les noves tecnologies de la seu. A l'equip
tècnic de l'oficina local de CR Tortosa que hi son i han
estat (Joana Burgos,  Blanca Cid, Ana Isabel Ceprià,
Inma Valls, Toni Rodriguez i Carmen Llopis): gràcies
pel vostre esforç, vosaltres heu ajudat a fer créixer
aquesta institució. Disculpeu-me si jo en alguns
moments no he sabut fer o prestar prou atenció a
alguns dels programes i activitats, però no ha estat
gens fàcil atendre alhora les dues direccions.. I per
acabar, agrair a tots el treball fet fins ara, i l'empenta
per superar plegats els reptes que encara ens que-
den. Espero que sapigueu apreciar i cuidar CRJ per-
què no és només el futur (com molts acostumen a
dir) sinó que també és el present; un present que cal
mimar, malgrat que massa cops no es prengui serio-
sament, i que alguns/es de nosaltres tant i tant ens
estimem. Guardeu un bon record de mi, recordeu-me
amb tendresa i simpatia, que sens dubte, jo també
us recordaré de la mateixa manera. Si en algun
moment ho he passat malament, aquest desapareix
simplement amb el record de lo viscut. Només dir-
vos que cadascú de vosaltres sou el millor que m'ha
passat. “L'esperança ajuda a mirar el futur,
a creure que, darrera dels núvols, naixerà el Sol”
Gràcies  a totes i tots pels grans moments viscuts i
fins aviat,

Josep  Cid 

Unió de Joves és una organització
política juvenil nacionalista i demo-
cristiana que des dels seus inicis,
a l'any 1932, lluita pels drets
nacionals de Catalunya i treballa
dia a dia per una societat on es
garanteixi el respecte, la justícia i
la dignitat a la persona. Els joves
d'UJ som catalanistes, estimem la
nostra cultura i la nostra identitat,
i creiem fermament que ara no és
moment de perdre's en discursos
plens de somnis però buits de
continguts i mancats d'acció.
Som joves, dinàmics i emprene-
dors, conscients del segle XXI en
el qual vivim i en un moment en
què predomina el desencís, la indi-
ferència i la llunyania amb la políti-
ca. No hi estem d'acord i lluitem
contra aquesta desafecció. No
volem entrar dins de l'encorseta-
ment del que es considera políti-
cament correcte per aconseguir
rèdit electoral; el nostre és un dis-
curs sense complexes que crea i
fomenta un pensament polític
propi, elaborat i transmés per una
juventut formada, preparada i,
sobretot, disposada a fer-se res-
pectar. No som conformistes i no
ens està bé qualsevol cosa. Volem
fer-nos escoltar, ens atrevim a
aixecar la veu i reivindicar allò que
considerem just, perquè els joves
no només som una garantia de
futur, sinó que som també el pre-
sent. Som una realitat que vol i ha
de poder aportar un punt de vista
innovador i diferent enfront la pro-
blemàtica actual, duent a terme
una política mitjançant accions
transversals i inclusives per tota la

societat. Creiem fermament que
no és cert que els joves es confor-
min amb viure sota la dinàmica
establerta; hem de recuperar el to
reivindicatiu sense caure en l'este-
reotipació fàcil i popular. La políti-
ca jove corre el perill de tornar-se
un mer reflex d'un record ple de
pols i hem de fer-hi alguna cosa. I
nosaltres hi farem alguna cosa.
Des d'Unió de Joves creiem que
és possible aconseguir un canvi
per la via reivindicativa sense
haver de posar-nos l'etiqueta de
mers esbalotadors, practicant una
política jove enfocada en el segle
XXI, enfocada en un món cada
cop més globalitzat, canviant i
fragmentat. Com a bandera nacio-
nal reconeixem l'estelada de trian-
gle blau perquè lluitem des de
sempre per l'alliberament nacional
i el dret de Catalunya a l'autodeter-
minació, un dret que considerem
inalienable perquè és l'expressió
de la voluntat d'un poble que no
vol desaparèixer, sinó que vol reei-
xir dins d'una Unió Europea res-
pectuosa amb les regions.
Treballem per una Catalunya
sense límits i exclusions, sense
fronteres, però no podem perdre
de vista el context globalitzador
dins del qual ens trobem, per això,
Unió de Joves té un ampli sentit
europeista i una gran sensibilitat
internacional basada en la llibertat
i el respecte.

Alejandro Gibello i Tàrrega
President Intercomarcal UJ

Experiències, agraïments i records amb una 
mirada al futur d’un voluntari

Opinió
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Ho han fet a través de
mocions aprovades als
seus plenaris per unanimi-
tat. Es tracta d’una propos-
ta de l'Agrupació de
Penyes i Comissions
Taurines de les Terres de
l'Ebre, que se suma d'a-
questa manera a la iniciati-
va promoguda arreu de
l'Estat per l'Associació
Internacional de la
Tauromàquia per tal que
les festes amb bous siguin
declarades Patrimoni
Cultural Immaterial de la
Humanitat per part de la
Unesco. Properament s’a-
fegiran també els munici-
pis d'Aldover o Sant Carles
de la Ràpita, entre d'altres.
En el cas de Santa
Bàrbara, la declaració es
basa en el fet que «és una
festa centenària arrelada
als costums i tradicions
planeres». També es desta-
ca que és l'acte que aple-
ga més gent i de totes les
edats durant les festes, i
que és un al·licient per
donar a conèixer la pobla-

ció. Per la seva banda, l'al-
calde d'Amposta, Manel
Ferré, va qualificar dilluns
la iniciativa de «molt apro-
piada i  correcta», tot
recordant que la declara-
ció inclou totes les modali-
tats de bous pròpies de
l'Ebre, també els embolats
i capllaçats». 
D'aquesta manera es fa un
primer pas per formalitzar
una proposta perquè la

Unesco inclogui els bous a
la llista de Béns
Immaterials Patrimoni
Cultural de la Humanitat. El
principal objectiu de la
campanya impulsada per
l'Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de les
Terres de l'Ebre és “blin-
dar” aquests espectacles.
Ja està enviada una carta
als 52 ajuntaments
ebrencs perquè els respec-

tius plens aproven
mocions en què declaren
els correbous patrimoni
cultural immaterial del
municipi. Recordem que
els bous de les Terres de
l'Ebre han estat recone-
guts ja en l'àmbit català,
amb la seva declaració
com a Element Festiu
Patrimonial d'Interès
Nacional per part del
Departament de Cultura

l'any 2010. La petició va
arrencar de part dels muni-
cipis del delta de l'Ebre i va

comptar amb el suport de
moltes altres poblacions
on es manté la festa. Amb
tot, el principal reconeixe-
ment va arribar amb la llei
de les festes tradicionals
amb bous aprovada pel
Parlament de Catalunya
també l'any passat. Entre
tot això, ens trobem que la
gent del territori segueix
volent bous. El municipi de
Camarles ha tornat a fer
enguany la petició per
poder celebrar bous pel
pont de la Constitució. Tot
i l'aprovació de la llei que
obre la porta a recuperar
noves dates de festejos
perdudes amb els anys,
l'any passat els aficionats
de Camarles van veure
com els era denegada la
petició per part de la
Delegació del Govern. Des
de l'Agrupació de penyes
es confia que enguany no
hi haurà cap entrebanc i es
podran recuperar els bous,
com va fer també recent-
ment Ulldecona per les fes-
tes de Sant Lluc. Amb tot,
la propera cita dels aficio-
nats és a Xerta el diumen-
ge 6 de novembre, per les
festes de Sant Martí.

Els bous de l’Ebre, Patrimoni Cultural
Immaterial per la UNESCO

Santa Bàrbara, Xerta i
Amposta han estat, per
aquest ordre, les tres pri-
meres poblacions de les
Terres de l'Ebre a decla-
rar els bous com a
Patrimoni Cultural
Immaterial dels respec-
tius municipis. 

Santa Bàrbara, Xerta i Amposta ja han aprovat les mocions al ple

«Una festa centenària arrelada a costums i tradicions»

REDACCIÓ

Parlar de bous, és parlar d’afició a l’Ebre.

CEDIDA

La propera cita amb els bous és el proper

diumenge 6 de novembre a les festes de

Sant Martí, a Xerta
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Ara bé, l'estació central no
ha estat més que un baixa-
dor durant molts anys, fins
que la mobilització política
encapçalada per
l'Ajuntament de l'Aldea
l'any 2009 desembocà en
la signatura d'un acord
entre el Ministeri de
Foment i la Generalitat de
Catalunya per ampliar tots
els serveis de l'estació.

Aquell conveni, signat el
27 de novembre de 2009,
preveia que el Ministeri de
Foment aportaria
500.000 euros mentre
que la Generalitat s'enca-
rregaria de tots els tràmits
necessaris per a l'adjudi-
cació i execució del pro-
jecte. Ara fa pocs dies, la
Secretaria de Mobilitat del
Departament de Territori i
Sostenibilitat va presentar
a l'Ajuntament de l'Aldea
un avantprojecte valorat
en 487.000 euros. La
inversió ha de permetre
millorar de manera subs-
tancial la maniobrabilitat
dels autobusos, la zona
d'aparcament per a
aquests vehicles -avui
pràcticament inexistent-,
el sistema d'enllumenat de
tota la zona d'aparcament,
que serà ampliada, i la
sala d'espera de l'estació. 
Un segon projecte inclou,
al seu torn, la millora  dels
accessos viaris a l'estació
des de la carretera N-235
i per extensió la N-340.

Cal recordar que l'accés a
l'estació es realitza avui en
dia a través del carrer
Sant Ramon.  Mentrestant,
l'empresa estatal pública
Adif ha iniciat diverses
actuacions a l'estació

ferroviària. Primer va ins-
tal·lar un aerogenerador
pioner a Espanya per sub-
ministrar energia elèctrica
a l'edifici i actualment s'es-
tan executant les obres de
construcció d'un edifici de

nova planta al costat
mateix de l'edifici de l'es-
tació, que permetran
ampliar l'espai existent,
insuficient per a una esta-
ció que ha de convertir-se
en la principal de l'Ebre.

L'estació de l'Aldea-
Amposta-Tortosa entrà
en servei l'any 1995.
S'havia de convertir en
la principal estació de
les Terres de l'Ebre,
donada la seva localit-
zació dins el Corredor
del Mediterrani, i havia
de donar servei a una
població de 165.000
persones, entre elles
les de Tortosa i
Amposta.

REDACCIÓ

Imatge de l’estació de l’Aldea.

Cedida

Les pluges que han cai-
gut en els darrers dies a
les Terres de l'Ebre han
arribat tard per a la colli-
ta d'oli al territori. A més
que l'aigua no ha estat
suficient al territori per
pal·liar els efectes de
l'extrema sequera, els
pagesos temen també
per l'afectació que
puguin rebre els arbres i,
per tant, la collita de
l'any vinent. Segons ha
explicat el responsable
d'UP a l'Ebre, Joan
Montesó, les xifres de
pèrdua de producció s'e-
leven ja fins al 70% i, en
varietats com la sevillen-
ca o la farga, es sobre-
passa el 90%. "Ja fa dies
que vam alertar de la
problemàtica demanant
al Departament que
adoptés mesures
d'urgència i Agricultura
fa oïts sords", ha denun-
ciat. UP xifra les pèrdues
en més de 18 MEUR.

UP segueix
alertant de les

pèrdues al
camp

Adif amplia l’estació de l’Aldea
Es porta a terme la construcció d’un nou edifici
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“Malgrat la reducció de les
aportacions que obtindrem
del fons de cooperació de
Catalunya i de la participa-
ció dels tributs de l'Estat,
hem estat sensibles amb la
situació econòmica actual
de les famílies i hem fet un
esforç important per apai-
vagar la disminució d'in-
gressos i aportacions muni-
cipals sense apujar els
impostos”, ha destacat l'al-
calde de la Ràpita, Joan
Martín (CIU). 
A més, segons el portaveu
del PSC (soci de govern de

CIU), Josep Pitarch, amb
aquestes ordenances “hem
donat compliment a algu-
nes de les demandes que
ens havien fet amplis sec-
tors de la ciutadania”. És el
cas de la incorporació de
bonificacions fiscals en l'im-
post de plusvàlua per
herència de l'habitatge habi-
tual per a ús propi, que serà
d'un 100% en el cas de
vídues i vidus, i d'un 50%
per als fills. Tanmateix, s'ha
complert amb el compro-
mís de rebaixar el tipus de
gravamen de l'impost de
béns immobles (IBI), que
passa d'un coeficient del
0,62 fixat el 2011 al 0,55
per al 2012.
Pel que fa a la taxa d'es-
combraries, l'ajuntament
rapitenc l'ha mantingut per
al 2012, tot i que el
Consorci de Residus del
Montsià incrementarà l'im-
port de les aportacions
municipals en un 5%. A
més, s'han incorporat boni-
ficacions fiscals en aquesta
taxa per a les famílies nom-

broses i les famílies amb un
membre al càrrec que tin-
gui un grau de disminució
mínim del 66%. 
Hi ha hagut, però, un incre-
ment de les taxes sobre els
cursos de natació de la pis-

cina municipal en un 10%, i
de les taxes de la guarderia
municipal, que pujaran el
3% corresponent a l'IPC,
segons el govern munici-
pal, per cobrir uns serveis
deficitaris. La proposta

d'ordenances fiscals ha
estat aprovada amb els
vots favorables del govern
municipal, format per CIU i
PSC, i del PP, el vot en con-
tra d'ERC i l'abstenció
d'EBIN. 

El Ple de l'Ajuntament
de Sant Carles de la
Ràpita ha aprovat
aquest dijous al ves-
pre les ordenances
fiscals per al 2012,
que preveuen la con-
gelació de la gran
majoria de taxes. 

REDACCIÓ

Joan Martí, alcalde de Sant Carles de la Ràpita.
Cedida

Adam Tomàs, cap de llista
per la demarcació de
Tarragona al Congrés de
Diputats de la coalició
Esquerra Republicana de
Catalunya - Catalunya Sí
(ERC-RI.cat)  ha presentat
els eixos del seu programa.
La coalició planteja a l'elec-

torat si vol iniciar el trajecte
cap a la Republicà del Sí o
bé tenir un final de trajecte
cap a la Comunitat
Autònoma del no. 
Segons Tomàs 'contrapo-
sem la negativitat de ser
una comunitat autònoma
amb la bonança de ser una

república catalana indepen-
dent'. 
'Cal triar entre la Comunitat
Autònoma de la crisi o bé la
República del Benestar; o
entre la Comunitat
Autònoma on ells decidei-
xen o bé la República on
nosaltres decidim', ha mani-

festat. 
Per al candidat republicà, la
millor aposta per sortir de la
crisi és la independència

fiscal de Catalunya, i el
territori que més hi sortiria
guanyant serien les Terres
de l'Ebre. 

«L’Ebre guanyaria en
independència fiscal»

Adam Tomàs presenta els eixos del seu programa

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

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha qualificat
de "maniobra electoralis-
ta" la constitució d'una
mesa de representants
polítics, per part de qua-
tre grups de l'oposició,
per actuar com a interlo-
cutors amb el sector sani-
tari. 
Bel ha titllat l'acte promo-
gut pels portaveus del
PSC, ERC, ICV i PP
d'"hipocresia política" per-
què cap dels quatre diri-
gents s'ha adreçat a ell
per preguntar-li sobre les
gestions que s'estaven
fent entorn a la defensa
de la sanitat pública al
municipi. 

«Maniobra
electoralista»

La Ràpita congela les taxes i baixa l’IBI
El Ple aprova les ordenances fiscals per al 2012
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Actualment, el port de
l'Ampolla disposa de 470
amarres, els quals no
estan ocupats en la seva
totalitat. Segons els ecolo-
gistes, en els moments de
crisi financera que està
travessant el  país i en
plena retallada de l'estat
del benestar, gastar 15
milions d'euros en el nou
pla especial del port de
l'Ampolla no respon a cap

criteri econòmic racional.
«Aquest pla és insosteni-
ble en la seva memòria
econòmica, ja que no es
té en compte la seva
necessitat, la recuperació
de costos del mateix, ni la
seva futura gestió.
L'Ampolla, envoltada de
ports esportius i amarres
buits, tant al nord, com al
sud del municipi (només a
Sant Carles de la Ràpita
més d'un miler), disposa
d'amarres suficients per
atendre la present i futura
demanda nàutica». El Pla
Especial del Port de
l'Ampolla 2011 va ser
aprovat el passat 24 de
setembre i actualment es
troba en fase d'exposició
pública (un mes a partir de
la seva publicació al DOGC
núm. 5981, 10.10.2011).
Aquesta ampliació del port
de l'Ampolla és la mateixa
que ja va proposar
l'Ajuntament de l'Ampolla
al 2006 i que va ser
desestimada pel rebuig de
la ciutadania que, a través
de l'Associació de Veïnes i

Veïns de l'Ampolla va pre-
sentar 4.432 signatures a
la Delegació del Govern a
les Terres de l'Ebre. 
Cinc anys després, s'ha
tornat a aprovar un nou
Pla amb la mateixa amplia-
ció que suposaria la des-

trucció de la platja de
l'Arquitecte i la dels
Pinets, imposant la conti-
nuïtat del model basat en
el formigó, sense ajustar-
se als criteris més elemen-
tals de sostenibilitat tant
ambiental, com económi-

ca. «Així,  degradarà el
paisatge, impulsarà una
política turística contrària
a la preservació del medi
ambient i no respectarà
l'interès general que ha de
regir tota actuació admi-
nistrativa».

Ecologistes en Acció
de Catalunya s'uneix a
l'Associació de Veïnes i
Veïns de l'Ampolla
amb la presentació
d'al.legacions contra
aquest Pla per “no res-
pectar els principis de
racionalitat, eficàcia,
eficiència i sostenibili-
tat i atemptar social-
ment, económica i
ambiental contra l'in-
terès general”.

REDACCIÓ

Port de l’Ampolla.

Cedida

Les propostes polítiques
que els principals partits
del territori tenen sobre
les Terres de l'Ebre,
aquest és el tema que es
va tractar en el tercer
debat sobre el futur del
territori que va tenir lloc
aquest passat dissabte a

Tortosa. 
El debat, organitzat per
l'associació Amics i
Amigues de l'Ebre, porta-
va per títol 'Lo futur, repre-
sentació, lideratge i cohe-
sió territorial” i pretenia
aprofundir i donar a conèi-
xer de primerà mà als

assistents les diferents
propostes polítiques
abans de l'inici oficial de la
campanya per a les elec-
cions del 20 de novembre.
Les retallades en el sector
de la sanitat i el corredor
del Mediterrani foren
temes trets a debat.

El futur de les Terres de l’Ebre,
a debat

Impulsat per l’Associació Amics i Amigues de l’Ebre

El grup municipal del PSC a
l'Ajuntament de Tortosa
presentarà una moció, en
el ple del proper 7 de
novembre, per tal d'instar
al govern municipal a
sol·licitar que el futur
museu de la ciutat sigui
acreditat com una secció
dels museus d'Història i
d'Arqueologia de
Catalunya. El portaveu
Antoni Sabaté, ha volgut
expressar el seu reconeixe-
ment al Museu del Montsià,
ara anomenat Museu de
les Terres de l'Ebre, i a la
seva dilatada experiència,
però ha posat sobre la
taula la importància del
conjunt històric de
Tortosa.

El PSC presenta
una moció que
parla de museus

CiU de Deltebre ha pre-
sentat un recurs conten-
ciós administratiu al
decret d'alcaldia que limi-
ta l'accés a la informació
dels regidors a l'oposi-
ció. En concret, aquest
decret limita l'horari d'ac-
cés, tant al registre gene-
ral de l'ajuntament com a
les diferents àrees muni-
cipals, els dimarts no fes-
tius en horari de 14 a
14.45 hores. A més,
segons l'oposició, també
obliga a que hi hagi pre-
sent el responsable o
cap d'àrea afectat per la
revisió i accés a la docu-
mentació dels regidors
de l'oposició. 

CiU de Deltebre
presenta un
contenciós 

Contra l’ampliació del port de l’Ampolla
Ecologistes en Acció de Catalunya s’uneix a l’Associació de Veïns i Veïnes de l’Ampolla
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El nou redactat de l'orde-
nança estableix, per una
banda, els horaris en els
que podran estar obertes al
públic les terrasses dels
bars i restaurants de la ciu-
tat i, de l'altra, la unificació
de materials i colors del
mobiliari de les terrasses.
L'alcalde d'Amposta, Manel
Ferré, ha explicat que els
motius pels quals es modifi-
ca l'ordenança existent res-
ponen a l'entrada en funcio-
nament de la llei antitabac
que ha suposat un augment

de sol·licituds d'ocupació
de la via pública amb taules
i cadires així com una
ampliació en el nombre de
taules de les ja existents i
que, a més, ha suscitat
algunes queixes per part
dels veïns donada aquesta
ampliació en nombre de
terrasses al carrer i temps
d'ocupació. 
En qualsevolc as, Ferré, ha
destacat que el que es pre-
tén és compatibilitzar el
descans dels veïns amb el
funcionament dels negocis
d'hostaleria de la ciutat i ha
remarcat que “si no hi ha
queixes dels veïns,
l'Ajuntament no actuarà d'o-
fici” en cas d'algun incompli-
ment dels horaris de tanca-
ment. L'ordenança estableix
que l'horari en què les
terrasses al carrer poden
estar en funcionament és
de 7.30 del matí fins la 1 de
la matinada, i es podrà
ampliar fins les 2 els caps
de setmana i dies festius.
Tots els grups de l'oposició
s'han abstingut en l'aprova-
ció inicial de l'ordenança, i
en el cas del PSC i ERC han

anunciat que inclouran algu-
na al·legació durant el termi-
ni d'exposició al públic.
El ple ha aprovat la consti-
tució del dret real de
superfície a favor de
l'Ajuntament sobre una
fincs propietat de l'empre-
sa Amposra Tecnològics
S.L., l'empresa vinculada
a Lamicat i que ha de for-

mar part de l'antena tec-
nològica de les Terres de
l'Ebre. 
El ple també ha aprovat
una moció de PxC en la
que es demana que
Amposta torni a prestar el
servei de renovació del
DNI a través de
l'Ajuntament, una altra del
PSC per realitzar un regla-

ment del protocol sobre
els exregidors i exalcaldes
de l'Ajuntament i, final-
ment, una moció d'ERC en
la que se sol·licita a la
Generalitat de Catalunya el
manteniment de la reduc-
ció del cànon d'aigua a les
Terres de l'Ebre i que s'a-
boni el deute per la gestió
de les depuradores.

El Ple de l’Ajuntament d’Amposta modifica
l’ordenança d’ocupació de la via pública

El ple de l'Ajuntament
d'Amposta, en la sessió
ordinària d'aquest pas-
sat dilluns dia 31 d'oc-
tubre ha aprovat inicial-
ment i sense cap vot en
contra modificar l'orde-
nança d'ocupació de
via pública amb taules,
cadires i instal·lacions
anàlogues.

L’horari serà de 7.30 del matí fins la 1 de la matinada, ampliable fins les 2, els caps de setmana

Construcció de l’Antena Tecnològica i mocions dels grups

REDACCIÓ

El ple es va celebrar el passat dilluns.

Cedida

El Casal Municipal d'Ascó
va acollir dijous una ses-
sió informativa organitza-
da per la Direcció General
de Protecció Civil (DGPC)
amb l'objectiu de  difon-
dre les funcions, l'estruc-
tura, els plans d'emergèn-
cia i el rol de les diferents
administracions en cadas-
cun dels plans d'emergèn-
cia. 
Aquesta sessió estava
adreçada als alcaldes,
regidors i tècnics munici-
pals i forma part d'una
campanya de la DGPC
arreu del territori català.
Al voltant de les 11.30h,
un cop finalitzada la ses-
sió de treball es va realit-
zar una visita a la Unitat
Mòbil Operativa de
Protecció Civil, un camió
amb tracció 6 x 6, de 4m
d'alçada i més de 9 m de

llargada, equipat amb la
tecnologia necessària per
a funcionar com a centre
de coordinació d'e-
mergències desplaçat al
terreny en la incidència
que calgui. 
Aquest vehicle, entre d'al-
tres aplicacions, pot
rebre on line les imatges
captades des de les
càmeres dels helicòpters
del departament d'Interior
i té comunicacions via
satèl·lit.
El programa de la sessió
informativa va constar de
dues parts. 
La primera, sota el títol
de Protecció civil i la pla-
nificació, va ser a càrrec
de Miquel Alonso, respon-
sable del Servei Territorial
de Protecció Civil i va ana-
litzar el concepte de
Protecció Civil, el sistema

català, la planificació i els
diferents plans d'e-
mergència existents i les
funcions dels ens locals
en les emergències. 
La segona, anomenada
Operativa de protecció

civil, va anar a càrrec de
Sergio Delgado, subdirec-
tor de Coordinació i
Gestió d'Emergències de
la DGPC i de diferents
caps de servei de la
DGPC, i va aprofundir en

la gestió de les emergèn-
cies des del CECAT, la
coordinació territorial, el
suport logístic a les
emergències i la comuni-
cació d'informació a la
població.

Jornada Tècnica de Protecció Civil
Adreçada a càrrecs electes. Va ser acollida pel municipi d’Ascó el passat dijous

L'assemblea constitutiva
del Consorci per al
Desenvolupament del
Baix Ebre i el Montsià ha
investit Lluís Soler com a
nou president, per 25
vots a favor i 1 absten-
ció. Soler compartirà la
presidència amb el presi-
dent del Consell
Comarcal del Montsià,
Joan Martin Masdéu, al
llarg d'aquests quatre
anys. Soler ha assenyalat
que cal dinamitzar el
Consorci amb nous pro-
jectes ja que suposa un
instrument eficaç per a
gestionar i optimitzar els
recursos econòmics pro-
cedents de fons euro-
peus i assignats a aquest
àmbit territorial. A més,
Soler ha afegit que s'ha
de realitzar un full de ruta
per tal de recolzar
aquells projectes, públics
o privats, que donin un
impuls a les nostres
terres.

Lluís Soler, nou
president per 25
vots a favor i 1

abstenció

El Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) ja ha rebut
els informes definitius
dels resultats de les pro-
ves de resistència de les
centrals nuclears de
l'Estat. Seguint el calen-
dari previst, els titulars
de les centrals han
remès els resultats de
les proves a l'ens que
enviarà, abans del 31 de
desembre, l'informe final
a la Comissió Europea.
Els informes preliminars,
fets públics el passat
mes de setembre, van
determinar que totes les
centrals nuclears espan-
yoles passarien les pro-
ves de resistència.
L'avaluació de les nucle-
ars ha tingut en compte
els riscos sísmics, d'inun-
dacions per trencament
de presses o avingudes
d'aigua, gestió d'acci-
dents severs, o escena-
ris de pèrdua d'alimenta-
ció elèctrica.

El CSN rep els
informes

definitius de les
proves
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El guardó, que arriba a la
quinzena edició, és el prin-
cipal referent en el món de
la recerca i la investigació
de la comarca de la
Ribera d'Ebre Demà dis-
sabte 12 de novembre el
Casal del Maig de Garcia
acollirà l'acte de lliura-
ment del XV Premi
d'Assaig Artur Bladé i
Desumvila que des de
1983 convoca el Centre
d'Estudis de la Ribera
d'Ebre (CERE) per tal d'es-
timular la investigació i la
recerca sobre un ampli
ventall de camps -història,
art, etnologia, geografia,
arqueologia, literatura,
economia, lingüística, polí-
tica, folklore, sociologia,

agricultura, geologia,
botànica, zoologia, ecolo-
gia, noves tecnologies- en
l'àmbit de la comarca de
la Ribera d'Ebre, els seus
pobles o els seus perso-
natges. 
L'acte del lliurament del
Premi inclourà l'obertura
de l'exposició Aigua que
recull una síntesi amb tex-
tos, imatges i testimonis
enregistrats dels usos de
l'aigua en els diferents
pobles de la nostra
comarca. 
En el transcurs de l'acte
s'escoltarà el parlament
de l'escriptor i periodista
Vicenç Villatoro, actual-
ment al capdavant de
l'Institut Ramon Llull.

També participaran
l'Orquestra Infantil de
l'Escola Municipal de
Música de Flix i els
Tabalers Infantils de
Garcia. 
Al premi s'hi poden pre-
sentar treballs inèdits als
quals se'ls valora especial-
ment el fet que constituei-
xin una aportació d'interès
per al coneixement del
passat, l'anàlisi del pre-
sent o els projectes per al
futur de la comarca i la
seva gent. 
Amb una extensió d'entre
70 i 125 pàgines, els tre-
balls han d'estar redactats
en llengua catalana, i
opten a un premi de
2.200 euros i l'edició de

l'obra dins la col·lecció
Daliner, que aplega les
publicacions del CERE. 
En la present edició s'han
presentat un total de tres
originals, els quals estan
sent valorats per un jurat
compost per Núria Gil,
professora del
Departament d' Història i
Història de l'Art de la URV,
Josep S. Cid, professor
de filologia catalana, Joan
Launes, periodista, i
Vicent Casadó, cap de
publicacions del CERE. En
la trajectòria del Premi
Bladé s'han guardonat tre-
balls amb una temàtica
d'espectre ampli que han
aprofundit en camps com
la història (la implantació
de l'orde del Temple, la
navegació per l'Ebre al
segle XVIII, l'associacionis-
me, el carlisme...), l'etno-
logia (una anàlisi antro-
pològica de la pagesia
asconenca...) o la filolo-
gia.

Dos empreses de Deltebre es sumen al projecte per certificar els seus productes

La Comunicació en parella i
tractament legal de la ruptura

Nova edició de sessions
informatives sobre "La
Comunicació en parella i
tractament legal de la rup-
tura de la convivència" a
la Terra Alta. 
El Consell Comarcal de la
Terra Alta, amb la
col·laboració de les asso-
ciacions de dones de la
comarca i ens locals, i
dins de les actuacions
programades per a l'any
2011 en el marc del Pla
comarcal de polítiques de
dones comença la nova
edició de sessions infor-
matives sobre "La
Comunicació en parella i
tractament legal de la rup-

tura de la convivència",
impartides per Francesca
Monclús (psicòloga del
SIAD) i M. Cinta Rams
(advocada del SIAD). 
Les sessions informatives
s'impartiran a tots els
pobles de la comarca
durant aquest any 2011 i
part del 2012. La primera
sessió tindrà lloc al Casal
Cultural de la Pobla de
Massaluca, el pròxim 3 de
novembre a les 18.30 h.
Les pròximes sessions
programades per aquest
mes són a Arnes, el dia
10 de novembre i al Pinell
de Brai el 17 de novem-
bre. 

Els Mossos d'Esquadra
van enxampar diumenge
un home que conduïa el
seu cotxe per la C-42, a
l'alçada de Tortosa, "fent
esses" per la carretera,
anant de costat a costat
de la via i a una velocitat
molt reduïda. Un cop els
agents van aturar-lo, es
van adonar que el conduc-
tor presentava símptomes
d'embriaguesa, i que
anava acompanyat per dos
menors als seients del
darrera, i per la seva pare-
lla al seient del copilot, que
estava donant el pit a un
nadó de tres mesos, sense
que cap dels dos portés
cinturó de seguretat o sis-
tema de retenció infantil.

Quan va ser sotmès a les
proves d'alcoholèmia, el
detingut va donar una taxa
en aire expirat de 0,95
mg/l, gairebé quadrupli-
cant la quantitat permesa.
A més, la Policia va com-
provar que el vehicle tam-
poc disposava de l'assegu-
rança obligatòria. L'home
està imputat per un delicte
contra la seguretat viària, i
denunciat per altres infrac-
cions administratives,
segons han informat fonts
dels Mossos d'Esquadra.
Els agents que el van atu-
rar van dur a terme les
gestions necessàries per
tal de protegir la integritat
física dels menors i la tor-
nada al seu domicili. 

Es mossos l’enxampen 
per conduïr fent «esses»

L'aula Magna del campus
Terres de l'Ebre de la
Universitat Rovira i Virgili va
ser l'escenari, aquest passat
dijous, 3 de novembre, de
l'acte de lliurament de la
segona edició del premi de
Recerca de l'Associació
d'Antics Alumnes i Amics de
l'Escola d'Infermeria de
Tortosa, patrocinat per la
Fundació Cinca-Piqué. Abans
del lliurament dels reconeixe-
ments, la doctora Carme
Ferré, responsable del pro-
grama de doctorat en
Ciències de la Infermeria de
la Universitat Rovira i Virgili
(URV), va pronunciar la con-
ferència 'Recerca en infer-
meria a la Universitat Rovira i
Virgili. Un cop entregat el
premi, també es va fer una
visita guiada a les

instal·lacions del nou edifici
del campus. Aquests premis
estan adreçats a qualsevol
professional d'Infermeria que
haja cursat els estudis a l'an-
tiga Escola d'Infermeria de
Tortosa o a l'actual Escola
d'Infermeria de la URV al
campus Terres de l'Ebre. El
Campus Terres de l'Ebre de
la URV i la Fundació Cinta
Piqué volen reconèixer, d'a-
questa manera, els millors
treballs de recerca en cuidat-
ges d'infermeria. El millor tre-
ball serà reconegut amb un
diploma acreditatiu i un
premi de 1.500 euros.
També s'atorgarà un segon
premi amb un diploma acre-
ditatiu i un premi de 500
euros. Es reconeixerà un
accèssit amb un diploma
acreditatiu. 

La URV i la Fundació Cinta Piqué
premien els millors treballs de recerca

en cuidatges d’infermeria

La jornada va dirigida a
dones agricultores de les
Terres de l'Ebre i duu per títol
Revalorització de productes i
produccions alimentàries tra-
dicionals locals mitjançant la
seva empremta de carboni
com a distintiu diferenciador.
L'objectiu de la jornada és
sensibilitzar a les pageses
del territori del valor afegit i
l'element diferenciador que
suposa dur a terme una pro-
ducció basada amb els prin-
cipis de sostenibilitat i de
revalorització de les produc-
cions locals i divulgar el con-
cepte de petjada de carboni
com un factor de competitivi-
tat i d'innovació. L'empremta
de carboni permet que con-
sumidors i empreses puguin
identificar aquells productes
que són més eficients i sos-

tenibles ja que permet mesu-
rar el nivell de contaminació
que emet l'elaboració d'un
producte. A partir d'aquesta
iniciativa de Fademur, dos
empreses de Deltebre, Arròs
Molí de Rafelet i Granja
Luisiana Ànecs del Delta de
l'Ebre, s'han sumat al projec-
te per tal de certificar els
seus productes a través de

l'empremta de carboni i
aconseguir així un element
diferenciador en els canals
de distribució i de comercia-
lització. Aquestes dos
empreses estan dirigides
per dones empresàries i
pageses,Teresa Margalef i
Anna Giménez. Fademur ha
dut a terme 14 seminaris a
tot Espanya i el que es realit-

zarà a Deltebre és l'únic a tot
Catalunya. La jornada
començarà a les 10 h del
matí a la sala d'Actes de la
Bibilioteca de Deltebre i des-
prés de la benvinguda i inau-
guració de l'acte s'impartiran
una sèrie de ponències
sobre l'empremta de carboni
a càrrec de l'empresa Solid
Forest.

La petjada del carboni, factor  
d’innovació i de competitivitat 

La Federación de
Asociaciones de Mujeres
Rurales (Fademur) en
col·laboració amb
l'Ajuntament de Deltebre,
organitza aquest dissabte
a Deltebre un seminari de
divulgació del concepte
d'empremta de carboni
com un factor de compe-
titivitat i d'innovació en
les produccions agroali-
mentàries.

REDACCIO

Camp d’arròs del Delta.

cedida

La Ribera celebra la quinzena
edició del Premi Artur Bladé

Garcia, seu de l'acte de lliurament del Premi d'Assaig Artur Bladé i Desumvila
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El Cornellà va fer fira al pri-
mer temps, amb dos gols
d’un oportunista Enric.
L’Amposta, de pega, veu
com com els rivals trauen
petroli en les seues oca-
sions. Malgrat això, l’equip
no va perdre la cara al par-
tit. I va jugar alliberat al
segon temps. 
Becerra, amb l’1-2, va
posar incertesa. I, tot i
rebre posteriorment l’1-3,
l’Amposta va demostrar
que no es resigna, que sap
on està però que no renun-
cia als principis que l’han

distingit. Van haver-hi
opcions i el Cornellà va
haver de suar per frenar
l’empenta del conjunt blan-
cinegre.
Va arribar el 2-3, amb un
gran gol de Gustavo ja en

temps afegit. I, poc des-
prés, els ebrencs tindrien la
seua opció per empatar.
Jose, porter del Cornellà,
va evitar-la.
Nova derrota però preocu-
pació a mitges entre els afi-

cionats que són conscients
que l’estat del club és una
realitat que no permet esti-
rar més el braç que la
mànega.
També és evident que el
missatge és el mateix que
en les darreres setmanes.
Si no arriba una victòria, la
il.lusió que encara tenen
els jugadors anirà minvant.
Així com la seua confiança.
Per aquest motiu, el pro-
per partit és una final.
L’Amposta visita el
Vilanova. Es l’ocasió de
poder guanyar i tenir vida o
de que, fins i tot el penúltim
classificat, el conjunt vilano-
ví, quedi distanciat a cinc
punts, en el cas de guan-
yar.
Tenir il.lusió o seguir enda-
vant amb impotència.
Jordi Fabregat, tècnic de
l’Amposta, considera que
“l’equip, contra el Cornellà,
va estar força bé, podent
fins i tot remuntar o empa-
tar el partit a la represa.

També s’ha de destacar l’a-
fició que valora l’esforç que
estan fent els jugadors per
revertir la situació.
Diumenge anirem a
Vilanova amb il.lusió i amb
ganes de guanyar. Amb
aquesta actitud, ens en
podem sortir”.

És el moment

L’Amposta va tornar a
perdre diumenge, con-
tra el Cornellà (2-3).
L’equip no pot reaccio-
nar. Però ho intenta.
Ara és cuer. No obs-
tant, en general,
s’entèn que hi ha volun-
tat però, a la vegada,
també que les possibili-
tats, amb bona actitud,
són les que hi ha. 

TERCERA DIVISIÓ

S’enfronten els dos equips que tanquen la taula: l’Amposta visita el Vilanova 

La Rapitenca rebrà una de les revelacions

M.V.

Tortosa-Olesa,
a per la tercera!

I ara, Vista Alegre

Una acció del darrer partit de l’Amposta.

Amb la derrota,
l’Amposta tanca la

classificació. Diumenge
buscarà revertir la

situació.

Cuer

El Vilanova és penúltim
després de la victòria

contrapronòstic al camp
del Vilafranca (0-1)

Primer triomf

En ocasions he parlat de
la soletat que poden arri-
bar a sentir els àrbitres.
No tenen afició, ningú els
aplaudeix i només es valo-
ren les seues errades. 
22 jugadors i el públic en
contra seua. Ens hem
parat a pensar com es
troba un àrbitre en acabar
un partit? I al dia següent.
Per molt que no ho reco-
neixen, els àrbitres són
conscients de quan s’han
pogut equivocar. I això,
com a éssers humans,
els afecta. Clar que sí. I
més en la soletat en la
que poden viure, esporti-
vament parlant. 
Així mateix, penso que els
entrenadors també viuen
grans moments de sole-
tat. I, davant d’això, no hi
ha tàctiques que valguin.
Han de decidir sobre un
col.lectiu en el que cada
jugador és un món i un
reflex d’egoisme. Han de
fer de psicòlegs més que
d’entrenadors. I també
saben el que és estar sols.
Sí, cobren. Però la derrota
els deixa desamparats. I
aquest dolor no té medici-
na. Es l’altra vessant que
poques vegades arribem a
pensar. Jo ho he fet avui. 

La tàctica 
de la soletat

L’opinió de Michel

CD TORTOSA. DIUMENGE 17 H. REP EL CUER UE RAPITENCA. DIUMENGE 12 H

El punt d’inflexió ha arribat. I
de quina manera. El Tortosa
va guanyar al camp d’un altre
històric: el Martinenc (3-4). Un
altre pas endavant. Després
del primer triomf, de la jorna-
da anterior, contra el Valls,
era important puntuar al
camp del Guinardó. I l’equip
roigiblanc segueix creixent i
es va emportar tot el premi,
els tres punts. A més de
forma brillant.
Edgar, en ratxa, va fer el 0-1.
Arnau ampliava el bon
començament dels tortosins
que, amb responsabilitat i
compromís, van apoderar-se
del duel. Tot i el gol del
Martinenc, en una fase boja
de la confrontació, l’ambició i
la capacitat de reacció ebren-
ca va portar l’1-3, gol d’Arnau
que signava el doblet. Tot
això en 24 minuts.

A la represa, el par-

tit va seguir ben obert, si bé
el Martinenc va pressionar
més amunt. Però el jove
Tortosa va apel.lar d’orgull i
va demostrar fortalesa i
caràcter, eines per controlar i
estar millor que el rival.
Baiges va marcar l’1-4 que
semblava que sentenciava.
Malgrat això, no va ser així.
En els darrers minuts, amb
inferioritat per l’expulsió de
Marc Alegre, van haver-hi dub-
tes. El Martinenc, gairebé
seguits, va marcar dos gols. I
en temps afegit va fer sofrir
al Tortosa, tenint possibilitats
per empatar. Però la dinàmi-
ca és ara una altra i no passa
com fa unes setmanes enre-
ra. La victòria “fou merescu-
da i meritòria en un camp
petit en el que ningú havia
guanyat fins ara”, deia Carlos
Blanch. El Tortosa, que fa un
altre pas endavant (en que-
den molts més) rebrà el cuer,
l’Olesa (diumenge 17 h). “No
ha de ser un partit trampa i
hem de seguir en la mateixa
línia”. Alegre i Borrull, sancio-
nats, i Salva i Castells, lesio-
nats, són baixa. Cal esperar
l’evolució de Sergi i de
Cristian. 

La Rapitenca va guanyar diu-
menge a l’Igualada (2-1).
Segons Antoni Teixidó, tèc-
nic rapitenc, “estem prop del
nivell que vull que tingui l’e-
quip. Vam estar força bé en
l’aspecte defensiu i també en
l’ofensiu, remuntant el gol
advers. La victòria és meritò-
ria pel treball i és que, fins
ara, veig els rivals força
complicats. Tothom fa rellot-
ges en aquesta categoria,
devaluada no la veig”. 
El tècnic de l’Igualada, José
Luis Ruiz, sí que considera
que amb la reestructuració,
la categoria “s’ha devaluat
en tots els sentits”.
L’Igualada es va avançar
però la Rapitenca va empa-
tar abans del descans amb
un gol del debutant a casa,
Javi Ramos. A la represa,
amb més espais, els rapi-
tencs van poder sentenciar.
No van fer-ho i per això van
acabar patint. 
“Estem en la situació que no
em cansaré de repetir, per
activa i per passiva, que ens
va bé, en una plaça capda-
vantera a poca distància del

líder, seguint-lo de prop.
Aquesta és la idea”, deia
Teixidó.
La Rapitenca tornarà a jugar
a casa diumenge vinent.
Serà contra el Vista Alegre,
una de les revelacions de l’i-
nici del campionat. És un nou
vingut a la categoria però
s’ha adaptat bé. A més, és
perillós en les sortides, fins
ara.
Gerard va tornar a lesionar-
se. En canvi, Raül Teixidó va
tornar a jugar, debutant en
aquesta lliga. 

L’equip de Teixidó és
cinquè, a dos punts del

líder Tàrrega.

Cinquena plaça

El Tortosa va guanyar
al camp del Martinenc
(3-4) i ja té set punts.

Ha de seguir en la
mateixa línia.

Segon triomf

El conjunt barceloní,
rival diumenge, és

quart amb els mateixos
punts que els rapitencs

Competitiu

L’equip de la Ribera goleja el Valls (0-4)

Inflexió asconenca
FC ASCO

L’Ascó, com el Tortosa, ha
trobat el punt d’inflexió. I va
fer-ho de forma contundent,
en el derbi al camp del Valls
(0-4). Tal com va dir el tèc-
nic, Albert Viñas, “alguna
cosa va canviar en aquesta
jornada perquè molt aviat
ens vam avançar i, poste-
riorment, fins el descans,
vam encertar totes les oca-
sions que vam crear. No ens
havia passat fins ara i diu-
menge, en canvi, sí que va
succeir”.

Alfonso, José i Jorge van
marcar els gols asconencs
en una primera meitat histò-
rica, per emmarcar.
Diumenge l’Ascó tindrà una
oportunitat d’impulsar-se
més a la taula si guanya al
Martinenc: “seria important
per agafar confiança com a
locals i per poder fer un salt
qualitatiu a la taula”. 

Després de cinc
jornades, l’Ascó va

tornar a guanyar un
partit.

Segona victòria

El proper rival serà el
Martinenc, a Ascó,

diumenge 12 h.
Alfonso (2), José i

Jorge van marcar a
Valls, abans del

descans.

Martinenc

Mauri, jugador de l’Ascó.
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El Roquetenc va perdre al camp del Calafell, dissabte passat
(1-0). Segons Guillermo Camarero, “la primera meitat nostra va
ser fluixa, si bé vam tenir les nostres opcions en un partit que es-
tava bastant trencat. El Calafell va gaudir de les seues, dues cla-
res que va evitar Josué. Vam reaccionar a la represa, vam estar
més organitzats i vam arribar amb més fluidesa a la seua àrea.
No obstant, ens van marcar en un córner i, després, tot i atacar
i insistir, no vam poder empatar”. Es la segona derrota del Ro-
quetenc. I la primera jornada que no marca. El Remolins-Bítem va
guanyar el Vila-seca (4-1). “Vam fer un bon partit. L'equip segueix
en línia ascendent, sobretot en el treball defensiu, pràcticament
no ens van crear cap ocasió. A més, vam tenir la possessió de
pilota i les oportunitats”, deia Nacho, tècnic de la UE R. Bítem.  

El Roquetenc cau a Calafell  mentre
que el R. Bítem supera el Vila-seca

DARRERA JORNADA

L’Olímpic va perdre a casa contra el Jesús i Maria. Un partit obert
en el que els de l’Aube van avisar primer, amb tres possibilitats, i van
avançar-se amb el gol de Geira, després d’una genial jugada de Pedra.
Els morencs van reaccionar i van empatar arran d’una falta que va trau-
re Ivan. El rebuig d’Enric va comportar la rematada de Jacob, que va
entrar amb tot. Els visitants van reclamar falta. Posteriorment, l’assis-
tent va invalidar una rematada de Jacob, que acabà amb gol. Al segon
temps, a l’inici, una indecisió defensiva dels locals va generar el gol de
Ferreres, que tornava a veure porteria després de la lesió. Amb l’1-2,
la temperatura del partit va pujar. El Jesús i Maria no va poder senten-
ciar, tot i disposar de contraatacs per fer-ho, i l’Olímpic, amb orgull, va
poder empatar amb dues ocasions: una de Guiu i l’altra de Samu. Els
morencs, en zona delicada, visiten demà el Torredembarra. Hauran de
tenir paciència i esperar no fallar en els partits de la seua lliga, quan
els punts tindran doble valor en la lluita per la permanència. 

L’Olímpic visitarà el Torredembarra
DERROTA CONTRA EL J. I MARIA

El Gandesa va camí de fer història pel fet que ha guanyat  deu
punts dels dotze que ha disputat fins ara fora de casa. Es un re-
gistre que el faria ser líder com a visitant, en la Segona catalana.
Dissabte va aconseguir una victòria inverosimil, fruit de la seua in-
sistència fins el final.

El Camp Clar va avançar-se en el marcador i, si bé el Gandesa
va poder empatar abans, va poder ampliar l’avantatge. Però la
manca d’encert o sort que va disposar el Gandesa durant el par-
tit, i també en altres disputats a casa, se li va girar al seu favor en
temps afegit. Gumiel empatava a manca de dos minuts i Barceló
marcava amb el temps afegit ja a punt d’exhaurir-se. 1-2 i cap a
casa. Ara ha de millorar a casa. Diumenge rebrà un Cata neces-
sitat. Un partit especial per a Enrique, tècnic gandesà. 

El Gandesa, l’equip  
líder com a visitant

TRIOMF A CAMP CLAR

Els aficionats del CD la Cava
van sortir diumenge emocio-
nats del Camp Nou. No es re-
cordava un partit com el que
s’havia vist, per part del seu
equip. Alguns es remuntaven a
les gestes de la Mingola.

La veritat és que la Cava va
bordar-ho, contra l’Alcanar.

Des del primer minut va impri-
mir una intensitat en el joc que
li va representar ser-ne el pro-
pietari. L’Alcanar, un xic aco-
modat, no va poder entrar en
el partit. I quan va voler fer-ho,
el rival ja li havia passat per so-
bre. A més, el vendaval blanci-
blau es va veure reflectit en el

marcador. Sepe, un malson
per la banda dreta, va aprofitar
les primeres fisures d’un Alca-
nar tou en l’aspecte defensiu. I
és que la superioritat numèrica
local ja es produia al centre del
camp. Kazu, brillant, va obrir
pel centre i va batre a Rodri (2-
0). I, poc després, l’allau de joc

local decidia amb el gol de Jai-
me. A la represa, res va can-
viar. L’Alcanar va gaudir de
dues possibilitats però no va
poder entrar en el duel. La Ca-
va va seguir seriós en defensa
i immens amb espais per da-
vant. Així va crear més op-
cions, sentenciant amb dos
gols més, de Roger i de Jaime.
El de Roger fou sensacional, a
l’estil Messi, davant de Rodri.
Amb el 5-0, la Cava guanya
confiança i autoestima. Es el
primer triomf a casa. Per a l’Al-
canar, el partit li ha de sevir de
toc d’atenció. 

L’afició de la Cava vibra i
s’emociona amb el darrer partit

I diumenge, nova cita, contra el Morell 

VA GOLEJAR A L’ALCANAR (5-0)

Un partit entre el Roque-
tenc i el Remolins-Bítem és
un derbi...un derbi amb al.li-
cients, amb jugadors que
han estat a un equip i ara ju-
guen amb l’altre, fins i tot
l’entrenador d’un equip va di-
rigir l’altre. Es el cas de Ca-
marero.

Un derbi que antigament
es vivia amb molta passió i
sentiment. A hores d’ara,
com els derbis en general,
no és el mateix però, en
qualsevol cas, no deixa de
ser un partit interessant i
més considerant el potencial
de tots dos equips.

Pel Roquetenc, el derbi és
un examen per refer-se des-
prés de les dues derrotes
seguides. Aquestes han fre-
nat el seu impuls, després
de les sis victòries consecu-
tives. El Remolins-Bítem, per
la seua part, és l’altra cara
de la moneda. Va començar

amb mal peu la lliga però ara
ja s’acosta a les seues pos-
sibilitats amb els quatre
triomfs seguits. 

Per tant, màxima expecta-
ció com en les darreres set-
manes al camp del Roque-
tenc on, amb la nova
temporada, s’han vist bons
partits i molt de públic. 

Derbi amb al.licients:
Roquetenc-Remolins Bítem

Els locals no han sumat en les dues darreres jornades

SEGONA CATALANA. DEMA DISSABTE 16.30 H

L’Alcanar rebrà diumenge a
la Fanecada al Jesús i Maria.
Serà un derbi interessant,
sense dubte. A més de les
possibilitats dels dos equips,
el partit és una prova de recu-
peració per al conjunt cana-
reu després de l’ensopegada
a la Cava. I per al Jesús i Ma-
ria, ho és a la seua ratxa de
victòries (quatre seguides).

Per tant, un duel atractiu en-
tre dos equips capdavanters
a la categoria, amb dos arse-
nals ofensius. 

Alfons Royo, tècnic de l’Al-
canar, després del partit de la
Cava, opinava que “ens ha de
servir de lliçó perquè no torni
a passar. La Cava ens va pas-
sar per sobre perquè va jugar
amb més intensitat que nosal-

tres. Ja el dia de l’Olímpic ens
va succeir al segon temps
quan vam sortir del partit i
gairebé ens empaten. I a la
Cava el problema fou que no
vam entrar en situació en cap
instant”.

Adrià va ser baixa per lesió
al camp de la Cava i s’ha d’es-
perar com evoluciona de la le-
sió. Un apartat, aquest, el de

les baixes, en el que l’Alcanar
no ha tingut gaire sort en el
que portem de temporada.

El Jesús i Maria, en plena
progressió, es presenta al
partit amb una inercia victò-
riosa, són 13 punts dels da-
rrers 15 en joc els que porta
l’equip que entrena David To-
rres.

Alcanar-Jesús i Maria, un altre
Els locals ‘ferits’ voldran refer-se davant d’un rival crescut

SEGONA CATALANA. MES DERBIS. DIUMENGE 16.30 H

Roger Santaella va fer un gran gol, el 4-0.

CANAL TE

Els de Nacho han
guanyat els últims

quatre partits i ja s’han
enlairat a la taula.

Línia ascendent

L’Alcanar necessita
reconciliar-se després del
partit a la Cava. El Jesús i
Maria ha sumat 13 punts

dels darrers 15.

Dues cares

Luis Rosado és un gladiador
del futbol de la demarcació.
Format al Nàstic, ha jugat amb
el Tortosa, Roda Berà, Ampos-
ta, Pobla Mafumet i Morell i
des de la temporada passada
està al Torredembarra, sent
l’aposta del tècnic Josep Pa-
paseit. Als 37 anys, no es des-
gasta en la pressió (no ha es-
tat mai la seua virtut) però,
com sempre, és un depreda-

dor quan té l’ocasió i se li dó-
na mig pam dins l’àrea. 

A Jesús va tornar a demos-
trar-ho. I en 20 minuts, va po-
sar el seu equip amb el 0-2.
L’ofici d’un Torredembarra
confeccionat per estar a la zo-
na alta de la taula (la tempora-
da passada va decebre el pro-
jecte) va ser clau per mantenir
l’avantatge, tot i els intents i
les ocasions d’un Cata a qui li

manca la fortuna necessària.
Ximo Talarn, tècnic del Ca-

talònia, explicava que “el To-
rredembarra va saber impo-
sar la seva veterania i va jugar
ben posat al camp, aprofitant
dos de les tres accions de pe-
rill que va crear. El treball i l'ac-
titud van ser correctes, inten-
tant-ho en tot moment, però la
bona actuació del porter, el
travesser i la falta d'encert no

ens van permetre sumar cap
punt. Personalment, estic con-
tent amb l'equip, ja que no es
baixen els braços en cap mo-
ment, però ens falta la punteta
de sort que no es té quan s'en-
tra en aquestes dinàmiques, i
que crec que amb una victòria
es solucionaria i tirarem
amunt”.

Els anys no passen per a Luis Rosado
El Catalònia ho intenta però no pot reaccionar

EL DAVANTER DEL TORREDEMBARRA VA FER DOS GOLS A JESÚS (0-2)

Els jesusencs van guanyar
els dos primers partits
però no ho han fet en els
sis següents.

Dinàmica negativa
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El partit entre l’Aldeana i el Sant Jaume es va canviar d’ordre. I  a
més va jugar-se en dissabte. Sembla que cap dels dos motius va
ser la causa de que l’àrbitre no es presentés. Amb els dos equips
escalfant, van fer-se unes trucades i finalment es va poder solu-
cionar amb un àrbitre del comitè ebrenc, quan el designat era de
Tarragona. El duel va acabar amb empat a dos gols. L’Aldeana va
aprofitar una errada del porter visitant per fer l’1-0. Posaria més
terra de per mig fins que Manelet, en dos cops de geni, va empa-
tar. El partit va estar obert i també travat, amb tres expulsions
(dos locals). “El Sant Jaume ha estat el millor equip que hem jugat
fins ara. Per això, l’empat és meritori”, deien des de l’Aldeana. D’al-
tra banda, destacar que el Móra la Nova s’enlaira amb dues victò-
ries seguides, dissabte en el derbi amb el Corbera (3-0). 

La incomparescència de l’àrbitre retarda
l’inici del partit Aldeana-Sant Jaume

TERCERA CATALANA

Al grup 19, el Benifallet que, tot i les dificultats, ha fet un equip com-
petitiu, amb Rogerio, va imposar-se  a l’Arnes i és el líder. Bona fei-
na de Margalef per confeccionar un equip amb poc temps i amb
pocs recursos. El Bot va empatar a Flix en un duel obert i intens,
amb jugades polèmiques i molta emoció. El 3-3 li dóna molta cre-
dibilitat a l’il.lusionant equip botenc. El Tivissa es referma i fa que la
lluita per les places d’ascens estigui molt oberta. Pel Benifallet cal
dir que dels propers cinc partits, quatre són fora de casa. Al grup
20, cal destacar que en la jornada vinent s’enfronten els quatre pri-
mers classificats. El Roquetenc visita el Campredó i el filial del R.
Bítem rebrà l’Atlas. L’equip d’Angel Alvarez s’ha reforçat amb tres
jugadors: Aziz, Reduan i Ismail (Atlas juvenil). Se n’esperen dos més
en un equip que va disparat cap el play off d’ascens. 

Els quatre primers del grup 20
s’enfronten en la propera jornada

QUARTA CATALANA. L’ATLAS ES REFORÇA

El Vilalba va passar per sobre del Deltebre i demostra, una setma-
na més, la seua fortalesa com a local (6-1). De totes formes, el par-
tit fou igualat i no va ser fins a la represa quan es va decidir del cos-
tat del conjunt de Gaspar que, en vint minuts, va marcar quatre gols.
Salva, Abdul (2) i Yelthi (3) van ser els golejadors de l’equip de la Te-
rra Alta que referma la seua condició d’equip intractable a casa i que
es manté en una posició comoda. Es setè. L’Ulldecona, per la seua
part, es va refer amb un triomf a Tivenys (0-3). Els jugadors que en-
trena David Rodriguez van adaptar-se al partit i van assegurar-se
tres punts molt importants per la seua estabilitat. El Tivenys, per la
seua part, va estar ben posats fins el 0-2. La victòria que li manca
per agafar confiança es reseisteix. 

El Vilalba, intractable a casa, i l’Ulldecona
no perdona a Tivenys

TERCERA CATALANA

El Camarles va vèncer el Santa Bàrbara i es manté en la zona co-
moda de la taula, amb 12 punts. “El primer temps va ser més del
Santa Bàrbara però a la represa vam reaccionar i vam gaudir de
més opcions nosaltres”, deia Josep Bertomeu, Director Esportiu
del club camarlenc que, a la vegada, afegia que “l’equip, en gene-
ral, va jugar amb una actitud molt bona, treballant amb molta se-
rietat en defensa. La veritat és que fou un partit complet. S’havia
de jugar així per guanyar un rival com el Santa Bàrbara, que té
molt bon equip”.

El Camarles visita demà el líder, l’Ametlla. Un partit que afronta
amb motivació i ganes de sorpendre. El Santa Bàrbara, per la
seua part, rebrà al Tivenys, diumenge. 

Un gol de Marc Prades dóna tres punts més al
Camarles, contra el S. Bàrbara

TERCERA CATALANA

La Sénia, l’altre líder
VA GOLEJAR EL CATA B

El Pinell es recupera, després d’un inici irregular. Ja suma
dues victòries seguides i, a més, està retorbant el seu ta-
rannà d’equip potent amb possibilitats, amb els jugadors que
disposa. Diumenge passat rebia l’Horta en un derbu amb
dues lectures. Els de Cantó es presentaven en plena ratxa. I
el Pinell ho feia amb dubtes a casa, on ha tingut massa difi-
cultats en el que portem de lliga. Era el dia per destapar-se.
I els locals, motivats, van fer-ho amb l’encert que possible-
ment els ha mancat en altres setmanes. Cal dir que l’Horta
també va tenir opcions però Kameni, porter local, va estar
immens. Julio, amb dos gols, avançava el Pinell. El ‘killer’ vi-
sitant, Aubanell, donava vida al derbi en transformar un penal.
Però les opcions de l’Horta van quedar minimitzades quan
Amadeu (46 i 60) decidia el duel. Sergi, inspirat, establia el 5-
1 definitiu. El Pinell mostra les seues credencials. 

El Pinell, més efectiu, es destapa i ja
s’enlaira contra l’Horta, en el derbi (5-1)

TERCERA CATALANA

El Perelló va cedir dos punts al camp del Godall en una jorna-
da en la que tenia diverses baixes de jugadors importants i en
la que va haver de recòrrer al juvenil per completar la convo-
catòria. Els perellonencs van fer el 0-1 però no van saber sen-
tenciar i el partit va estar incert. El Godall, que havia guanyat
en la jornada anterior, va pressionar més amunt i va obtenir el
premi amb un penal que va significar l’empat.

Duel travat i amb poc ritme i continuitat. 
El Perelló rebrà diumenge a la Vinyeta a un dels líders, la Sé-

nia. Serà una nova prova per a la seua imbatibilitat. L’equip de
Capera no ha perdut des de l’11 de febrer, quan va caure al
camp del filial de l’Amposta. 

Prova a la imbatibilitat d’El Perelló
contra la Sénia, diumenge

TERCERA CATALANA

Era un partit destacat de la jornada. L’Ampolla rebia a l’Ametlla,
equip que, malgrat les baixes, està demostrant que té plantilla per
ser més competitiu fins i tot que en temporades precedents. I els
de la Cala van fer un cop d’autoritat, guanyant per 0-2.  

El derbi, amb ambient a l’estadi, va ser igualat. També travat,
entre dos equips que es respectaven. Poques opcions i molt mig-
campisme. La dinàmica a la represa va seguir sent la mateixa fins
que Rullet, amb una centrada xut, va establir el 0-1. El duel va
obrir-se. L’Ampolla va intentar-ho però amb certa precipitació i
sent massa directe. L’Ametlla, amb les línies juntes, va fer un gran
treball defensiu, impecable. I va mantenir l’avantatge fins els da-
rrers minuts quan, arran d’una falta, Sam Figueres va aconseguir
el 0-2. Era un partit que es podia decidir per petits detalls. I els ca-
leros van saber buscar-los. Un pas ferm endavant en un dia assen-
yalat, contra el líder en un partit esportiu. Ara el líder és la Cala. 

La Sénia, sense fer soroll, és colider. Després de la prime-
ra derrota, en la primera jornada, amb golejada a Pinell, l’e-
quip de Plàcit ha anat sumant (sis victòries i un empat). La
seua trajectòria l’ha conduit al primer lloc, empatat a punts
amb el líder, l’Ametlla.
La darrera victòria va ser en la jornada passada contra el
Catalònia (5-1). Un resultat enganyòs si tenim en compte
que el Catalònia B va adaptar-se millor a la confrontació i va
avançar-se amb el 0-1. I va tenir altres possibilitats. No obs-
tant, a la represa, els seniencs va poder capgirar el marca-
dor amb el 2-1, gols de Jordi Tolosa i Carlos Alberto. El par-
tit va estar incert fins els darrers minuts quan els locals van
marcar tres gols més, Marce i Pablo (2). La Sénia visita diu-
menge el camp de la Vinyeta, del Perelló.

L’Ametlla, nou líder després de vèncer al
camp de l’Ampolla

TERCERA CATALANA

CF Amposta. La situació de
l’Amposta és un xic alarmant. Quan un
equip solament ha guanyat un partit de
dotze és preocupant. Però el president
té fe. Està, com ja ha manifestat en
més d’una ocasió, trist perquè creu que
l’Ajuntament hauria de donar més
suport, com ocorreix a Tortosa o a la
Ràpita. Està, a més, preocupat perquè
la massa social de 750 socis de fa qua-
tre anys ha passat a 350. Ni se li passa pel cap destituir al
tècnic. Fitxar? El pressupost està al limit i solament li
queda una solució a Tarrazona, tenir fe, anar a missa i
demanar-li a Déu que l’Amposta se salvi. “La segona volta
serà millor, segur”, diu el president de l’Amposta. 
Jo coneixo un cas d’un president que no veia solució. No
hi havien diners per fitxar ni a un entrenador nou, ni per fer
incorporacions i l’equip va començar a guanyar partits.
Això sí, no va deixar un dia d’anar a missa. 
Qui ho ha estat tot a l’Amposta, jugador, president i entre-
nador, alma mater del club, és un home de fe. Tinguem,
doncs, fe, en aquest Amposta que mereix mantenir la cate-
goria per ser l’únic representant a Tercera d’aquestes
comarques.

UE Rapitenca. El diumenge arriba el Vista Alegre que, a
camp contrari, està invicte i té un promig de 2,5 gols
davant d’una Rapitenca a qui a casa li costa. Les victòries
són per la mínima. Atenció amb aquest Vista Alegre que
plantejarà el partit per anar a guanyar, des del principi. 

Serveix tenir tantes estrelles?. En la jornada passada, el
Salou li va donar un bany al Morell que tenia a les seues
tres estrelles: Pallarès, Cuéllar i Cazorla. I la Cava li va
donar un repàs a l’Alcanar on juguen Vates, Gilabert i Edu
Aguilar. Tenir estrelles no garantitza guanyar partits en
aquestes categories perquè la igualtat cada cop és més
patent.

Els últims sera els primers. Fa poques setmanes no
podien dormir els misters David (J. i Maria) i Nacho (R.
Bítem) per estar a la cua de la taula. Ara, en canvi, no
poden amb l’exitació dels bons resultats. El que és el fut-
bol! A hores d’ara, el Remolins-Bítem està a tres punts de
la part alta de la taula i el Jesús i Maria porta cinc partits
sense perdre. Vaig afirmar que aquests equips sortirien de
la dinàmica negativa, i així ha estat. El dissabte el R. Bítem
pot armar-la a Roquetes i el Jesús i Maria, diumenge, a
Alcanar. Asseguro que un dels dos equips quedarà entre
els cinc primers en la jornada 34.

El Gandesa segueix amb el seu rècord guinnes.
Guanyarà cap partit aquesta temporada al seu camp?.
Fins quan tindrà el rècord de no perdre a camp contrari?.
Solament, hi ha dos equips que no han perdut ni un
encontre lluny de casa: Catllar i Gandesa. I no estan a la
part alta de la taula. Això demostra una vegada més que
aquesta temporada, la Segona catalana està molt interes-
sant. El diumenge visita el Gandesa el Catalònia que porta
sis partits sense guanyar. Es el partit dels necessitats. El
Gandesa no guanya a casa i el Catalònia necessita els
punts com el pa.
Tercera catalana, queda molta lliga. El Perelló és l’únic
imbatud però està lluny del cap de la taula. Cal dir que no
ha perdut des de l’11 de febrer. El Pinell, el més golejador,
però està sent irregular en aquesta lliga, solament ha
guanyat la meitat dels partits. L’Ampolla porta tres ensope-
gades en quatre jornades, dos partits perduts i un empat a
S. Bàrbara. Impecables la Sénia i l’Ametlla que són ara
líders. Però atenció perquè queda molta lliga i veurem
moltes emocions. L’Ametlla va vèncer a l’Ampolla amb set
baixes. Quan recuperi jugadors, aquest equip té molt més
a dir encara. 
Què els hi donen de menjar a Abdul i a Jelthi?. Aquest
Vilalba fa respecte. 4.25 gols de promig al seu camp. On
està el secret? En la seua afició que pressiona? Què li té
agafada la mesura al camp de terra? En el que mengen
les seues estrelles Abdul, Jelthi, Bernabé? O en el caràc-
ter especial del mister Gaspar, bona persona encara que
explosiu en ocasions. Però tot no és dolç. A casa, el Vilalba
passa per sobre però fora només ha sumat un punt. 
Novetat per a tots els juvenils i cadets. Des de la set-
mana passada, a icompeticion s’han inclòs els golejadors
de totes les categories de cadet i juvenil. A més de la fitxa
de cada equip amb els seus golejadors corresponents.

Amposta, tinguem fe
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Móra Nova (17 h)
Ametlla-Camarles (16.30 h)

Diumenge
Vilalba-Godall (15.45 h)

Perelló-la Sénia (15.45 h)
Corbera-Sant Jaume (16 h)
Aldeana-Ampolla (16.30 h)
S. Bàrbara-Tivenys (16 h)

Ulldecona-Pinell (16 h)
Deltebre-Horta (19 h)

RESULTATS
8a jornada Tercera catalana

Tivenys-Ulldecona 0-3

Móra Nova-Corbera 3-0

Aldeana-Sant Jaume 2-2

Vilalba-Deltebre 6-1

Godall-Perelló 1-1

la Sénia-Catalònia 5-1

Camarles-S. Bàrbara 1-0

Pinell-Horta 5-1

Ampolla-Ametlla 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. l’Ametlla 8 20 5 19

2. la Sénia 8 20 10 19

3. Ampolla 8 15 6 16

4. Horta 8 20 15 16

5. Pinell 8 22 10 15

6. Perelló 8 13 7 14

7. Vilalba 8 21 12 13

8. Ulldecona 8 14 12 13

9. Camarles 8 12 10 12

10. Móra Nova 8 18 11 11

11. S. Bàrbara 8 9 11 9

12. Deltebre 8 13 17 8

13. Corbera 8 12 19 8

14. Sant Jaume 8 11 13 7

15. Aldeana 8 12 18 7

16. Godall 8 12 23 6

17. Catalònia 8 8 32 3

18. Tivenys 8 6 27 2

Tercera catalana

RESULTATS
6a jornada Quarta catalana. Grup 19
Flix-Bot 3-3
Tivissa-Benissanet 3-1
Ascó-Batea 2-1
Benifallet-Arnes 2-0
Ginestar-Rasquera 1-2

PROPERA JORNADA
Diumenge

Flix-Tivissa (diu 16 h)
Benissanet-Ascó (diu 16 h)
Batea-Benifallet (15.45 h)
Arnes-Ginestar (15.45 h)

Bot-Rasquera (16 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Benifallet 6 12 4 15
2. Flix 6 18 8 14
3. Tivissa 6 16 10 13
4. Bot 6 12 10 10
5. Batea 6 18 13 9
6. Ascó 6 9 10 7
7. Benissanet 6 7 14 6
8. Ginestar 6 7 12 4
9. Arnes 6 6 15 4
10. Rasquera 6 5 14 3

RESULTATS
6a jornada Quarta catalana. Grup 20
Rem. Bítem-Xerta 6-0
la Cava-Campredó 3-1
Roquetenc-La Galera 6-1
Atlas-Alcanar 3-1
Jesús i Maria-Deltebre 4-1

PROPERA JORNADA
R. Bítem-Atlas (diss 17 h)

Alcanar-la Cava (diss 16.30 h)
Campredó-Roquetenc (dissa 17 h)

la Galera-J. i Maria (15.45 h)
Xerta-Deltebre (dissa 15.45 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Roquetenc 6 20 5 16
2. Atlas 6 19 8 13
3. Rem. Bítem 6 23 5 12
4. Campredó 6 16 7 12
5. la Cava 6 16 10 10
6. Alcanar 6 9 9 10
7. Jesús i Maria 6 11 9 9
8. Xerta 6 3 17 1
9. la Galera 6 5 21 1
10. Deltebre 6 4 35 0

Quarta catalana

Gol del miravetenc Jacob, que fou molt protestat pel Jesús i Maria.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El Jesús i Maria va vèncer
al camp de l’Olímpic i ja

porta quatre victòries
seguides, com el 
Remolins-Bítem.

Segona catalana
PRÒXIMA JORNADA  

Gavà-Europa
Santboià-Terrassa
Manlleu-Balaguer

Espanyol-Olot
Gramenet-Muntanyesa

Pobla Mafumet-Vilafranca
Vilanova-Amposta (diu 17 h)

Cornellà-Rubí
Castelldefels-Vic

Masnou-Prat

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Espanyol 12 7 5 0 24 7 26
2. Prat 12 7 3 2 21 7 24
3. Terrassa 12 7 3 2 26 19 24
4. Pobla Mafumet 12 6 4 2 13 5 22
5. Vilafranca 12 7 0 5 15 15 21
6. Manlleu 12 6 2 4 23 18 20
7. Cornellà 12 5 5 2 16 11 20
8. Europa 12 6 2 4 17 16 20
9. Olot 12 5 4 3 19 15 19
10. Rubí 12 5 2 5 18 17 17
11. Balaguer 12 5 2 5 10 13 17
12. Gavà 12 5 1 6� 15 18 16
13. Castelldefels 12 4 1 7 16 21 13
14. Muntanyesa 12 3 4 5 11 19 13
15. Vic 12 3 3 6 10 13 12
16. Santboià 12 3 3 6 11 16 12
17. Gramenet 12 3 2 7 11 19 11
18. Masnou 12 2 4 6 16 24 10
19. Vilanova 12 1 5 6 11 18 8
20. Amposta 12 1 3 8 14 26 6

Tercera divisió RESULTATS
12a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Rapitenca-Vista Alegre (diu 12 h)

Tàrrega-Santfeliuenc

Júpiter-Reddis

Ol. Can Fatjó-Valls

Ascó-Martinenc (diu 12 h)

Tortosa-Olesa (diu 17 h)

Almacelles-Iberiana

Viladecans-Sants

Igualada-Torreforta

RESULTATS

8a jornada, Primera catalana

Reddis-Ol. Can Fatjó 3-1

Rapitenca-Igualada 2-1

Vista Alegre-Tàrrega 3-3

Santfeliuenc-Júpiter 0-0

Martinenc-Tortosa 3-4

Iberiana-Viladecans 3-6

Sants-Torreforta 0-0

Valls-Ascó 0-4

Olesa-Almacelles 0-3

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tàrrega 8 20 8 22

2. Sants 8 15 6 17

3. Reddis 8 14 7 17

4. Vista Alegre 8 19 13 17

5. Rapitenca 8 9 4 17

6. Torreforta 8 16 10 13

7. Valls 8 12 15 13

8. Almacelles 8 14 12 10

9. Martinenc 8 16 17 10

10. Júpiter 8 12 11 9

11. Ascó 8 11 10 9

12. Igualada 8 15 17 9

13. Viladecans 8 13 16 8

14. Ol. Can Fatjó 8 7 11 8

15. Santfeliuenc 8 8 11 7

16. Tortosa 8 12 18 7

17. Iberiana 8 14 21 7

18. Olesa 8 7 27 1

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Roquetenc-Rem. Bítem (16.30 h)
Bonavista-Camp Clar (17 h)

Torredembarra-Olimpic Móra (16.30 h)
Diumenge

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

Canonja-Cambrils (11.45 h)
Gandesa-Catalònia (16 h)

Alcanar-Jesús i Maria (16.30 h)

RESULTATS

8a jornada, Segona catalana

Morell-Salou 0-1

Calafell-Roquetenc 1-0

Catalònia-Torredembarra 0-2

Camp Clar-Gandesa 1-2

Catllar-Canonja 2-1

R. Bítem-Vilaseca 4-1

la Cava-Alcanar 5-0

Cambrils-Bonavista 8-1

Olímpic-Jesús i Maria 1-2

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Roquetenc 8 16 5 18

2. Morell 8 18 11 18

3. Torredembarra 8 15 5 17

4. Alcanar 8 14 13 16

5. la Cava 8 17 9 15

6. Rem. Bítem 8 18 13 15

7. Salou 8 10 9 13

8. Calafell 8 15 16 13

9. Jesús i Maria 8 14 15 13

10. Catllar 8 14 12 12

11. Gandesa 8 16 15 11

12. Cambrils 8 16 13 9

13. Catalònia 8 14 15 9

14. Camp Clar 8 9 12 9

15. Canonja 8 7 11 7

16. Olimpic 8 12 16 5

17. Vilaseca 8 7 21 3

18. Bonavista 8 6 27 0
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Des d’avui divendres, al centre
Esportiu Johnny Montañés de la
Ràpita, tindrà lloc la fase final del
Torneig Internacional de Pàdel
Tio O’bama >K.
Durant el mes d’octubre es va fer
la fase prèvia i d’aquesta en van
sortir vuit parelles que ara,  a par-
tir d’avui, entren al quadre en el
que ja hi seran autèntics mons-
tres d’aquest esport.
Per tant, una cita obligada des
d’avui la tarda. Demà dissabte, a
partir de les 14 hores, ja comen-
cen el vuitens de final i diumenge
al matí es disputaran les semifi-
nals. La final, diumenge, a les 5
de la tarda. Hi ha 4000 euros en
premis i s’ha creat molta expecta-
ció. Cal destacar la bona feina de
l’organització i el suport dels
patrocinadors. 

El passat diumenge 30 de
novembre es va celebrar al
Pavelló de la Mar Bella de
Barcelona, el Campionat de
Catalunya Infantil de competi-
ció, per a nens i nenes fins els
15 anys, en el que hi van par-
ticipar mes de 800 esportis-
tes d'aquestes edats, i en el
que el  club de taekwondo del
Gimnàs Alfaro d'Amposta, va
tornar a sorprendre, com en
cada competició en la que
participa, i en el que els joves
esportistes van  treure molt
bons resultats: Raquel Tirado.
Medalla d’or; J a n i r a
Rodrigez, d’argent; Yaiza
Ferré, d’or; Cristian Ferré, d’or
Cal destacar també, la partici-
pación de Julen Rodera, Tasio
Arazola, Xan Pau, Joaquin

Limbos, Jordi Limbos i Genís
Gisbert, ja que unes vegades
per mala sort i altres per deci-
sions dels jutges, no van
poder accedir a la lluita per les
medallas en cadascuna de les
seves categories, mereixen
en alguns dels casos mes
bona clasificació, ja que es
van veure uns combats molt

bons per part de cadascun
d'ells. Els bons resultats obtin-
guts en els últims campionats
en els que s'han presentat els
alumnes del Gimnàs Alfaro,
fan que cada vegada, tant el
seu entrenador Severiano
Alfaro, com els pares i aficio-
nats estiguen orgullosos
d’ells.

Torneig Tio O’bama >K

Victòria del sènior femení a Viladecans

AL CENTRE ESPORTIU JOHNNY MONTAÑÉS

CLUB VOLEI ROQUETES

TAEKWONDO

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

La jornada de futbol sala de Se-
gona provincial, ha començat
molt bé per al Delta Sporting. El
Ribaroja va marcar primer i es va
avançar de nou amb el 0 a 2.
Però un penal transformat per
Marc Sola va animar el Delta
Sporting, que acte seguit empa-
tava de nou a través del goleja-

dor de la tarde, Marc Sola. A les
acaballes quan els dos equips
atacaven més que mai per en-
durse la victòria, arribava la ca-
nonada d’Albert Miró, que des-
prés d’una assistència de Javi
feia pujar el 3 a 2 definitiu.
El Delta Sporting en els últims
minuts va jugar molt posat, com

en la resta de la confrontació, i
va poder mantenir l’avantatge. El
nombrós públic assistent va po-
der-ne gaudir de la victòria de l’e-
quip de futbol sala de la entitat
recentment fundada enguany.
El proper dissabte el Delta Spor-
ting club visitarà la pista polide-
portiva de Capçanes.

Primer triomf del Delta Sporting
FUTBOL SALA. INICI DE LLIGA (3-2)

Nou èxit del Gimnàs Alfaro

Nou pas endavant

Un any més el carrer principal del
Perelló va quedar reservat el dis-
sabte la tarde als atletes que des
de la categforia de patufets fins a
veterans van anar competint en el
recorregut de la 8a. Milla Urbana.
A les 18 h. van iniciar-se les cur-
ses i sobre les 19 h. unes gotes
de pluja van acompanyar la tarda
mentre disputaven les curses de
categoria aleví. Minuts més tard
es van reempendre les carreres i
sobre les 20 h. finalitzaven els
absoluts, essent la darrera cate-
goria en competir. Aquest any par-
ticiparen clubs esportius de les
Terres de l’Ebre, a l’igual que els
col.legis de la zona i atletes inde-
pendents vinguts d’arreu de
Catalunya. Aquessta cita es con-
verteix cada any en una trobada
important per als atletes.
S’agraeix la particpaciapció de
tots els clubs i atletes indepen-
dents, en aquesta edició de la 8a.
Milla Urbana del Perelló, que va
superar la xifra de més de 300
participants. 
Els tres primers classificats per catego-
ria i el primer local van rebre premi. Els
guanyadors en la categoria absoluta van

ser el galerenc Llorenç Sales (ATE
Tortosa) i en la femenina, Emma Almagro
(Agrupació Atlètica Catalunya Rubí). 

Llorenç Sales i Emma Almagro, guanyadors
8a MILLA URBANA DEL PERELLÓ

Nova victòria, molt treballada i
intensa en un desplaçament
complicat, al difícil camp del
Vilanova del Camí, rival directe
en les aspiracions tortosines,
a una hora inusual per a un
equip sènior. 
Bon inici de les tortosines que,
durant els primers quinze mi-
nuts, van controlar els ritmes
de joc, amb una defensa co-
rrecta i un atac molt ordenat.
L'equip local, amb una defen-
sa massa contundent i jugant

amb un ritme alentit, va aca-
bar contagiant les ebrenques
que també  van baixar el ritme,
arribant a la mitja part amb no-
més dos gols d'avantatge. A la
represa, el joc dubitatiu i enga-
rrotat de les tortosines fins
gairebé els darrers deu mi-
nuts, no van permetre ampliar
la diferència en el marcador
accentuat tot plegat pels can-
vis de criteri arbitral entre
ambdós camps que, sense
ser partidista, van ajudar a l'a-

lentiment del joc. 
L'oportunitat en les parades
de la portera Estefi, la intensi-
tat de joc de la jove del grup,
Neus Figueres i la responsabi-
litat en els deu minuts finals de
Noel Uriarte, van ser trets des-
tacables en la victòria tortosi-
na, que van sumar dos punts
més. 
El proper partit serà demà dis-
sabte  a les 19.30 h al pavelló
de Ferreries contra el BM la
Roca.

Participació de luxe a la última
prova del circuit running series,
amb atletes de la categoria de
Ferran de Torres, Xavi Queral,
David Francome, Xavi Royo, Llo-
renç Sales... i en categoria fe-
menina Judit Juncosa, Mireia
Guarner, Angelina Miró...
El podi en categoria masculina
fou format per Xavi Queral
(32´55´´), Ferran de Torres

(33´38), Adderrahim El Qayed
(33´44´´) i en categoria femeni-
na per Mireia Guarner (39´52´´),
Gemma Colome (40´58´´) i An-
gelina Miró (41´33´´). La partici-
pació ha estat de 190 atletes
els quals van poder gaudir d’un
circuit de dues voltes de 5 km,
en una magnífica senyalització i
organització per part de tots els
voluntaris.El proper dia 4 de no-

vembre a les 20.30 es realit-
zarà l´entraga final dels trofeus
del circuit Running Series Terres
de l´Ebre a la sala Jordi Brull de
l´EMD de Jesús. 
Els guanyadors finals absoluts
han estat en categoria masculi-
na Xavi Royo (UEC TORTOSA) i
en categoria femenina, Pili Vidal
Loto (BTT MONTBIKE AMPOS-
TA).

10 KM DE JESUS

Xavi Queral i Mireia Guarner, s’imposen

Als campionats de Catalunya

Les tortosines guanyen per 24-27, a la pista del Vilanova del Camí

El sènior masculí es desplaçava al camp del 3 Àmfores Balàfia. El primer set va començar bastant favo-
rable per als roquetencs, guanyatt 18-22, però alhora de tancar el primer set, l'atac dels roquetencs no
van poder superar el potent bloqueig dels lleidatans remuntar aquests per 25-22. L'experiència dels juga-
dors rivals no va deixar que els roquetencs sumessin una victòria, quedant el resultat final 3-0 amb par-
cials (25-22, 25-16 i 25-16). Per altra banda, el sènior femení es desplaçava a Viladecans. Les de Roque-
tes van demostrar un gran joc i van remuntar un partit molt igualat guanyant per 1-3 amb parcials (25-11,
24-26, 27-29 i 21-25). Cal dir que les noies, perden una jugadora, almenys per la pròxima jornada ja que
es va lesionar. El juvenil rebia al Sant Pere i Sant Pau, guanyant per 3-2 amb parcials (23-25, 24-26, 25-
22, 25-14 i 25-9). Els cadets rebien a un potentíssim C.V.Vall d'Hebron. El partit va finalitzar amb 0-3 amb
parcials (7-25, 20-25 i 16-25). Per a la pròxima jornada, els sènior masculí rep al C.V.Salou i el femení els
Monjos "B". D'altra banda, els cadets i els juvenils els desplaçaran al C.N.Sabadell diumenge al matí.



DIVENDRES 4 
DE NOVEMBRE 

DE 201118
opiniódiarimés

ebre
www.mesebre.cat

CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

IGNASI RIPOLL. RESPONSABLE DE SEO-BIRDLIFE A LES TERRES DE L’EBRE

Aquesta setmana era notí-
cia, que per controlar les
plagues, en concret la del
barrinador de l'arròs amb
mètodes naturals, un grup
d'investigadors del Museu
de Ciències Naturals de la
Tela de Granollers, porta
des de 2007 desenvolu-
pant un assaig amb ratpe-
nats al Delta.
Nosaltres per saber una
mica més, el que hem fet,
ha estat contactar amb el
biòleg, Ignasi Ripoll, coor-
dinador de SEO-BirdLife a
les nostres terres.
Més Ebre: Abans d'endin-
sar-nos de ple en el món
dels ratpenats. En quin
moment ens trobem pel
que fa a la caça en barra-
ca?
Ignasi Ripoll: Està igual
que estava.
L'Administració continua
sense posar els mitjans
necessaris per al seu con-
trol. A hores d'ara hi ha
unes cent barraques
comptabilitzades, que
continuen caçant amb
aquest sistema. El
CEPRONA no actua ni
aquí, ni a València.
Nosaltres considerem que
és un delicte caçar així. Hi
ha un consentiment enco-
bert.
ME: Que en penses de les
restriccions que pot supo-
sar, per a la caça, l'asse-
cament dels camps a par-
tir del novembre per al
control del cargol poma?
IR: SEO-BirdLife hem
recolzat als caçadors.
Nosaltres considerem que
no cal assecar tot l'hemi-
delta si només hi ha car-
gols en uns llocs determi-
nats. És un assumpte tèc-

nic que, suposo, compor-
taria moltes discussions
sobre l'assecament, el
canal, la capa freàtica,
entre altres. El que si
entenem és que no és
necessari assecar-ho tot,
només algunes parts. 
ME: Per a SEO-BirdLife
que significa un camp
d'arròs?
IR: Un arrossar no és
només un lloc on és pro-
dueix arròs, sinó que es
tracta d'un ecosistema.
Els arrossars haurien
d'estar dintre de la Xarxa
Natura 2000, perquè així
es podrien fer uns plans
de gestió que contem-
plessin la seva multifun-
cionalitat. Però molts
pagesos veuen en aques-
ta proposta que a la llarga
no podrien decidir sobre
els seus camps, ja que si
per exemple volguessin
convertir-los en camps de
golf, no podrien.
ME: Anem al tema dels
ratpenats, com a mètode
natural de control de la
plaga del barrinador. La
notícia l'hem conegut ara.
Però quan fa que s'utilitza
el ratpenat amb aquest
objectiu?
IR: Això es fa de sempre,
el que ha passat és que
després d'estudiar-ho, ho
han demostrat.
L'ecosistema funciona
d'aquesta manera, la
cadena tròfica permet
que una espècie controli a
una altra i així consecuti-
vament. Si tu aquesta
cadena l'artificialitzes, eli-
minant espècies o utilit-
zant un excés de produc-
tes químics és quan apa-
reixen les plagues. En

aquest cas els ratpe-
nats són insectívors que
viuen de nit i el barrina-
dor és una eruga que es
menja les tiges de la
planta de l'arròs.
Aquesta eruga fa una
papallona nocturna i el
ratpenat se la menja.
ME: Un factor a tenir en
compte en relació amb
els mètodes naturals
per al control de pla-
gues, és la reducció de
despesa. Estàs d'a-
cord?

IR: S'ha de deixar viure
als insectívors. Són pla-
guicides naturals, en
alguns casos no tan gra-
tuïts, ja que hi ha aus que
es mengen els insectes
però també el gra. Però
si poses a una balança el
gra que puguin menjar.
Aquest sempre resultarà
una despesa més petita
que no l'adquisició dels
insecticides. Si tendim a
uns sistemes agrícoles
naturals, no haurem de
patir per les plagues per-

què ell mateix s'autorre-
gularà.
ME: Així, podríem dir
que les plagues són
culpa nostra?
IR: En el moment que uti-
litzem massa productes
químics, el que estem
fent, en realitat, és dro-
gar el camp i matar mol-
tes espècies de les que
vos comentava, són
necessàries per a una
autoregularització. Els
herbicides maten a les
granotes, ales anguiles,

per posar un parell d'e-
xemples i aquestes si
estan vives es mengen
els insectes.
ME: Per acabar, que afe-
giries sobre aquest
mamífer?
IR: A hores d'ara cada
ratpenat ve a menjar-se
unes 2.000 papallones a
l'any, una xifra molt
important si tenim en
compte que per exemple
a Riet Vell a hores d'ara
comptem entre 200 i
300 exemplars.
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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
Restaurant Com Tu C/ Major
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/ 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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Rap amb espinacs a la catalana de la mà d’un dels cuiners més carismàtics de les Terres de l’Ebre, 
Jeroni Castell del Restaurant Les Moles d’Ulldecona

En una planxa hi posa-
rem el rap, mentre es fa
el rap, torrarem un bon
grapat de pinyons, els
triturarem i el posarem
en aigua per tal de fer
una sopa de pinyons.
Escalfarem una paella
amb un bon raig d’ol i
d’oliva verge on salteja-
rem uns al ls laminats,
els deixarem dorar una
mica, afegirem les pan-
ses, continuarem sal-
tant-ho fins que les pan-
ses s’inflen i hi afegirem
les ful les d’espinacs
crues, ho saltarem un
poquet, retirarem la pa-
ella i deixarem que els

espinacs s’acabin de fer
per la caldor de la pae-
lla.

Per emplatar, posa-
rem primer el rap, al da-
munt els espinacs amb
les panses i f inalment
un raig generós de la
sopa de pinyons que
hem estat escalfant al
foc.

Situat a la que va ser
la primera pedrera d'Ull-
decona, el 1992 en Je-
roni Castell va obrir el
Restaurant Les Moles
un restaurant que amb
el temps, l ’esforç, la
professionalitat i la ori-
ginalitat dels seus crea-
dors s’ha convertit en
un dels restaurants de
referència a les Terres
de l ’Ebre i la resta de
Catalunya.

“Primentons i Tomates”. Avui: Rap

Del Restaurant Les
Moles d'Ulldecona,
en Jeroni Castell ens
presenta la seva ver-
sió del Rap a la cata-
lana. Un plat molt
sezill, boi que tots el
podem fer a casa

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME

Jeroni Castell, amb Amado, treballant a la cuina de Canal TE.
ME

Primentons i Tomates, amb Amado Cebolla,

s’emet cada dia per la tele de les Terres de

l’Ebre, a les 15 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.

Queralt Álvarez, Matilde     Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

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

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

Forés Ventura, Mª Cinta   Barcelona, 46 (St. Llatzer) (Tortosa) 977510084   

Ulldemolins Reverter, Xavier        Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921    

Moran Sitja, Juan Carlos        Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

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

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

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

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

19º 15°PLUJAPLUJA

TERRES DE L’EBRE

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Cel cobert o molt ennuvolat, tot i que amb nuvolositat més trencada de
matinada, sobretot a l'extrem sud del país. 

Precipitacions 
De matinada i fins a primera hora del matí no es descarta alguna precipi-
tació feble i dispersa a punts del litoral, i del vessant sud del Pirineu.
A partir d'aleshores s'estendran arreu del país, si bé les menys importants
seran a l'extrem sud i les més importants al litoral i al prelitoral.
Seran d'intensitat entre feble i moderada en general, però sovint serà for-
tes, sobretot al litoral i al prelitoral, i aniran acompanyades de tempesta.
Acumularan quantitats poc abundants a ponent i extrem sud, abundants a
la resta i localment molt abundants al litoral i al prelitoral. 
La cota de neu passarà dels 2400 als 2200 metres. 

Temperatures 
Temperatures mínimes i màximes entre lleugerament i moderadament
més baixes. Les mínimes rondaran entre 4 i 9 al Pirineu, entre 8 i 13 al
Prepirineu i a la depressió Central i entre 13 i 18 a la resta. Pel que fa a
les màximes arribaran a valors de 9 i 14 al Pirineu, entre 15 i 20 al litoral
i entre 12 i 17 a la resta del país. 

Visibilitat 
La visibilitat serà regular, amb bancs de boira a molts punts del país. 

Vent 
Vent entre fluix i moderat de component sud, si bé de matinada hi haurà
cops forts al nord del litoral i cops molt forts al Pirineu i a zones elevades
del quadrant nord-est matinada. Al final del dia el vent quedarà fluix i de
direcció variable.

Estat de la mar 

Costa Brava: 
Vent de component sud, entre fluix i moderat, amb cops forts de matina-
da.
Forta maror. Mar de fons del sud. 

Costa Central: 
Vent de component sud, entre fluix i moderat. A la nit quedarà fluix i de
direcció variable.
Forta maror, amb àrees de maror a partir del vespre. Mar de fons del sud. 

Costa Daurada: 
Vent de component sud, entre fluix i moderat. A la nit quedarà fluix i de
direcció variable.
Forta maror, amb àrees de maror a partir del vespre. Mar de fons del sud.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus assumptes  amorosos  i sexuals  es reac-
tives . Has  de posar  els cinc sentits  en la  teva
vida  sentimental . La situació  astral  actual  t'a-
consella  tenir prudència  a l'hora  de conduir .

Taure
20/4 al 19/5

Posseeixes  un poder  de seducció  en l'amor
que és  molt útil  per als teus  interessos . Avui
tindràs  la necessitat  de trobar  una mica  de
calma  buscant  algun lloc on descansar.

Bessons
20/5 al 21/6

Els teus  problemes sentimentals es poden aca-
bar . La teva  parella  estarà  disposada  a donar
aquest  gir  que tant  exigeixes. Vés  amb comp-
te  amb els  canvis  de temperatura.

Cranc
22/6 al 21/7

En l'amor  no has de  deixar-te  endur per cap
entusiasme fictici.  La posició del sol i Mercuri
pel teu signe  et dóna tranquil·litat  i t'ajuda  a
afrontar  la vida  amb més bon tarannà .

Lleó
22/7 al 22/8

En relació  amb l'amor , la teva  necessitat  de
comunicar-te  amb la teva parella  és profunda
però avui  no aconseguiràs el que desitges. Al
llarg  de la tarda  potser  patiràs mal de cap.

Verge
23/8 al 21/9

No és  bo sempre  que sempre busquis  la perfec-
ció  dintre  de les teves relacions  sentimentals .
De vegades  no és possible . Durant  aquesta
etapa  estàs  subjecte  a partir  bastant desgast.

Balança
22/9 al 22/10

És  el moment  adequat  per acceptar  una pro-
posta  sentimental . Solament  en el teu ordre  i
en com  duus  la   teva  vida diària  està  la clau
per millorar-la .

Escorpí
22/10 al 21/11

Si durant  aquesta  època  comences   una
relació, dóna-li temps i deixa  que s'estabilitzi,
no intentis  anar  massa accelerat. Respecte
a la salut, potser  necessitaràs  dormir  més.

Sagitari
21/11 al 21/12

Guanya  en intensitat  tot  el relacionat  amb  la
teva activitat sentimental. Aprofita  aquest
impuls. Actualment  qualsevol  tipus  de precau-
ció  és poca per evitar riscos  majors.

Capricorn
21/12 al 19/01

El teu entusiasme  sentimental  ha d'estar pre-
cedit  per la lògica. El trànsit Mart  per la teva
casa cinc  et beneficia  i et dóna  una força
especial.

Aquari
20/1 al 18/2

Vius una etapa bastant intensa  per a tot allò
relacionat  amb la teva part més sentimental.
Respecte  a la salut, evita que les circumstàn-
cies  t'empenyin  a cometre  excessos .

Peixos
19/2 al 20/3

Aprofita  per gaudir  de l'amor  i viure  els teus
sentiments totalment. No intentis  fer grans
esforços  si desprès  no ets capaç  de recupe-
rar-te.

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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Pel que fa al canvi d'hora,
ja ha passat una setmana
i, a qui més, qui menys, el
cos ja se l'hi ha acostu-
mat. En canvi, pel que fa a
les pluges, això són
paraules majors. D'una
banda, els nostres camps
ho agrairan. Però qui ho
agrairà d'allò més seran
els boletaires, persones
que com cada any, per
aquesta època, tenen tots
els tracalets preparats
per entregar-se en cos i
ànima a la recerca del
bolet. Abans, pujaves als
Ports i en trobaves a
cabassades. Avui dia, no
és tan fàcil i són molts els
ebrencs i ebrenques que
provoquen autèntics èxo-
des cap a altres indrets i
terres, per tornar amb el
basquet ple de tan exqui-
sit producte. A hores
d'ara, els que no tenim
per costum endinsar-nos
al bosc en busca de
bolets, si que ho hem fet
als mercats i súpers, on
hem pogut comprovar que
el seu preu estava pels

núvols. Un cop més,
podem adonar-nos,
també, com l'economia i
les seves fórmules, estan
presents en molts actes
quotidians de la nostra
vida. En aquest cas con-
cret ens trobem davant "el
principi de l'Oferta i la
Demanda". On, al no exis-
tir quasi oferta i haver
molta demanda, el preu
del producte ha pujat.
Però això ha estat fins
aquesta setmana, perquè
de continuar així, en uns
quinze o vint dies sortiran
els bolets i els entesos en
podran agafar de moltes
varietats, però els que
només entenen de rove-
llons i poc més, també,
podran treure's del
damunt aquesta sensació
que han estat arrosegant
des de finals de setembre.
A tothom li agrada fer rea-
litat els seus somnis, gau-
dir dels seus hobbys i
aquestes pluges ho per-
metran fer. 
En definitiva, la pluja ha
portat amb ella, bones
notícies: els boletaires
recuperaran l'alegria, els
pagesos, amb una mica
de sort, la collita, l'am-
bient es netejarà i un cop
més, entendrem que s'a-
propa, de nou, l'hivern. Un
hivern en el que succeiran
moltíssimes coses, entre
altres, si no recordo mala-
ment, a finals de mes, el
20-N es celebraran les
eleccions generals al
Congrés. 
Una data, que un cop més
posarà de manifest la res-

ponsabilitat del poble en
front la política i enmig del
que anomenem democrà-
cia. 
A l'igual que quan arriben
les pluges ens alegrem
perquè podem anar a bus-
car bolets. 
És igual d'important que
quan arribin les eleccions,

ens alegrem que podem
decidir com volem que
funcioni el nostre País. 
A hores d'ara els catalans
ens trobem dintre d'un
conglomerat de territoris
que reben el nom
d'Espanya; i en aquestes
properes eleccions, tot i
que es decideixen els sen-

yors i senyores que ens
representaran a Madrid,
no vol dir, que siguin
menys importants o que
ens afectin menys que
quan es celebren les elec-
cions al Parlament de
Catalunya. 
A l'igual que les persones
van a buscar bolets fora

de les Terres de l'Ebre,
per tal que els nostres
polítics tornen amb el cis-
tell ple, nosaltres hem de
votar, i ho hem de fer amb
coneixement de causa.
Perquè, si no conèixer
certs bolets pot ser mor-
tal, no saber a qui votes i
el motiu, també!

Benvolguda pluja

Aquesta setmana ha
hagut dos fets espe-
cialment, destacables:
el canvi d'hora (la mati-
nada del dissabte pas-
sat, en que les tres
van passar a ser les
dues) i que per fi, han
arribat les pluges. 

Votar és com anar a fer rovellons, si no els coneixes poden ser mortals!

DM

PLOU I FA SOL, LES BRUIXES ES PENTINEN

JESÚS RUIZ

             


