
    

diari ebrediari
DIVENDRES 18 DE NOVEMBRE DE 2011 núm. 598

www.mesebre.cat

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L´Ajuntament posa en
marxa un nou aparcament
gratuït al barri de Ferreries
de 52 places.

P6

L'Ametlla de Mar aposta
per la fibra òptica.

P8

Societat

“Veuetes”, un programa de
ràdio fet per pares i fills.

P9

Esports

Conflicte entre el comitè
tècnic d’àrbitres ebrenc i la
UD Jesús i Maria.

P 2 -11

El PSC insta a la mobilització del 25% d'indecisos per evitar la "involució" que suposaria un govern del PP. CiU diu que la propos-
ta del PSC de crear 25.000 llocs de treball a la demarcació és una “cortina de fum”. ICV-EUiA vol fomentar l'ocupació jove al terri-
tori amb les energies verdes i el transport públic. Últimes propostes polítiques que ens arriben abans que es dipositi el vot el pro-
per diumenge. P3

Els partits ebrencs 
demanen el vot

Unió de Pagesos considera una prioritat que la nova Política Agrària Comuna (PAC)
s'adreci a la pagesia professional i que, entre altres mesures, apliqui l'exclusió imme-
diata dels ajuts directes per a totes les persones o empreses amb activitat agrària de
menys del 10% dels seus ingressos totals. El sindicat recull aquest punt en el docu-
ment sobre les propostes per a una agricultura, ramaderia i silvicultura amb futur de
cara a les eleccions generals del dia 20 de novembre.                                                 P4

Millora de la política agrària 
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

El

opinió

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

a la nostra web:

ww.mesebre.cat

Els Àrbitres del Comitè
Tècnic d’Àrbitres de futbol
a les Terres de l’Ebre,
degut:
1 - A l’agressió comesa per
un jugador del planter de la
UE Jesús i Maria a un àrbi-
tre de la nostra delegació el
passat 5 de novembre,
2- A les declaracions i acu-
sacions a Imagina Ràdio de
l’expresident i actual mem-
bre de la junta directiva de
la UE Jesús i Maria, el pas-
sat dia 13 de novembre,
acusant a l’àrbitre d’induc-
tor a l’agressió mitjançant
insults racistes,
3 - I a les declaracions i
acusacions de l’entrenador
del primer equip de la UE
Jesús i Maria, també el dia
13 de novembre en finalit-
zar el partit de Segona
catalana, Jesús i Maria-
Torredembarra, acusant de
predisposició per la nostra
part a perjudicar el seu
equip, demanant a conti-
nuació “que per favor no li

enviessin més àrbitres de
Tortosa” i afegint finalment
a la seva crítica, greus acu-
sacions contra el Delegat
de la Delegació del Comitè
Tècnic d’Arbitres a les
Terres de l’Ebre;
Exigim a la junta directiva
d’aquest club, una rectifica-
ció i unes disculpes públi-
ques i personals cap el nos-
tre col.lectiu.
Com a mesura immediata,
davant l’actual deteriora-
ment de les relacions entre
els dos estaments, a partir
d’aquest cap de setmana,
no dirigirem cap partit on
jugui la UE Jesús i Maria
fins que no atenguin les
nostres peticions.

El col.ectiu d’àrbitres de les
Terres de l’Ebre.

Comunicat del col.lectiu 

d’àrbitres de la delegació del Comitè

Tècnic d’Àrbitres de Futbol a l’Ebre

Opinió

Comunicat de la UD Jesús i Maria

Hem passat una campanya electoral que segura-
ment a alguns se li haurà fet llarga. Tenim a les
esquenes moltes campanyes, entre generals,
europees, a la generalitat i municipals. 
Molts pensen que els polítics demanen cada qua-
tre anys una papereta al seu favor, governen de
manera autoritària i sense demanar el parer fins
les properes eleccions; altres que fer política és
plantejar un programa electoral ambiciós però
complementar-ho i millorar-ho amb la participa-
ció de tots a través de les diferents eines de par-
ticipació… sigue una opció o l´altra, aquest diu-
menge el nostre vot decideix quines persones

marcaran el camí a recórrer durant quatre anys i
en funció del partit, la seva trajectòria, el progra-
ma i les persones veurem un estil de fer política
o un altre, unes prioritats o unes altres, unes
conseqüències o unes altres. 

Cal sobretot fer un sobreesforç per trobar fons,
plantejar propostes imaginatives i fer participar
en la resolució del problema de l'atur a tots els
actors: empresaris, treballadors i societat civil.
En temps de crisis és quan és més necessari fer
política. 
El proper diumenge, tú decideixes.

Editorial

Arriba el moment de la veritat

Acabem un mandat en què el PSC, CiU i
el PP han deixat les comarques del Camp
de Tarragona i de les Terres de l'Ebre pit-
jor de com estaven. Les nostres queixes
i les nostres justes reclamacions no han
vist millora. I tampoc serveix utilitzar la
crisi econòmica que ens colpeja per jus-
tificar el fet que els socialistes hagin
donat l'esquena als més desafavorits. Un
aspecte que, amb una majoria absoluta
del PP, s'agreujarà i pot arribar a propor-
cions molt preocupants. Dipositar les
esperances als mateixos de sempre és
una fórmula que ens aboca cap a solu-
cions idèntiques i al manteniment dels
privilegis d'aquells que històricament han
tret profit de la seva proximitat al poder.
Hi ha una alternativa i aquesta és la coa-
lició ERC-Rcat-Catalunya Sí. 
Quan la demarcació va tenir un diputat
independentista, Josep Andreu, les nos-
tres comarques van poder gaudir de la
feina d'un fidel representant en unes
Corts amb un PSC desaparegut i una CiU
que feia el joc a l'oposició, al PP més
ranci que encara defensava l'autoria
d'ETA dels atemptats de l'11 de març.
Andreu va encapçalar a les Corts el tre-
ball envers les comarques més maltrac-
tades. Ell va fer aparèixer en els pressu-
postos inversions oblidades pel PP: el
corredor del mediterrani, les variants de
l'Aldea, Gandesa i Corbera d'Ebre, la
solució al punt viari negre de l'Àngol
d'Alcanar i un llarg etcètera. Quatre anys
després, amb diputats sense el mateix
esperit de sacrifici, el resultat és que no
hi ha cap quilòmetre acabat de l'Autovia
A-7, les variants de Gandesa i Corbera
d'Ebre continuen sense començar i els
Euromed no s'aturen malgrat la moció
aprovada a proposta del senador repu-
blicà Pere Muñoz. Només la insistència i
les queixes reiterades de Muñoz i els
alcaldes han permès acabar l'Àngol
d'Alcanar, rependre la variant de l'Aldea i
iniciar les obres neteja de l'embassament
de Flix. Durant la passada legislatura no
hem avançat, però, ni un mil·límetre pel
que fa a la gestió dels nostres propis
impostos. El problema de finançament de
Catalunya es resoldrà en la mesura que
siguem capaços d'assolir el concert

econòmic, un model de relació amb
l'Estat espanyol diferent i que evitaria
perpetuar en el temps les injustícies que
representa ser una comunitat autònoma
qualsevol. Com més veus es declarin
favorables al trencament d'aquesta reali-
tat que ens encorseta, més fàcil ens serà
aconseguir un salt qualitatiu definitiu. És
per això que Catalunya necessita repre-
sentants que expressin de manera con-
tundent quin és el nou camí a seguir. S'ha
acabat el temps de la negociació benin-
tencionada i de les contraprestacions
pròpies de tàctiques condecendents amb
els temors del PP i el PSOE. Espanya no
pot continuar eixugant-nos les arques del
nostre petit país i pretendre mantenir-nos
silenciats i amb el cap cot. S'obre un nou
temps en què els interessos catalans no
es defensaran amb un Govern de concen-
tració nacional espanyol com alguns ofe-
reixen a canvi d'un ministeri, ni tampoc
es defensaran reduint l'estat de benestar
ni mantenint el dèficit fiscal com uns
altres fan. S'obre el temps de tenir la
màxima força per poder defensar amb
treball i dignitat la llibertat per Catalunya
i la justícia social per als seus habitants,
i això només serà possible si són molts
els que donin suport a la coalició ERC -
Rcat - Catalunya Sí. 

Adam Tomàs
Candidat al Congrés per Tarragona de la coali-

ció ERC - Reagrupament - Catalunya Sí 

En relació al comunicat del
Comitè Tècnic d'Àrbitres de les
Terres de l'Ebre, volem manifes-
tar que les declaracions efec-
tuades per l'empleat i entrena-
dor del primer equip al progra-
ma Tots els gols d'Imagina
Ràdio van ser a títol personal
contra el president del col.legi
d'àrbitres de Tortosa per uns
fets ocorreguts fora de l'àmbit
esportiu i pel quals no ha rebut
cap sanció esportiva i per això
entenem que el club no ha d'e-
metre cap comunicat de discul-
pa contra l'esmentat senyor,
fent saber que la via per a la
qual pot optar contra el  entre-
nador del primer equip és la via
jurisdiccional.
D'altra banda, ja vam lamentar i
reprovar públicament l'acció del
nostre jugador cadet a La Sénia
i per la qual cosa va rebre una
sanció esportiva exemplar i així
vam fer-ho saber al comitè de
competició, ara bé també els
vam demanar que per part del
comitè s'obrís una investigació

en relació a uns possibles i
greus insults racistes que va
patir el nostre jugador i que van
derivar la seva reacció, no
rebent resposta fins al dia d'a-
vui.

UD JESÚS I MARIA

Defensem la terra davant d’un mal govern

Opinió
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El PSC vol impulsar un pacte
per a l'ocupació, amb la impli-
cació de tots els agents
econòmics i socials del terri-
tori. A través d'aquest pacte,
i les línies de treball que dic-
tamini, els socialistes es
comprometen a crear
25.000 nous llocs de treball
al Camp i l'Ebre en els prò-
xims quatre anys. Joan
Sabaté, candidat al Senat pel
PSC, ha cridat els votants de
les Terres de l'Ebre tornin a
mobilitzar-se de forma massi-
va a les urnes el pròxim diu-
menge en defensa de "l'ai-
gua" i els "drets" socials, com
l'educació i la salut, amb l'ob-
jectiu de "barrar el pas" a PP
i CiU. D'altra banda, Sabaté
ha situat l'estació ferroviària
de les Terres de l'Ebre dins
del corredor mediterrani i les
obres de l'autovia A-7 com a
principals prioritats en infra-
estructures al territori. El can-
didat al Congrès d'ERC-RCat-
Catalunya Sí a Tarragona,
Adam Tomàs, ha expressat
el rebuig "frontal" de la coali-
ció a la instal·lació del magat-
zem centralitzat temporal
(MTC) de residus nuclears a
Ascó i a Catalunya, i ha acu-
sat CiU de "jugar a la puta i la
ramoneta" en aquest tema.
El candidat ha proposat un
pla de dinamització i diversifi-

cació per la Ribera d'Ebre
per evitar "un drama" quan la
central tanqui. La finalització
de les obres de la variant de
la carretera N-340 al seu pas
per l'Aldea i l'execució del
tram pendent de l'autovia A-7
al seu pas per l'Ebre són les
principals prioritats en infra-
estructures que Tomàs, vol
portar al Congrés dels
Diputats. El cap de llista repu-
blicà ha denunciat que les
Terres de l'Ebre continuen

sent "un forat negre" pel que
fa a inversions estatals en
infraestructures viàries i
ferroviàries que es projecten,
es pressuposten i no s'exe-
cuten. La candidata d'ICV-
EUiA per Tarragona, Alba
Benedicto, ha plantejat modi-
ficar la llei d'Aigües per intro-
duir-hi la prohibició expressa
de revendre els suposats
excedents d'aigua de les
concessions que podrien
donar lloc a un "mercat de

l'aigua" i possibilitar un nou
transvasament de l'Ebre.
Benedicto ha acusat el
govern socialista de possibili-
tar una possible detracció
d'aigua per no haver fixat el
cabal ambiental del tram final
del riu i, així mateix, ha retret
a CiU i PP la seva "visió mer-
cantilista" de la gestió de l'ai-
gua. Benedicto també recor-
da que el monocultiu nuclear
ha impulsat el despoblament
de comarques com la Ribera

d'Ebre obligant molts joves a
marxar per treballar, un fet
que s'hauria vist agreujat per
la manca de transport públic
i vertebració territorial. El
candidat al Senat per CiU,
Ferran Bel, ha senyalat que el
vot útil per als catalanistes és
CiU ja que “a Tarragona els
únics que podem treure dipu-
tats o senadors són CiU,
PSOE o PP i l'únic d'aquests
tres partits que té una pro-
grama d'estricta obediència

catalana és Convergència i
Unió”. A més, ha afegit que
“no s'entendria que el partit
socialista guanyés a
Catalunya quan els catalans
no els han volgut ni per
governar la Generalitat ni per
governar als Ajuntaments”. I
ha recordat que la gent de
CiU “sempre serà aquí aju-
dant en el que pugui, abans i
després de les eleccions,
com ja hem demostrat des
de fa anys”. També afirma
que el partit no donarà
suport al transvasament de
l'Ebre, «una opció que el
Partit Popular no descarta si
acaba governant».   El núme-
ro 2 al Congrés pel PP, Joan
Bertomeu, però, afirma que
el partit no està a favor del
transvasament, i que no es
farà. El PP demana que s’eli-
mini "empreses públiques
parasitàries i deficitàries",
que redueixi "subvencions
ideològiques" i suprimeixi
"estructures administratives
costoses" en comptes d'apli-
car retallades al sistema sani-
tari públic. "Aprimar" l'admi-
nistració i reduir la despesa
i el dèficit públics per millo-
rar la fluïdesa del crèdit
bancari; i, especialment,
una "reforma laboral pro-
funda" per trencar la "rigi-
desa del mercat de treball";
mesures sobre la taula per
reduir els índexs d'atur i
incrementar l'ocupació. 

Els diferents partits polítics 
«diuen la seva» de cara al 20N

Eleccions 2011

Les principals propostes passen per reduir l’atur i sanejar l’economia

El transvasament de l’Ebre, tema polèmic al territori

TG

Imatge del debat a Cadena SER. 20-N. Es l’hora de la veritat, diumenge.
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El sindicat recull aquest
punt en el document sobre
les propostes per a una
agricultura, ramaderia i silvi-
cultura amb futur de cara a
les eleccions generals del
dia 20 de novembre. Per a
Unió de Pagesos un dels
punts clau per als quals ha
de treballar el nou Govern

és per a la modernització i
finançament de les explota-
cions agràries, donant
suport a una política a favor
dels productors professio-
nals, així com per a un pla
de finançament que assegu-
ri recursos per a la inversió,

recerca i desenvolupament i
l'adopció de mesures
urgents per frenar la crisi
que suporta el sector rama-
der. El sindicat també consi-
dera fonamental la regula-
ció del funcionament de la
cadena alimentària mit-

jançant un marc estable de
relacions contractuals, així
com evitar la posició de
domini de la gran distribució
i, alhora, redefinir la venda a
pèrdues i tenir en compte
els costos de comercialitza-
ció. En aquest sentit, Unió

de Pagesos demana una
vigilància permanent i efecti-
va per al control de les
importacions, campanyes
d'informació adreçades als
consumidors sobre les
diferències dels mètodes
de producció de la Unió
Europea i de països tercers.
Quant a la necessitat de
millorar en els costos de
producció, el sindicat pro-
posa establir un gasoil pro-
fessional agrari sense
impostos especials i IVA
reduït, un pla d'acció nacio-
nal per a l'ús sostenible de
productes fitosanitaris amb
mesures de foment de la
introducció de la gestió inte-
grada de les plagues, i sis-
temes de compensació
dels danys causats per la
fauna salvatge i per a la
pagesia professional afec-
tada en les seves inver-
sions de diversificació de
rendes.

UP demana l’aplicació d’una política agrària
que millori la renda de la pagesia professional

Unió de Pagesos consi-
dera una prioritat que la
nova Política Agrària
Comuna (PAC) s'adreci
a la pagesia professio-
nal i q ue, entre altres
mesures, apliqui l'exclu-
sió immediata dels ajuts
directes per a totes les
persones o empreses
amb activitat agrària de
menys del 10% dels
seus ingressos totals. 

Entre les seves propostes de cara a les eleccions generals

REDACCIÓ

UP en atenció als mitjans.
Cedida

La proliferació de macrò-
fits (plantes aquàtiques)
al tram final del riu Ebre,
aigües avall dels embas-
saments de Mequinensa,
Riba-roja i Flix, s'ha con-
vertit en un problema
creixent que aquest estiu
ha arribat a un dels seus
màxims, arran del baix
cabal continuat del riu
Ebre  (al voltant dels 100
metres cúbics per segon
a Tortosa).
Aquestes espècies aquà-
tiques han estat sempre
al riu però des de fa una
dècada la seva expansió
ha estat imparable, colo-
nitzant cada cop més
zones i provocant greus
problemes als regants i
altres usuaris del riu,  ja
que obstrueixen sovint
els punts de captació de
regadius i de la mateixa
central nuclear d'Ascó, i
dificulten la navegació
fluvial i les activitats al
riu.

Proliferació
de macròfits
al riu Ebre

El Pla d'Actuació
Municipal de Tortosa
inclou per a l'any vinent un
seguit d'actuacions per
millorar la imatge dels
Jardins del Príncep i
potenciar aquest actiu
turístic de la ciutat, que
l'any passat van visitar un
total de 5.657 persones.  
Una de les actuacions
previstes serà, precisa-
ment,  recuperar el
Manantial de l'Esperança,
un brollador natural d'ai-
gua que abastia el balnea-
ri. 
D'aquesta manera es pre-
tén que tortosins i visi-
tants puguin accedir i des-
cobrir aquest espai, fins
ara amagat.  
També l'àrea de Serveis
del Consistori  preveu una
actuació integral als
Jardins, amb obres de
condicionament dels ele-
ments i del reg i la renova-
ció de les plantes i el con-
junt de la jardineria.
Actualment ja hi ha un pla

d'ocupació municipal que
treballa en  tasques de
manteniment de l'espai.
Per últim i dins del futur
pla director de les mura-
lles, es projecta la conne-
xió i integració dels
Jardins amb les
Avançades de Sant Joan i
tot el conjunt emmurallat

de la zona, amb la cons-
trucció d'una passarel·la. 
Amb aquestes actuacions
es pretén potenciar enca-
ra més un actiu important
a la ciutat i on actualment
s'hi troba un punt d'infor-
mació turística, fet que ha
portat també més activi-
tat a la zona.

Tortosa potencia els Jardins del Príncep
com a actiu turístic local

Millores en la zona per atraure el turisme
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El conseller Pelegrí durant
la seva visita ha deixat
palès que les agroboti-
gues permeten que la
gent del propi territori
reconegui la qualitat i el

valor dels productes que
s'hi elaboren i són “un
exemple de l'activitat
econòmica al voltant d'un
producte local imprescin-
dible a la dieta mediterrà-
nia”. Segons el conseller,
“ens cal fer més promoció
dels olis elaborats a
Catalunya i donar-los a
conèixer com un producte
de qualitat”.  
Així mateix, ha destacat la
importància que té l'expor-
tació perquè permet situar
la producció de qualitat a
un millor preu. 
D'aquesta manera la inter-
nacionalització és una pos-
sible via per superar les
dificultats actuals que pre-
senta la producció d'oli de
qualitat. El conseller ha
valorat l'esforç i l'optimis-
me de fer en aquests
moments  noves inver-
sions en l'activitat de la
venta de l'oli i ha aprofitat
per  recordar que el futur
passa per la concentració
de les cooperatives. Així

ha animat a les dos coope-
ratives a unir-se perquè
“la planificació estratègica
de les cooperatives no ha
de perdre de vista la pos-
sibilitat d'agrupar-se per

comercialitzar la produc-
ció conjuntament amb la
finalitat d'oferir més com-
petitivitat”. 
Aquesta ha estat una cam-
panya d'oli complicada a

causa de la sequera que
han patit les zones produc-
tores d'oli. L'oliva i l'oli d'o-
liva representa el 4% de la
producció agrícola de
Catalunya.

El conseller
d ' A g r i c u l t u r a ,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi
Natural, Josep Maria
Pelegrí,  s'ha des-
plaçat a Santa
Bàrbara per assistir a
la inauguració les dos
agrobotigues que han
posat en funcionament
les dos cooperatives
del municipi. En con-
cret, es tracta de la
Cooperativa Agrícola
del Camp de Santa
Bàrbarà i la de la
Cooperativa Sant
Gregori.  

REDACCIÓ

Visita del conseller a Santa Bàrbara.
Cedida

El passat divendres dia 11
es va celebrar a la seu de
Foment del Treball
Nacional a Barcelona la VI
Convenció del Comerç de
Catalunya organitzada per
la Confederació de
Comerç de Catalunya
(CCC).  
També va tenir lloc l'entre-
ga dels premis CCC a la

millor iniciativa lingüística
del sector comercial, on
cal destacar que l'empre-
sa M&A Produccions,
associada a la Unió del
Comerç Rapitenc, va ser
distingit amb el diploma
de reconeixement. 
Un dels plats forts de la
trobada anual de la CCC
va ser el col·loqui “El valor

del comerç, el valor del
consum” en el qual el
periodista Xavier Graset,
acompanyat dels també
periodistes Pilar Rahola,
Manuel Cuyàs i Carme
Colomina, a més del
catedràtic d'economia de
la UB, Germà Bel, van des-
granar l'opinió dels mitjans
i de l'opinió pública res-

pecte a temes de vital
importància pel sector
com els horaris comer-
cials, el top manta, o el
model turístic, entre d'al-

tres. 
La cloenda de la jornada
va anar a càrrec del presi-
dent de la Generalitat de
Catalunya, Artur Mas.

La CCC celebra la VI 
Convenció del Comerç

Les Terres de l’Ebre, presents

Els alcaldes de la Ribera
d'Ebre no estan dispo-
sats a acceptar que les
obres d'extracció dels
llots tòxics de Flix -
700.000 tones de resi-
dus tòxics i radioactius
dipositats al fons del
pantà- comencin sense
tenir garantit abans un
abastament alternatiu i
segur per a tots els muni-
cipis situats aigües avall
de la presa. I és que el
nou calendari d'obres
presentat aquesta setma-
na pel responsable de la
societat estatal Acuamed
als alcaldes ha generat
molta preocupació. 

Preocupació a
la Ribera

d’Ebre

El decret de regulació
del sector eòlic elabo-
rat pel Ministeri
d'Indústria, que propo-
sa la dràstica reducció
del 40 per cent de la
prima eòlica a partir
de 2013, no s'apro-
varà aquesta legislatu-
ra. Així ho espera tant
la patronal eòlica cata-
lana com l'espanyola,
que han reclamat de
manera insistent la
retirada de la propos-
ta. Encara que el
Ministeri no ha oficialit-
zat la seva posició, tot
els indicis apunten que
serà així. 

Incertesa en el
sector eòlic

Obren les agrobotigues de Santa Bàrbara
El conseller Pelegrí assisteix a la inauguració
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El nou estacionament ha
de permetre millorar els
problemes per aparcar en
aquell àmbit, especial-
ment a partir de l'inici de
les obres de construcció
del complex d'aigües i l'a-
parcament soterrat de la
plaça Joaquim Bau. 
El pàrquing ha tingut un
cost zero per a
l'Ajuntament, ja que s'ha
fet per la via de la
col·laboració públic-priva-
da amb els propietaris del

solar i els del centre
comercial Mercadona,
situat just al costat.
L'alcalde, Ferran Bel, i la
tinent d'alcalde de
Serveis al Territori,
Meritxell Roigé, van pre-
sentar aquest passat
divendres les noves ins-
tal·lacions. 
L'alcalde ha explicat que
l'acord amb les altres
parts s'ha fet per una
durada de 5 anys, que
supera amb escreix el ter-
mini d'execució de l'apar-
cament soterrat de la pl.
Joaquim Bau. Bel ha
recordat que aquest pro-
jecte estava inclòs dins
del Pla d'Actuació
Municipal (PAM)
2011/2015 presentat
recentment.
L'aparcament ocupa una
superfície de 1.203 m2 i
compta amb 53 places
per a turismes. Els acces-
sos es fan per l'avinguda
de l'Estadi, just enfront de

l'Institut Joaquim Bau.
Aquest aparcament com-
plementa el que
l'Ajuntament també va
posar en marxa ara fa un
any a la zona de Ferreries
Nord, també gratuït i amb

un centenar de places, i
el que es va habilitar ante-
riorment a la zona del
Temple. 
L'alcalde ha avançat que
en els propers mesos se
n'habilitarà un altre de les

mateixes característiques
al solar que van ocupar
transitòriament els
Mossos d'Esquadra i que
ara esdevindrà, també
temporalment, la seu del
Jutjat Social.

La setmana vinent
entrarà en servei un
nou aparcament gra-
tuït dissuassori al barri
de Ferreries de 53 pla-
ces, que està situat
just al davant de
l'Institut Joaquim Bau. 

REDACCIÓ

Imatge del nou aparcament al barri de Ferreries.

Cedida

El nou govern de CiU a
Móra d'Ebre ha anunciat
públicament que vol eradi-
car l'ocupació il·legal de
pisos al municipi, una pro-
mesa electoral dels nacio-
nalistes que va rebre forts
aplaudiments durant el
debat electoral dels qua-
tre candidats a l'alcaldia
celebrat el passat mes de
maig. 

El principal punt d'ocupa-
ció il·legal a Móra d'Ebre
s'ubica en un bloc d'habi-
tatges de grans dimen-
sions situat entre els
carrers Doctor Borràs i el
camí de les Hortes. Es
tracta d'un bloc de dese-
nes d'habitatges cons-
truïts durant el boom
immobiliari. 
Una part d'aquests pisos

l'Ajuntament de Móra
d'Ebre no ha pogut esta-
blir la xifra estan ocupats
des de fa molts mesos per
persones immigrades de
Romania, algunes mares
amb fills petits. 
Fonts municipals relaten
que  part del col·lectiu ha
estès cables pels passa-
dissos per a poder obtenir
electricitat i ha blindat por-

tes amb  cadenes.
Aquesta situació era prou
coneguda per l'anterior
equip de govern, format
per PSC i ERC. L'exregidor
del govern i actual cap de

llista socialista, Josep
Solé Arnal, ha recordat
que l'ajuntament morenc
ha intentat en els últims
mesos resoldre la situació
sense aconseguir-ho. 

Pisos ocupats de manera 
il.legal a Móra d’Ebre

En cinc mesos, ha baixat l’ocupació al municipi

Els preus de l'octubre
s'han apujat a Tarragona
cinc dècimes en relació
amb el setembre i han
fixat una taxa interanual
del 3%, una dècima més
baixa que la registrada el
mes anterior, segons
l'Institut d'Estadística
espanyol. En el conjunt de
Catalunya els preus s'han
incrementat set dècimes i
han deixat una taxa intera-
nual del 3,1%, també una
dècima per sota que l'a-
cumulada el setembre.
L'increment dels preus
del sector del vestit han
influït en el fort increment
intermensual de l'IPC. 

Els preus
pugen a

Tarragona a
l’octubre

Les VI Jornades
Gastronòmiques del
Recapte, organitzades
per l'associació Platigot
amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Tortosa,
van comnçar el dimarts
15 de novembre amb
una selecció de menús
que tindran aquest plat
tradicional com a ele-
ment presidencial, i que
es podran degustar a 24
restaurants del municipi
fins el 30 de novembre
de 2011.
Les jornades incorporen
un seguit de demostra-
cions que tindran lloc al
Mercat Municipal de
Tortosa els dies 15, 24 i
29 de novembre.

«Cuina de
cullera,

patrimoni
històric»

Nou aparcament al barri de Ferreries
De 53 places, situat  davant de l’Institut Joaquim Bau
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L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar està decidit a
apostar per la fibra òptica
ja que, segons el consisto-
ri, suposarà una millora
qualitativa pels particulars
i també per les empreses.
La fibra pot ser un incentiu
per empreses que treballin
per la innovació i necessi-
tin infraestructures de
comunicació de primer
nivell. Per aquest motiu, la
setmana vinent s'enceta-
ran unes enquestes a la
població per fer un estudi
de mercat i saber els inte-
ressats en la fibra òptica.

“L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar està en disposició
de portar la fibra òptica al
municipi, sense cap tipus
de cost pel poble ja que
els operadors estan inte-
ressats. Per aquest motiu
posarem en marxa unes
enquestes per valorar el
nombre de ciutadans inte-
ressats en aquesta tecno-
logia de futur”, ha explicat
Ruben Lallana, regidor de
comunicació de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar.
Tant la instal·lació com el
router de fibra òptica
seran gratuïts ja que ani-
ran a càrrec de l'operador
distribuïdor del servei.
La fibra òptica permetrà
transmetre nous serveis
de telecomunicacions tèc-
nicament inviables sobre
les xarxes actuals, adsl
vinculat a Internet, o
cable, pel que fa a la tele-
visió. La fibra òptica supo-
sarà un pas de gegant en
telefonia, televisió i nave-
gació per Internet. Per pel
que a la navegació per la

xarxa la fibra òptica és
sinònim de baixa latència,
és a dir, els serveis que
funcionen en temps real
com els videojocs, o l'es-
treaming, milloren en velo-
citat i fluïdesa. D'altra
banda, augmenta la veloci-
tat de càrrega i descàrre-
ga de manera simètrica; a
20 Mbps.

L’Ametlla de Mar aposta per la 
fibra òptica al municipi

Des de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar s'està
estudiant la possibilitat
d'instal·lar la fibra òpti-
ca al municipi. La fibra
suposa la comunicació i
l'intercanvi de dades a
alta velocitat.

Suposa comunicació i l’intercanvi de dades a alta velocitat

Millora qualitativa pels particulars i empreses

REDACCIÓ

La fibra òptica podria arribar a l’Ametlla de Mar

Cedida

La Generalitat de
Catalunya presentarà en
breu una proposta als
ajuntaments membres
del Consorci Memorial
dels Espais de la Batalla
de l'Ebre (Comebe) per a
possibilitar que a partir
de l'any vinent tots els
centres d'interpretació
de la batalla de l'Ebre
obrin, com a mínim, tots
els caps de setmana.
Tres dels sis museus de
la xarxa-La Fatarella,
Vilalba dels Arcs i Batea-
estan tancats els set
dies de la setmana els
mesos de novembre i
desembre per manca de
personal. El delegat del
Govern a l'Ebre, Xavier
Pallarès, explicà al Diari
de Tarragona que la pro-
posta implicarà un lleu-
ger augment de les quo-

tes que paguen avui els
ajuntaments al consorci,
uns 1.200 euros anuals.  
En el cas dels ajunta-
ments amb centres d'in-
tepretació als seus muni-
cipis es proposarà un
nova quota de 1.500
euros, assegurà
Pallarès. En canvi, els
municipis que no dispo-
sen de centres d'inter-
pretació -com Ascó o
Móra d'Ebre- i el municipi
de Corbera d'Ebre, que
acull el centre d'interpre-
tació central de la xarxa,
disposaran de quotes
diferents, que en tot cas
no suposaran un aug-
ment significatiu respec-
te els anys anteriors.
De la seva banda, la
Generalitat concentrarà
els seus esforços econò-
mics per al 2012 en la

contractació de personal
per a possibilitar l'aper-
tura dels museus, consi-
derat l'objectiu prioritari

de l'ens. En aquesta
línia, també es pretén
optimitzar els actuals
recursos humans del

Comebe per aquesta
finalitat, es a dir que
alguns dels tècnics de
l'ens realitzaran.

El Comebe podria obrir tots els caps de setmana
Ajudes per part de la Generalitat per contractar personal

Prop de 300 universitaris
i estudiants de secundà-
ria s'han manifestat
aquest dijous pel centre
de Tarragona, en el marc
de la convocatòria de
vaga a nivell de tot
Catalunya en contra de
les retallades. Els estu-
diants han sortit al carrer
per denunciar el cop
d'estisores als pressu-
postos de les universi-
tats. La convocatòria
s'ha fet notar al Campus
Catalunya, un dels dos
campus de la URV a la
ciutat de Tarragona, amb
poca activitat a les aules,
mentre la biblioteca i la
cafeteria han tingut la
mateixa afluència d'estu-
diants que un dia qualse-
vol. Segons dades facili-
tades per la URV, el
seguiment ha estat força
desigual i només hi ha
hagut vaga total a la
Facultat de Ciències de
l'Educació i Psicologia.

Vaga aquest
dijous als centres
educatius de la

demarcació

Tot i que per la majoria de
la població la crisi econò-
mica ha significat un pas
enrere en l'àmbit laboral,
són molts els que veuen
en aquesta conjuntura una
oportunitat de negoci que
passa per l'emprenedoria. 
Són diverses les vies i
eines que els emprene-
dors de les Terres de
l'Ebre tenen a la seva dis-
posició per poder posar
en marxa els seus projec-
tes empresarials. 
Una d'aquestes eines és el
'Pla INICIA per a la creació
d'empreses' que ofereix la
Generalitat de Catalunya a
través del Departament
d'Empresa i Ocupació, i
que posa a l'abast un itine-
rari personalitzat d'infor-
mació, orientació, asses-
sorament, formació i
suport empresarial a tra-
vés d'entitats col·laborado-
res com és el Consell
Comarcal del Baix Ebre,
entre d'altres. 

Les Terres de
l’Ebre posen en
marxa projectes

empresarials

Es posaran en marxa unes 

enquestes per valorar el nombre de

ciutadans interessats
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L'artista reusenc Jordi
Abelló exposa Mirall
Negre (Alè) i Nova
Història de l'Art, a
l'Escola d'Art i Disseny
de Tortosa. La mostra
està oberta al públic
des del passat diven-
dres i es podrà visitar
fins el proper 20 de
gener. A l'acte d'inaugu-
ració hi van participar
el diputat de la
Diputació, Joan Josep
Malràs, la directora del
centre, Carmen
Clemente, a més de
membres de l'equip
directiu de l'escola i el
propi artista.
L'exposició consta de
dos videoprojeccions.

Amb aquesta
instal·lació, l'artista
Jordi Abelló ret el seu
particular homenatge a
dos reusencs il·lustres:
Antoni Gaudí i Marià
Fortuny. Actualment,
l'artista ja treballa en
la nova història de l'art
contemporani. Abelló
divideix el seu treball
en treballs pictòrics i
treballs teòrics.
Aquests últims són una
reflexió pràctica al vol-
tant de la pintura i del
món de l'art, que “bus-
quen explicar el que
m'interessa i m'atreu”.
Segons l'artista, grà-
cies al vídeo pot filmar
com es desprèn una

imatge de la pintura i,
gràcies a un mirall
negre situat davant de
la pintura, detectar
com els raigs xoquen

entre ells i contra el
mirall. I com a sorpresa
final veure com el qua-
dre de Zurbaran
desprèn alè.

Es tracta d’un projecte conjunt entre la Llar d’Infants Bressol del Delta i l’Ajuntament

Tradicional concert de Sta. Cecília, a càrrec
de la Banda Municipal de Tortosa

Avui divendres, 18 de
novembre, la Banda
Municipal de Música de
Tortosa oferirà el tradicional
concert de santa Cecília,
patrona de la música. L'acte
tindrà lloc al Teatre Auditori
Felip Pedrell de Tortosa, a
les 22.30 hores. Obrirà l'ac-
te una actuació de l'Escola
Municipal de Música.
Posteriorment, la banda ofe-
rirà un concert en dues
parts: una primera més con-
vencional i una segona part
amb repertori una mica dife-
rent a l'habitual, dedicat al
món de les Big Bands. Es
podran escoltar alguns dels
temes característics de les

grans orquestres de jazz
americanes dels anys 30-40,
orquestres com les de Glenn
Miller, Benny Goodman o
Duke Ellington. També es
podran sentir temes que
s'han fet populars a través
de crooners tan famosos
com Frank Sinatra, Dean
Martin, Bobby Darin o, més
recentment, Michael Bublé i
d'altres. Com és habitual,
l'entrada al concert serà gra-
tuïta. 

Els Mossos d'Esquadra
han iniciat aquest dilluns
passat, un pla especial de
vigilància per reduir acci-
dents a les principals
carreteres de les Terres
de l'Ebre (Tarragona). La
policia intensificarà la
seva presència en els
punts més conflictius de
la zona durant quinze
dies, entre el 14 de
novembre i el 2 de
desembre, informa
aquest diumenge en un
comunicat. Els agents
desplegaran controls a la
N-340, la C-12, la N-420,
així com altres vies amb
molta circulació de moto-
ristes en dies festius,
com la C-43 al seu pas
per Terra Alta. Els con-

trols s'intensificaran en
les primeres hores del
matí, al migdia i al vespre,
coincidint amb la majoria
de desplaçaments d'inici i
finalització de la jornada
laboral. Amb aquesta
acció es pretén conscien-
ciar els conductors sobre
la importància d'una con-
ducció segura i responsa-
ble, dissuadir les conduc-
tes no reglamentàries i
promoure una la circula-
ció a una velocitat ade-
quada.

Controls a les carreteres amb més
circulació del territori

El Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i Montsià (Code) ha
acabat la campanya de llui-
ta contra el mosquit al
delta de l'Ebre d'enguany.
Una campanya que a priori
semblava poc complicada
per la manca de precipita-
cions, però en què final-

ment les dades demostren
que s'han incrementat els
tractaments contra les lar-
ves de mosquit. En aquest
sentit, als espais naturals
del Delta s'han dut a terme
657 tractaments, un 90%
des quals, aeris. Pel que fa

als tractaments en arros-
sars (es controla una
superfície de 2.500 hectà-
rees propera als nuclis
urbans), s'han allargat
durant 19 dies, el doble
del que és habitual, i han
estat necessàries més de
50 hores de vol. Els tracta-
ments contra el mosquit es
fan amb avioneta per la
gran extensió que cal trac-
tar. Actualment, el Code
només disposa d'una pista
d'aterratge, a la platja del
Serrallo. Una pista que
sovint no es pot fer servir
perquè queda inundada. És
per això que els tècnics del
Code proposen habilitar
diverses pistes d'aterratge
distribuïdes per la plana
deltaica. Així, es podria
habilitar una pista a la finca
de Bombita.

Les dades demostren un increment en el
tractament contra el mosquit

El projecte “Veuetes” neix
com a resultat de la volun-
tad dels professionals de
la Llar d'infants Bressol
per buscar alguna activi-
tat original per als més
petits del centre, però
que ha acabat convertint-
se en un projecte que ha
superat espectatives, un
programa de ràdio on els
més menuts són els pro-
tagonistas. “En un princi-
pi, aquest projecte, era
una activitat més a realit-
zar entre tantes altres,
però la idea de poder rea-
litzar un programa a la
ràdio del nostre municipi
ens va agradar tant que
vam decidir convertir-la
en un projecte amb cara i
ulls” explicava la directora
de la Llar, Maria Carles.
Des de la regidoria
d'Educació s'ha volgut
destacar que aquesta
activitat possibilita que

els més petits, visiten
l'Ajuntament i coneguin
les instal·lacions de la
ràdio municipal. I com ha
manifestat la regidora
d'Educació, Yolanda
Meca, aquest és “un pro-
jecte que permet involu-
crar a les famílies de pri-
mera mà, i participar con-
juntament amb els
menuts i menudes, fent

amb ells els programes”.
“Veuetes és un projecte
innovador i únic en el seu
àmbit d'educació" va des-
tacar, la seva directora.
Una iniciativa què permet
arribar, per mitjà de la
radiofusió, no tan sols a
tota la comunitat del
poble, sinó també a la
resta de poblacions de
l'entorn. Amb “Veuetes”,

els infants participants
podran conèixer de prime-
ra mà com és realitzen
les gravacions d'un pro-
grama de ràdio a la matei-
xa Antena Aldaia. El nou
programa es pot seguir
cada dissabte i cada diu-
menge a les 11.00 hores,
i també, entrant a la pàgi-
na de la ràdio www.ante-
naaldaia.com.

«Veuetes», un programa de ràdio 
fet per pares i fills

Des de la Llar d'Infants
Bressol del Delta, junta-
ment amb la Regidoria
d'Educació,la Regidoria
de Mitjans de
Comunicació, i Antena
Aldaia s'ha organitzat el
projecte de Ràdio, ano-
menat “Veuetes”.

REDACCIO

Els agents desplegaran
controls a la N-340,

la N-420, la C-12, així com
altres vies amb molta

circulació

«Veuetes».

cedida

Mirall Negre i Nova Història d’Art a l’Escola d’Art de
Tortosa

Exposició de l’artista reusenc Jordi Abelló

El concert es farà en dues
parts: la primera més

convencional i una segona
amb repertori dedicat al

món de les Big Bands

Pel que fa als tractaments
en arrossars propers als

nuclis urbans, s’ha
controlat una superfície de

2500 hectàrees
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“Mentrestant jo sigui presi-
dent, Fabregat serà l’entrena-
dor. Una altra cosa seria que
ell vulgués marxar”, deia Ta-
rrazona.

El president, veient les
imatges del partit contra la
Pobla, a Canal TE, a través
de les quals es podia com-
provar com l’Amposta, a
més de reclamar un penal a
Becerra, va tenir dues op-
cions clares amb l’1-1, amb
una rematada al pal de Gus-
tavo i amb una acció de Mi-

guel. Però va ser la Pobla, en
canvi, qui va decidir al con-
traatac amb l’1-2. I després,
amb el llançament d’una fal-
ta, amb l’1-3. “Sembla que
haguéssim trepitjat alguna

cosa lletja. No tenim sort.
L’actitud dels jugadors i dels
tècnics és bona, així com la
seua feina. No podem fer res
més. Si tinguéssim 30.000
euros fitxariem un parell de

jugadors i estic segur que ti-
rariem avant. Seguim amb
esperances, malgrat que sa-
bem que és difícil”.

Tarrazona, sobre l’estat
econòmic del club, deia que
“ja és conegut que estem en
un mal moment. No podem
fitxar i el que es pot dir és
que més bé pot passar al
contrari, que si la situació es-
portiva no canvia, podríem
pendre mesures en forma de
baixes per poder pagar a la
resta”.

José Luis Tarrazona, en el
moment de parlar de futur,
quan acaba mandat al final
d’aquesta temporada, expli-
cava que “jo, sempre i quan
tinguem el suport necessari,
estic disposat a seguir enca-
ra que sigui a la Primera ca-
talana. No obstant, si no hi
ha garanties d’aquest su-
port, m’ho plantejaré de dei-
xar-ho al final de la campan-
ya”.

Davant d’aquesta possibili-
tat, en els darrers dies s’han
sentit rumors que a la capital
del Montsià pot existir una al-
ternativa directiva per agafar
el club, sempre i quan Tarra-
zona no acabi continuant al
capdavant.

Finalment, dir que l’Ampos-
ta, cuer, es desplaça diumen-
ge al camp de la Gramanet,
equip de la seua lliga actual. 

Després rebrà el líder, l’Es-
panyol B, i en la jornada se-
güent visitarà el camp del
Manlleu, equip que és quart a
hores d’ara a la classificació
de Tercera. 

Alternativa?

José Luis Tarrazona, pre-
sident de l’Amposta, va
estar dilluns a Canal TE
per parlar de la situació
actual de l’Amposta. El
president lamentava “la
manca de sort que té l’e-
quip. Mereix més”. A
més, confirmava total-
ment al cos tècnic.

ACTUALITAT

La rumorologia indica que si Tarrazona no continua, pot existir una alternativa per agafar el club la propera campanya

La Rapitenca rebrà el Reddis, diumenge (12 h)

M.V.

Suspensió al camp de la
Iberiana... per l’estat del camp

A seguir intractable

José Luis Tarrazona, president de l’Amposta, a Canal TE.

CANALTE

Antoni Teixidó, tècnic rapitenc.

L’Amposta juga i té
opcions per fer el 2-1
però la Pobla és qui

decideix en els darrers
minuts (1-3)

Nova derrota

Un dels temes de la setmana ha es-
tat el conflicte declarat (plana 2) que
ha sorgit entre el comitè tècnic d’àr-
bitres ebrenc i la UD Jesús i Maria.
No entraré ni aquí ni ara a fer de jut-
ge. No és la meua feina. Però sí que
donaré la meua opinió sobre quin
plantejament faria jo per aproximar
les posicions i intentar, si es pot, re-
vertir la situació. 

De molt petit, a casa, em van en-
senyar a buscar el diàleg com a ei-
na bàsica per poder solucionar els
problemes. I, a més, em van dir que
s’havia de donar la cara i fer les ex-
plicacions necessàries davant d’un
problema. Les persones que em co-
neixen saben que no rebutjo parlar-
ne, del problema que sigui, sempre
i quan, això sí, s’hagi de fer. 

Per dialogar és vitalici expressar-
te i, sobre tot, ho és que et sàpiguen
escoltar. 

En general, a la vida, i, principal-
ment ara per ara, no és fàcil trobar
persones que sàpiguen escoltar. I si
en trobes una es pot dir que tens un
tresor. 

Jo crec que les dues parts del
conflicte esmentat han de seure.
D’entrada han de fer-ho. I buscar ex-
posar cadascú el seu raonament i
intentar trobar-hi remei. Si hi ha bo-
na predisposició, el diàleg és l’únic
camí que hi ha per arreglar-ho. 

Diàleg

L’opinió de Michel

CD TORTOSA. MINUT 45, 2-0 UE RAPITENCA

El Tortosa va visitar la Iberia-
na, diumenge. Tot correcte i
s’ha destacat el bon compor-
tament de l’equip barceloní.

En començar el partit, va
començar a ploure i als 10
minuts no es veia ni el camp.
La part que defensava el Tor-
tosa encara era un xic practi-
cable, però la que ho feia la
Iberiana era una utopia poder
intentar jugar. La tormenta va
ser cruel en mitja hora. La
Iberiana va marcar l’1-0 gol
de Jon Ander (fill d’Alexanco)
i, abans del descans, arran
d’un xut llunyà, va aconseguir
el segon. La pilota va tocar i
va passar a través d’un núvol
de jugadors. Al descans,

amb menys pluja,

l’àrbitre va decidir suspendre
la confontació. “Possible-
ment això era el recomanable
als deu minuts, però llavors
el camp començava a desai-
guar”, deia Carlos Blanch. 

Els operaris del camp van
tornar a marcar-lo i els diri-
gents de la Iberiana van en-
tendre que si es podia jugar
era el millor per evitar un al-
tre desplaçament del Torto-
sa. L’àbitre fou qui va decidir
la suspensió.

El Tortosa rebrà diumenge
el Sants, un equip històric i
que ha estat qui més cops ha
visitat el Municipal. Anterior-
ment al partit, es farà la pre-
sentació de tots els equips
de futbol base de l’entitat. 

Baixes

El Tortosa rebrà diumenge 
el Sants  (17 h).

Abans es farà la presentació del futbol base.

Proper partit

L’Ascó guanya al camp del cuer, 0-3

Debut i triomf
PRIMERA CATALANA

Miquel Rubio va debutar a la
banqueta de l’Ascó, diumen-
ge, al camp de l’Olesa, cuer
del grup (0-3). 
Es podria dir que era un
bon dia per a debutar, però
també cal veure que s’havia
de guanyar.
L’Ascó va oferir una altra
imatge, una altra sensació,
si bé davant tenia a l’equip
més tou de la categoria. 
Luis Alfonso va marcar el 0-
1, a la primera meitat, i
Cristino i Manolo van fer-ho
a la represa sentenciant un

triomf que era necessari i
que dóna vitalitat a un Ascó
que diumenge rebrà la
Iberiana, per primer cop. 
S’ha de refermar el nou
impuls i que els punts es
quedin a la localitat riberen-
ca.

La Rapitenca va empatar
al camp del Santfeliuenc,
diumenge passat (0-0). Un
partit en el que va poder
guanyar si l’àrbitre no anula
un gol a Callarisa per unes
suposades mans. L’equip
de Teixidó va tornar a mos-
trar-se inflexible en l’aspec-
te defensiu i va emportar-se
un punt que va merèixer i
que haguessin pogut ser els tres.

Ja cal pensar en el proper
partit per seguir en la línia
ascendent que porta la
Rapitenca, segona a la taula
a dos punts del líder. Visita 
la Devesa el Reddis, un
equip que no ho feia des
que els rapitencs estaven a
la Primera regional. El filial
del Reus és una de les reve-
lacions en el que portem de
campionat. Callarisa, san-
cionat, serà baixa, així com
Ortega, Cristian i Gerard,
lesionats. Tornen Alexis i
Felipe. Finalment, informar
que la Rapitenca, tot i la
baixa de Pineda, en principi
no té intencions de fitxar
cap altre jugador.

Era el camp del cuer
però s’havia de

guanyar.

Impuls

Miquel Rubio va debutar diumenge passat a la banqueta de l’Ascó.

Callarisa, sancionat, i
Gerard, Ortega, i

Cristian, lesionats, són
baixa. Tornen 
Alexis i Felipe.
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El Roquetenc va perdre a El Catllar i, després d’un inici de lliga
explosiu, ha cedit quatre derrotes seguides en partits en els que
ha rebut deu gols. Diumenge, al quart d’hora, ja perdia per 2-0. Ha
perdut, d’aquesta forma, la concentració defensiva que l’havia dis-
tingit en les primeres jornades de la lliga. El Catllar, amb el Roque-
tenc abocat, va finiquitar el duel a la seues acaballes amb el 3-0.
Guillermo Camarero, tècnic del Roquetenc, opinava que “tornem
a tirar el partit les primeres parts. En general ofensivament bas-
tant bon joc i fins a 11 ocasions clares per marcar. Però molt fe-
bles en defensa, sobretot la primera part, errades greus en els
gols”. El Roquetenc, amb ganes de refer-se, rebrà demà el Cam-
brils. David, per un cop a la columna, i Franklin, sanció, són baixa.
Joan i Barru són dubte. Podrien haver novetats en breu a l’equip.

Quarta derrota seguida del
Roquetenc, a El Catllar (3-0)

SEGONA CATALANA

David Torres, tècnic de la UE Jesús i Maria, va fer unes de-
claracions en acabar la confrontació contra el Torredembarra,
en directe, al programa de ràdio Tots els Gols, de Jordi Sega-
rra, en les que va reproduir una suposada conversa que, dos
divendres abans, va poder mantenir, en horari laboral, una
noia de Jesús i Maria i Manolo Páez, delegat del comitè tècnic
d’àbitres ebrenc. Torres demanava la dimissió de Páez per
aquesta suposada conversa. Dilluns, cap dels dos, ni Torres ni
Páez, feien declaracions. Ni Torres volia dir res més del que ja
havia exposat el dia abans, ni el delegat dels àrbitres de les
Terres de l’Ebre volia opinar-ne. L’afer està en ‘mans d’advo-
cats’ i caldrà esperar per conèixer més esdeveniments. 

David Torres va fer unes declaracions
demanant la dimissió de Manolo Páez

ACTUALITAT

El Catalònia va tornar a guanyar, després de set jornades
sense fer-ho. Va golejar el Bonavista (4-0). Aleix, amb un magis-
tral llançament de falta (espectacular), va obrir el partit i el mar-
cador. Poc després, Leandro ampliava l’avantatge i deixava el
duel sentenciat perquè el Bonavista no va poder reaccionar.
Aleix i el propi Leandro van ampliar l’avantatge avançada la re-
presa. Ximo Talarn, tècnic del Cata, comentava que “fou un par-
tit dominat de principi a fi en el que el marcador hagués pogut
ser més inflat. Malgrat això, bon partit que esperem que sigui
el punt d'inflexió de cara a les properes jornades”. Ara, a més,
el Catalònia afronta una serie de confrontacions contra equips
de la part baixa. No es pot fallar. Diumenge, a la Canonja.

El Catalònia no falla davant del cuer i
tornar a guanyar, després de set jornades

SEGONA CATALANA

L’Olímpic  necessitava un triomf.
I justament diumenge passat en-
cetava una fase de partits con-
tra  equips de la seua lliga. I el
primer l’ha guanyat, contra el
Gandesa, en el derbi. Els gande-
sans, no obstant, van avisar pri-
mer. Durant la primera meitat,
van ser els propietaris de la con-
frontació. I van reflectir la seua

superioritat amb dos gols, de
Cristian i de Dani. El Gandesa,
ben col.locat, va deixar mostres
del perquè ha sumat tants punts
fora de casa. Bona presència fí-
sica i velocitat davant per des-
bordar. L’Olímpic va acusar molt
el primer gol rebut. Però, a la re-
presa, el derbi va tenir un efecte
retroactiu. Els morencs van sor-

tir amb més convicció i el Gan-
desa es va fer enrera. Ubalde,
amb valentia i anticipació, va ma-
car l’1-2. El Gandesa sortia del
partit. L’Olímpic, en canvi, s’hi
posava dins. Agustí, a la sortida
d’un córner, aconseguia el 2-2.
El derbi va obrir-se. L’Olímpic
pressionava amunt i tenia op-
cions, com una de Narcís, amb

el llançament enverinat d’una fal-
ta. El Gandesa, en dues oportu-
nitats, va tenir el gol però Marc
va estar prodigiós. I la remunta-
da va confirmar-se amb el gol de
Sergi Anguera, a la sortida d’un
córner.Remuntada èpica, bona
per l’autoestima. Demà visita el
Bonavista. S’ha de seguir. No-
més s’ha fet el primer pas. El
Gandesa, amb dubtes, rebrà el
J. i Maria. 

L’Olímpic troba el punt d’inflexió 
amb una remuntada èpica a la represa

El Gandesa va avançar-se amb el 0-2, al primer temps

SEGONA CATALANA

El J.i Maria va perdre al seu
camp contra el Torredembarra
en un partit amb polèmica (2-
4). Els locals es van queixar
perquè, segons fonts del club
de l’Aube, el criteri amb les
amonestacions fou desigual i,
en general, les decisions que
va tenir. Però el que més va re-

clamar el Jesús i Maria fou l’ex-
pulsió d’Ambrós, veterà porter
del Torredembarra. Les imat-
ges de Canal TE, amb repeti-
cions incloses, demostren que
el porter toca voluntàriament
la pilota amb el braç fora de l’à-
rea, evitant una ocasió mani-
festa. “El partit hagués pogut

canviar totalment, amb el rival
amb deu i sense el seu porter
titular”, deien des de Jesús i
Maria. A més, a la represa, els
locals van demanar fins a tres
penals. Un d’ells fou xiulat,
amb el 2-2. Però Ambrós va
aturar-lo. El porter també va
evitar diverses opcions. I el To-

rredembarra, amb el Jesús i
Maria buscant el triomf, va
sentenciar al contraatac, amb
dos gols més de Rosado. Al
primer temps, els visitants ha-
vien remuntat a través d’Alber-
to i el propi Rosado. Francesc,
en acció d’estratègia, va em-
patar a dos en la recta final del
primer temps.

Malestar a Jesús i Maria,
després del partit amb el Torredembarra (2-4)

Queixes pel criteri amb les targetes i reclamen l’expulsió d’Ambrós (38’)

SEGONA CATALANA

Nova jornada i més derbis
que no tenen pèrdua. La Ca-
va rebrà el R. Bítem. Els de
Sergio Navarro tornen a ca-
sa amb la voluntat de refer-
mar l’esperit del partit de l’Al-
canar i fer-se forts,
d’aquesta manera, al seu
camp. 
Els blanciblaus van empatar
a Calafell, dissabte passat.

Els locals van avançar-se
però Jaime abans del des-
cans establiria l’empat. 
El Calafell va quedar-se amb
un menys i així va aguantar a
la represa. Per aquest motiu
va jugar més replegat dificul-
tant els intents del CD la Ca-
va que, malgrat tenir possibi-
litat, no va poder empatar. 

El Remolins-Bítem, per la

seua part, va salvar un punt
contra el Salou (1-1), en els
darrers minuts, amb gol de
Cristian. 
El conjunt salouenc va oferir
molta resistència, amb inten-
sitat i molts jugadors darrera
de la pilota. A més, va accen-
tuar el seu plantejament
arran del 0-1. El R. Bítem va
trobar massa dificultats i no

va poder disposar de clare-
dat per obrir el camp i tren-
car el dispositiu del contrari.
A darrera hora, però, va em-
patar. Es tercer.

La Cava-R. Bítem, el derbi
S’enfronten dos equips situats a la part alta de la taula

SEGONA CATALANA

Jugadors de l’Olímpic celebren un dels gols, diumenge.

CANAL TE

Es van protestar dos
penals no xiulats. I el

que fou xiulat, fou aturat
pel porter torrenc

Penal fallat

El morencs, amb més
autoestima, visiten demà

el cuer, el Bonavista.

Segona victòria

El Remolins-Bítem ha
sumat 16 punts dels
darrers 18 en joc. Sis

jornades sense perdre.
Es tercer. La Cava, sisè, a

tres punts.

6 jornades

L’Alcanar va perdre al
camp del Morell (3-0). “Des-
del minut 1 no vam entrar
per a res dins d'ell, com així
ho demostra el gol de Cazor-
la al minut 8 arran d’una inde-
cisió defensiva”, deia Alfons
Royo, tècnic canareu. El Mo-
rell va tenir moltes oportuni-
tats a la primera part per in-
crementar l’avantatge però
un gran Rodri va evitar-ho. A

la segona part el conjunt
ebrenc va sortir amb més
ambició però no va poder im-
posar-se. A més, sense els
carrilers Toni i Adrià, no hi ha-
via la mateixa velocitat per
desbordar. Tot es va compli-
car més encara quan una pa-
sada curta de Trinquet a Ro-
dri es quedava curta i un
jugador visitant li tirava la pi-
lota damunt del braç del por-

ter. Rodri fou expulsat (minut
69).

Al minut 80 i 89 El Morell
decidia amb el 3-0 final. Cal
lamentar l’expulsió al minut
82 d’Edu Aguilar per protes-
tar-li una decisió de l’entre-
nador local a l'hora de fer els
canvis.

L’Alcanar, quart, buscarà
refer-se diumenge a la Fane-
cada davant del segon classi-

ficat, el Torredembarra.
L’inconvenient tornaran a

ser les baixes. Rodri, Sisco,
Edu Aguilar, Carlos Gilabert ,
Adrià, Saul i Pau Castro no
podran jugar. Si que podrà
fer-ho Toni Calafat, després
de complir la sanció. 

L’Alcanar buscarà la reacció
Rebrà diumenge el segon classificat, el Torredembarra

SEGONA CATALANA

Rodri, Sisco, Edu Aguilar,
Carlos Gilabert, Adrià,
Saul i Pau Castro són
baixa. Tornarà Toni

Calafat.

7 baixes
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L’Aldeana va perdre a Camarles (2-1) en una confrontació en la que
es va posar per davant amb el gol de Juanma. Però el Camarles re-
muntaria a través de Dani i de Jesús. Victòria important dels camar-
lencs en un derbi intens, obert i en el que els aldeans, per treball i
intencions, van fer una bona imatge. El partit es va jugar en una tar-
de en què va fer-se la presentació del futbol base . D’altra banda, la
junta de l’Aldeana i Juanjo Adell, tècnic fins ara, han arribat a un
acord per rescindir els vincles. La directiva ha destacat l’actitud i el
lliurament en la feina de Juanjo Adell. I també ha manifestat que el
tècnic va reclamar tres jugadors a l’estiu que no se li han pogut ofe-
rir. Pujol, fins ara segon, serà el nou entrenador d’una Aldeana que
té a Emilio Alegre com a nou secretari tècnic. Des de l’Aldea, per
acabar, s’ha remarcat el bon tracte rebut a Camarles, diumenge. 

Pujol és el nou entrenador de l’Aldeana amb qui
ha fitxat Emilio Alegre com a secretari tècnic

TERCERA CATALANA

El Sant Jaume va golejar el Catalònia (5-1) i, d’aquesta mane-
ra, ja porta set punts dels darrers nou en joc (dues victòries
seguides). Era el que li mancava a l’equip de Harri, reflectir la
seua trajectòria amb bons resultats. Manelet (3), Murri i Par-
do van marcar els gols. El Sant Jaume visita diumenge el
camp d’El Perelló.

D’altra banda, el Deltebre, en partit canviat en el seu ordre,
va guanyar el Godall en un duel amb doble valor de punts. Per
tant, tres punts d’or. Un gol del jesusenc Gerard, avançada la
represa, va valdre el triomf. El Godall cal dir que en els da-
rrers minuts va tenir les opcions per haver pogut empatar. Ba-
llano valorava el triomf mentre que del Godall es lamentava
que “el més just era un empat, tal com va anr el partit”. 

El Sant Jaume millora així com el Deltebre,
que suma tres punts d’or

TERCERA CATALANA

El Móra la Nova va guanyar el Perelló (2-1) en un partit intens i emo-
cionant. Els morencs van assolir el quart triomf seguit i s’acosten a
la part alta de la taula. Dissabte van saber aprofitar dues indeci-
sions visitants per avançar-se amb el 2-0 en una primera meitat ani-
vellada. Marc, gran porter local, ja va destacar amb dues interven-
cions durant el primer temps. A la represa, Cristian va tenir la
primera gran ocasió per al Perelló, que en gaudiria de dues més
per haver entrat en el partit abans de quan va fer-ho, minut 75, obra
de Nico. També el Móra, al contraatac, va tenir dues opcions per
sentenciar. El partit, el dia del debut de Molinos a la banqueta pere-
llonenca, va acabar amb el 2-1 i amb la sensació de que un empat
no hagués estat injust. El Perelló va veure trencada la ratxa.

Quart triomf del M. la Nova, davant El Perelló
amb qui va debutar Molinos a la banqueta

TERCERA CATALANA

L’Ampolla va vèncer el Corbera (3-0). Alex va
marcar al primer temps mentre que a la re-
presa van sentenciar Paco i Rallo, culminant
una molt bona jugada. 

Miquel Cotaina, tècnic de l’Ampolla, deia
que “em va agradar el Corbera. No entenc
com pot estar a posició actual. Es un bon
equip que, sobre tot al primer temps, ens  va crear molts proble-
mes. A la represa, arran del 2-0, ja vam poder juagar amb més co-
moditat i vam estar millor. No obstant, tot i el resultat final, no fou
una victòria fàcil, ni molt menys”. L’Ampolla visita demà el camp
del Catalònia B. 

L’Ampolla es desfà del Corberà i es manté
en la tercera plaça de la classificació

TERCERA CATALANA

L’Ulldecona, entre sancions i lesions, va presentar-se a Horta amb
dotze jugadors. Malgrat això va estar viu dins del partit fins la seua
recta final quan l’Horta va sentenciar amb el 2-0. El problema per a
l’equip local fou que no va saber aprofitar les opcions que va crear
i per això va tenir compromís. Celma va estrenar-se amb l’1-0 i el
pichichi Aubanell ja en porta 13, va marcar el segon gol avançada
la represa. Amb el triomf, l’Horta es recupera després de dues de-
rrotes. Diumenge visitarè un S. Bàrbara que necessita el triomf per
veure reflectit amb un resultat positiu el seu joc. Els d la Plana fa
tres jornades que no guanyen i s’estan acostant a la zona perillosa
de la taula i que més pot ser-ho si hi ha compensacions. L’Ulldeco-
na, en la mateixa tesitura, rebrà diumenge al matí al Vilalba (12 h).

L’Horta guanya l’Ulldecona i diumenge
visita un S. Bàrbara que necessita reaccionar

TERCERA CATALANA

La Sénia va avançar-se aviat en el marcador (minut 8). Però
el Vilalba va complicar-li la confrontació i més quan els se-
niencs van quedar-se amb deu. El Vilalba va tenir opcions per
empatar. No va fer-ho i a la represa el partit va estar obert,
amb ocasions repartides per uns i pels altres. Al final, 1-0.
El Vilalba segueix sense millorar fora pel que respecta els re-
sultats. Si que ho fa quant a joc i ocasions. La Sénia, per la
seua part, cada jornada es veu més refermada en el seu pla-
tejament i, sense fer soroll, està a la segona plaça, a dos
punts del líder Ametlla.En la propera jornada té un compromís
complicat en el derbi al camp d’un Godall que ha millorat. El
Vilalba rebrà el Móra la Nova. 

La Sénia es queda amb deu a la primera
part, pateix però supera el Vilalba

TERCERA CATALANA

L’Ametlla és el líder de la
Tercera catalana ebrenca. Té
25 punts. Ha sabut sobrepo-
sar-se a les baixes de l’inici
de temporada gràcies a la
maduresa d’una plantilla que
ha crescut i que acumula qua-
litat i ara també experiència
per saber competir a la zona
alta de la taula. Demà dissab-
te (16 h) rebrà el Pinell. Els
pinellans han renovat el seu
equip respecte el que la tem-
porada passada va fer histò-
ria amb una segona volta
immensa. Els ha costat però

ja encarrilen el seu trajecte
cap a les primeres places
després de cinc victòries con-
secutives. Són quarts.
Al camp, demà, hi haurà qua-
litat i propostes per, a priori,
veure un partit de categoria
superior. Amb molta intensi-
tat. Poden decidir els petits
detalls, com sempre es diu
en aquests casos.
La Cala va guanyar dissabte
passat amb moltes dificultats
al camp del Tivenys (0-1). Els
de Balfegó van haver de tre-
ballar molt per poder-se

emportar els punts. Es cert
que el porter local va estar
força encertat, evitant les
opcions caleres de senten-
ciar però també ho és que la
darrera ocasió fou del
Tivenys. Norbert va desfer-la.
Els jugadors locals van recla-
mar un penal, durant la con-
frontació.
El Pinell, per la seua part, va
vèncer el Santa Bàrbara (3-0).
“El resultat fou massa inflat,
tal com va anar el partit”,
reconeixien des d’El Pinell. A
més, afegien que “el Santa

Bàrbara, al primer temps, va
estar millor i va tenir opcions.
A nosaltres ens va costar
entrar en el partit. No obs-
tant, tot va canviar a l’inici de
la represa, amb el gol de
Julio, al primer minut. Amb l’1-
0 nosaltres ens vam trobar
més cómodes però, malgrat
això, vam haver de sofrir fins
el final, fins que no vam sen-
tenciar”. Mario i Fatsini va
marcar els altres gols. 

L’Ametlla-Pinell, t’ho perdràs?
Demà dissabte (16 h), el líder rebrà el quart classificat

TERCERA CATALANA. L’EQUIP MENYS GOLEJAT CONTRA EL MES GOLEJADOR

La Cala, líder, va guanyar a
Tivenys mentre que el

Pinell ja porta cinc
victòries seguides. Va

vèncer el S. Bàrbara (3-0).

Bon moment

Des de fa quatre anys, al mes de novembre
endevino qui serà el campió de la Segona
Catalana, per als que no s'ho creguin estan
els mitjans escrits per tal de comprovar-ho i
els que em segueixen veuen que encerto de
ple. Si al mes de setembre, avançava que
l'Alcanar i el Morell eren els preferits i el
Torredembarra, La Cava, el Jesús i Maria i el
R. Bítem, els equips que donarien guerra, a
la desena jornada, cinc dels sis primers
classificats són els que vaig apostar, o
sigui, el 90%, només s'ha colat el Roquetenc que porta ja quatre jor-
nades sense guanyar un partit. Fa quatre temporades, el mes de
novembre, vaig apostar pel Camp Clar i el Jesús Catalònia i els dos
van quedar a la jornada 34, primer i segon; fa tres, la meva prime-
ra aposta va ser el Reddis que va pujar i la segona, el R.-Bítem com
a subcampió, no la vaig fer fins al mes de desembre; la darrera tem-
porada, malgrat que va estar 25 jornades líder, el Camp Clar, el meu
favorit era el Valls des de la primera, que no va ocupar la primera
plaça fins la jornada 33. La meva aposta clara des d'un principi d’a-
questa temporada és el Morell  i quan, només portem deu jornades,
confirmo qui serà el campió per quarta temporada i ho sento pels
equips d'aquestes terres que es mereixen tots l'ascens, però la irre-
gularitat reina en tots, l'Olímpic que paga la “novatada” de la nova
categoria, el Gandesa que no és capaç de guanyar un partit a casa,
el Roquetenc que s'havia de menjar el rècord de la imbatibilitat, i ha
rebut 10 gols en quatre partits i no ha aconseguit ni un punt en les
darreres quatre jornades. La Cava que, cada any, construeix un
equip per pujar i només ha estat capaç de guanyar un partit al seu
camp, així no es pot aspirar a cotes més altes, el Jesús i Maria no
és el mateix de la temporada passada, l'Alcanar amb el gran equip
que té només ha marcat dos gols en camp contrari i a casa, pateix
per guanyar els partits; el Catalònia va guanyar el dissabte, sí con-
tra l'equip que no ha aconseguit ni un punt però portava set jorna-
des sense fer-ho i l'únic que té alguna cosa a dir és el Remolins-
Bítem que va començar com l'any de l'ascens, malament. Però
aquesta campanya no va massa fi a casa, només ha guanyat dos
partits. La realitat és la que mana, els últims tres campions han
estat tres equips de la zona de Tarragona, Camp Clar, Reddis, Valls,
i el quart sembla ser que també serà d’allí. El campió serà el Morell,
amb permís del Torredembarra i dels equips d'aquestes terres que
no estan tan mal classificats, del lloc 3 al 6, hi ha quatre conjunts
d'aquestes terres, però el Torredembarra i el Morell, no només
comanden la classificació, sinó que demostren cada jornada el seu
lideratge. Es casualitat que el Torredembarra no hagi perdut ni un
sol partit en camp contrari i sigui l'equip menys golejat. Però comp-
te amb les dades del Morell en camp contrari, 3.5 gols per partit,
va fer quatre gols al Jesús i Maria, Roquetenc i La Cava i tres al
Gandesa i la Canonja, a més en alguns partits no marquen les seves
tres figures Cuellar, Manel Cazorla (només n'hi ha 2) i sí que ho fan
la resta de l'equip, com va passar amb La Cava, que els quatre gols
van ser d'altres jugador. Ho sento pels equips d'aquestes terres,
però una vegada més, el pronòstic va a favor dels de la zona de
Tarragona i, tant de bo m'equivoqui i sigui el campió un dels equips
de les nostres terres, és clar que pot pujar un conjunt d'aquí per la
promoció, però amb la irregularitat que mostren els equips d'aquí,
quan agafin el ritme, el Torredembarra i el Morell, que no han perdut
ni un partit en camp contrari, demostraran un poder cada vegada
més patent. 
ES COSA DE PORTERS SER CAMPIONS, a tercera catalana, els
porters de l'Ametlla (Norbert) i de l'Ampolla (Chema), que només
porten, cada un, cinc i sis gols respectivament en deu jornades,
estan demostrant que són una de les bases per aconseguir l'as-
cens. El Pinell i demà visita l'Ametlla, promet ser un gran partit. De
moment, i si no hi ha sorpreses, aquests tres equips són els clars
favorits per a l'ascens, juntament amb La Sénia. Durant les següents
jornades veurem qui es despenja primer, pròximament des d'aquí
els hi descobriré dels quatre quin és el que té menys possibilitats.
ERA CAPERA UN TALISMAN O UN SAVI, és casualitat que un
dels artífexs de la imbatibilitat del Perelló des del mes de febrer,
podia ser Baltasar Capera. Dissabte ja no va estar a Móra i el Perelló
va veure trencada la seua trajectòria? 
ELS DE LA IBERIANA SÓN UNS SANTS, no són tan mala gent,
la de la Iberiana, el diumenge, la directiva d'aquest equip va recolzar
el Tortosa perquè es jugués la segona part, tot i la pluja, però l'àrbi-
tre no va voler. com podeu veure les persones també canvien. 
EL SENYOR DAVID TORRES A LA NÒRIA?, El míster del Jesús i
Maria, pocs minuts després del partit, entra en línia d'una emissora
de ràdio d'aquestes comarques i manifesta paraules dures contra el
col·legi d'àrbitres de Tortosa. A cop calent o tenia raó, la veritat és
que l'arbitratge del partit contra el Torredembarra no va estar
massa encertat. El cert és que el senyor David Torres seria tot un
espectacle veure'l a la Nòria de Telecinco juntament amb el màxim
representant dels àrbitres d'aquestes comarques. 
BONA COLLITA, ho vaig dir a principi de temporada i els números
s'estan acomplint, no baixaria cap equip de la primera catalana de
la província, “ojo al dato!” entre els set principals, hi ha quatre equips
d'aquesta demarcació Valls, Torreforta, Reddis i Rapitenca. L'Ascó i
el Tortosa estan en posicions complicades, però van a més.

El Morell serà el campió
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91
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Ajuntament d’Amposta, pl. Espanya, 3-4  Tel. 977 700 057
www.amposta.cat   www.agenciahabitatge.cat

Ajuntament d’Amposta

34 HABITATGES PROTEGITS DE LLOGUER AMB OPCIÓ DE COMPRA

Amposta, c. Ermengol d’Aspa, 1-7

Generalitat de Catalunya
Agència de l’Habitatge
de Catalunya INCASÒL

Inst i tut Català
del Sòl

Informa-te’n i inscriu-t’hi:

VINE A VEURE’LS!
Jornades de portes obertes:  dissabte 10 de desembre de 10:00 h a 14:00 h

    dijous 15 de desembre de 15:00 h a 17:00 h

NOUS PREUS 
Lloguer amb opció de compra: a partir de 215 €/mes, 2 o 3 dormitoris amb plaça d’aparcament

CONDICIONS ESPECIALS 
Contracte de lloguer amb opcióde compra: es deduirà, del preu de venda el 100% de les quantitats 
abonades en concepte de renda si la compra s’exerceix durant els 5 primers anys

ARA ÉS LA TEVA,

sol·licita
’ls!

del 21 de novembre

al 23 de desembre
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Ampolla (16.30 h)
L’Ametlla-Pinell (16 h)

Diumenge
Godall-la Sénia (15.30 h)

Vilalba-Mora la Nova (15.30 h)
Perelló-Sant Jaume (15.30 h)

Corbera-Camarles (16 h)
Aldeana-Tivenys (16.30 h)
S. Bàrbara-Horta (16 h)

Ulldecona-Deltebre (12 h)

RESULTATS
10a jornada Tercera catalana

Tivenys-L’Ametlla 0-1

Horta-Ulldecona 2-0

Móra Nova-Perelló 2-1

Sant Jaume-Catalònia 5-1

la Sénia-Vilalba 1-0

Ampolla-Corbera 3-0

Pinell-S. Bàrbara 3-0

Camarles-Aldeana 2-1

Deltebre-Godall 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ametlla 10 24 5 25

2. la Sénia 10 22 11 23

3. Ampolla 10 20 6 22

4. Pinell 10 29 11 21

5. Horta 10 24 19 19

6. Móra Nova 10 23 13 17

7. Perelló 10 15 10 15

8. Camarles 10 14 14 15

9. Deltebre 10 18 19 14

10. Vilalba 10 22 15 13

11. Sant Jaume 10 19 14 13

12. Ulldecona 10 15 18 13

13. S. Bàrbara 10 10 15 10

14. Godall 10 14 25 9

15. Corbera 10 12 25 8

16. Aldeana 10 13 22 7

17. Tivenys 10 7 29 3

18. Catalònia 10 10 40 3

Tercera catalana

RESULTATS
8a jornada Quarta catalana. Grup 19
Tivissa-Bot 4-3
Ascó-Flix 0-1
Benifallet-Benissanet 2-1
Ginestar-Batea 2-1
Rasquera-Arnes 1-0

PROPERA JORNADA
Diumenge

Tivissa-Ascó (16 h)
Flix-Benifallet (16 h)

Benissanet-Ginestar (16 h)
Batea-Rasquera (15.30 h)

Arnes-Bot (15.30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Benifallet 8 16 6 21
2. Flix 8 22 9 20
3. Tivissa 8 21 16 16
4. Bot 8 19 15 13
5. Ginestar 8 12 14 10
6. Batea 8 20 17 9
7. Ascó 8 11 13 8
8. Benissanet 8 10 18 7
9. Rasquera 8 7 18 6
10. Arnes 8 7 19 4

RESULTATS
8a jornada Quarta catalana. Grup 20
Jesús i Maria-Campredó 1-2
Roquetenc-Alcanar 1-1
la Cava-Rem. Bítem 1-3
Xerta-Atlas 1-5
Deltebre-la Galera 1-2

PROPERA JORNADA
Atlas-la Cava (diu 12 h)

R. Bítem-Roquetenc (dis 15.30 h)
Alcanar-Jesús i Maria (dis 18.30 h)

Campredó-Deltebre (dis 20 h)
la Galera-Xerta (diu 15,30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Roquetenc 8 22 7 18
2. Atlas 8 25 10 17
3. R. Bítem 7 27 7 16
4. Campredó 8 19 9 16
5. la Cava 8 22 15 13
6. Alcanar 8 12 15 11
7. Jesús i Maria 7 13 12 10
8. la Galera 8 8 23 5
9. Xerta 8 6 23 4
10. Deltebre 8 6 39 0

Quarta catalana

Santi va assistir a Ezequiel en el segon gol del Móra la Nova.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

Móra la Nova i Perelló
van oferir un duel intens

i obert, en el que un
empat no hagués estat

injust (2-1)

Intensitat
PRÒXIMA JORNADA  

Europa-Terrassa
Gavà-Balaguer
Santboià-Olot

Manlleu-Muntanyesa
Espanyol-Vilafranca

Gramanet-Amposta (diu 11.45 h)
Pobla Mafumet-Rubí

Vilanova-Vic
Cornellà-Prat

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Espanyol 14 7 7 0 26 9 28
2. Pobla Mafumet 14 8 4 2 18 6 28
3. Prat 14 8 3 3 22 9 27
4. Terrassa 14 8 3 3 30 23 27
5. Manlleu 14 8 2 4 30 21 26
6. Vilafranca 14 8 0 6 17 17 24
7. Cornellà 14 5 7 2 18 13 22
8. Gavà 14 7 1 6 19 19 22
9. Rubí 14 6 3 5 23 19 21
10. Olot 14 5 5 4 22 20 20
11. Europa 13 6 2 5 17 18 20
12. Balaguer 14 5 3 6 12 17 18
13. Castelldefels 13 5 1 7 18 21 16
14. Muntanyesa 14 3 6 5 14 22 15
15. Vic 13 3 4 6 11 14 13
16. Santboià 14 3 4 7 14 20 13
17. Gramanet 14 3 3 8 13 23 12
18. Vilanova 14 2 5 7 14 22 11
19. Masnou 13 2 4 7 16 25 10
20. Amposta 14 1 3 10 15 31 6

Tercera divisió RESULTATS
14a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Vista Alegre-Santfeliuenc

Rapitenca-Reddis (diu 12 h)

Tàrrega-Valls

Júpiter-Martinenc

Ol. Can Fatjó-Olesa

Ascó-Iberiana (diu 12 h)

Tortosa-Sants (diu 17 h)

Almacelles-Torreforta

Igualada-Viladecans

RESULTATS

10a jornada, Primera catalana

Reddis-Tàrrega 1-1

Torreforta-Viladecans 2-1

Santfeliuenc-Rapitenca 0-0

Martinenc-Ol. Can Fatjó (sus 45’) 1-0

Iberiana-Tortosa (sus 45’) 2-0

Valls-Júpiter 2-3

Olesa-Ascó 0-3

Vista Alegre-Igualada 1-2

Sants-Almacelles 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tàrrega 10 21 10 23

2. Rapitenca 10 11 4 21

3. Sants 10 16 7 19

4. Reddis 10 15 11 18

5. Vista Alegre 10 21 17 17

6. Torreforta 10 19 15 16

7. Valls 10 15 18 16

8. Júpiter 10 18 13 15

9. Igualada 10 21 19 15

10. Almacelles 10 17 14 14

11. Martinenc 9 18 17 13

12. Ascó 10 14 12 12

13. Santfeliuenc 10 9 11 10

14. Ol. Can Fatjó 9 7 11 10

15. Tortosa 9 15 20 10

16. Viladecans 10 14 18 9

17. Iberiana 9 14 23 7

18. Olesa 10 8 33 1

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Morell-Calafell (16 h)
Roquetenc-Cambrils (16.30 h)

Bonavista-Olímpic (17 h)
Diumenge

la Cava-R. Bítem (16 h)
Salou-Catllar (16.30 h)

Vilaseca-Camp Clar (16 h)
Canonja-Catalònia (11.45 h)

Gandesa-Jesús i Maria (15.30 h)
Alcanar-Torredembarra (16 h)

RESULTATS

10a jornada, Segona catalana

Morell-Alcanar 3-0

Calafell-la Cava 1-1

Catalònia-Bonavista 4-0

Camp Clar-Canonja 2-1

Catllar-Roquetenc 3-0

R. Bítem-Salou 1-1

Jesús i Maria-Torredembarra 2-4

Cambrils-Vilaseca 1-0

Olímpic-Gandesa 3-2

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 10 25 11 24

2. Torredembarra 10 21 8 23

3. R. Bítem 10 21 15 19

4. Alcanar 10 16 17 19

5. Roquetenc 10 17 10 18

6. la Cava 10 18 14 16

7. Catllar 10 17 14 15

8. Camp Clar 10 14 13 15

9. Salou 10 11 10 15

10. Calafell 10 16 17 15

11. Cambrils 10 19 15 13

12. Catalònia 10 18 15 13

13. Jesús i Maria 10 17 21 13

14. Gandesa 10 18 18 12

15. Olímpic 10 16 20 8

16. Canonja 10 10 15 8

17. Vilaseca 10 9 22 6

18. Bonavista 10 6 34 0
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Llorenç Sales del Club Atletis-
me Terres de l’Ebre i Ingrid Pi-
no del F.C Barcelona van pro-
clamar-se guanyadors
absoluts de la XIII Milla Urbana
Ciutat de Tortosa celebrada el
passat dissabte. Una prova
que va estrenar amb éxit una
nova ubicació passant de la
matinal del diumenge, com s’-
havia fet fins ara, a la tarde
del dissabte. En total van ser
més de tres-cents atletes re-
partits en les diferents catego-
ries i recorrent les distàncies
marcades en el circuit ubicat
davant del Parc Municipal. La
Milla Urbana Ciutat de Tortosa
va ser organitzada pel Con-
sell Esportiu del Baix Ebre el
Club Atletisme Terres de l’Ebre
i TortosaSports. 

L’Handbol Amposta
Lagrama va imposar-se a la
pista del Lleida per 24-27.
Al primer temps, les noies
de Marc Fornós van acon-
seguir, en la seua recta
final, distanciar-se en el
marcador. Un avantatge
que van mantenir fins ben
entrada la segona meitat,
quan el Lleida, més directe
al segon temps, establia
l’empat. L’Amposta, no obs-
tant, va reaccionar i en els

darrers minuts s’acabaria
emportant la victòria per
24-27.

Handbol Amposta:

Manjavacas, Domingo (6),
Frnova (10), Sara Garcia,
Rios (4), Ungureanu (4),
Galvez, Sara Alonso (3) i
Solà. 

Ingrid Pino i Llorenç Sales, s’imposen

‘Dinar del remer’, el 27 de novembre

MILLA URBANA CIUTAT DE TORTOSA

CLUB REM TORTOSA

CLUB HANDBOL AMPOSTA

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

9 de 9 després de la tercera
victoria consecutiva del Delta
Sporting davant el lider el
Marçà 3 a 0. Una bolea magis-
tral de Josep Callau significava
l’1-0. 
A la segona part arribaven
més gols i Jordi Costes feia el
segon cap al 8 de la represa,
cosa que va desconjunta al li-

der. I al 24, el tercer, després
d’un embolic a l’àrea visitant,
Ruben col.locava el definitiu 3
a 0, en una jornada en la que
el Delta Sporting va ser supe-
rior al Marçà. 
12 punts per al Marçà i 9 per
al Delta Sporting el tercer és
el Riba-roja i el Calafell amb 6.
Matinal amb molt de públic al

casal lo salat, incloen l'actua-
cio a la mitja part de les atle-
tes del club de twirling de Del-
tebre. Per acavar comentar
que el Delta Sporting club, su-
perarà, aquets nadals els
100 socis, cosa que suposa
una gran alegria per tots els
components de l’entitat re-
centment creada.

El Delta Sporting derrota el líder
FUTBOL SALA

Triomf a Lleida

Bona reacció a Sant Esteve Sesrovires

El Benifallet va fer un punt i seguit
guanyant el Benissanet (2-1) en un
partit en què fou més efectiu davant
d’un rival, el Benissanet, que va merèi-
xer millor sort pel seu joc i les oca-
sions. No obstant, el Benifallet està
ara en un gran moment i així es nota
en els partits. Ara afronta tres des-
plaçaments seguits. El Flix va guanyar
a Ascó i el Tivissa va remuntar i amb
un final èpic va acabar guanyant per 4-
3. Al G-20, el Roquetenc va ensope-
gar a casa contra l’Alcanar i l’Atlas li
ha reduit distàncies en el segon lloc.
El R. Bítem és tercer, amb un partit
menys. El Campredó, quart.

El Benifallet
conserva el

liderat del G-19

FUTBOL. QUARTA CATALANA

Ginestar-Gandesa, 1-0
Olímpic-Santa Bàrbara, 1-3
Arnes- Falset, 3-0
Rapitenca-Aldeana, 5-1
la Cava-Benifallet, 5-1
Alcanar-R. Bítem, 1-4
Tortosa Ebre B-Ulldecona, 4-4
Jesús i Maria-Masdenverge, 3-1.
Classificació: la Cava, 22; Rapitenca,
21; Ulldecona, 20; Falset, 18;
Aldeana, 18; Arnes, 15; S. Bàrbara,
14; Tortosa Ebre, 12; R. Bítem, 9:
Gandesa, 8; Jesús i Maria, 8;
Ginestar, 8; Masdenverge, 5;
Benifallet, 3; Olímpic, 1 i Alcanar, 1.
Propera jornada: Falset-Rapitenca;
Gandesa-Masdenverge; Benifallet-
Alcanar; S. Bàrbara-Arnes; R. Bítem-
Tortosa Ebre; Ulldecona-Jesús i Maria
i Ginestar-Olímpic.

La Cava, líder

FUTBOL FEMENÍ

A la tensió pels darrers resul-
tats, dissabte les tortosines
van afegir el llarg desplaça-
ment a la seu d'un dels clubs
amb més història handbolera
de Catalunya, iniciant l'encontre
passades les nou i mitja de la
nit.  Les tortosines van oferir un
bon inici, amb un joc organitzat
en atac i una defensa ordenada
i tancada que feia preveure una
primera part amb un alt rendi-
ment. Aquesta previsió es va
truncar al minut 10, amb tres o
quatre jugades imprecises que
van desestabilitzar l'atac i la re-
cuperació cap a la defensa, per
a reaccionar els darrers 10 mi-
nuts recuperant el control ofen-
siu i de joc de pilota. Arribàrem
a la mitja part amb un 9-10,
avantatge que només va fer
que augmentar fins la finalitza-
ció de l'encontre.
A la segona part, un canvi tàc-
tic en l'atac va fer tornar el joc
de bloc, mantenint l'actitud de-
fensiva excel·lent, recuperant la
concentració i l'organització en

les transicions defen-
sa-atac, van fer gala
del millor joc de la
temporada. Malgrat
la ferma i contundent
defensa i el desplega-
ment d'un seguit d'es-
tratègies amb conti-
nus canvis ofensius i
defensius, l'equip lo-
cal no va poder frenar
les tortosines que,
molt motivades, van
aconseguir un bon
avantatge en el mar-
cador. Partit marcat
pel bon arbitratge i
l'esportivitat de les ju-
gadores d'ambdós
equips. Alineació: Es-
tefi Ocaña i Rebeca
Troncho a la porteria;
Paula Alcaide, Gisela
Angel, Jèssica Berto-
meu, Jenifer Cornejo,
Neus Figueras, Aida
Rieres, Judith Toro,
Noel Uriarte, Maria
Valldepérez.

L’Amposta rebrà el

Fuensanta, amb qui està

empatat a punts a la taula

Proper partit

Les noies de Marc Fornós van vèncer per 24-27

Victòria ebrenca per 16-26

El Club de Rem Tortosa, d'a-
cord amb el calendari de reu-
nions previst per al present
any, celebra l’Assemblea Ge-
neral. Tindrà l loc el proper
15 de desembre de 2011 a
les 20.15, en única convo-
catòria. Lloc, la seu social
del Club de Rem Tortosa. 
Al mateix temps, el club ha
informat que el dia 27 de no-
vembre tindrà lloc el tradicio-
nal “dinar del remer”. 
Els socis que vulguin assistir
han de passar pel Club per
fer la reserva.
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

AMADO CEBOLLA. COMUNICADOR EBRENC. PREGONER DE LES JORNADES GASTRONÒMIQUES DE BENIFALLET

L'oferta culinària de
Benifallet s'exhibeix cada
any gràcies a la celebra-
ció de les seves jornades
gastronòmiques.
Inaugurades el 2005
amb l'arròs de pagès
com a protagonista, els
diferents restaurants del
poble mostren les seves
especialitats que giren al
voltant d'un ingredient
típic de la cuina de la
zona. Enguany, les jorna-
des arranquen aquest 18
de novembre fins el 18
de desembre, i el tret de
sortida es durà a terme
al Casal del municipi. Per
inaugurar l'edició, que
enguany es centra en la
botifarra d'arròs, els
diferents restauradors
del municipi presentaran
els plats encarregats de
configurar els seus
menús durant la jornada,
amb l'al·licient que un
cop acabada la presenta-
ció gastronòmica, tos els
plats seran sortejats
entre els assistents.
Però no hi ha festa, jor-
nada o celebració que
valori, que no compti
amb la presència d'un
pregoner, és així, com
avui li fem  l'entrevista al
pregoner d'aquesta edi-
ció, Amado Cebolla, pre-
sentador del programa
gastronòmic "Primentons
i Tomates" a Canal TE i,
també, locutor de Ràdio
Delta. 
Més Ebre: Quan temps
portes com a tècnic de
festes? O relacionat amb
elles de manera profes-
sional?
Amado Cebolla: Entre
col.laborar i, després,

com a treballador més
de vint anys i la veritat
que és tota una experièn-
cia.
ME: Com vius l'experièn-
cia de mestre de cerimò-
nies en altres municipis? 
AC: Em moc per totes
les comarques ebren-
ques, presentant tot
tipus d'actes que em
demanen, i a Deltebre
encara més:  moltes enti-
tats o associacions i
l'Ajuntament compten
amb mi. Però, aquest
cop, serà la meva prime-
ra experiència com a pre-
goner.
ME: Aquesta petició feia
temps que estava madu-
rant o et va arribar, total-
ment, per sorpresa?
AC: Ha estat una gran
sorpresa!  Va ser el propi
alcalde de Benifallet,
Jordi Monclús, qui es va
posar en contacte amb
mi. D'això farà ara uns
trenta dies. Quan vaig
escoltar que havia de fer
de pregoner, no us
enganyo, em va fer
molta il·lusió.
ME: Quina és la teva ruti-
na per presentar, aquest
tipus d'actes?
AC: Al llarg dels anys he
anat agafant experiència.
Al principi tenia molts
nervis però el temps et
fa acostumar-te i gaudir
del que estàs fent. Com
us deia estic acostumat
a la presentació de tot
tipus d'acte, però a
hores d'ara torno a estar
nerviós desitjant que tot
surti bé. Crec que no és
el mateix un guió de pre-
sentar un acte que un
pregó. Jo de moment

l'he preparat amb molta
estima. 
ME: Què coneixies de
Benifallet, i que coneixes
a partir d'haver de fer de
pregoner?
AC: Personalment,
Benifallet, em porta molt
bons records, em consi-
dero una persona que ha
voltat el seu territori: les
plantades de pins a
Cardó, les coves, les
senderes amb BTT, la via
verda i, també, he pogut
gaudir de la seva cuina.
Conec prou bé el poble i
a alguns dels seus veïns,
molt bona gent.
ME: El fet que presentis
un programa de televisió
sobre cuina, força cone-
gut, al territori, penses
hagi pogut influir en que
hagin pensat en tu?
AC: Podria ser que tot
anés per aquí, ja que
Primentons i Tomates de
Canal TE em consta que
té molta acceptació per
aquella zona. Sigui per
on sigui que m'hagin bus-
cat, m'han trobat.
ME: Quin enfoc has pen-
sat donar-li al teu dis-
curs: Més humor, pels
temps que vivim o més,
no sé, digue-m’ho tu....
AC: Serà formal, però no
avorrit... L'humor el dei-
xarem per més tard. Pel
que fa al pregó hi he vol-
gut plantejar una mescla
d'història, paisatge,
vivències i cuina, és clar! 
ME: Què és el que més
t'ha cridat l'atenció d'a-
questes jornades? Què
destacaries i perquè?
AC: En una època poc
alegre, degut a la crisis,
em crida l'atenció que el

sector de restauració i
els comerços de
Benifallet facin l'esforç
de tirar endavant el pro-
jecte. Aquesta valentia i
les ganes de fer coses
em fan pensar que el
territori ha de ser valent i
unir forces per poder
realitzar certàmens,
fires, jornades i tot el
que sigui positiu per a
les Terres de l'Ebre. Ja
que tot acaba sumant.
ME: Què en penses de la
botifarra d'arròs?

AC: Aquí  a la zona del
Delta, l'anomenem "bal-
dana d'arròs", i és un
producte molt ebrenc.
Què, poc a poc, ha anat
omplint les estanteries
de les carnisseries, però
ja omplien, fa mes de
200 anys,  els rebostos
de les cases i masies
dels nostres pobles. La
recepta que ens van dei-
xar els nostres avantpas-
sats de fer baldanes s'ha
de conservar i no oblidar-
la, que puc dir més: són

boníssimes i a Benifallet
les penso tastar. 
ME: Ens hem deixat algu-
na cosa?
AC: Sí. Voldria agrair la
invitació de l'Ajuntament i
a la gent de les nostres
terres dir-los que tenen
tot un mes per  degustar
el més bo de la vila, als
diferents restaurants i
comerços. Ara és hora
d'"arremangar-nos" i
assaborir el més bo de
Benifallet. 
Què aprofiti!!!
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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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Filets de llobarro amb vinagreta de bolets i llagostins. 
Cuina 100% de les Terres de l’Ebre a càrrec del Restaurant «El Garxal» de l’Hotel Rull

Els ingredients neces-
saris per el.laborar el
plat: oli, pebre, sal, bo-
lets, llagostins, crema de
mòdena i salsa picada.
La salsa pi-
cada, està
feta a base
de tomata
madura, ce-
ba, all, pe-
brot i juli-
vert. 

Per a dues
persones necessitarem
un parell de llobarros que
podem filetejar nosaltres

o demanar-ho al lloc on
comprem el peix. 
El primer pas que hem de
fer és salpebrar els filets
i posar-los al forn en una
safata amb un raig d’oli a
alta temperatura durant
7 o 8 minuts com a mà-
xim. Mentre es fa el lloba-
rro procedirem a fer la vi-
nagreta de llagostins i
bolets.

En una paella posarem
un bon raig d’oli d’oliva
on sofregirem els llagos-
tins prèviament pelats i
laminats, no ens interes-
sa tindre’ls molta  estona
fregint, així que gairebé a
continuació posarem l’as-
sortit de bolets, deixa-
rem que l’oli s’apoderi

dels bolets i els llagos-
tins, salarem i hi afegi-
rem la salsa picada ho

deixarem 4 o 5 minuts
que aprofitarem per treu-
re del forn el llobarro i po-
sar-lo al plat, deixarem
caure pel damunt la vina-
greta de llagostins que
hem fet i finalitzarem de-
corant-ho amb la crema
de mòdena.

“Primentons i Tomates”. Avui: Llobarro

Al bell mig del Delta
de l’Ebre Trobem
l’Hotel Rull, Hotel de
Deltebre que alber-
ga el Restaurant El
Garxal. Avui Cuina
del Delta, el llobarro
i els llagostins prota-
gonitzen la nostra
festa gastronòmica

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana
ME

El programa, a Canal TE.
ME

El programa gastronòmic de les

Terres de l’Ebre ens apropa 

cada setmana la cuina del nostre

territori de la mà d’Amado Cebolla
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Piñana Pla, Josep Lluís     Generalitat, 38 (Tivenys) 977496138/667646551

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

Rafecas Renau, Joan Josep   Av. Generalitat, 7 (Tortosa) 977440327   

Ulldemolins Reverter, Xavier        Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921    

Salom Beltran, Artur        Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

19º 12°NUVOLOSITAT 
VARIABLE

SOL

TERRES DE L’EBRE

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Al Pirineu i Prepirineu estarà entre mig i molt ennuvolat per núvols i estrats
baixos al llarg del dia. A la resta, estarà serè o poc ennuvolat, tot i que de
matinada també hi haurà estrats baixos a la resta de la depressió Central.
Independentment, a punts del litoral apareixeran intervals de núvols baixos
al llarg de la tarda, sobretot als dos extrems on al final del dia quedarà molt
ennuvolat. 

Precipitacions 
Al final del dia s'esperen algunes precipitacions febles i aïllades als dos
extrems del litoral. 

Temperatures 
Les mínimes seran lleugerament més baixes. Es mouran entre els 3 i 8 ºC al
Pirineu i Prepirineu, entre els 5 i 10 ºC a la depressió Central, el prelitoral i
el litoral nord, i entre els 8 i 13 ºC a la resta del litoral.
Les temperatures màximes es mantindran sense canvis en general, malgrat
que puntualment baixaran al Pirineu i Prepirineu i seran puntualment més
altes a la depressió Central. 

Visibilitat 
Serà bona en general, tot i que fins a primeres hores del matí serà puntual-
ment serà regular a l'interior per la presència de boires i boirines. Al vessant
sud del Pirineu occidental i Prepirineu serà regular o localment dolenta. 

Vent 
A l'interior, serà fluix i de direcció variable, amb predomini del component
sud al centre del dia.
Al litoral, fins a primeres hores del matí serà fluix i de direcció variable amb
predomini del component nord. A partir de llavors, bufarà fluix amb cops
moderats, de component est al litoral nord i de component nord, amb pre-
domini del gregal, a la resta.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
el vent serà fluix i de direcció variable fins a primeres hores del matí. A par-
tir d'aleshores, bufarà de component est fluix amb cops moderats. Al final
del dia, tornarà a quedar fluix i de direcció variable amb predomini del com-
ponent sud.
Maror. Lleugera mar de fons de l'est. 
Costa Central: 
el vent serà fluix i de direcció variable amb predomini del component nord
fins a primeres hores del matí. A partir d'aleshores, bufarà de component
nord fluix amb cops moderats, sobretot de gregal.
Maror. Lleugera mar de fons de l'est. 
Costa Daurada: 
el vent serà fluix i de direcció variable amb predomini del component nord
fins a primeres hores del matí. A partir d'aleshores, bufarà de component
nord fluix amb cops moderats, sobretot de gregal.
Maror. Lleugera mar de fons de l'est. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui gaudiràs  de millores  en l'àmbit professional,
d'entrada  potser  no vegis  molt clar , però   des-
prés  t'adonaràs  que serà  quelcom  molt adient
al teu  caràcter i objectius .

Taure
20/4 al 19/5

Gaudiràs   d'un  bon dia  amb algun  amic  ,
també  és possible  que entre  tu i alguna  amis-
tat  sorgeixi  l'amor  , és  a dir , que  si no ets  tu
el que  tindrà  aquest  sentiment, serà  l'altre.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui una persona de gran  saviesa  obrirà  els
teus ulls i incrementarà  la teva filosofia de vida
i la teva comprensió  envers  els sentiments  i
l'espiritualitat.

Cranc
22/6 al 21/7

La Lluna  està  transitant  pel teu signe  rep  uns
aspectes  molt positius , per això  estaràs  molt
sociable , diplomàtic i xerraire , i et  relacionaràs  amb
persones  de tota  mena.

Lleó
22/7 al 22/8

Hi haurà algun problema  amb uns diners  que
esperaves  rebre  avui , o bé  avui  et diran  que
de moment  no rebràs  uns diners  amb els
quals  comptaves  en un futur  pròxim .

Verge
23/8 al 21/9

Pots rebre  un increment  econòmic . També millo-
raran  les relacions  amb  alguna  amiga, germa-
na  o familiar  del sexe femení, que  és  possible
que et  vinguin  a visitar.  

Balança
22/9 al 22/10

Milloren  les relacions  familiars  sobretot  amb
les dones  de la teva família, amb  les quals
gaudiràs d'una  conversa agradable  i molt sen-
timental.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui  és possible  que algú  et necessiti per-
què facis de cangur dels seus fills . Gaudiràs
de bones  idees  per millorar  les teves fei-
nes.

Sagitari
21/11 al 21/12

Treballaràs amb molta  energia ,però  als teus
superiors  els pot  molestar  que vulguis  fer les
coses  a la teva  manera  i que vagis  a la  teva.
Molèsties  a les cames.

Capricorn
21/12 al 19/01

Els problemes , que segurament  tindran a
veure  amb l'economia , et vindran  de perso-
nes  amb les quals  convius  inclosa  la parella
, o dels socis.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui la teva parella  o la persona  amb la qual
convius  t'acusarà  que no saps  compartir i
que necessita més  la teva ajuda , i és que  últi-
mament   evites les seves  responsabilitats. 

Peixos
19/2 al 20/3

Avui pot ser  el millor  dia des de fa força
temps , estaràs  molt sociable i encantador,
i la gent gaudirà  de la  teva conversa  plena
de saviesa. 

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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La lectura de poemes
Convivència d'aigües és
un muntatge dirigit per
Albert Roig, en reconeixe-
ment de l'obra de Zoraida
Burgos, i que compta
amb la participació de
tres poetes tortosins:
Ricard Martínez Pinyol,
Andreu Subirats i el
mateix Albert Roig. A més
a més, en la representa-
ció col·laboren Albert
Aragonés, Alba Figueroa i
Leonardo Escoda. Els
tres poetes tortosins han
estat guardonats aquest
darrer any en sengles
certàmens a Barcelona i
Mallorca: Ricard Martínez

Pinyol ha rebut el premi
“Mallorca de Poesia
2010” per La inspiració i
el cadàver; Andreu
Subirats, el premi de tra-
ducció “Mots Passats
2010” de la Universitat
Autònoma de Barcelona
(UAB) per les versions de
Les balades de François
Villon, i Albert Roig ha
obtingut el premi “Jocs
Florals de Barcelona
2010” per La tempesta.
La poeta tortosina Zoraida
Burgos Matheu va publicar
el primer llibre D'amor,
d'enyors i d'altres coses el
1971. Era el premi Màrius
Torres de Poesia, però la
censura franquista el va
segrestar i va ser enretirat
de les llibreries pel seu clar
compromís amb el comu-
nisme, el feminisme, els
drets humans i per l'erotis-
me. Zoraida Burgos havia
viscut un any a Londres,
havia viatjat per una Europa
lliure i estava il·lusionada
amb el Maig del 68 de
París. El seu següent llibre,
Temps concret, del 1974,
va quedar inèdit. El tercer
llibre va ser Vespres, del
1978, que és el darrer crit
contra la dictadura. Deu
anys després, el 1989, va
publicar Reflexos; el 1993,
Blaus, i el 1994,
L'obsessió de les dunes,
en el qual pinta la nostra
terra, el riu i el Delta, el

Port, i el Magrib, Egipte i
Turquia d'una manera molt
personal, íntima i
eròtica.La poeta tortosina
Zoraida Burgos Matheu va
publicar el primer llibre
D'amor, d'enyors i d'altres
coses el 1971. Era el
premi Màrius Torres de

Poesia, però la censura
franquista el va segrestar i
va ser enretirat de les llibre-
ries pel seu clar compro-
mís amb el comunisme, el
feminisme, els drets
humans i per l'erotisme.
Zoraida Burgos havia viscut
un any a Londres, havia

viatjat per una Europa lliure
i estava il·lusionada amb el
Maig del 68 de París. El
seu següent llibre, Temps
concret, del 1974, va que-
dar inèdit. El tercer llibre va
ser Vespres, del 1978, que
és el darrer crit contra la
dictadura. Deu anys des-

prés, el 1989, va publicar
Reflexos; el 1993, Blaus, i
el 1994. L'obsessió de les
dunes, en el qual pinta la
nostra terra, el riu i el
Delta, el Port, i el Magrib,
Egipte i Turquia d'una
manera molt personal, ínti-
ma i eròtica.

Reconeixement a l’obra de Zoraida Burgos

La sala petita de
l'Auditori Felip Pedrell
de Tortosa acull el reci-
tal de poesia
Convivència d'aigües,
amb l'actuació de 
Sílvia Bel que decla-
marà poemes de
Zoraida Burgos
Matheu. Un recital, que
compta amb la
col·laboració de
l'Ajuntament de
Tortosa, i tindrà lloc
aquest proper dimarts,
22 de novembre a les
22.00 hores. 

L'actriu Sílvia Bel recita poemes de Zoraida Burgos, en el muntatge dirigit per Albert Roig

REDACCIÓ

RECITAL

En la representació col·laboren els poetes
tortosins: Albert Aragonés, Alba Figueroa i

Leonardo Escoda. 

         


