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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El Grup ebrenc L'Onada

entra a Barcelona ciutat.

P4

Els alcaldes reclamen una

rebaixa en la tarifa

elèctrica.

P5

Societat

Tortosa i el BST es donen la

mà davant de la necessitat de

donar sang.

P9

Esports

La Iberiana marca un altre

gol, ahir, a la represa, i el

Tortosa perd per 3-0.

P10

Els barrancs i torrents de Remolins, els Caputxins, Sant Llàtzer, de la Llet i del Rastre, a la capital del Baix Ebre, es van desbordar en menys
de mitja hora després de la pluja que ja s'havia acumulat durant la nit. Va ser un episodi de pluges que gairebé feia dues décades que no
s’havia viscut. Els afectats intenten tornar a la normalitat mentre els municipis quantifiquen els danys. L'Ajuntament de Tortosa ha habilitat
un servei telefònic i presencial per atendre i ajudar als veïns i comerciants. Fou un cap de setmana d’alerta. P12 i 13 

Territori desbordat

CiU celebra com a "històrica" la victòria a la demarcació després de trencar l'hegemo-
nia que mantenia el PSC des de 1979. 
Decepció entre els socialistes, que perden 80.000 vots i la meitat dels escons, men-
tre el PP es consolida com a tercera força també amb dos escons. La participació ha
estat del 64,89% i l'abstenció del 35,11%. Els vots nuls han suposat el 1,86% i un
2,07% han sigut en blanc. Ara fa quatre anys la participació va ser del 70,58%
(338.577) i l'abstenció del 29,42% (141.113).                                                P3

La victòria de CiU

Aquest dijous s'han presentat a les Terres de l'Ebre els dos graus d'estudis superiors
que es duran a terme. Un d'ells, a Tortosa, serà el de fisioteràpia i que tindrà la cen-
tral a la capital del Baix Ebre. L'altre grau, de Ciències de
l'Activitat Física i Esport es farà a Amposta. 
La inversió per crear aquests centres universitaris ve de la mà d'EUSES i estaran
adcrits a la Rovira i Virgili. Aquests estudis poden ser una alternativa a l'INEFC que
s'havia d'instal.lar a Amposta i que finalment, segons informació coneguda aquesta
setmana, s'ha descartat.                                                                             P4

Nous graus universitaris a l’Ebre
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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 

opinió

Des del PSC, en tots els àmbits,
tan nacional com territorial, i en
el nostre cas, des de la federació
de les Terres de l'Ebre, hem reco-
negut i felicitat a CiU com els
guanyadors de les darreres elec-
cions generals a Catalunya.  Tot i
això, és molt greu l'anunci que ha
fet el president de la Generalitat,
senyor Artur Mas, només quaran-
ta-vuit hores després de les elec-
cions, que el govern aplicarà tota
una sèrie de mesures que
inclouen retallades greus en
matèria de drets bàsics, com ara
la salut, introduint el copaga-
ment; increment d'impostos indi-
rectes (sobre el consum, no
sobre la renda o el patrimoni),
que són els que graven tothom i
no són progressius; increment
del cànon de l'aigua, i com a cire-
ra d'un pastís letal, l'increment
extraordinari de les taxes univer-
sitàries, minant una de les millors
garanties de la igualtat d'oportu-
nitats i, per tant, de la cohesió
social que tenim en el nostre
país. No vull obviar la gravetat de
la situació econòmica que estem
vivint, amb la disminució dels
ingressos tributaris de les admi-
nistracions i el conseqüent incre-
ment del dèficit públic. Amb tot,
no és de rebut la constant
apel·lació al “forat” deixat per
l'anterior govern”. El deute públic
de les administracions espanyo-
les, inclosa la Generalitat, està
dintre dels paràmetres mitjans de
la Unió Europea, altra cosa és el
deute privat. I la metàfora de la
caixa buida, correspon més al
govern del Mul·là Omar, a
l'Afganistan, que tenia els diners
en un cofre i ell mateix els entre-
gava en mà als dirigents territo-
rials. A les administracions
modernes, la salut dels pressu-

postos es
fonamenta en
la relació
entre la capa-
citat d'ingressar i el seu equilibri
amb la despesa. Per tant, la solu-
ció per als pressupostos de la
Generalitat passa per una política
fiscal adequada, gravant més les
rendes més altes, no suprimint
l'impost de successions als que
més hereten, i una contenció de
la despesa, que no afecti als
drets bàsics de l'estat del benes-
tar, reduint per exemple l'obra
pública, per molt que incomodi a
les grans empreses del sector. 
Les mesures anunciades per
Mas són polítiques pròpies d'un
govern de dretes, conservador
en allò social i en matèria de
drets civils, que envia els homo-
sexuals al psiquiatre, i liberal en
extrem en matèria econòmica.
Ara bé, tot i no compartir aques-
tes polítiques, tenen la millor legi-
timació en democràcia, el vot.
Tanmateix, però, apel·len a la
legitimació de la victòria en les
eleccions generals, tot i estar
segur que en cas de perdre hau-
rien dit que no es podien extrapo-
lar els resultats i interpretar-ho
com un càstig al govern autò-
nom. I en aquest cas, reconei-
xent com ho ha fet el portaveu
del govern, el senyor Homs, que
no s'han comunicat les mesures
abans de les eleccions per evitar
la polèmica, se m'acudeix que
podíem estar davant d'un frau
polític, no condemnat per la llei,
però si mancat de l'ètica
necessària en l'exercici del poder
en una societat democràtica.

Joan Sabaté Borràs
Senador socialista electe per

l'Entesa pel Progrés de Catalunya 

Ètica i política

Opinió

Reduir despesa pública

Amb el 100% dels vots escrutats, es confirma el
triple empat a la circumscripció de Tarragona
entre CIU, PSC i PP, per aquest ordre. 
Tot i això, CiU guanya per primer cop en aques-
ta demarcació, que esdevé la llista més votada
amb un 30% dels vots. 
El PSC, així, no seria la llista més votada com
tradicionalment havia passat en les eleccions
generals, des del 1977. D'aquesta manera, els
socialistes es queden amb dos diputats i el 26%
dels vots, ja que en perden dos. Un se l'emporta
CiU i l'altre la tercera força: el PP, que en suma
un total de dos i un 23% dels vots. A Tarragona,

ERC i ICV continuaran fora del Congrés dels dipu-
tats ja que només obtenen un 7% i un 5% dels
vots emesos. La primera força no parlamentària
més votada al Camp de Tarragona i les Terres de
l'Ebre és UPyD, que ha rebut més de 3.500 vots.
Aquesta demarcació aporta al congrés 6 dipu-
tats i l'abstenció ha arribat al 35%, 5 punts més
que al 2008. El nombre de vots nuls emesos
supera els 6.000 i els vots en blanc arriben als
7.000. Els diputats que han sortit escollits són
Jordi Jané i Martí Barberà per CiU; Francesc
Vallès i Joan Ruiz pel PSC; i Alejandro Fernández
i Joan Bertomeu pel PP.

Editorial

Eleccions 20N

Fa tot just un parell de dies, la Secretaria
General de l'Esport comunicava el pro-
jecte d'INEFC al Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre quedava descartat per
part de a Generalitat, ja que resultava
inviable. Des del moment en què vam
tenir notícies de que l'anterior Govern de
la Generalitat, amb Josep Lluís Carod-
Rovira al capdavant pretenia instal·lar
una seu d'INEFC a la nostra província,
Amposta es va poar a treballar de valent
per presentar una candidatura que sabí-
em que seria potent i que, si es valorava
amb criteris rigorosos era, sense cap
mena de dubte, la que tenia més possibi-
litats. Aquella candidatura que vam pre-
sentar amb el lema "La Il·lusió d'un terri-
tori" va aconseguir aglutinar a tots els
representats polítics, actors socials, enti-
tats i representants del món de l'esport,
aquest suport unànime a les Terres de
l'Ebre es va visualitzar en un acte de
suport a la candidatura que va resultar
tot un èxit.
Els criteris per decidir l'emplaçament
final, però, potser no va ser únicament
tècnics, ja que quan se'ns va comunicar
la decisió final per part de la Secretaria
General de l'Esport, vam saber que final-
ment tindríem INEFC compartit amb
Cambrils, decisió salomònica de la que
des del primer moment en vam qüestio-
nar a viabilitat ja que, siguem realistes
resulta molt dificultós per un alumne uni-
versitari estudiar entre dues ciutats que
estan a tanta distància com Cambrils i
Amposta. En qualsevol cas, des de
l'Ajuntament d'Amposta fam seguir fer-
mament convençuts de que el projecte
s'havia de dur a terme i que, tard o d'ho-
ra s'imposaria la lògica.
El canvi de govern després de les elec-
cions autonòmiques va comportar també
el coneixement d'un escenari econòmic
desolador. La Generalitat ha d'eixugar un
dèficit molt important i el reajustament
econòmic passa per reduir la despesa de
manera significativa. Els nous projectes
com el d'INEFC queden en pausa a l'es-
pera d'un estudi a fons. Finalment, com
ja ens pensàvem, el projecte d'estudis
universitaris en matèria d'esport resulta

inviable.
Aquest no és, però, motiu suficient per a
que Amposta renunciï a allò que creiem
que ens mereixem, i de la mà de la matei-
xa Secretaria General de l'esport, ara
amb Ivan Tibau al capdavant, aconse-
guim finalment portar la universitat a
Amposta a través de la iniciativa privada.
Amposta serà ell lloc on a partir del
2012 s'impartiran els estudis universita-
ris de Ciències de l'Activitat Física i de
l'Esport, serà un centre adscrit a la
Universitat Rovira i Virgili que és la nostra
universitat de referència al territori i amb
el mateix ens gestor que ja té una llarga
experiència en aquests estudis a la
Universitat de Girona.
És, per tant, una notícia molt important
per la ciutat d'Amposta que veu ara cul-
minat el seu projecte esportiu, que ha
anat posant els fonaments per aconse-
guir ser avui en dia la ciutat esportiva de
referència al territori, i veiem també pre-
miat l'esforç que hem fet entre tots per
assolir un itinerari docent en matèria
esportiva que avarca des de la secundà-
ria fins al grau universitari.
Ara ja podem dir que Amposta és ciutat
musical, ciutat esportiva, i ciutat univer-
sitària.

Manel Ferré
alcalde d’Amposta

No descobreixo res en dir que la
pitjor crisi econòmica és la que
estem patint, una crisi que ens
ofega a tots, des dels que s'han
quedat sense feina fins a aquells
que estem vivint la incertesa del
que passarà demà mateix, i situa-
cions familiars amb les quals algun
parent ha perdut el seu treball. La
pitjor part se  l'emporta aquell que
no en té. És en aquests moments
quan es necessita un govern que
vetlli per tots i que continuïn les
polítiques actives d'ocupació.
Apunto que amb el nou govern, la
comarca del Montsià i altres, de
moment, ha quedat fora dels nous
plans d'ocupació. Espero que recti-
fiquen i que no retallin,també, per
aquí.Hi ha més d'una manera de
rebaixar la despesa pública, per
cert l'espanyola és una de les més
baixes de la Unió Europea. La que
ha emprat el Govern socialista en
demanar esforç a aquells que
tenim treball, sense retallar el que
s'anomena l'estat del benestar, i
ara s'hagués incrementat encara
més l'esforç a aquells que més
tenen, als rics,  o bé l'altra, la que
està emprant el Govern de CiU de
retallar en la prestació sanitària, en
ensenyament... ,en definitiva, en
prestacions socials. En vista del
resultat electoral podria semblar

que els ciuta-
dans han optat
per les retalla-
des. Compte,
doncs, en la interpretació que es
faci del resultat electoral. La majo-
ria de la ciutadania ha volgut un
canvi, esperant que amb un altre
govern la situació laboral se li arre-
gli, però entenc que res més lluny
que la gent hagi volgut que se li
retallin prestacions socials. I apro-
fundint en la despesa pública, cada
dia hi ha més gent que pensem
que tenim massa mitjans de radio-
televisió  pública. Si no estic mal
informat tenim 4 canals de televi-
sió pública més 4 en múltiplex, és
a dir, 8 canals autonòmics. I dic
això d'informat perquè al meu
poble només en veiem 3, i si es
reprogramessin  els  continguts,
com abans, tothom estaríem ben
servits. Aquí sí que es pot fer un
gran esforç de reducció de la des-
pesa econòmica, però per què no
es fa? I així en molts altres departa-
ments de l'administració.
Sincerament, el que cal és imagi-
nació al poder.

Francesc Josep Miró Melich.
Alcalde de Godall

Secretari d'acció parlamentaria PSC -
Terres de l'Ebre.

Amposta obté allò pel que ha lluitat i treballat

Opinió
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Els resultats dels comicis
s la demarcació de
Tarragona admeten nom-
broses lectures. Es miri
per on es miri, el Partit
Socialista (PSC), en un clar
efecte del que ha passat a
la resta de l'Estat, ha
sofert un càstig perquè
dels quatre diputats, n'ha
perdut la meitat. No
només ha perdut diputats,
sinó també sufragis per-
què els 167.000 que va
obtenir el 2008 s'han con-
vertit en poc més de
90.000. Fruit d'aquesta
derrota, el vencedor dels
comicis va ser CiU, la
qual, amb més de
105.000 vots per primer
cop és el color polític amb
més representació al
Camp de Tarragona i a les
Terres de l'Ebre. Jordi
Jané, el cap de llista nacio-
nalista repetirà presència
a Madrid, al costat de
Martí Barberà. En les
seves primeres declara-
cions, Jané va assegurar
que “la victòria de CiU a
Tarragona ha fet possible
la victòria de CiU a
Catalunya”. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel (CiU),
ha guanyat les eleccions al
Senat a la demarcació de
Tarragona, i marxarà a

Madrid al costat de l'exal-
calde tortosí del PSC,
Joan Sabaté. Bel ha estat
el candidat al Senat més
votat a la demarcació,
amb 96.514 vots i un
29,54% dels vots. Per la
seua banda, Sabaté ha
rebut 91.928 vots i el
28,13%. El PSC ha perdut
gairebé la meitat dels vots
a la demarcació de
Tarragona respecte l'any

2008. En concret, els
socialistes han aconseguit
90.206 vots al conjunt de
la demarcació mentre que
fa tres anys va aconseguir
169.246 vots. Així, només
han aconseguit dos dipu-
tats, Francesc Vallès i
Joan Ruiz, mentre que
l'ampostina Lluïsa
Lizárraga, número 3 del
PSC per Tarragona, no ha
pogut revalidar la seua

acta de diputada al
Congrés dels Diputats,
després de passar dues
legislatures a Madrid. El
Partit Popular, amb la inèr-
cia del triomf de Mariano
Rajoy, també va ser un
dels grans vencedors, en
doblar el diputat que
tenien ara i haver augmen-
tat en més de quinze mil
vots. El número 1 de la llis-
ta conservadora,

Alejandro Fernández,
representarà el partit a
Madrid juntament amb el
deltebrenc Joan
Bertomeu.
Diferent sort per a
Esquerra i per a Iniciativa,
les dues formacions políti-
ques que havien apostat
per candidats ebrencs en
les eleccions al Congrés
dels Diputats en aquest 20
de novembre. D'una

banda, l'ampostí Adam
Tomàs no ha pogut recu-
perar per a Esquerra el
diputat per la demarcació
de Tarragona que els repu-
blicans van perdre a les
eleccions estatals ante-
riors. Tomàs no ha pogut
trencar el triple empat a
dos escons que han signat
CiU, PSC i PP al Camp i
l'Ebre. Tot i haver fet una
campanya força intensa,
Tomàs ha perdut més
9.700 vots en el conjunt
de la demarcació. La can-
didata d'ICV-EUiA, Alba
Benedicto, ha destacat els
18.510 vots -un 5,34%-
obtinguts en els comicis
d'aquest diumenge a
Tarragona com "els millors
resultats des de 1979" per
a la formació. Una fita, a
més, que ha ressaltat per
l'actual moment en què "la
dreta es preparar per
endurir les seves políti-
ques". Benedicto ha valo-
rat positivament l'esforç
electoral dels ecosocialis-
tes i ha reclamat, nova-
ment, una llei electoral
"justa" que els hauria
permès obtenir represen-
tació al Congrés. Malgrat
no haver aconseguit
aquest objectiu, la candi-
data s'ha compromès a
"seguir en la lluita contra
les retallades, en defensa
de les classes populars,
de la democràcia i el pro-
grés".

CiU es converteix en el partit amb més
representació a la demarcació

Eleccions 2011

«La victòria de CiU a Tarragona ha fet possible la victòria de CiU a Catalunya»

Lluïsa Lizárraga no repeteix com a diputada socialista

TG

CiU va guanyar a Catalunya. A les Terres de l’Ebre fou la força política més votada.
cedida
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Es tracta d'un residència
inaugurada al 2005 i que
te una capacitat de 96 pla-
ces de residència i 30 de
centre de dia. L'edifici que
compta amb una planta
baixa i 3 plantes, gaudeix
de tots els serveis propis
d'unes instal·lacions de
primer nivell, com ara,
centre de rehabilitació
propi, aules taller, sala de
conferencies, i un total de

28 habitacions de les que
24 son individuals. 
Amb aquest nou centre,
L'Onada gestionarà 9 cen-
tres, la majoria dels quals
es troben a les Terres de
l'Ebre. Actualment,
L'Onada està portant a
terme la construcció de
dues noves residències
pròpies a Tortosa i
Tarragona ciutat. Hi ha
previst que la residència
de Tortosa, amb capacitat
per a 130 places, es posi
en funcionament durant
l'any vinent, amb una dota-
ció important de places
publiques concertades.
Pel que fa a la residència
de Tarragona, es preveu
que la seva inauguració es
faci l'any 2013.
El grup L'Onada ha estat
guardonat en diverses
ocasions per la seva ges-
tió de qualitat, obtenint el
reconeixement dels pre-
mis més importants del
sector, organitzats per
ACRA.

El grup de serveis
adreçats a la tercera
edat i la infància,
L'Onada Serveis, nas-
cut a Sant Carles de la
Ràpita l'any 1995, ha
estat el guanyador del
concurs públic presen-
tat per l'ICASS per a la
gestió de la residència
per a la tercera edat
de La Sagrera a
Barcelona ciutat. 

REDACCIÓ

L’Onada arriba a Barcelona.

Cedida

Les Terres de l'Ebre
ampliaran la seva oferta
universitària a partir del
curs vinent gràcies al pro-
jecte que l'Escola
Universitària de la Salut i
l'Esport (EUSES) implan-
tarà a les ciutats de
Tortosa i Amposta.

Concretament, EUSES -
amb seu a Salt (Gironès)-
desenvoluparà el grau de
Fisioteràpia a Tortosa i el
grau de Ciències de
l'Activitat Física i Esportiva
a Amposta. Està previst
ofertar 60 places per
grau i serà un centre ads-

crit a la Universitat Rovira
i Virgili (URV). 
L'anunci arriba després
que aquest dimecres el
Govern fes públic que des-
cartava la implantació
d'un nou centre d'INEFC
públic a Cambrils (Baix
Camp) i Amposta.

Dos graus de fisioteràpia i
esport, a Tortosa i Amposta

Ampliaran l’oferta universitària a les Terres de l’Ebre

El moviment Acampada
Tortosa 15-M ha registrat
aquest passat dimecres
a l'Ajuntament de la ciu-
tat la moció popular que
reclama una rebaixa del
sou de l'alcalde, Ferran
Bel, i dels membres de
l'equip de govern. Els
'indignats' han recollit
més de 1.700 signatures
que avalen la proposta.
Segons ha explicat un
dels integrants del movi-
ment, també demanen
que els membres del
govern que ja ocupen
càrrecs a altres destinin
els ingressos municipals
que perceben a entitats
com Càritas. 

Els indignats
volen

paràmetres de
futur

L'Ajuntament d'Ascó parti-
cipa, avui divendres, en
un exercici d'activació del
centre de comandament
local d'emergències
nuclears (CECOPAL),  diri-
git per la Subdelegació
del Govern. El CECOPAL
és el lloc físic des d'on es
coordina la resposta
municipal a una crisi, i és
el lloc de comandament
des d'on actua el director
del pla municipal d'e-
mergències nuclears. En
acabar l'exercici, l'alcalde
d'Ascó, Rafel Vidal, ha
atès els mitjans de comu-
nicació interessats.

Ascó participa en
un exercici

d’activació del
CECOPAL

El Grup ebrenc L’Onada entra a Barcelona
Ha estat el guanyador del concurs públic presentat per l’ICASS

Amb aquest nou centre a Barcelona, L’Onada Serveis

en gestionarà 9, la  majoria dels quals aquí a les Terres de l’Ebre.

Creixent



DIVENDRES 25 
DE NOVEMBRE 
DE 2011 5

diarimés
ebreterres de l’ebre

www.mesebre.cat

Segons ha explicat el
director de MADE, Joan
Manuel Sabanza, "volem
que les elèctriques apli-
quen la millor tarifa que
tenen a l'Estat a qualsevol
empresa o activitat econò-
mica de la zona MADE". 
A canvi, els alcaldes con-
tribuiran a oferir una imat-
ge positiva de la produc-

ció d'energia, a l'hora que
actuen com a 'lobby' de
pressió per atraure inver-
sions. 
Reclamen una discrimina-
ció positiva cap a una àrea
del país on es produeix un
70% de l'energia que con-
sumeix Catalunya i on en
pocs quilòmetres de
distància es concentren
tres reactors nuclears,
dues hidroelèctriques, una
central de cicle combinat i
bona part dels parcs
eòlics. 
“Hem ajudat al desenvolu-
pament del país, però el
retorn no ha estat sufi-
cient; per això, volem pac-
tar amb les empreses
energètiques que oferei-
xen les millors tarifes a les
empreses que opten per
instal·lar-se als nostres
municipis”, va explicar el
director de Made, Joan
Sabanza. 
Com que no hi ha cap
altra àrea de l'Estat que

concentre una producció
energètica tan elevada en
tan pocs quilòmetres, els
alcaldes estan convençuts
que aconseguiran la rebai-
xa. Més enllà de la rebaixa
energètica, els alcaldes

de la Made reivindiquen
l'especialització en pro-
ducció d'energia en
aquesta àrea. “La crisi ens
afecta menys perquè els
centres energètics no són
deslocalitzables”, va dir el

president de la Made,
Jordi Jardí. El prò-
xim 30 de novembre orga-
nitzaran una jornada a
Móra la Nova dedicada a
l'energia i el desenvolupa-
ment local.

La Mesa d'Alcaldes de
l'Energia de Catalunya
(MADE), que integra
els municipis de Riba-
roja d'Ebre, Ascó,
Móra la Nova, Vilalba
dels Arcs, Tivissa, la
Fatarella, i Vandellòs-
L'Hospitalet de l'Infant;
ja ha iniciat converses
amb les principals
empreses elèctriques
del país per negociar
l'aplicació de tarifes
especials en aquest
eix energètic. 

REDACCIÓ

Es demana l’aplicació de tarifes especials.
Cedida

El director general de
Centres concerts i pri-
vats. 
Miquel Garcia
Casasponsa, i el director
territorial d'Ensenyament,
Antoni Martí, van presen-
tar els objectius i línies

d'actuació d'aquesta
Direcció General als res-
ponsables dels centres
educatius de les Terres
de l'Ebre, que van partici-
par activament i aporta-
ren també les seves pro-
postes als responsables

del Departament.
Al mateix temps, Garcia
Casasponsa va aprofitar
aquest dimarts, 22 de
novembre, per visitar el
Col·legi Sagrat Cor
d'Amposta i el Col·legi
Teresià de Tortosa.

Presentats els objectius i 
les línies d’actuació 

Als responsables dels centres educatius de l’Ebre

El Departament de Salut
recomana als ciutadans
que només consumeixin
aquells bolets que se
sàpiguen reconèixer ine-
quívocament, després
que s'hagi sabut que un
veí de Mataró de 73
anys va morir el 18 de
novembre a l'Hospital
Clínic de Barcelona a
causa d'una hepatitis ful-
minant provocada pel
consum d'un bolet tòxic,
la 'Lepiota brunneoincar-
nata'. Salut informa en
una nota de premsa que
les lepiotes són bolets
de mida petita que crei-
xen en boscos, prats i
jardins i també a les
vores dels camins. 

Alerta davant
la toxicitat

d’alguns bolets 

Aquest passat divendres
va tenir lloc un simulacre
d'accident químic a la
indústria Ercros de
Tortosa, al polígon Baix
Ebre, que va obligar a
posar en emergència per
part de la Direcció General
de Protecció Civil de la
Generalitat el Pla d'e-
mergència exterior del
sector químic de
Catalunya el, PLASEQCAT,
mentre que l'Ajuntamet de
Tortosa va activar el seu
pla d'emergències per risc
químic. 
El vessament  fou simulat
en un tanc que contenia
uns 5.000 litres de for-
mol.

8 ferits en un
simulacre a

Ercros

La MADE negocia tarifes especials
Ja s’han inicat les primeres converses
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La regidora de Turisme de
l'Ajuntament d'Alcanar,
Mercè Fischer, ha destacat

que tots els visitants
podran gaudir tant de plats
tradicionals amb galeres i
cítrics com de plats innova-
dors com el llom de lluç de
palangre a la crema de
galeres, mousse de torró
amb cítrics o sarsuela de
rap, galeres i llagostins.
Així mateix, Fischer ha feli-
citat els restaurants del
municipi per tirar endavant
aquestes jornades durant
divuit anys i els ha encorat-
jat a continuar per aquest
camí, més encara en
moments de crisi.
Per la seva part, el músic i
gastrònom, Pep Sala, que
ha volgut participar en la
presentació de les XVIII
Jornades gastronòmiques
dels cítrics i galeres ha
insistit en la importància de
donar a conèixer la riquesa
gastronòmica de les Terres
de l'Ebre més enllà del
propi territori.
Els restaurants que partici-
pen en aquesta XVIII edició

de les jornades dels cítrics
i la galera d'Alcanar són
Can Bunyoles, Restaurant
Chaparral, el Taller de
Cuina Carmen Guillemot,
Burguer Crack, L'Esquella

d'en Gaudí, Restaurant La
Costa, Restaurant Braseria
Casa Jose, Casa Lucía,
Restaurant l'Estall Ca la
Carme, Racó de Jesús,
Racó del Port, Restaurant

Mareny, Restaurant Carlos
III, Restaurant Casa Lupe i
Restaurant Les Barques i
Restaurant Mar a Mar. Els
preus del menús van dels
15 als 37 euros.

Alcanar, Les Cases
d'Alcanar i Alcanar
Platja celebraran de
l'1 al 11 de desembre
les XVIII Jornades
Gastronòmiques dels
Cítrics i la Galera. Un
any més els restaura-
dors del municipi ofe-
riran elaborats i
atractius menús per
tal de promocionar
dos dels productes
estrella del municipi.
En aquesta ocasió
seran 16 el nombre
de restaurants que
participaran en les
jornades. 

REDACCIÓ

Presentació de les Jornades.

Cedida

Josep Suàrez, delegat de
la Generalitat al Regne
Unit, ha visitat el Consell
Comarcal de la Terra Alta i
el Consell Regulador de la
Denominació d'Origen
Terra Alta. La visita ha tin-
gut la finalitat d'obrir la
Delegació de la
Generalitat al món del vi i
del turisme de la Terra
Alta. El delegat ha mostrat

el seu interès pel vi blanc
garnatxa blanca que es
produïx a la comarca, ja
que els britànics són
grans consumidors de vi
blanc, però no en són pro-
ductors. Un altre aspecte
que ha captat l'interès del
delegat Josep Suàrez ha
sigut tot allò relacionat
amb els espais de la
Batalla de l'Ebre, ja que

els britànics són amants
del turisme en espais
bèl·lics, on s'han protago-
nitzat episodis històrics
rellevants vinculats a la
guerra. La  missió de la
Delegació de la
Generalitat al Regne Unit
és captar inversions,
donar suport a les empre-
ses i vendre Catalunya al
Regne Unit.

Entre les primeres accions
de promoció de la comar-
ca de la Terra Alta a
Londres hi ha la presència
dels vins de la DO Terra

Alta a l'acte de presenta-
ció del documental
Goodbay Barcelona, que
tindrà lloc la setmana
entrant. 

El Regne Unit visita 
la comarca de la Terra Alta

La finalitat és obrir una Delegació del món del vi i el turisme

Aquest divendres passat
va tenir lloc la signatura
d’un conveni de col.labo-
ració entre el BBVA i la
Confraria Verge del
Carme de Sant Carles de
la Ràpita. L’objectiu d’a-
quest és facilitar l’activitat
econòmica pesquera i fer
més viable la professió en
aquest municipi marítim.
En aquests moments de
crisi econòmica, on molts
sectors estan tenint pèr-
dues i els beneficis són
pocs, el BBVA ha volgut
intentar facilitar els núme-
ros al sector pesquer.
Unes condicions de crèdit
més favorables i altres,
per ajudar als pescadors.

El BBVA i la
Confraria Verge
del Carme de la
Ràpita signen

El temporal marítim que
assota el litoral des d'a-
quest dimarts ha deixat
parcialment inundada la
barra del Trabucador i ha
restringit l'accés a les sali-
nes de la Trinitat, on no hi
poden arribar els vehicles
pesants que carreguen la
sal. L'empresa Infosa,
gestora de l'explotació
salinera, calcula que la
situació es pot allargar
encara tres dies més fins
que es pugui normalitzar
completament l'accés. De
moment, els treballadors
han pogut arribar aquest
dimecres al matí a les sali-
nes amb vehicles tot
terreny. 

El temporal
inunda el

Trabucador

XVIII Jornades dels Cítrics i la Galera
Alcanar, les Cases d’Alcanar i Alcanar Platja ho celebraran de l’1 al 11 de desembre
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La diada serà inaugurada
per la Directora General de
Pesca i Afers Marítims,
Mercè Santmartí, i tindrà
com a convidats especials
al xef Eduard Xatruch, que
va ser cap de cuina d'El
Bulli; i al director de Turisme
de Lleida i membre de la
junta rectora de Saborea
España, Joan Baigol. Hi par-
ticiparan en la novena Diada
del llagostí un total de 14
restaurants locals i diversos
productors agroalimentaris
de les Terres de l'Ebre com
Arròs Montsià, Olis ST
Montsià o vins de la DO
Terra Alta, que són mem-
bres del Col·lectiu de Cuina
La Ràpita-Delta de l'Ebre.
Tots plegats faran costat a

la Confraria de Pescadors
Verge del Carme per promo-
cionar el producte estrella
de la llotja rapitenca, el lla-
gostí. Així, aquesta diada
“contribuirà a la consolida-
ció de la Ràpita con a desti-
nació de turisme gastronò-
mic a partir dels projectes
encetats conjuntament per
l'administració i el sector
privar com són la creació
del Col·lectiu de Cuina i l'en-
trada a la plataforma
Saborea España”, segons
destacava la regidora de
Turisme, Rosa Anglès.
Durant la diada del proper 3
de desembre està previst
que es reparteixin 500 qui-
los de llagostins cuinats
amb diferents receptes,
tant tradicionals com inno-
vadores. Enguany, el preu
del tiquet de degustació
serà de 5 euros per cada
ració amb consumició inclo-
sa.  
Complementant la diada
gastronòmica del 3 de
desembre, els restaurants
participants oferiran uns
menús especials al preu de
38 euros (amb iva inclòs),

que es podran degustar als
establiments entre els dies
1 i 15 de desembre, en el
marc de les Jornades
Gastronòmiques del llagos-
tí. 
Tanmateix, el 23 de novem-
bre, el  Cololectiu de Cuina
la Ràpita-Delta de l'Ebre,
amb el suport de la
Regidoria de Turisme, va

partcipar en l'Expotapa de
Madrid, organitzada per la
Federació Espanyola
d'Hostaleria. 
En aquest certamen, les
diferents destinacions de
turisme gastronòmic que
formen part de Saborea
España van presentar un
producte i, en el cas de la
Ràpita, la proposta presen-

tada fou “llagostins a la Flor
de Sal amb aroma de
cítrics”, ja que, segons
Rosa Anglès, “el nostre
objectiu és transmetre la
qualitat dels productes de
la nostra terra per néixer
en un territori peculiar i
natural com és el Parc
Natural del Delta de
l'Ebre”. 

La Ràpita repartirà prop de 500 quilos de
llagostins en la diada del 3 de desembre

El pavelló firal de Sant
Carles de la Ràpita aco-
llirà el proper 3 de
desembre la celebració
de la novena Diada del
Llagostí.

El pavelló firal del municipi acollirà el certamen

Un mal any en captures

REDACCIÓ

Presentació de la Diada del Llagostí, a la Ràpita.

Cedida

Una delegació de la
Comissió Permanent
d'Unió de Pagesos,
encapçalada pel coordina-
dor nacional, Joan Caball, i
de la Unió confederal,
encapçalada pel coordina-
dor estatal, José M. de las
Heras, han mantingut una
ronda de reunions  a
Brussel·les amb els eurodi-
putats del Grup Socialista
Raimon Obiols, Iratxe
García Pérez i Sergio
Gutiérrez; amb el de CiU
(integrat en el Grup
Coalició per Europa)
Ramon Tremosa, i amb els
del Grup del Partit Popular
Europeu Esther Herranz i
Gabriel Mato, per fer-los
arribar les propostes i alter-
natives del sindicat davant
la proposta oficial de refor-
ma de la Política Agrària
Comuna (PAC) de la Unió

Europea que la Comissió
va presentar el passat 12
d'octubre. 
Els eurodiputats dels dife-
rents grups han expressat
al sindicat el seu acord
amb la necessitat de millo-
rar la proposta de la
Comissió Europea sobre la
PAC. Unió de Pagesos ja
es va reunir en la primera
jornada de visita de la dele-
gació a Brussel·les, amb
Tomás García Azcárate,
membre assessor de la
Direcció General
d'Agricultura de la
Comissió Europea, per lliu-
rar-li les propostes del sin-
dicat per a la nova PAC.
Unió de Pagesos reclama
que en la nova PAC s'esta-
bleixi un tram d'ajuts direc-
tes a la renda de la pagesia
professional. 
Aquest nou ajut no compor-

taria un augment de la des-
pesa pressupostària pre-
vista en ajuts directes ja
que fa referència al criteri
de distribució dels ajuts
europeus i no contravé els
compromisos internacio-
nals amb l'Organització
Mundial del Comerç (OMC),
sempre i quan no superi un
topall determinat. 
El sindicat vol que aquesta
part dels ajuts es destini
exclusivament als agricul-
tors a títol principal ja que,
en no tenir ingressos signi-
ficatius d'altres activitats
econòmiques, pateixen de
forma més acusada les cai-
gudes de renda agrària
causades per la volatilitat
de preus percebuts, la libe-
ralització dels mercats i
tenen més dificultats per
accedir a finançament.
Actualment, la proposta ofi-

cial de reforma de la PAC
no inclou aquest tipus d'a-
jut a la renda en el paquet
d'ajuts directes, sinó que
es limita a establir una tari-
fa plana per hectàrea i un
seguit d'ajuts que incre-
menten les obligacions
mediambientals actuals.
Unió de Pagesos ja va
advertir que establir una
tarifa plana de pagament
únic per hectàrea no és
equitatiu per als països
mediterranis, que disposen
d'una gran varietat de siste-
mes productius agrícoles i
ramaders (secà i regadiu,
conreus anuals i perma-
nents o ramaderia intensiva
i extensiva...) amb costos,
produccions i amortitza-
cions de les inversions
molt diferents.  
Unió de Pagesos considera
inviable per a la competitivi-

tat de l'agricultura i rama-
deria europea afegir més
obligacions mediambien-
tals a les normes de pro-
ducció europees, ja que en
l'actualitat la producció
europea ja compta amb
una gran competència des-
lleial front a les importa-
cions de productes originà-
ries de països tercers que
no han de complir les
estrictes normatives euro-
pees de producció. 
El sindicat va advertir
també que els mecanis-
mes de crisi de mercat
eren insuficients respecte
a les necessitats valora-
des per la pròpia UE i, a
més, demanava que l'eina
d'estabilització de rendes
recollida a la proposta ofi-
cial fos realment equitati-
va i amb recursos per a
tots els països membres. 

UP vol incloure a la PAC un ajut directe
A la renda de la pagesia professional. Unió de Pagesos es reuneix amb eurodiputats a Brussel.les per fer arribar la proposta

El Departament
d'Agricultura estudiarà
habilitar una línia de crè-
dit, a través de l'Institut
Català de Finances (ICF),
pels pagesos que han
perdut bona part de la
collita d'horta pels
aiguats del passat cap
de setmana. El director
general de
Desenvolupament Rural
del Departament, Jordi
Sala, ha visitat aquest
dimecres diversos muni-
cipis de l'Ebre, com
Santa Bàrbara, el Mas de
Barberans, i l'Aldea, que
es van emportar la pitjor
part dels danys al camp.
Sala ha descartat una
subvenció directa per la
pèrdua de la collita però
ha plantejat la possibilitat
que es puguin acollir a
una línia de crèdit. Sala
també s'ha mostrat preo-
cupat al constatar que la
majoria de pagesos no
tenen assegurada la pro-
ducció.

Ajuts pels
pagesos afectats

pels aiguats

Amb l'objectiu d'establir
ponts de diàleg entre les
diferents oficines i donar a
conèixer i promocionar la
Via Verda, el Consell
Comarcal del Baix Ebre ha
realitzat una trobada d'ofi-
cines de turisme de les
Terres de l'Ebre a l'Antiga
Estació de Benifallet. 
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, el conseller de
Turisme, Alfredo Ferré, i
l'Alcalde de Benifallet,
Jordi Monclús, han obert la
trobada i han donat la ben-
vinguda a tots els assis-
tents i els han animat a
“gaudir i esbrinar la natura
i el paisatge de la Via
Verda”. 
En aquest sentit, el presi-
dent del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler,
ha destacat que “en un
futur proper la Via Verda ha
d'unir els dos Parcs
Naturals de la comarca”. 

Objectiu,
promocionar la
Via Verda i els
seus atractius
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La regidoria de
Formació i Treball de
l'Ametlla de Mar ha orga-
nitzat un taller perquè
pares i fills puguin fer
els seus propis »nanos».
Segons informa el con-
sistori, el Taller de
Nanos o de capgrossos
pretén mantenir viva una
tradició i un element sin-
gular i indispensable en
les festes locals de la
Candelera. Així, mit-
jançant aquest taller els
més petits aprendran a
elaborar aquestes figu-
res gràcies a l'escultor

Joan Martí, que impar-
tirà el taller. 
Els interessats han de
passar-se pel Telecentre
per poder-se inscriure.
El preu de la inscripció
és de 20 euros-, que es
dedicaran a la compra
del material necessari
per realitzar els caps. El
taller començarà a finals
d'aquest mes i tindrà
lloc al Centre
d'Interpretació de la
Pesca (CIP). 
L'objectiu és que els
nens puguin lluir el seu
cap de capgròs per la

Festa Major de la
Candelera, el proper
mes de febrer. A més,
és possible que si la
participació és alta es
prepari una exposició al
mateix CIP. 
"És el primer any que
fem aquest taller i espe-

rem que la gent s'animi
a participar i gaudir de
la tradició dels «Nanos",
explicava la regidora de
Formació, Eva del Amo.
De moment, es preveu
la creació de dos grups,
de 20 persones cada un
-10 nens i 10 adults.

L’Ajuntament i l’entitat han signat un conveni de col·laboració encaminat a la conscienciació

Dos morts i dos ferits greus en l’accident
de trànsit, a la zona de Camarles

Dues persones mortes i
dues ferides és el resultat
d'un accident de trànsit oco-
rregut aquest passat dime-
cres, al migdia a Camarles.
El sinistre va ocorrer sobre
les 13.20 hores a la N-340 a
l'altura de Camarles, quan un
camió va envestir un tot
terreny quan aquest es dis-
posava a incorporar-se a la
via, des d’una carretera
secundària, colisionant late-
ralment amb el camió de
gran tonelatge. 
Com a conseqüència de l'ac-
cident, van morir els dos
ocupants dels seients poste-
riors del tot terreny, María S.
M., de 64 anys, i Antonio P.

G., de 68, tots dos veïns de
Saragossa, mentre que el
conductor i l'acompanyant
davanter d'aquest vehicle
van quedar ferits de grave-
tat. 
El primer va ser traslladat en
estat crític a l'Hospital Joan
XXIII de Tarragona i la sego-
na, al Verge de la Cinta de
Tortosa. El conductor del
camió va resultar il·lès. En el
sinistre, es va haver de
donar pas alternatiu a la via,
actuant diverses dotacions
de Mossos d'Esquadra, tres
de Bombers i tres unitats i
l'helicòpter medicalitzat del
Sistema d'Emergències
Mèdiques.

Coincidint amb el primer ani-
versari de la inauguració de
l'Arxiu Comarcal del
Montsià, l'Ajuntament
d'Amposta, a través del seu
Arxiu Municipal, ha realitzat
els primers ingressos de
documentació de titularitat
municipal. El primer ingrés
realitzat ha estat el de la
documentació anterior a
1940 conservada i diposita-
da als espais habilitats a
l'Ajuntament. La documenta-
ció correspon al període
1881-1940, amb un volum
de 6,5 metres lineals, equi-
valent aproximadament a 65
caixes d'arxiu. La documen-
tació ingressada és, majo-
ritàriament, documentació
referent als llibres d'actes
del ple municipal, impostos,

comptes i pressupostos i
les lleves militars. Des de
l'arxiu, es treballarà per tal
de fer-ne un inventari
exhaustiu i poder oferir-lo a
la consulta pública, al trac-
tar-se dels únics documents
localitzats avui dia anteriors
a 1940, la qual cosa serveix
per a reflectir la feblesa del
patrimoni documental
envers els conflictes en un
període i un territori concret
de la nostra història.

Documents anteriors a 1940
ingressen a l’Arxiu C. del Montsià

Aquest passat cap de setma-
na, els alumnes del col·legi
Verge de la Cinta van poder
gaudir d'un taller de màgia,
que ha estat concebut espe-
cialment per a persones
amb discapacitat psíquica,
en el que se'ls ajuda a desen-
volupar les seves habilitats i
les seves capacitats, així
com a assumir reptes, incre-

mentar la seva autoestima,
il·lusió i les ganes de gaudir,
de manera que siguin
capaços d'estimular la seva
creativitat i il·lusionar als
seus amics i familiars.
Aquest projecte està organit-
zat per la Fundació MAPFRE
i pretèn visitar un total de vint
entitats i associacions de 16
municipis de Catalunya.

«Una màgia molt especial»
En el conveni es preveuen,
doncs, accions per facilitar
l'accés a la donació als ciuta-
dans de Tortosa, i per fomen-
tar la captació de nous
donants. El passat dimarts,
22 de novembre,  al matí van
presentar els detalls del con-
veni, l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, el director del
Banc de Sang i Teixits de les
Terres de l'Ebre, Enric
Contreras, i la tinent d'alcal-
de de Serveis a les
Persones, Ana Algueró.
Anualment, i durant quatre
anys, temps de vigència d'a-
quest conveni, els dos orga-
nismes establiran un progra-
ma conjunt d'activitats i
posaran a disposició tots els
mitjans de difusió que tinguin
al seu abast per promoure la
donació de sang En aquest
nou conveni es reedita el
suport a un dels projectes
clau per conscienciar de la

importància de donar sang:
el projecte APS-
Aprenentatge i Servei de la
“Donació de sang i educació
per a la ciutadania”, que ha
comptat amb l'adhesió de
sis centres d'ensenyament
de Tortosa. L'alcalde valorà
molt positivament l'entesa
amb el Banc de Sang i va
aprofitar l'acte per fer una
crida a la població perquè hi
col·labori. De la seva banda,
la regidora, Ana Algueró, va
voler ènfasi en la implicació
de la gent jove en les darre-
res campanyes del Banc de
Sang. Finalment, el director
de l'entitat va presentar les
dades de recollida de les últi-

mes campanyes, que en el
cas de Tortosa i les Terres
de l'Ebre van estar qualifica-
des de “xifres envejables”.
L'APS ha afavorit que aques-
ta regió sanitària tingui l'in-
crement més notable de
donants de sang d'arreu de
Catalunya. Així, Tortosa ha
augmentat de forma molt
destacada la quantitat de
donacions de sang durant
l'any 2010, fins arribar a les
2.163, un índex de 62,74
donacions per cada mil habi-
tants. S'ha superat amb
escreix les recomanacions
de l'Organització Mundial de
la Salut, que se situen en
aproximadament 45 dona-

cions per cada mil habitants.
L'any 2009 es van fer a
Tortosa 1.729 donacions, un
índex de 49,20 per cada mil
habitants. En global, les
donacions a les Terres de
l'Ebre han augmentat un
10,48 per cent en relació al
2009, situant-se en un índex
del 48,70 per mil habitants
any. 
Així doncs, les Terres de
l'Ebre tenen el repte de man-
tenir l'índex més alcista de
donacions de sang respecte
l'any 2010, quan l'augment
va ser el més intens del con-
junt de les regions sanitàries
catalans: un 10,5% més que
al 2009.

Tortosa i el BST es donen la mà 
davant la necessitat de donar sang

L'Ajuntament de Tortosa i
el Banc de Sang i Teixits
han signat un conveni de
cooperació entre les dues
entitats que permet esta-
blir un marc de col·labo-
ració per a la realització
de projectes adreçats a la
conscienciació sobre la
necessitat de donar sang,
i incentivar les donacions.

REDACCIO

L’Arxiu Comarcal ha
rebut la documentació
de la Prefactura Local
d’Amposta de Falange

y de la JONS

Roda de premsa a l’ajuntament de Tortosa, per presentar el Conveni.
cedida

L’Ametlla vol gaudir de la 
tradició dels «Nanos» en família

Pares i fills podran fer els seus, durant el taller que s’ha organitzat al municipi

“Es el primer any que fem aquest taller i esperem

que la gent s’animi a participar i a gaudir de la

tradició dels ‘Nanos’”
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David Torres, tècnic de la UE
Jesús i Maria, ja va manifes-
tar que les declaracions efec-
tuades al seu dia a Imagina
Ràdio va fer-les ell, a nivell
personal, i que no s’havia de
vincular al club amb aques-
tes. Va ser un dels punts que
Torres va aclarir dilluns a Ca-
nal TE, al programa Més Es-
port.
I així ha estat. 
La junta directiva del Jesús i
Maria va fer un comunicat di-
marts en una roda de prem-

sa. Era l’exposició dels seus
raonaments envers tot l’afer.

I dimecres es produia la
reunió a la delegació de la Fe-
deració a les Terres de l’Ebre
amb representació del co-

mitè de competició, de la jun-
ta de la delegació, del comitè
d’àrbitres i de la directiva de
la UD Jesús i Maria.

Segons Joaquim Del Pino,
delegat de la FCF a l’Ebre, “al

principi va haver-hi una mica
de tensió però la veritat és
que cal estar molt satisfets
de com va avançar la reunió i
l’entesa que va haver-hi per
part de tots”. L’acord al que
es va arribar fou que els àrbi-
tres tornaran a xiular partits
dels equips de la UD Jesús i
Maria aquest cap de setma-
na. L’únic que es demana és
que el club de l’Aube faci una
disculpa a la delegació de la
Federació per l’agressió del
jugador cadet al col.legiat. 

Deixant de banda si va ha-
ver-hi una suposada provoca-
ció de l’àrbitre, aquell dia, el
Jesús i Maria ja va disculpar-
se per aquest afer en les
seues al.legacions i ara ho
tornarà a fer a l’estament fe-
deratiu.

Per tant, tot torna a la nor-
malitat. El que pugui existir a
partir d’ara ja seria per la via
judicial si els implicats ho
creuen oportú però sempre

dins d’un altre registre. 
“De fet, ni el tècnic del Je-

sús i Maria ni el club van re-
bre cap sanció federativa per
aquest tema”, es deia des del
club de l’Aube.

Joaquim Del Pino acabava
dient que “la reunió fou fructi-
fera i ens vam entendre. Ara
ja no cal parlar-ne més ni re-
cordar-ho, ni remoure més
una qüestió que ja ha quedat,
a nivell de la Federació, acla-
rida”.

Els equips de l’Aube, per
tant, tornaran a tenir àrbitres
ebrencs aquest cap de set-
mana. Torna la normalitat.  

Torna la normalitat

Després de la tormenta
sempre arriba la calma.
El conflicte que podia
existir entre el comitè
tècnic d’àrbitres ebrenc i
el Jesús i Maria, arran
d’unes declaracions del
tècnic David Torres, ja s’-
ha suavitzat després de
la reunió de dimecres
passat.

ACTUALITAT

Els àrbitres del comitè tècnic de les Terres de l’Ebre xiularan partits dels equips de la UD Jesús i Maria aquest cap de setmana

El Tortosa va acabar ahir el partit (3-0)

M.V.

L’Amposta rebrà el líder, el
filial de l’Espanyol

La Iberiana amplia l’avantatge

Una acció d’un partit del Jesús i Maria, d’aquesta temporada.

CANALTE

Carlos Blanch, tècnic del Tortosa.

Dimecres es va efectuar la
reunió, a la delegació

ebrenca, entre la junta de
la delegació, el comitè de
competició, el d’àrbitres i

la UD J. i Maria

Reunió

D’entrada he d’agrair els comen-
taris rebuts el cap de setmana
passat de lectors de Més Ebre
que havien llegit aquesta colum-
na i que estaven d’acord amb el
que indicava en l’edició anterior
sobre el diàleg com el camí més
directe per resoldre un conflicte.
Agrait perquè és reconfortant
trobar més d’una persona que ha
llegit la columna, això d’entrada, i
després perquè els hagi agradat.
Sé que no tothom pot estar con-
forme amb un plantejament,
amb una opinió. Es evident. Però
en aquesta ocasió si que hi havia
un acord unànim. 
Comentava que havia d’existir
diàleg amb l’afer entre el Jesús i
Maria i el comitè ebrenc d’àrbi-
tres. I aquest va produir-se el di-
mecres, entre el club i l’estament
federatiu. I ja ha hagut una ente-
sa. Perfecte. A més, sense cap
ànim de fer de jutge, penso que
un jove jugador aleví o infantil del
Jesús i Maria no ha de tenir res a
veure amb unes declaracions
que fa una persona, sota la seua
responsabilitat, i assumint ella
que les fa pel seu compte. Crec
(és una opinió) que no era just,
tot i que el cap de setmana els
equips de l’Aube igualment van
poder jugar els partits. 

Entesa

L’opinió de Michel

TERCERA DIVISIÓ. DIUMENGE (18 H) CD TORTOSA

L’Amposta va empatar diumen-
ge al camp de la Gramanet (2-
2), rival directe a la part baixa.
Un resultat meritori tenint en
compte que la Grama guanya-
va 2-0. L’Amposta va tenir ca-
pacitat de reacció, coratge i or-
gull per, tot i la seua situació, a
la cua de la taula, remuntar. Da-
ni i Oscar van marcar. La notí-
cia negativa fou la lesió de Vila-
nova, al genoll. El jove
roquetenc estava fent una gran
temporada.

Diumenge vinent hi haurà un
gran partit. Jornada econòmi-
ca amb un preu general de 10
euros. 18 hores. Visita l’Am-
posta el filial de l’Espanyol, lí-
der ferm de la taula. 

Jordi Fabregat, tècnic de
l’Amposta, comentava que “és
un partit en el que tenim urgèn-
cia per guanyar, encara que el

rival és molt qualificat i que de
ben segur estarà entre els qua-
tre primers per jugar les pro-
mocions. Es un equip que no
ha perdut, que juga bé i que
està equilibrat, amb molta velo-
citat a la davantera”. Fabregat
afegia que “és d’aquells dies
en els que hi ha molt a guanyar
i poc a perdre i que, tot i l’enti-
tat del contrari, sortirem amb
molta il.lusió buscant que totes
les adversitats que hem tingut
fins ara es puguin revertir en un
partit d’aquesta mena. Hem de
lluitar per aconseguir-ho”. El
tècnic valorava la resposta a la
Gramenet: “l’equip no baixa el
nivell, tot i les dificultats. Es el
que encoratjar a seguir. L’em-
penta i les ganes ens van por-
tar, finalment, a un resultat po-
sitiu. Un premi merescut. Som
realistes i sabem que la situa-
ció és complicada però, a la
vegada, sabem que queden
partits i que hem de treballar
per no despenjar-nos”. Vilano-
va, Manel i Marc (sancionat) se-
ran baixa. 

Segona part

Jornada econòmica.
El preu de l’entrada serà

de 10 euros.

Proper partit

La Rapitenca topa amb Figo, porter del Reddis

Falta gol
UE RAPITENCA

La Rapitenca va cedir un
empat contra el Reddis (0-0).
Un partit en què l’equip va tor-
nar a ser sòlid en defensa
però en el que va tornar a dis-
posar de dificultats per fer
gol, malgrat tenir ocasions
clares en el darrer quart.
Només ha rebut quatre gols
però només n’ha fet 11. 
Diumenge, el duel va ser tra-
vat al primer temps, sense
que el joc tingués continuïtat.
A la represa, va trencar-se
amb l’expulsió del visitant Pau
(47’). La Rapitenca fou la pro-
pietària del partit i, tot i que-
dar-se amb deu per l’expulsió
d’Efren, va guanyar metres
fins tancar el rival a la seua
àrea. En els darrers quinze
minuts, els de Teixidó van
crear quatre ocasions clares
per marcar. Però llavors va
faltar encert. Dinamita. I la
Rapitenca no va disposar-ne.
Figo, porter del Reddis, fou
un gran obstacle. 
I, al final, 0-0.
La conclusió és que costa fer
gol, però també que durant
els partits es creen les oca-
sions suficients, mentre l’e-

quip està organitzat defensi-
vament i és una garantia en
aquest sentit. Les conclu-
sions són aquestes. 
La Rapitenca és tercera a
quatre punts del líder
Tàrrega. En la jornada vinent
visita el Valls, equip ferit.
Pel que respecta a l’Ascó, dir
que va golejar la Iberiana (5-1)
en un partit que va estar a
punt d’ajornar-se i que va
començar amb trenta minuts
de retard, per l’estat del
camp. L’equip de Rubio, tèc-
nic que debutava a casa, ben
adaptat, va anar per feina i va
sentenciar per via ràpida.
Cristino (3), Jorge i Manolo
van marcar. L’Ascó, reforçat
després de dues victòries
seguides, contra els dos
cuers, visita diumenge el
segon classificat, el Sants.  

El Tortosa va visitar ahir
dijous el camp de la
Iberiana. Restava la segona
part. I el resultat, al des-
cans, el dia de la suspensió,
era de 2-0 a favor de l’equip
barceloní.
El Tortosa va sortir amb
intencions de buscar el gol.
Però no va trobar-lo i fou la
Iberiana, equip que va saber
jugar les seues cartes i tra

var el partit, qui va marcar a
través del fill d’Alexanco,
Jon Ander. Era el minut 36.
El duel, amb el 3-0, va que-
dar finiquitat. El Tortosa
acumula ara dues derrotes
seguides i dues jornades
sense marcar cap gol.
Diumenge va perdre contra
el Sants (0-2), un equip
pràctic i incomode que va
saber no deixar jugar al
rival. Aquesta fou la seua
virtut, ben aplicat i sense
fisures. El Sants va marcar
el 0-1 al primer temps i va
sentenciar al final, de penal.
El Tortosa visita diumenge
vinent el Torreforta, 21 anys
després. 

L’Ascó, per la seua
part, va golejar la

Iberiana (5-1). Es la
segona victòria seguida

S’enlaira
El partit es va

reempendre ahir a les
nou de la nit. El

resultat, al descans, era
de 2-0. Jon Ander, fill

d’Alexanco, va tornar a
marcar, al minut 36

(81’). Era el 3-0.
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L’Olímpic va perdre a Bonavista, equip cuer que no havia puntuat
fins ara (4-2). Es ben cert que l’actitud i la implicació dels morencs
en el partit no va ser la necessària, i així s’ha reconegut. No obstant,
també ho és que l’àrbitre no va ajudar amb decisions determinants
com els dos penals xiulats a favor dels locals o dos que van poder
existir a l’àrea visitant i que no foren xiulats. Un d’ells després de
“consultar amb l’assistent”. El Bonavista va fer l’1-0 “era fora de joc”
i després va aconseguir el segon gol. Samu va posar a l’Olímpic dins
del partit al primer minut de la represa i Narcís, arran d’una falta, va
empatar. Llavors va arribar la jugada esmentada de l’assistent i, del
possible 2-3, va passar-se al 3-2, en una contra. Ja al final, una fal-
ta fora l’àrea morenca l’àrbitre va xiular penal. 4-2. Diumenge l’Olím-
pic no pot perdonar amb un  duel de la seua lliga: contra la Canon-
ja. S’ha d’afrontar amb l’atenció d’una final. 

Olímpic: passar pàgina i ja pensar
amb la Canonja com si fos una final

SGEONA CATALANA

El Catalònia va empatar al camp de la Canonja en un partit
igualat i amb molt migcampisme i amb poques ocasions. Les úni-
ques que van existir foren visitants, amb una rematada al traves-
ser i amb tres arribades amb possibilitats. Així mateix, va haver-
hi un penal a l’àrea local que no fou xiulat. El Cata, a més, va ser
qui va portar el pes del joc. No obstant, tot plegat, no fou sufi-
cient perquè els de Talarn s’emportessin els tres punts. Per tant,
un sabor agredolç tenint en compte que la Canonja no va xutar a
porteria. El proper partit a casa és important considerant que
una victòria, contra el Vilaseca, estabilitzaria més l’equip. 

Dani Iniesta, per lesió, i probablement Subi i Castells per san-
ció, seran baixa per al conjunt de la Santa Creu.

El Catalònia buscarà guanyar el
Vilaseca, per escal.lar posicions

SEGONA CATALANA

El R. Bítem rebrà diumenge (16
h), el líder Morell. Un bon partit
i, a la vegada, una prova per a
la ratxa del R.-Bítem. Els de Bí-
tem són ara quarts, a set punts
de líder. Per tant, tot i que es-
tem en la dotzena jornada, el
partit de diumenge és impor-
tant en el desenvolupament del
campionat. Perquè és pugui

mantenir obert i interessant o,
cas contrari, perquè el líder do-
ni un cop d’efecte i deixi un ri-
val, a hores d’ara directe, a deu
punts. Sigui com vulgui, un gran
partit. El Remolins-Bítem va em-
patar al camp de la Cava en un
gran derbi, amb grans gols. Ho
va ser-ho, amb un primer temps
amb alternatives i bon joc. Joel

va fer l’1-0, minut 1, però Javi
Asín va empatar poc després.
Van haver-hi ocasions, un gol
fantasma i un penal no xiulat. A
la represa, amb Roger al camp,
la Cava va imposar-se. Va pres-
sionar més amunt i va fer que el
Bítem defensés més enrera. Els
locals van gaudir de més possi-
bilitats però cal dir que el R.-Bí-

tem, al contraatac, també va te-
nir les seues. L’1-1 semblava el
resultat definitiu però, en temps
afegit, una passada de geni de
Sepe va aprofitar-la Ruibal per
fer el 2-1. El gallec va a més.
Tot semblava decidit però Xavi
Anell va enviar al cel una pilota
enroscada que Sergio Ruiz va
aprofitar. Espectacular gol de
cap, marca de la casa. 2-2. 
Un gran derbi. 

El líder posarà a prova la ratxa del 
Remolins-Bítem, diumenge vinent

Els de Nacho porten set jornades sense perdre, 17 punts de 21

SEGONA CATALANA

Josué, porter del Roque-
tenc, serà baixa “pel que res-
ta de temporada”, segons in-
formava Guillermo
Camarero, per una operació
d’escafoides. Una baixa sen-
sible per a un equip que dis-
sabte, en un camp tou per
les pluges, va tornar a guan-

yar, després de quatre derro-
tes seguides.  “Va ser un bon
partit, amb intensitat i ritme.
Les condicions en les que es-
tava el camp no afavorien un
joc combinatiu però vam ser
agressius i vam guanyar se-
gones jugades i vam evitar el
perill del contrari. El partit va

seguir un tònica de control i
ocasions per part nostra i in-
tents de contra per part
d'ells, alguna més a la prime-
ra part”, deia el tècnic. 

De la Torre i Eugeni van
marcar al primer temps.
Abans del descans, el Cam-
brils es va posar dins del par-

tit. No obstant, a la represa,
el Roquetenc va tornar a ser
un equip agressiu en defensa
i va mantenir l’avantatge,
gaudint de més d’ocasions
per a poder marcar.

Demà, el Roquetenc visita
el Camp Clar. 

De la Torre, sancionat,
serà baixa així com Josué i
molt probalement ho conti-
nuen sent David (no podria ju-
gar contra el seu exequip) ni
Pastor. 

D'altra banda, el Roquetec
pot recuperar a Trullen i a Ro-
ger. 

El porter Josué és baixa pel
que resta de temporada

Per una operació d’escafoides

SEGONA CATALANA

El Jesús i Maria s’ha tornat a
estancar amb les dues derro-
tes seguides. Han estat uns
dies en els que s’ha parlat més
d’altres qüestions que no pas
les purament esportives i això
“s’ha pogut notar”, deia David
Torres. Tot això, no obstant,
“no trau mèrits a la victòria del
Gandesa que fou just guanya-
dor en una confrontació en la

que nosaltres no vam estar
ben posats i en la que només
vam reaccionar en els darrers
deu minuts, quan perdíem per
3-1”.Beto, aprofitant una juga-
da de Frede, va fer l’1-0 (8’).
Empataria Chicho amb un
gran gol. Però no fou la res-
posta desitjada i el Gandesa,
aprofitant la velocitat del seus
jugadors ofensius, es va posar

per davant amb un gol espec-
tacular de Frede, arran d’un
servei de l’incisiu Cristian. Gol
psicològic (minut 44). A la re-
presa, el Gandesa va estar
ben replegat i va buscar el
contraatac amb els jugadors
ràpids que disposa. Però no
va decidir així. Va ser una falta
que va traure Dani i que va sor-
pendre a Enric que, amb la pi-

lota enverinada per l’estat del
camp, no va poder aturar-la.
Amb el 3-1 el J. i Maria va abo-
car-s’hi. Va marcar (Iku) però
fou tard. 

Els roigiblancs afronten ara
tres partits que “marcaran el
nostre futur”. Diumenge con-
tra el Bonavista, i després la
Canonja i Vilaseca. 

Tres partits que marcaran
El Jesús i Maria s’enfronta a Bonavista, Canonja i Vila-seca

SEGONA CATALANA

La Cava-R. Bítem: gols espectaculars com el que va marcar S. Ruiz.

CANAL TE

El Gandesa va vèncer el Jesús i Maria. Frede va fer el 2-1.

CANAL TE

El Roquetenc, després
de quatre derrotes, va

vèncer el Cambrils 
(2-1). Raimon Borrull

(filial) va debutar

Victòria

Un gol del davanter, al 95,
va salvar un punt al camp

de la Cava (2-2)

S. Ruiz, altre cop

Els de Torres van perdre
al camp del Gandesa,
equip que va sumar el
primer triomf , al seu

camp (3-2).

Primer a casa

L’Alcanar és cinquè, amb
20 punts. Demà visita el Ca-
lafell amb l’objectiu de trobar
el punt d’inflexió amb un re-
sultat positiu que el mantin-
gui vinculat a la part alta de
la taula. I també a expenses
del que farà el Morell a Bí-
tem, un partit a hores d’ara
important per diversos con-
junts perquè no hi hagin
distàncies.

L’Alcanar segueix de pega
amb les baixes. Es un tema
per estudiar-lo, en el que por-
tem de temporada. I, lògica-
ment, afecta.

En qualsevol cas, l’equip
s’ha de refer i ha de mostrar
la voluntat que ja va oferir en
el partit de diumenge passat,
a la Fanecada, contra el To-
rredembarra (segon classifi-
cat). 

Els d’Alfons Muñoz van re-
accionar amb gol matiner del
visitant Raül (4’). Vates va
empatar al 15, aprofitant una
assistència de Toni Calafat.
en una confrontació que ja
era oberta, ammb alternati-
ves i molta intensitat. El To-
rredembarrea va oferir les
seues credencials i va bus-
car el triomf, si bé cal dir que
l’Alcanar no es va quedar en-

rera i fou qui va  tenir opcions
més clares en el segon
temps, per haver pogut
guanyar.

Un gran partit entre dos
equips capdavanters que va
fer gaudir-ne als aficionats
presenta a l’estadi. 

La dinàmica ha de canviar
L’Alcanar visita el Calafell encara minvat pel malson de les baixes

SEGONA CATALANA

Rodri, Sisco, Edu Aguilar,
Carlos Gilabert, Adrià,

Saul i Pau Castrovan ser
baixa.

Minvats



12 especial inundacions a les terrdiarimés
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Diumenge va ser un dels matins més complicats en anys, que ha viscut la ciutat de T

tosa, entre altres poblacions. Un episodi amb pluges tan for

del 1994. Els barrancs i torrents de Remolins, els Caputxins, Sant Llàtzer

del Rastre es van desbordar en menys de mitja hora després de la pluja que ja s'havia

acumulat durant la nit. Els afectats intenten tornar a la normalitat mentr

quantifiquen els danys. L'Ajuntament de Tortosa ha habilitat un servei telefònic i pr

cial per atendre i ajudar als veïns i comerciants.

«Inundacions 
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mplicats en anys, que ha viscut la ciutat de Tor-

amb pluges tan fortes no s'havia produït des

olins, els Caputxins, Sant Llàtzer, de la Llet i

 mitja hora després de la pluja que ja s'havia

en tornar a la normalitat mentre els municipis

rtosa ha habilitat un servei telefònic i presen-

ciants.
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L’Ampolla va tenir moltes dificultats per a guanyar al camp del Ca-
talònia, cuer del grup (2-4). Els de Cotaina van dur la inciativa a la
primera meitat, avançant-se amb els gols de Robert i d’Amado. No
obstant, poc abans del descans, el Cata va entrar en el partit amb
un gol que canviaria la dinàmica del duel. A la represa, l’Ampolla va
perdre pistonada i el Cata va afiançar-se, pressionant més amunt.
Així va arribar l’empat. El partit estava obert i amb alternatives.
L’Ampolla va haver d’anar contrarrellotge però va saber decantar
el duel al seu favor amb l’eficàcia de Robert i de Paco Casas.

Victòria important per als de Cotaina (són segons) que han su-
perat, amb victòries en cada partit, la derrota que van sofrir con-
tra l’Ametlla. Diumenge rebran el Perelló en el derbi. Rallo es va le-
sionar i Choli també es baixa. Va tornar a jugar Manel Sol. 

L’Ampolla es refà a la reacció del Catalònia i
diumenge afronta el derbi amb el Perelló

TERCERA CATALANA

L’Aldeana va salvar un punt contra el Tivenys en un partit amb
doble valor de punts (2-2) en la lluita per fugir de la zona com-
plicada de la taula. El Tivenys va avançar-se però l’Aldeana, en
un duel amb alternatives, va remuntar. Quan els de Pujol, que
debutava com a tècnic del primer equip aldeà, havien fet el
més complicat, el Tivenys va saber refer-se i va sumar un punt
que té, a hores d’ara, molta valua per puntuar i conservar
distàncies amb un rival directe. 

De la resta de la jornada dir que quatre partits foren ajornats
i que s’haura de disputar la setmana festiva del 6 a l’11 de de-
sembre. 

Els partits ajornats foren els següents: Godall-la Sénia, Vilal-
ba-Móra la Nova, Corbera-Camarles i l’Ulldecona-Deltebre.

L’Aldeana no pot guanyar un partit amb
doble valor, contra el Tivenys

TERCERA CATALANA

El Perelló va assolir el primer triomf sobre la gespa artificial de la
Vinyeta. A més, fou el primer de l’etapa de Molinos com a tècnic. I,
a la vegada, va servir per trencar amb la sequera de victòries de
les darreres quatre jornades. 

El juvenil Eric Brull va marcar l’1-0 en un primer temps que fou
més dels locals. Va reaccionar el Sant Jaume a la represa i durant
vint minuts va tenir prop l’opció de l’empat. No obstant, no va acon-
seguir-lo i el partit, posteriorment, va estabilitzar-se. Va tornar l’equi-
libri i el Perelló va poder recuperar presència al centre del camp. La
incertesa va acabar-se a manca de deu minuts quan Tudela va
transformar un penal. Fou el 2-0. El propi Tudela, de falta, va acon-
seguir el tercer. El Perelló visita diumenge l’Ampolla, en el derbi. 

Victòria històrica d’El Perelló, la primera
sobre la gespa artificial

TERCERA CATALANA

L’Horta va vèncer al camp del Santa Bàrbara (1-2) i es manté con-
nectat al grup capdavanter de la classificació. Una victòria meres-
cuda per la seguretat defensiva i per les ocasions que va crear.
El pichichi Aubanell va fer el 0-1. Ja en porta 14. Està pletòric.
Sergi Otero va fer el 0-2 a la represa. L’Horta, a més de poder
sentenciar, va reclamar un penal clar que no fou xiulat. El Santa
Bàrbara, però, va buscar amb orgull  el gol i Brusca va marcar-lo
poc abans del final. Darrers minuts emocionants però els de la Te-
rra Alta van acabar posant ofici per mantenir una victòria que els
enlaira. Demà reben el líder. El Santa no reacciona i segueix prop
de la zona de descens. Li està costant trobar el camí de l’èxit de
la segona volta de la lliga passada.

L’Horta fa un altre pas endavant,
guanyant a Santa Bàrbara

TERCERA CATALANA

Dissabte, a l’Ametlla, s’en-
frontaven els caleros contra
el Pinell. Dos equips amb
qualitat i amb propostes de
joc similars. La conclusió és
que havia de ser un bon par-
tit. I ho fou. Emocionant,
vibrant...apassionant.
El Pinell va avançar-se aviat
amb un gol de Marc. I amb el
0-1 es va trobar més còmo-
de sobre la gespa, al primer
temps. Va tenir una altra
opció i va controlar bé el par-
tit. Però els caleros van reac-
cionar a mesura que avança-
va la primera meitat, tot i que
sense la fluidesa habitual.
Quedava, no obstant, la
segona.
I, amb més ambient a l’esta-
di, amb més públic encorat-
jant a l’equip, amb sentiment
calero pel tarannà localista
dels blauigranes, va iniciar-se
una remuntada èpica, de
coratge, de caràcter...totes
les virtuts que ha tingut sem-
pre el futbol de la Cala. Va
resorgir l’esperit de Ribes
Altes on es van viure grans
gestes en segones parts en
les que l’equip, ple de juga-
dor de la localitat, remuntava
partits amb l’espenta del seu
públic fiel i entusiasta. Per
això fou una tarda emotiva

pels caleros.
El Pinell, però, cal dir que no
va ser un invitat a la festa. Es
possible que va estar un xic
tou en defensa. I això va acu-
sar-ho en el penal clar que
Tono, que tornava, va trans-
formar amb l’1-1. El gol va
fer mal als pinellans que acte
seguit van rebre el segon,
amb apatia defensiva.
‘Rullet’, amb assistència
exacta de Manel, el va acons-
geuir. El partit era dels que
fan afició. I estava obert. El
Pinell, amb la qualitat que té,
va abocar-s’hi i va començar
a tenir opcions. La Cala es
quedava amb deu per l’expul-
sió de Juanma. Més passió.
Norbert, un líder en el retorn
a l’Ametlla, és el jugador que
dóna fortalessa des del
darrera als més joves. Va
estar sensacional, molt
segur. 
El partit es trencava. Llavors
va tornar a apareixer el jove
Jordi Llaó ‘Rullet’. 17 anys.
Va rebre, va encarar, va dri-
blar i va fer una combinació
amb Sam. Perfecta. I davant
de David, porter pinellà, va
ajustar la pilota al pal i va fer
el 3-1. Deliri. Un gol impor-
tant en el partit, en la lliga (es
manté el liderat) i també per-

què reflecteix el que és el joc
d’aquesta generació de bons
futbolistes caleros. Un pro-
jecte iniciat fa uns anys i que
ara genera fruits i il.lusió.
El Pinell, però, tot i la feblesa
aparent en defensa, no va
cedir. Va marcar el 3-2 i va
gaudir de dues opcions, amb
un pal, per empatar. Del pos-
sible 3-3 es va passar al 4-2
ja a darrera hora. Quintana va
fer la jugada de la jornada.
Com vam dir dimarts a Canal
TE, fou una acció a l’estil

Julio Salinas però amb quali-
tat. Amb fortuna en el rebot,
Quintana va marcar el 4-2. El
camp va esclatar. Gran par-
tit.
El que va sobrar fou el que va
succeir després. Julio, juga-
dor del Pinell, va agredir a un
jugador local que va tornar-
se. Batussa i moments de
nervis. Des del Pinell s’ha
lamentat l’acció del seu juga-
dor i s’ha reconegut que fou
el detonant del que va pas-
sar. 

L’esperit de Ribes Altes
El líder, l’Ametlla, remunta a la represa contra el Pinell (4-2)

TERCERA CATALANA

Abans de començar la temporada, els
avançava els favorits de Tercera catalana i l'a-
posta eren l'Ampolla, La Sénia i com a equips
que podrien donar guerra eren l’Ametlla,
Santa Bàrbara, Aldeana, Ulldecona, Camarles
i El Perelló. Els tres primers equips, en la jor-
nada 11 estan en la travessa que vaig apos-
tar al principi de campanya, ha arribat el
moment d'intentar endevinar qui pot ser el
campió, la qual cosa està clara que la lluita
serà entre els quatre primers, tot i que no s’ha de descartar al súper
Pinell,  si no que l'hi preguntin a l'Olímpic la passada temporada, li va
fer suar tinta fins a la penúltima jornada. Pot ser campió l'Ametlla? A
priori té moltes possibilitats, té el mateix bloc de les últimes tres tem-
porades, un bon fitxatge, el porter Norbert, com demostra que és el
porter menys golejat, a més de tenir un bon bloc defensiu, un centre
del camp molt compensat, tres migcampistes que han marcat ja tres
gols cadascun (Llaó, Morillo i Avram) i una davantera amb un Quintana
i Samu que porten dotze gols entre els dos. Quan un equip en la jor-
nada 11 és el més golejador i el menys golejat és una garantia d'anar
a més i ho va demostrar guanyant-li al camp de l'Ampolla i remuntant
un partit, aquesta passada jornada, al Pinell i a més, marcant quatre
gols en tan sol 28 minuts. No sé si serà campió l'Ametlla,  però si avui
parlo d'aquest equip és per la bona política de pedrera que està por-
tant, quart clubs d'aquestes comarques a nivell de futbol base de la
passada temporada, molt prop de l'Amposta. Així mateix, per la bona
aposta de tenir un primer equip format per gent de la casa, excepte
un jugador, tots s'han format a la pedrera d'aquest club. Aquest equip
amb tradició futbolística, va tenir la seva millor època en la dècada dels
50 quan va ser el setè club de la província i va arribar a jugar amb el
Barcelona At, el Cornellà, el Gavà, el Reus, l'Horta, el Vilafranca. Aquest
conjunt té un nom propi, el pare de la criatura és Juanjo Balfegó, que
vol als seus nois com un pare, i un president, Sergi Consarnau que
porta un projecte de jugadors només de la casa i cada vegada
el segueixen més clubs d'aquesta categoria, Camarles, Ulldecona o
La Sénia, club que fa sis anys que té un 90% de jugadors de la casa.
Si mirem els dos últims ascensos, el Jesús i Maria ho va aconseguir
després de quedar sisè i quart, i l'Ametlla, acarona l’estadística
2009, sisè i 2010, quart, i l'Olímpic, un any abans del seu ascens va
quedar tercer, això què significa? que els equips campions es cons-
trueixen un any o dos abans. L'Ametlla no solament és líder, ho
pot ser en la jornada 34. No sé si serà campió l'Ametlla, però pel
seu projecte futbolístic,s'ho mereix. Es una entitat que ocupa el lloc
27 dels clubs de tota la província d'un rànquing de pròpia elaboració
i que podran veure com a regal aquest Nadal. Si apostava abans de
començar la campanya per diversos equips i en la travessa estan els
tres en el màxim pòdium, aposto aquesta vegada que l'Ametlla és el
més clar candidat a ser campió, és la meva aposta i això que vaig
en contra meva, del meu equip dels meus amors, La Sénia, que
també té possibilitats. Però una cosa són els amors i una altra cosa
el ser realista (vaig dir que baixaria la passada temporada i va bai-
xar). I no cal descartar a l'Ampolla que és un equip totalment nou i
farà millors partits en la segona volta. El quart candidat és el de sem-
pre, el Pinell, té un gran bloc, els seus jugadors són guerrers però
ho sento per ells, aquest any no pujaran. Jo aposto pel l'Ametlla al
90 %, si no és campió els asseguro que quedarà segon i si no és
així un servidor deixarà de fer aquesta columna cada setmana.
I si no queda primer o segon, que cessin al mister Juanjo Balfego.
QUART PER LA CUA, LA RAPITENCA. Malgrat ser un dels equips
menys golejats de Catalunya, quatre gols, la Rapitenca sofreix per
fer-ne, solament onze i quart equip amb menys punteria de la cate-
goria. Amb aquest bagatge no pujarà, a més sofreix per guanyar a
cassa seva,  tots els partits els ha guanyat per la mínima i també ha
cedit dos empats. O fitxa a un davanter nat o la Rapitenca no pujarà.
ALT VOLTATGE A BITEM. Set partits porta el R.-Bítem sense per-
dre i en aquestes set trobades sempre ha marcat, el diumenge arri-
ba el Morell invicte en camp contrari i amb una mitjana aclaparado-
ra en camp aliè, 3,5 gols. Seguirà el R-Bítem amb el seu rècord? el
perdrà el Morell? Serà un gran partit. Una cosa és segura: hi hauran 
gols i més de dos. 
UNA CARTA PER EMMARCAR. El comitè tècnic d’àrbitres ebrenc
li demana a Don David Torres que rectifiqui les seves declaracions
fetes en referència a aquest comitè, al seu delegat. Es que no exis-
teix una llibertat d'expressió en què un  pugui dir el que vulgui, esti-
gui “calent” o no, després d'un partit?. Els àrbitres estan per xiular,
cobrar els seus honoraris; el mateix que ells encerten i s'equivoquen,
les opinions d'un entrenador o qualsevol jugador són molt respecta-
bles tinguin raó o no. Si cada semana un entrenador donés la seua
opinió dels àrbitres, el comitè tècnic hauria de fer un comunicat cada
set dies. La carta enviada a diferents mitjans pel comitè tècnic d’àr-
bitres ebrenc mereix la pena ser emmarcada per al record, sense
comentaris.
CANONJA, OLIMPIC I VILASECA, PREPAREN FITXATGES. Els
equips que estan en posicions de descens van mouore les primeres
fitxes. Amb els nous entrenador, Jordi Rojas i José Luis Guerra, ara
estan mirant el mercat i han confimat nou fitxatges per a les propers
setmanes. Que es preparen els equips que estan prop del descens.
Aquests van a per totes. L’Olímpic va incorporar a Albert Saltor.

Pot ser campió l’Ametlla?
L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Tono, que tornava a l’equip, va empatar, de penal. Era l’1-1.

LA CALA TV
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Móra Nova-Godall (16.30 h)
Tivenys-Corbera (15.15 h)
Horta-Ametlla (15.45 h)

Diumenge
Deltebre-la Sénia (17 h)

Sant Jaume-Vilalba (16.30 h)
Ampolla-Perelló (16 h)

Camarles-Catalònia (16 h)
Pinell-Aldeana (16 h)

Ulldecona-S. Bàrbara (12 h)

RESULTATS
11a jornada Tercera catalana

Ametlla-Pinell 4-2

Catalònia-Ampolla 2-4

Ulldecona-Deltebre sus

Godall-la Sénia sus

Vilalba-Móra Nova sus

Perelló-Sant Jaume 3-0

Corbera-Camarles sus

S. Bàrbara-Horta 1-2

Aldeana-Tivenys 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ametlla 11 28 7 28

2. Ampolla 11 24 8 25

3. la Sénia 10 20 6 23

4. Horta 11 26 20 22

5. Pinell 11 31 15 21

6. Perelló 11 18 10 18

7. Móra la Nova 10 23 13 17

8. Camarles 10 14 14 15

9.  Deltebre 10 18 19 14

10. Vilalba 10 22 15 13

11. Sant Jaume 11 19 17 13

12. Ulldecona 10 15 18 13

13. S. Bàrbara 10 11 17 10

14. Godall 10 14 25 9

15. Aldeana 11 15 24 8

16. Corbera 10 12 25 8

17. Tivenys 11 9 31 4

18. Catalònia 11 12 44 3

Tercera catalana

RESULTATS
9a jornada Quarta catalana. Grup 19
Flix-Benifallet 2-1
Tivissa-Ascó 4-2
Batea-Rasquera 6-2
Benissanet-Ginestar 0-0
Arnes-Bot sus

PROPERA JORNADA
Diumenge

Batea-Arnes (15.15 h)
Benissanet-Rasquera (15.30 h)

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

Ascó-Bot (16 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Flix 9 24 10 23
2. Benifallet 9 17 8 21
3. Tivissa 9 25 18 19
4. Bot 8 19 15 13
5. Batea 9 26 19 12
6. Ginestar 9 12 14 11
7. Ascó 8 13 17 8
8. Benissanet 9 10 18 8
9. Rasquera 9 9 24 6
10. Arnes 8 7 19 4

RESULTATS
9a jornada Quarta catalana. Grup 20
Atlas-La Cava 3-0
Campredó-Deltebre 9-0
R. Bítem-Roquetenc 1-1
Alcanar-Jesús i Maria (sus 33) 0-2
la Galera-Xerta sus

PROPERA JORNADA
Campredó-la Galera (dissa 17h)
Alcanar-Deltebre (diu 16,15 h)

R. Bítem-Jesús i Maria (diss 17 h)
Atlas-Roquetenc (diu 16 h)
la Cava-Xerta (dis 16,45 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Atlas 9 28 10 20
2. Campredó 9 28 9 19
3. Roquetenc 9 23 8 19
4. R. Bítem 9 29 10 17
5. la Cava 9 22 18 13
6. Jesús i Maria 8 15 13 13
7. Alcanar 8 12 15 11
8. la Galera 8 8 23 5
9. Xerta 8 6 23 4
10. Deltebre 9 6 48 0

Quarta catalana

Una acció del darrer partit de la Rapitenca.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

La Rapitenca segueix
impecable en defensa

però, a la vegada, li costa
trobar el camí del gol,

tot i tenir ocasions.

Costa fer gol
PRÒXIMA JORNADA  

Terrassa-Masnou
Balaguer-Europa

Olot-Gavà
Muntanyesa-Santboià

Vilafranca-Manlleu
Amposta-Espanyol (diu 18 h)

Rubí-Gramanet
Vic-Pobla

Prat-Vilanova
Castelldefels-Cornellà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Espanyol 15 8 7 0 29 9 31
2. Pobla Mafumet 15 9 4 2 19 6 31
3. Prat 15 9 3 3 23 9 30
4. Terrassa 15 8 4 3 32 25 28
5. Manlleu 15 8 3 4 31 22 27
6. Vilafranca 15 8 0 7 17 20 24
7. Cornellà 15 5 7 3 18 14 22
8. Gavà 15 7 1 7 19 20 22
9. Rubí 15 6 3 6 23 20 21
10. Europa 14 6 3 5 19 20 21
11. Balaguer 15 6 3 6 13 17 21
12. Olot 15 5 5 5 22 21 20
13. Castelldefels 14 6 1 7 20 22 19
14. Santboià 15 4 4 7 15 20 16
15. Muntanyesa 15 3 7 5 15 23 16
16. Vic 14 3 5 6 12 15 14
17. Gramanet 15 3 4 8 15 25 13
18. Vilanova 15 2 6 7 15 23 12
19. Masnou 14 2 4 8 17 27 10
20. Amposta 15 1 4 10 17 33 7

Tercera divisió RESULTATS
15a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Santfeliuenc-Igualada

Reddis-Vista Alegre

Valls-Rapitenca (diu 16.30 h)

Martinenc-Tàrrega

Olesa-Júpiter

Iberiana-Ol. Can Fatjó

Sants-Ascó (12 h)

Torreforta-Tortosa (diu 11.45 h)

Viladecans-Almacelles

RESULTATS
11a jornada, Primera catalana

Vista Alegre-Santfeliuenc 0-1

Rapitenca-Reddis 0-0

Tàrrega-Valls 5-1

Júpiter-Martinenc 4-0

Ol. Can Fatjó-Olesa 0-1

Ascó-Iberiana 5-1

Almacelles-Torreforta 1-2

Igualada-Viladecans 2-0

Tortosa-Sants 0-2

represa Iberiana-Tortosa 3-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tàrrega 11 26 11 26

2. Sants 11 18 7 22

3. Rapitenca 11 11 4 22

4. Torreforta 11 21 16 19

5. Reddis 11 15 11 19

6. Júpiter 11 22 13 18

7.  Igualada 11 23 19 18

8. Vista Alegre 11 21 18 17

9. Valls 11 16 23 16

10. Ascó 11 19 13 15

11. Almacelles 11 18 16 14

12. Santfeliuenc 11 10 11 13

13. Martinenc 10 18 21 13

14. Ol. Can Fatjó 10 7 12 10

15. Tortosa 11 15 25 10

16. Iberiana 11 18 28 10

17. Viladecans 11 14 20 9

18. Olesa 11 9 33 4

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Calafell-Alcanar (17 h)
Camp Clar-Roquetenc (19.30 h)

Catalònia-Vilaseca (16.30 h)
Torredembarra-Gandesa (16.30 h)

Diumenge
R. Bítem-Morell (16 h)
Catllar-la Cava (12 h)
Cambrils-Salou (17 h)

Olímpic-Canonja (17 h)
Jesús i Maria-Bonavista (16.30 h)

RESULTATS

11a jornada, Segona catalana

Morell-Calafell 3-1

Roquetenc-Cambrils 2-1

Bonavista-Olimpic 4-2

Canonja-Catalònia 0-0

Gandesa-Jesús i Maria 3-2

la Cava-R. Bítem 2-2

Vilaseca-Camp Clar 3-1

Alcanar-Torredembarra 1-1

Salou-Catllar 1-3

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Morell 11 28 12 27

2. Torredembarra 11 22 9 24

3. Roquetenc 11 19 11 21

4. R. Bítem 11 23 17 20

5. Alcanar 11 17 18 20

6. Catllar 11 20 15 18

7. la Cava 11 20 16 17

8. Gandesa 11 21 20 15

9. Camp Clar 11 15 16 15

10. Salou 11 12 13 15

11. Calafell 11 17 20 15

12. Catalònia 11 18 15 14

13. Cambrils 11 20 17 13

14. Jesús i Maria 11 19 24 13

15. Canonja 11 10 15 9

16. Vilaseca 11 12 23 9

17. Olímpic 11 18 24 8

18. Bonavista 11 10 36 3
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La setmana passada es va
fer la inauguració, amb

2000 persones, de la
FC Barcelona Escola
a Varsovia. Després

d’estar més de dos mesos
amb els preparatius i amb
temes organitzatius, es va
fer la inauguracio i ja s’han
efectuat les primeres ses-
sions d’entrenament. 

Durant el mes
d’octubre es van fer proves
de selecció (van passar
més de 2.500 nens), i l’es-
cola finalment comptarà
amb la presència d’uns 850
jugadors. Es la pri-
mera escola Internacional
del FCBarcelona a Europa i
compta amb la coordinació
de l’ebrenc Carlos Alós.

Era un partit important, amb
doble valor en la lluita per les
primeres places, davant d’un
rival directe, l’Adesal. I l’equip
visitant va començar amb
molta convicció adquirint un
avantatge que va saber
administrar. L’Amposta va
anar de menys a més i a la
represa va ajustar el partit
amb una defensa més agres-
siva que va poder frenar el
tret exterior del rival. Frnova
amb 11 gols va liderar l’in-

tent de remuntada ampostí
però el conjunt andalús va
saber sofrir i en els darrers
minuts apuntalar el triomf.
CH Amposta-Lagrama:

Manjavacas, Domingo (3),
Uliaque, Frnova (11), Sara
Garcia, Rios (3), Ungureanu
(1), Galvez, Alonso (4), Solà
(1), Ripoll, Tortajada i Rieres. 

Alós, l’ebrenc a Polònia

Triomf del sènior masculí

INAUGURACIÓ DE LA FCBESCOLA A VARSOVIA

VOLEI ROQUETES

CLUB HANDBOL AMPOSTA

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

POBOLEDA 3
DELTA SPORTING CLUB 8
Pluja de gols en camp con-
trari, a la pista del Poboleda,
en un partit que va estar
apunt de suspendre’s per
culpa precisament de la plu-
ja, quan estava el marcador
1 a 1.

L'equip local va marcar al
primer minut, l’1-0. A partir
de llavors, reacció ebrenca i
golejada que facilita el lide-
rat. Superioritat absoluta, i
molt bon joc desplegat per
l'equip del Delta que va ofe-
gar al Poboleda.
El Delta Sporting ja és lider

amb 12 puns amb un partit
menys, i demà dissabte arri-
ba al salat el Reus Unió, que
porta 2 victories i sembla
que ha despertat.
Els gols del Delta Sporting
va fer-los Marc Solà (2), Cle-
mente (2), Jordi Costes (2),
Albert (1) i Josep Callau. 

El Delta Sporting ja és líder
FUTBOL SALA

Pas enrera

Nova victòria

El Flix va guanyar, en el partit de la jor-
nada del grup 19, al Benifallet (2-1).
No va decidir quan va poder fer-ho i va
acabar patint fins el final. El Tivissa es
consolida en zona de play off d’as-
cens. El Bot, en no jugar el seu partit
a Arnes, suspés per la pluja, queda
ara a sis punts.
Al grup 20, l’Atlas que va guanyar diu-
menge al matí al filial de  la Cava per
3-0 i és el nou líder després que els
filials del R. Bítem i del Roquetenc
empatessin en un duel obert, amb
accions polèmiques i en el que
hagués pogut passat de tot. El
Campredó, que va golejar el Deltebre,
puja a la segona plaça d’una taula que
està molt oberta per decidir les tres
primeres places. 

Flix i Atlas tornen
al liderat

FUTBOL. QUARTA CATALANA

Vuitanta nedadors van prendre part dissabte a la primera jornada del campionat comarcal de natació del
Baix Ebre que va tenir lloc a la piscina municipal de Tortosa organitzat pel Consell Esportiu del Baix Ebre
amb el suport tècnic del Club Natació Tortosa i la col.laboració de Tortosa Sports. Els participants es van
dividir en dos grups, els que disputaven la competició dels jocs esportius escolars i els que ho feien pel
trofeu, reservat exclussivament als nedadors federats. La segona jornada està prevista per al  4 de febrer.

Primera jornada del campionat comarcal de natació

Aldeana-la Cava, 0-3
Falset-Rapitenca, 6-2
Gandesa-Masdenverge, 1-1
Benifallet-Alcanar, 1-1
S. Bàrbara-Arnes, 0-2
R. Bítem-Tortosa Ebre, sus
Ginestar-Olímpic, sus
Ulldecona-J. i Maria, sus.
Classificació: la Cava, 25; Rapitenca,
21; Falset, 21; Ulldecona, 20;
Aldeana, 18; Arnes, 18; S. Bàrbara,
14; Tortosa Ebre, 12; R. Bítem, 9:
Gandesa, 9; Jesús i Maria, 8;
Ginestar, 8; Masdenverge, 6;
Benifallet, 4; Alcanar, 2; Olímpic, 1.
Propera jornada: Olimpic-Gandesa;
Arnes-Ginestar; Rapitenca-S. Bàrbara;
la Cava-Falset; Alcanar-Aldeana;
TortosaEbre-Benifallet; Jesús i Maria-
R. Bítem i Masdenverge-Ulldecona. 

El líder no perdona

FUTBOL FEMENÍ

H Tortosa Hidrocanal, 38
Club H  Sant Vicenç, 20

Merescuda victòria tortosina davant l'e-
quip barceloní que va veure el domini local
des de l'inici de l'encontre. Partit seriós,
disciplinat i ordenat durant els 60 minuts
de joc, amb una demostració del bon es-
tat físic de les locals que van retornar a
desplegar tant jugades d'atac tàctic com
ràpids contraatacs, delectant amb una
forta defensa.

Demà dissabte, les tortosines afronten
un difícil i complicat partit contra l'Hand-
bol Gavà, a les 17.30 al pavelló de Ferre-
ries.

Alineació: Estefi Ocaña, a la porteria; Mi-
reia Andreu, Aida Rieres, Núria Albacar, Ma-
ria Valldepérez, Paula Alcaide, Jèssica Ber-
tomeu, Neus Figueras, Noel Uriarte,  Judith
Toro i Gisela Angel.

L’Amposta visitarà el

Castelldefels, en la

pròxima jornada

Proper partit

Les noies de Marc Fornós van perdre amb l’Adesal per 24-28

Contra el Sant Vicenç (30-20)

Desprès de moltes jornades, el sènior masculí del
C.V. Roquetes aconsegueix una victòria merescudís-
sima i que necessitava per a mantindre una motiva-
ció per als pròxims partits. Els roquetencs van rebre
al Pintures Planell Igualada, cinques a la classificació.
Els locals van començar molt motivats en el joc i el
seu atac va ser molt efectiu i van puguer aconseguir
el primer set amb certa facilitat. En el segon, la pun-
tuació va ser més ajustada fins al fina, quan els ro-
quetencs no van acabar de afinar l'atac. En el tercer,
els de Roquetes no van fallar i van demostrar un gran
joc. En el quart i últim set, el més emocionant del
partit com reflecteix el resultat, els de Roquetes no
van desaprofitar l'oportunitat d'emportar-se la victò-
ria, i van demostrar que amb voluntat i confiança, po-
den aconseguir el que es proposen. Cal destacar la
gran actuació dels dos juvenils Manel Vidiella i Robert

Caudet. El resultat final va ser 3-1 amb parcials (25-
19, 20-25, 25-22, 29-27). D’altra banda el sènior fe-
mení, es desplava a Rub, amb baixes molt impor-
tants. El partit va començar favorable però les locals
van reaccionar i s’imposarien (23-25, 25-13, 25-13 i
25-21). Desprès, el juvenil masculí es desplaçava al
camp d'un potentíssim F.C.Barcelona. Tot i la dificul-
tat del partit, el C.V.Roquetes va plantar cara en els
tres sets (25-22, 28-26 i 25-22). El cadet masculí es
desplaçava al camp del C.V.Salou. Jornada rere jor-
nada aquests nois milloren molt, però no va ser sufi-
cient per superar al C.V.Salou on perdien una setma-
na més per 3-0 amb parcilas (25-17, 25-14 i 25-16).
En la pròxima jornada, el sènior masculí es desplaça
al camp del C.V.Estructures Olot, el sènior femení rep
a casa al Opticalia Holandesa Vilanova. El juvenil i el
cadet descansen el la pròxima jornada.
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA.  MICHEL VIÑAS

ANGEL RANGEL, JUGADOR RAPITENC DEL SWANSEA DE LA PREMIER LEAGUE
Angel Rangel és un  espor-
tista rapitenc universal. Un
orgull per a tots els rapi-
tencs i, a la vegada, per a
tots els ebrencs. Va
començar des de la base, a
la Rapitenca, però treballant
molt ha crescut pas a pas,
des del debut amb el
Tortosa a Tercera divisió fins
fer-ho en aquesta tempora-
da a la Premier League.
N’hem volgut parlar amb el
nostre crac rapitenc.
Més Ebre: Què tal el somni
fet realitat?
Angel Rangel: Si, ara ja és
una realitat i l'estic disfrutant
al 100% en tots els sentits.
ME: La Premier és el
màxim?
AR: Sí, m'atreveixo a dir que
és la millor lliga del món, el
ritme dels partits és una
cosa fora de sèrie i la passió
entregada pels aficionats
encara la fa més gran.
ME: Balanç de l'inici?.
AR: Un període d'adaptació
una mica lent, però ja
sabem com desplegar el
nostre estil de joc on ens
sentim molt comodes.12
partits 13 punts a meitat de
la taula classificatòria. A
nivell personal, estadística-
ment cada partit crec que
estic anant a més.
Totalment adaptat.
ME: Què t'ha impressionat
més?
AR: Velocitat i qualitat indivi-
dual dels jugadors als que
em toca marcar cada partit,
i a la mateixa vegada ado-
nar-me del que sóc capaç
de fer en un terreny de joc ja
que la categoria em reque-
reix està sempre al màxim
nivell.
ME: Quina diferència, des
de la distància, creus que hi
ha amb la lliga BBVA?

AR: Crec que el ritme és un
gran factor juntament amb
la fisicalitat, a la lliga espan-
yola es treballa el joc combi-
natiu per mantenir la pos-
sessió de la pilota; a
Anglaterra sabem que hi ha
una cultura de joc més direc-
te. He de dir que la lliga
espanyola és molt més tácti-
ca que l’anglesa.
ME: Ja ho has dit, la
Premier és la millor del
món...
AR: Repeteixo, per a mi la
Premier, molta més passió a
les grades i al mancar una
mica de la disciplina táctica
que hi ha a Espanya fa que
els partits siguin molts més
oberts i interessants per a
l'espectador.
ME: S'ha comentat que
podries nacionalitzar-se a

Gal.lès en tenir la
parella allà, però no potser,
no? Si ho haguessis pogut
fer podries jugar amb la
selecció de Gal.lès.
AR: Necessito arrels fami-
liars procedents del País de
Gales, i no les tinc. Per tant,
és una opció descartada.
ME: I la selecció espanyola?
Es parla de mancances en
el lateral dret.
Com ho veus? un repte que
podria succeir.
AR: Sé que encara estic una
mica lluny de la selecció
espanyola, però podría ser
el meu pròxim somni o ambi-
ció; acabo de començar la
carrera al màxim nivell i les
estadistiques de moment
són molt bones així que
intentaré mantenir-les fins al
final de campanya i veure si

algún dia arriba l'oportunitat.

ME: I la catalana, podràs
venir al partit de nadal?
AR: Seria molt interessant,
però al Regne Unit el Nadal
és el període de l'any on
juguem més partits així que
em seria imposible.
ME: El primer partit a la
Premier, què vas pensar?
AR: Moltes coses, debutar
a la Premier i al camp de l'e-
quip més ric del món, el
Manchester City, no és fácil.
Obviament hi ha molta ten-
sió i nervis però vaig intentar
mantindre la ment el més
despejada possible i fer un
partit seriós tot i la dificultat
de jugar contra els Silva,
Agüero, Yaya Touré, etc. Tot
i això, vam conservar el 0-0
fins al minut 60 quan el Kun

ens va destrossar.
ME: Relació amb Oriol
Romeu?
AR: Ens vam veure a
Stamford Bridge abans i
després del partit; un gran
jugador i millor persona,
sempre segueixo la seva
progressio al Chelsea.
ME: Què et va passar pel
cap les hores prèvies al
debut a la premier?
AR: La nit anterior em va
costar una mica dormir pel
fet de debutar però el recor-
dar l’esforç fet per la meva
família per ajudar-me aními-
ca i econòmicament des
que vaig començar a xutar
la pilota i a més les 10 tem-
porades méss que he pro-
gressat des del debut amb
el Tortosa fins arribar al
SWANSEA, crec que hem va

ajudar encara més a valorar
que tots aquests 21 anys de
futbol havien servit per arri-
bar on estic i no podia desa-
profitar l’oportunitat que he
estat esperant durant tant
de temps.
ME: De qui et vas recordar?
AR: A part de la familia com
ja he dit, també de tots els
entrenadors que he tingut
durant tants d'anys on he
anat agafant una mica de
cada un per convertir-me en
un millor jugador.
ME: Vols afegir alguna
cosa? L'afició rapitenca i l'e-
brenca en general
estan amb tu.
AR: No em puc queixar del
suport rebut per la gent del
meu poble i en general de
les Terres de l'Ebre, sempre
dic que és un orgull. Només
afegir que escric un diari
setmanal en castellà a
www.lacoladevaca.com on
redacto les meves experien-
ces personaos i professio-
nals a Swansea, a més qual-
sevol interessat el meu
Twitter es @arangelz on
també podran seguir una
mica la meva actualitat.
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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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Primentons i Tomates està d’enhorabona, el passat cap de setmana Amado Cebolla 
va estar el pregoner de les Jornades Gastronòmiques de Benifallet

I ara sí, anem a la pasta
saltejada, que és el plat
que ens ocupa avui. Per a
realitzar aquest plat ne-
cessitarem mitja ceba pi-
cada, uns alls tendres, un
parell de tomates pelades,
tallades a daus, sense lla-
vors, un variat de bolets,
en el nostre cas han estat
unes trompetes de la
mort, uns rossinyols i uns
ceps, necessitarem també
mitja dotzena de llagos-
tins pelats, oli, sal i sal
màldon. Per començar, en
una paella o un woc, hi po-
sarem un raig d'oli d'oliva,
la ceba, remenarem i a
continuació hi agerirem
els alls tendres, li farem

un parell de voltes fins
que hi afegim la tomata,
salarem i barrejarem. Ani-
rem barrejant i voltant du-
rant un parell de minuts,
passat aquest temps,
quan comence a daurar-se
la ceba, hi posarem els
bolets: les trompetes, els
ceps i els rossinyols, con-
tinuarem saltejant un mi-
nut i hi afegirem els lla-
gostins, rectificarem de
sal i ho saltejem entre tres
i quatre minuts més i, per
acabar, hi afegirem la pas-
ta que hem bullit amb an-
terioritat, en el nostre plat
d'avui hem utilitzat espa-
guetis, i ho remenarem
fins que la pasta es barre-
je bé amb la resta d'ingre-
dients, un com barrejat ja
podem servir i al plat, al
damunt hi posarem un toc
de sal màldon..

“Primentons i Tomates”. Avui: Pasta saltejada  

Les jornades Gas-
tronòmiques de Be-
nifallet van gaudir el
passat cap de set-
mana d’un pregoner
d’excepció, el nostre
estimat Amado Ce-
bolla.

REDACCIO

Pasta saltejada amb bolets i llagostins.
ME

Amado Cebolla fent el pregó.

ME

Primentons i Tomates, amb Amado
Cebolla, s’emet cada dia per la tele de

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

A Canal TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc     Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

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

Torrent Costilla, Francesc X.   Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830   

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

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli        Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

18º 11°SOLSOL

TERRES DE L’EBRE

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Cel serè en general, tot i que amb estrats baixos durant el matí a punts de
la depressió Central que localment podran ser persistents al llarg del dia. 

Precipitacions 
No se n'esperen. 

Temperatures 
Les temperatures mínimes seran similars o lleugerament més baixes. Es
mouran entre els -2 i 3 ºC al Pirineu, entre els 2 i 7 ºC al Prepirineu, la
depressió Central i el prelitoral nord, entre els 4 i 9 ºC a la resta del prelito-
ral i entre els 7 i 12 ºC al litoral.
Les màximes, es mantindran sense canvis. Es mouran entre els 11 i 16 ºC al
Pirineu, entre 13 i 18 ºC al Prepirineu, el prelitoral central i sud i a la depres-
sió Central, tot i que puntualment seran més baixes a Ponent, i entre els 17
i 21 ºC al prelitoral nord i el litoral. 

Visibilitat 
Entre bona i excel·lent en general, tot i que amb boires i boirines matinals a
planes i fondalades interiors que a la depressió Central seran localment per-
sistents fins a primeres hores de la tarda. 

Vent 
Bufarà fluix i de direcció variable en general, amb terral matinal i nocturn al
litoral. Tot i així, a l'extrem sud del litoral bufarà mestral entre fluix i mode-
rat, i a l'Empordà bufarà tramuntana entre fluixa i moderada al final del dia.

Estat de la mar 

Costa Brava: 
vent de component nord entre fluix i moderat. Al final del dia, el vent es
reforçarà i hi haurà cops forts de tramuntana al nord del cap de Begur.
Maror. Lleugera mar de fons de component est. 

Costa Central: 
hi haurà terral matinal i nocturn. La resta del dia, el vent serà de component
nord i est, amb predomini del gregal, fluix amb cops moderats.
Entre marejol i maror. Lleugera mar de fons de component est. 

Costa Daurada: 
al sud del cap de Salou, bufarà mestral entre fluix i moderat. A la resta,
bufarà fluix i de direcció variable, amb terral matinal i nocturn.
Marejol. Lleugera mar de fons de component est. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor estàs més propens a viure
tensions i discussions , però sempre de portes
cap endins. Respecte a la teva salut , la teva acti-
vitat mental i física augmenta.  

Taure
20/4 al 19/5

Bon moment per destinar entre pensaments
una mica llunàtics i expectatives sense fona-
ment dintre de les teves relacions sentimen-
tals. 

Bessons
20/5 al 21/6

Obre't amb afecte i tendresa als altres i seràs
rebut amb braços oberts. Respecte  a la teva
salut , et convé una dieta temporal per netejar
el teu organisme de toxines. 

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor és probable que es
produeixin certs moments desagradables
amb la teva parella a causa d'un compromís
que teniu en comú. 

Lleó
22/7 al 22/8

Comptes en aquest dies amb el suport de
Venus transitant pel teu signe per qualsevol ini-
ciativa que vulguis experimentar , Estàs en una
etapa per descansar.  

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Venus per la teva casa dotze indica
que pots viure un enamoraments ocults,  sense
que ho expliquis a ningú. Qualsevol  susceptibilitat
et perjudicarà. 

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor el vent bufa al teu favor.
Deixa't dur per ell i no et penediràs. Les teves
molèsties poden ser resoltes si la teva actitud a
l'hora d'atendre-les és la correcta.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Estàs en una època ideal per viure moments
càlids i apassionats en la teva relació de
parella. Aprofita el dia d'avui per desconnec-
tar de les teves preocupacions. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeixes de fortuna. Confia en el teu talent pel
que fa als teus assumptes sentimentals. Estàs
en un procés personal de canvi que et duu a
tenir més força i més energia. 

Capricorn
21/12 al 19/01

La teva habilitat per conèixer les motivacions
de la teva parella és clau per dur les teves rela-
cions íntimes pel camí correcte . Els llocs
oberts afavoreixen la teva energia vital.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui és un bon dia per aclarir una qüestió pen-
dent amb la teva parella . Respecte a la salut
, per funcionar al cent per cent has de deixar
a un costat les tensions i els nervis. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor deixa't conduir per la
teva creativitat , però no et deixis dur per som-
nis irrealitzables. Hauries  de canviar certs
hàbits que perjudiquen  la teva qualitat de vida. 

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

W
W

W
.G

U
IA

T
E

.C
A

T

W
W

W
.G

U
IA

T
E

.C
A

T

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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En aquesta trobada les
dones van denunciar la
violència de gènere a l'àmbit
domèstic, la violació i l'asset-
jament sexual a per part dels
Estats incloent la tortura i els
abusos soferts per presone-
res polítiques. Es va triar el
25 de novembre per a com-
memorar el violent assassi-
nat de les germanes Mirabal
(Pàtria, Minerva i Maria
Teresa), tres activistes políti-
ques assassinades el 25 de
novembre de 1960 a mans
de la policia secreta del dic-
tador Rafael Trujillo a la
República Dominicana. Els
seus cadàvers destrossats
van aparèixer en el fons d'un
precipici. Per al moviment
popular i feminista de
República Dominicana
aquestes dones han simbolit-

zat històricament  la lluita i la
resistència. Quan parlem de
violència de gènere, concre-
tament la que s'exerceix
sobre les dones, hem de ser
conscients que estem par-
lant d'una sèrie de pràcti-
ques que les han coacciona-
des durant anys i que han
restat invisibles davant els
nostres ulls. Per tant, per tal
de ser capaços de reaccio-
nar davant un fenomen
social d'aquesta mena, que
des de fa anys intentem era-
dicar, primer hauríem de ser
capaços d'identificar-lo i d'a-
nomenar-lo. El més difícil de
comprendre és el fet que
aquest fenomen no es tracta
d'una conducta irracional,
instintiva, sinó que tristament
respon més a una conducta
apresa en societat i acarona-
da durant anys a nivell cultu-
ral, dintre la nostra cultura.
Històricament, la violència
de gènere ha estat tan arre-
lada en la nostra societat,
que, a hores d'ara, ens costa
identificar-la, perquè està
present en molts més tipus
de relacions de les que ens
pensem, d'aquí la importàn-
cia d'estar atentes als sen-
yals. El maltractament no és
resumeix a una bufetada, el
maltractament comença per
una paraula més alta que
altra, en definitiva pel que
coneixem com una falta de
respecte. El respecte no
s'ha de perdre mai amb
ningú i si es perd pot ser l'ini-

ci d'alguna cosa molt pitjor.
A hores d'ara la consciencia-
ció vers el maltractament
sembla ser un fet del que la
majoria de la societat ja se
n'ha adonat, i és quan pre-
nem consciència que tenim
un problema, un problema
social. 
L'existència dels grups femi-
nistes han ajudat a assenya-
lar aquesta nova realitat i,
juntament amb altres agents
socials: mitjans de comuni-
cació, associacions de
defensa dels drets humans,
etc, han identificat aquest
greu problema. L'any 1993,
l'ONU va reconèixer els drets
de les dones com a drets
humans i va declarar que la
violència contra les dones
suposa una violació dels

drets humans. Aquest reco-
neixement ha permès comp-
tar amb la millor eina per tal
de lluitar contra la violència
masclista. A hores d'ara i
amb el que portem d'any són
moltes les dones que han
mort a mans de la seva pare-
lla, moltes d'elles no havien
denunciat mai cap tipus de
maltractament. Això posa de
manifest un cop més, que
ens trobem molt lluny d'era-
dicar aquest tipus de violèn-
cia, ja que el maltractador
encara es troba massa lliure
per actuar, i la dona maltrac-
tada té molta por a què pas-
sarà, un cop denunciï. Si par-
lem amb les diferents
Administracions encarrega-
des de vetllar per l'aplicació
dels protocols en aquest

camp, gairebé tots ens diran
que si que moren dones,
encara, i que això és una
aberració, però que cada
cop hi ha més denúncies que
els permeten treballar per
acabar amb aquesta xacra.
Però que hi ha darrere de
tot? Quina és la cara de la
situació real? La resposta és
molt simple, i en canvi no és,
en absolut senzilla, el siste-
ma no funciona, hi han punts
que deixen una llacuna
massa gran, que encara per-
met actuar impunement i
això no és fàcil de solventar.
Però com en tot, la solidari-
tat comença, perquè la
societat no calli i miri cap un
altre lloc. És responsabilitat
de tota la societat ser la veu
d'aquestes dones, i si elles

no denuncien, els que ho
veiem, si que ho hauríem de
fer. 
Quan una dona, per norma,
viu una situació de maltracta-
ment, en molts casos, i
degut a la por, s'aïlla i es
troba molt sola. Davant
aquest fet, la societat tenim
un deure moral i és fer sentir
a totes aquestes dones que
no estan soles i que en un
moment donat poden comp-
tar amb la família, els amics,
els veïns, els companys de
feina, amb qui sigui per tirar
endavant i alliberar-se d'una
situació que la pot portar a la
mort. Per tot això, avui, 25
de novembre, aquesta
Última va dedicada a totes
les dones que patiu i que
calleu: NO ESTEU SOLES!

No ploris, explica el que et passa

El 25 de novembre va
ser declarat Dia
Internacional Contra la
Violència cap a la
dones, en la 1a.
Trobada Feminista de
Llatinoamèrica i del
Carib celebrat a
Bogotà (Colòmbia) al
juliol de 1981. 
-Si n’han passat
d’anys!-.

Tot i la feina feta, encara tenim molt camí per recórrer, però juntes, no et podran fer mal

DIANA MAR

NO ESTEU SOLES

Un cop prenem consciència que un problema
afecta a més d’una persona, aquest esdevé

un problema social

           


