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La falta d'inversió, sobre-
tot en les grans infraes-
tructures del territori,
torna a evidenciar la
manca de sensibilitat del
govern espanyol als pro-
blemes de mobilitat de la
demarcació, i enfada els
representants territorials
que recorden que la manca
d'execució i el retard de
les obres suposa un fre a
la competitivitat de les
empreses instal·lades a
les comarques de l'Ebre.
Les crítiques no s'han fet
esperar. El punt positiu, la
gran partida pressupostà-
ria per a la variant de
l'Aldea. A finals de l’any
vinent es preveu que sigui
una realitat. A la foto, les
obres, aquesta setmana.

P3

La variant de l’Aldea, a bon ritme

Tots els grups municipals de l'Ajuntament de Tortosa han aprovat una moció de defensa a les Entitats
Municipals Descentralitzades (EMDs) i en contra de la supressió d'aquestes entitats que preveu l'avant-
projecte de llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració local aprovat pel Consell de Ministres
abans de l'estiu. La defensa del consistori tortosí es fa ara a la vista que la nova llei de governs locals
catalana, que havia de tramitar el Parlament a finals d'any i que hauria protegit les entitats municipals,
haurà d'esperar a l'inici de la nova legislatura. P4

En defensa de les EMDs

Terres de l’Ebre. CiU reclama al PP que
presenti esmenes "estratègiques" per a les
Terres de l'Ebre als pressupostos estatals.

P4

Esports. Zaida Ardit, patinadora del 
CP l’Aldea, va ser vuitena al campionat
d’Europa de la seua categoria. Es Crac de la
Setmana. P18

Terres de l’Ebre. ERC qualifica els
pressupostos estatals de "burla" i "insult" per
al nostre territori.     
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.
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Editorial Opinió

Opinió

Aquesta setmana, les veus politiques del territori
han coincidit en fer una valoració "molt negativa" del
projecte de pressupostos presentat pel Govern.
Tant PSC com ERC a l'Ebre, com també CiU han
compartit qualificatius com "insult", “vergonya”,
“menyspreu”…  Asseguren que els comptes no
contemplen les "necessitats" del territori ni la reac-
tivació de l'economia ni les polítiques d'ocupació.
Partides pressupostàries que no van enlloc, i d'al-
tres tan necessàries per a l'Ebre i que ni es veuen
contemplades. Els comptes "ofeguen l'economia" i
són una "nova agressió a les Terres de l'Ebre". A
més de recordar l'incompliment de l'Estatut respec-
te la inversió que ha de fer l'Estat a Catalunya, es

lamenta que les partides que afecten les comar-
ques de l'Ebre siguin pràcticament inexistents. Les
dades més destacades, de la important inversió
que hi ha pel Corredor Mediterrani "les Terres de
l'Ebre no veurem ni un euro", i s'ha qualificat de
"simbòlica" i "ofenedora" la consignació que hi ha
pel tram de l'autovia A-7 entre la Jana i l'Hospitalet
de l'Infant. 
Concretament, hi ha 10.000 euros pel tram del
Perelló a l'Hospitalet, i 5.000 euros pel tram de la
Jana al Perelló, “per pagar l'esmorzar dels engin-
yers quan visiten la zona”. La bona noticia de tot
això, els gairebé 6MEUR que podran fer de la
variant de l'Aldea una realitat a finals de l'any vinent. 

“Pressupostos ofenedors”

Als meus 40 anys, quan al meu parer ja tenia la
maduresa i l'experiència de vida necessàries, i
quan encara conservava intactes la il·lusió i les
ganes de la meva joventut, vaig prendre la deci-
sió, no precipitada sinó meditada, de presentar-
me a les eleccions municipals del 2011 per for-
mar part de l'Ajuntament del meu poble, si els
meus veïns així ho volien, és clar.
El meu poble és Batea, el que m'ha vist nàixer i
créixer, del que vaig marxar per formar-me i al
que vaig tornar per plantar definitivament les
meves arrels, per guanyar-me la vida,  i per for-
mar la nostra família a la que tant estimo i a la
que tant li dec. El poble pel que tant agust sem-
pre he treballat des de les seves variades i dife-
rents entitats socials, culturals i de lleure, el
poble del que sempre m'he sentit orgullosa, al
que vull que creixin els meus fills, el poble que
no vaig escollir però que sense cap dubte esco-
lliria.
I va arribar el moment en que vaig sentir que
havia de donar un pas més, que no m'agradava
el rumb polític que havia seguit el meu poble en
els últims anys, que la meva implicació i el meu
compromís havia de ser més intens, i Cent per
Cent per Batea, un partit independent format
per persones valentes i compromeses, me'n va
donar l'oportunitat.
Les eleccions van passar, i el resultat em va
col·locar com a regidora a l'oposició a
l'Ajuntament de Batea, al costat dels meus dos
companys de partit que ocupaven els primers
llocs de la llista electoral, i així va ser com varem
començar a avançar per aquest camí que sabí-
em que no seria de roses, però que tampoc
esperàvem que en tantes ocasions seria d'espi-
nes. Era regidora, era una representant pública
amb una responsabilitat més a les esquenes,
amb la ferma intenció de treballar bé, de mane-
ra conseqüent amb els meus ideals, i de no
decebre a totes les persones que havien confiat
amb nosaltres i amb el nostre partit recent
estrenat, i tampoc a les que no ho havien fet.
D'això ha passat més d'un any, i després de les
primeres lògiques vacil·lacions, una vegada
conegut el territori que estic trepitjant (o calsi-
gant, com es diu al meu poble) i el pa que s'hi
gasta a l'Ajuntament, he comprovat que no tinc
pell de política. La meva pell no és impermeable
a les constants crítiques destructives, a les
constants al·lusions i insinuacions sobre els
membres de la meva família, a la falta de pudor
a l'hora de fer certes acusacions, als atacs per-
sonals ni a la percepció de l'odi, i me n'alegro.
Me n'alegro perquè el dia que tot això rellisqui

per la meva pell, segurament acabaré compor-
tant-me de la mateixa manera, i no penso per-
metre que això passi, com crec que no ho hau-
ria de permetre cap polític. Crec que tots haurí-
em de tenir més que clar que només som ser-
vidors públics, que la gent que administrem o
administren són els nostres caps, i no nosaltres
els seus, i que la nostra responsabilitat no és
ser o parèixer millors que els altres, sinó entre
tots, portar a terme les tasques que se'ns han
encomanat. 
L'eslògan de la nostra campanya electoral esta-
va format simplement per cinc paraules que
escric en majúscules: CONVIVÈNCIA,
COMPROMÍS, DIÀLEG, SOLUCIONS, EQUIP, i
aquest és el meu abecedari, el meu full de ruta
que penso seguir fins al final. En política, com
en tot a la vida, s'ha d'escoltar activament als
altres, s'ha de conviure amb la diferència i per
damunt de tot respectar-la, s'ha de treballar en
equip per arribar a millors solucions, i s'ha de
tenir compromís ferm i sense escletxes amb els
altres, i sobretot amb un mateix. Encara que tot
això semblin tòpics que només es diuen per
quedar bé, aquesta és la meva sincera opinió, i
estic convençuda que gairebé tothom hi està
d'acord, encara que no sempre tinguem pre-
sents aquests valors.
He de confessar que quan vaig pensar fa algun
temps en el títol d'aquest article, ho vaig fer
mirant al dia, que potser arribaria, en que deci-
diria deixar-ho tot, precisament perquè no tinc
pell de política, i tot això pot arribar a calar-te els
ossos i desintegrar la teva força i la teva il·lusió,
però arrel dels últims incidents ocorreguts al Ple
del meu Ajuntament, algú em va dir que era evi-
dent que la majoria de la gent això era el que
comprava, però que n'hi havia molta més que
parlava i entenia un idioma diferent i que aques-
ta gent volia i necessitava una veu dintre de
l'Ajuntament. Vull donar les gràcies a aquest
algú que em va fer aquesta reflexió, perquè
m'ha ajudat a renovar les il·lusions i les ganes
amb les que vaig començar aquesta aventura. 
Somio amb un mon millor, perquè no?, i si volem
contribuir a canviar alguna cosa, ens hi hem de
posar i anar per feina.

CINTA RAMS ALBUISECH
REGIDORA PER 100%XBATEA A 

L'AJUNTAMENT DE BATEA

No tinc pell de política

Els passats dies 26, 27 i 28
de setembre, a L'Onada
Alcanar, vam organitzar unes
colònies i, per convidats,
vam tenir a una representa-
ció de les residències de
Riudoms, Casserres i La
Sagrera. 
Des dels diferents centres,
van arribar cap al migdia del
dimecres dia 26 i, abans de
dinar, es van instal·lar a les
habitacions. A la tarda, vam
fer una sortida tots plegats a
Peníscola, on vam pujar al
Tren Turístic que ens va
donar una volta per la pobla-
ció.
A l'endemà, dijous dia 27,
després d'esmorzar, vam
sortir cap a l'Ermita del
Remei, situada al mateix
terme municipal d' Alcanar.
Mentre esperàvem que hi
anés arribant tothom, els
avis van fer una visita per
l'Ermita i, quan hi vam ser
tots, el mossèn ens va fer
una missa. Després, tots
junts, també amb els com-
panys dels nostres centres
de Les Terres de l'Ebre
(Ulldecona, La Ràpita,
Deltebre i L'Ampolla) i amb
les famílies dels nostres avis
de L'Onada Alcanar, vam
gaudir d'una paella a l'aire
lliure feta pel nostre cuiner. A
la tarda, vam fer un bingo
multitudinari i, per berenar,

ens vam menjar uns cocs
molt bons fets pel mateixos
treballadors. La implicació i
la participació d'aquests en
totes les activitats va ser
fonamental perquè sortís tot
tan bé.
Finalment, divendres dia 28,
ens vam desplaçar fins a
Sant Carles de La Ràpita per
fer un tomb i, després de
dinar, ens vam acomiadar
perquè ja era hora de tornar
cap a casa. Van marxar molt
contents i amb ganes de
repetir; tots preguntaven:
“quan serà la propera vega-
da?”.
La valoració d'aquesta con-
vivència ha estat molt positi-
va, ja que els avis s'ho van
passar molt bé i les colònies
van ser tot un èxit. El nostre
objectiu principal, per tant, ja
està complert. Ara bé, pen-
sem que és una experiència
molt enriquidora el fet de
poder compartir vivències
entre els avis de diferents
centres, conèixer un altre
entorn i donar un altra pers-
pectiva de les activitats que
es poden realitzar; així com
facilitar la motivació de l'e-
quip i l'apropament intercen-
tres.

L’Onada Alcanar

Colònies a L’Onada Alcanar

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat
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Un gran infraestructura vià-
ria que no té cabuda als
comptes de l'any vinent és
l'autovia A-7. No hi haurà
treballs per donar-li conti-
nuïtat des d'Altafulla fins a
Barcelona ni des de
l'Hospitalet de l'Infant fins a
La Jana, a Castelló. A la
Terra Alta,  les variants de
la N-420 de Gandesa i
Corbera d'Ebre tornen a
quedar sense inversió mal-
grat fa més d'una dècada
que s'espera la seva execu-
ció. L’altra cara de la mone-
da, l'Estat invertirà 5,9
milions d'euros per l'acaba-
ment de les obres de la
variant al seu pas per l'Aldea .

Dani Andreu i el Tinent Alcalde
Simón Falcó el passat
dimarts 2 d'octubre es reu-
nien a Barcelona en represen-
tants del Ministeri de Foment
per analitzar l'estat actual de
les obres de la variant. 
Dani Andreu, Alcalde de

l'Aldea, coneguda la notícia
de la sortida a escena de l'a-
vantprojecte dels pressupos-
tos de l'Estat Espanyol, en
feia una valoració positiva.
«La entrevista que vam tenir a
Barcelona amb representats
del Ministeri de Foment se'ns

va comunicar que aquesta
partida serviria per acabar l'o-
bra a finals del 2013.La resta
de partides destinades per
l'any 2014 i 2015 són com-
plementàries,per expropia-
cions, per ajustos de preus o
inclús de la pujada de l'iva».
Andreu considera que es tro-
ben baix un plantejament que
dóna esperances ja que les
obres van a molt bon ritme,
«hi han una sèrie de condicio-
nants que així ho indiquen i
podem estar a les acaballes
d'aquest malson que  preocu-
pa als aldeans». Aquesta set-
mana Andreu assistia a la
col·locació de la primera
estructura dels ponts que
creuen la carretera L'Aldea -
Tortosa de la Variant, a més
el complex desviament de la
via del ferrocarril obliga a que
l'obra estigui acabada el més
aviat possible. A hores d'ara
un 61 % de l'obra de la variant
ja està executada i els 5,9
milions d'euros per acabar la
variant faran que la llarga llui-
ta dels aldeans arribi per fi a
bon port. Dimarts sense anar
més lluny un nou accident de
trànsit va tenir lloc a l'Aldea
on malauradament amb 2
camions implicats en un xoc
es van endur una nova víc-
tima mortal, que es suma a
un altre atropellament
d'una noia la setmana pas-
sada.

Satisfacció continguda

La falta d'inversió,
sobretot en les gran
infraestructures del
territori, torna a eviden-
ciar la manca de sensi-
bilitat del govern espan-
yol als problemes de
mobilitat de la demarca-
ció, i enfada els repre-
sentants territorials que
recorden que la manca
d'execució i el retard de
les obres suposa un fre
a la competitivitat de les
empreses instal·lades a
les comarques de
Tarragona i l'Ebre. 

L’Estat invertirà 5,9 MEUR per l’acabament de les obres de la variant de l’Aldea

“Altres obres que no es plantegen evidencien la manca de sensibilitat del Govern Espanyol”

REDACCIÓ

Aquesta setmana s’ha col.locat la primera estructura dels ponts que creuen la carretera.
Imma Meca

ACTUALITAT

«Sembla ser estar a les acaballes d’aquest
malson que preocupa molt als aldeans».

Dani Andreu, Alcalde de l’Aldea.
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El senador i portaveu de la
comissió de pressupostos
per CiU al Senat, Ferran
Bel i la presidenta de la
Federació a les Terres de
l'Ebre, Imma Juan han
valorat els pressupostos
generals de l'Estat (PGE)
del 2013 a l'Ebre com a
“molt minsos” i “decebe-
dors”. Bel ha recalcat que
els PGE no només són
pèssims en inversions
sinó en la seua totalitat. A
més, ha afegit que
“aquests pressupostos
em recorden el dia de la
marmota” en referència a
les partides destinades a
la descontaminació del
pantà de Flix i a la variant
de l'Aldea. “Porten més de
5 anys amb dotació pres-
supostària i encara no
s'han finalitzat. En conse-
qüència, demanaré la

compareixença del direc-
tor d'ACUAMED al Senat
perquè ens expliqui què
passa amb les obres i li
exigiré que garanteixin l'ai-
gua a la conca de l'Ebre
mentre durin”. 
En referència a les
variants de Corbera i
Gandesa, directament
“han desaparegut dels
pressupostos. Des de CiU
farem esmenes reclamant
aquestes i altres aporta-
cions com per exemple
les corresponents a
l'Observatori de l'Ebre, al
Delta i a la Catedral de
Tortosa” ha deixat clar
Bel. 
El senador i alcalde de
Tortosa, ha afegit que “el
cas més sagnant és el de
l'A7, per això reclamem
almenys el traçat definitiu,
com ha fet la Generalitat
amb l'eix de l'Ebre al seu
pas per Tortosa”. 
La suma de la quantitat de
totes les esmenes que
presentarà CiU correspo-

nen al 18% del PIB, que és
el que aporta Catalunya i
no l'11% que és el que
finalment es pressuposta.
Bel també ha instat al

Partit Popular a que pen-
sin amb esmenes estratè-
giques per a les Terres de
l'Ebre, “tenint en compte
que a nosaltres només

se'ns va acceptar una
esmena simbòlica i el PP
són els únics que s'accep-
ten esmenes als seus
pressupostos”.

Crítiques.
REDACCIÓ

El senador i portaveu de la comissió de pressupostos per CiU al Senat, Ferran Bel, i la presi-
denta de la Federació a l’Ebre, Imma Juan, han valorat els pressupostos generals de l'Estat.

Cedida

Tots els grups municipals
de l'Ajuntament de Tortosa
van aprovar en el ple d'a-
quest dilluns a la tarda una
moció de defensa a les
Entitats Municipals
Descentralitzades (EMDs) i
en contra de la supressió
d'aquestes entitats que

preveu l'avantprojecte de
llei de racionalització i sos-
tenibilitat de l'administra-
ció local aprovat pel
Consell de Ministres abans
de l'estiu. La defensa del
consistori tortosí es fa ara
a la vista que la nova llei
de governs locals catala-

na, que havia de tramitar
el Parlament a finals d'any
i que hauria protegit les
entitats municipals, haurà
d'esperar a l'inici de la
nova legislatura. Tortosa
recorda que és la ciutat
amb un model descentra-
litzat de referència al país.

L’Ajuntament de Tortosa aprova una
moció en defensa de les EMDs

En contra de la supressió d’aquestes entitats

El ple de l'Ajuntament
d'Alcanar va aprovar el pas-
sat dijous una moció recla-
mant al govern espanyol la
millora de l'accés a Les
Cases d'Alcanar des de la
Carretera N-340. El text va
ser aprovat amb els vots a
favor dels grups d'ERC -a l'e-
quip de govern-, a més dels
de CiU i PSC-PM, i amb els
vots en contra del PP.
Segons recorda la resolució,
l'entrada al nucli de Les
Cases des del punt quilomè-
tric 1062,7 és una reivindica-
ció històrica del consistori
per considerar-lo un accés
obsolet i perillós. El ple plan-
teja presentar una esmena
als pressupostos de l'Estat
pel 2013 que permeti incor-
porar una partida per a la
redacció del projecte d'un
nou accés que substitueixi
l'actual.

Millora de l’accès 
a Les Cases
d’Alcanar

El secretari general d'ICV,
Joan Herrera, ha demanat
al president Artur Mas i la
líder del PP, Alícia Sanchez-
Camacho, que deixin d'uti-
litzar el dret a decidir per
enfrontar-se en la cursa
electoral. Herrera conside-
ra que CiU i PP utilitzaran
aquesta disputa per "dissi-
mular" la seva entesa al
llarg de la legislatura però
els adverteix no se'n pot
fer ús electoral. "No ens
agrada gens el frontisme
en què es vol instal·lar
Sanchez-Camacho ni l'acti-
tud de Mas com si el dret a
decidir fos ell", ha dit. El
líder ecosocialista també
ha qualificat d'"indecents
els pressupostos de l'estat
espanyol" per salvar un cop
més els bancs, ha dit.

Herrera visita
Tortosa

CiU considera «pèssims» per al territori 
els Pressupostos Generals de l’Estat 

Es valoren com a «molt minsos» i «decebedors»

ACTUALITAT
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El president de la Federació
de l'Ebre d'ERC, Gervasi
Aspa, creu que 'les Terres de
l'Ebre continuem sent el
forat negre de les inversions
de l'Estat a Catalunya.
Aquests PGE són una burla i
un insult, tant pel poc que
han pressupostat com per la
presència de partides insufi-
cients per complir l'objectiu
que s'anuncia'. Davant d'a-
quest fet, Aspa ha anunciat
que 'ERC oferirà a la resta de
partits catalans, i també al
PP, pactar les esmenes prio-
ritàries per a les Terres de
l'Ebre en temes que estan
per damunt d'ideologies i
partits però que són neces-
saris i urgents per al territo-
ri'. A més, el president repu-
blicà ha demanat 'als agents
econòmics i empresarials
que es deixin de retòriques i
lamentacions i que actuïn

amb dignitat i fermesa per-
què ens hem de fer respec-
tar. Per acabar, Aspa ha
demanat a CiU 'que s'ho faci
mirar perquè, mentre conti-
nua demonitzant el PP i l'acu-
sa de maltractar Catalunya i
les Terres de l'Ebre, continua
governant amb ell als con-
sells comarcals del territori'.
L'alcalde del Perelló, Ferran
Cid, ha lamentat la manca de
pressupost, 15.000 E, per
als dos tram de l'autovia A-
7 entre l'Hospitalet de
l'Infant i el Perelló, i fins la
Jana. Per a Cid, «si ja no
tenim per fer carreteres ni
el corredor del mediterra-
ni, crec que la conclusió
és que ens donin la inde-
pendència perquè ja que
no ens fan cap infraestruc-
tura». Per acabar,
Francesc Gas, ha explicat
que un dels onze patrons
de l'Observatori de l'Ebre,
el Instituto Geográfico
Nacional, que depèn del
Ministeri de Fomento, mal-

grat que té adjudicada per
a l'Observatori una partida
de 80.000 E per a l'any
2012, ja li ha dit des de
Madrid que només li'n
faran efectius 4.000 E.

Davant del fet que per a
l'any 2013 no hi ha previ-
sió de cap partida pressu-
postària, l'Ajuntament de
Roquetes ha aprovat una
moció, amb l'abstenció

del PP, reclamant aquesta
quantitat, i va organitzar el
passat dilluns una reunió
de parlamentaris amb el
director de l'Observatori
per explicar-los la situació. 

Crítiques.
REDACCIÓ

ERC vol consensuar esmenes amb la resta de partits.
Cedida

Una sortida a Peníscola, on
vanpujar al Tren Turístic, una
sortida cap a l'Ermita del
Remei, una missa... foren
algunes de les activitats
organitzades. Després, tots
junts, també amb els com-
panys dels centres de Les
Terres de l'Ebre (Ulldecona,

La Ràpita, Deltebre i
L'Ampolla) i amb les famílies
dels avis de L'Onada
Alcanar, van gaudir d'una
paella a l'aire lliure. La impli-
cació i la participació d'a-
quests en totes les activitats
va ser fonamental perquè
sortís tot tan bé. La valora-

ció d'aquesta convivència
ha estat molt positiva, ja
que els avis s'ho van pas-
sar molt bé i les colònies
van ser tot un èxit. «El nos-
tre objectiu principal, per
tant, ja està complert. Ara
bé, pensem que és una
experiència molt enriqui-

dora el fet de poder com-
partir vivències entre els
avis de diferents centres,
conèixer un altre entorn i
donar un altra perspectiva
de les activitats que es

poden realitzar; així com
facilitar la motivació de l'e-
quip i l'apropament inter-
centres.», així ho explica la
directora del centre, Núria
Bel.

L’Onada d’Alcanar va celebrar 
unes colònies els dies 

26, 27 i 28 de setembre
Les residències de Riudoms, Casseres i La Sagrera van ser convidades

Els Mossos d'Esquadra
han denunciat un total de
45 motoristes durant els
tres dies que han intensi-
ficat els controls a la
xarxa viària de les Terres
de l'Ebre amb motiu de la
celebració del Gran
Premi d'Aragó al circuit
de Motorland a Alcanyís
(Terol). En total, a través
del dispositiu 'Premod',
s'han controlat més d'un
miler de motocicletes, se
n'han inspeccionat 241, i
se n'han denunciat 45.
La majoria de denúncies
són perquè el vehicle té
més potència que la per-
mesa, per infraccions en
avançaments o velocitat,
o per manca de docu-
mentació o assegurança. 

Controls a les
carreteres
ebrenques

El proper 12 d'octubre,
l'Associació de
Restauradors d'Amposta
donarà el tret de sortida a
les novenes Jornades
Gastronòmiques de
l'Arròs. Unes jornades que
s'allargaran fins a l'11 de
novembre i que permetran
degustar als diferents res-
taurants participants una
gran varietat de menús
amb l'arròs com a ingre-
dient principal. I és que les
jornades apleguen 17 res-
taurants, més que en cap
altra edició, amb preus
variats i econòmics.
S’ha remarcat la
importància de promo-
cionar l'arròs més enllà
del territori com a pro-
ducte gastronòmic de
qualitat.

Jornades de
l’Arròs a 
Amposta

«Els pressupostos són un insult per a les Terres de l’Ebre
i un motiu més per defensar la independència»

ERC demana als sectors socioeconòmics que facin respectar el territori

ACTUALITAT
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El PSC de l'Ebre ha criticat
molt durament els pressu-
postos de l'Estat per al
2013 titllant-los d'inexis-
tents per a les Terres de
l'Ebre, ja que preveuen
quantitats totalment insigni-
ficants per tirar endavant
les principals infraestructu-
res que reclama el territori.
Tant el secretari d'Acció
Política i Cohesió Territorial,
Francesc Miró, com el
senador Joan Sabaté, han
estat molt contundents: “Es
tracta d'un pressupost per
al qual ni tan sols existim,
que demostra una vegada
més l'oblit cap al nostre
territori del govern del PP”.
Sabaté ho ha argumentat
amb la minsa quantitat en
les partides dels trams de
l'A-7 entre la Jana i el
Perelló, de 5.000 euros, i
entre el Perelló i

l'Hospitalet, de 10.000
euros. “És simbòlic i ofene-
dor”, ha denunciat. En el
mateix sentit, ha evidenciat
la desaparició de les inver-
sions al Delta de l'Ebre que
s'havien vingut realitzant
durant el govern socialista.
També ha estat molt crític
amb les obres de desconta-
minació de l'embassament
de Flix, que si bé disposen
d'una partida de 45 milions
d'acord amb la subvenció
que l'Estat rep de la Unió
Europea, es tracta d'una
actuació en què el govern
del PP va endarrerit i, fins i
tot, ha evidenciat una
manca de voluntat de dur-la
a terme. Un altre aspecte
que també ha creat males-
tar és la desaparició de par-
tida per a les obres de res-
tauració de la Catedral de
Tortosa i per a l'Observatori
de l'Ebre. En aques darrer
extrem, ha assenyalat que
es van reunir a l'Ajuntament
de Roquetes representants
dels diferents grups parla-

mentaris, en què es va arri-
bar a un acord per defensar
que s'inclogui una partida
en els comptes. “No es
pot permetre que
l'Observatori interrompi la
seva tasca, perquè si les

seqüències de recerca que
s'han anat fent s'interrom-
pen, el dany és irreparable,
i més quan estem parlant
d'una quantitat assumible
com són 80.000 euros”.
En termes generals, el

senador socialista ha titllat
els pressupostos d'ofegar
l'economia perquè no apos-
ten per incentivar el creixe-
ment i també de ser discri-
minatoris respecte a
Catalunya.

Més crítiques.
REDACCIÓ

El PSC també denuncia l’incompliment amb l’Estatut

Cedida

L'Hospital de Tortosa
Verge de la Cinta ha posat
en funcionament el nou
aparell de TAC
(Tomografia Axial
Computeritzada), adquirit
el passat mes de juliol.
Segons els responsables
del centre, l'equipament

suposa un salt tecnològic
qualitatiu perquè permet
un estalvi de temps-pot
efectuar setze talls per
rotació quan fins ara eren
dos- permetent l'explora-
ció de més pacients
durant el dia. A més,
el nou TAC millora de

forma considerable la qua-
litat de les imatges i el
software d'edició i gestió.
La instal·lació ha suposat
una inversió de 350 euros.
L'equip de radiologia del
centre efectua anualment
unes 9.000 proves d'a-
quest tipus a l'any.

L’Hospital Verge de la Cinta posa
en funcionament un nou TAC

Suposa un salt tecnològic qualitatiu

L'Ajuntament de la Sénia
(Montsià) aposta per la
biomassa com a com-
bustible per escalfar l'ai-
gua de la piscina coberta
municipal en una iniciati-
va pionera a les Terres
de l'Ebre. El ple va apro-
var aquest dimarts l'a-
vantprojecte i l'expedient
de contractació per ins-
tal·lar aquest sistema
amb una inversió de
160.566,65 euros. Tot i
resultar més costosa en
el moment de l'adquisi-
ció, l'alcaldessa, Marutxi
Ballester, ha justificat l'e-
lecció d'aquesta tecnolo-
gia perquè, a la llarga,
suposarà un estalvi
econòmic i ecològic res-
pecte les calderes con-
vencionals de gasoil. 

La Sénia aposta 
per la biomassa

com a combustible

L'Ajuntament de
Deltebre comunica que
fins a l'11 d'octubre
tindrà lloc la devolució
dels diners correspo-
nents a les entrades del
concert que Joaquin
Sabina havia d'oferir a
Deltebre el 19 d'agost
de 2010. S’ha de passar
passar amb les entrades
per Ràdio Delta FM en
horari de 10 a 14 hores
del matí, de dilluns a
divendres.

Devolucions de 
les entrades del

concert de
Sabina, a 
Deltebre

El PSC critica «uns pressupostos que ofeguen l’economia i
representen una nova agressió pel territori»

Sabaté titlla els comptes «d’inexistents» i adverteix que agreugen més les retallades socials

ACTUALITAT
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Segons el regidors, el
primer secretari del PSC
d'Alcanar, Albert Alarcón,
va convocar per a l'as-
semblea "un col·lectiu de

gent que fa molts anys
que estan desvinculats
del partit, tan desvincu-
lats que alguns d'ells no
paguen les quotes des
de fa més de cinc anys".
A Alcanar, ERC governa
en minoria des que els
regidors socialistes van
decidir sortir del govern,
el mes de juny passat.
El PSC d'Alcanar, reunit
en assemblea de mili-
tants dilluns passat, va
rebutjar, de forma clara i
contundent, un possible
pacte amb CiU i PP que
desbanqués l'actual
govern d'ERC. 
A l'assemblea, hi va assi-
tir un 62% de la militàn-
cia, el 81% dels quals es
van pronunciar contraris
a una possible moció de
censura.
«Nosaltres, com a regi-
dors del PSC, ens veiem
amb l'obligació de defen-
sar els nostres militants i
vetllar pels interessos del
partit, ja que tenim molts
companys disgustats per

les actuacions del primer
secretari».  
Tot i que l'organització
del partit tan a nivell local
com regional s'oposen a

la moció de censura, i ja
s’ha vist el resultat de
l'assemblea, tot i aixó els
regidors han mantingut i
mantenen converses

amb PP i CiU per tal de
desbancar el republicà
Alfons Montserrat de l'al-
caldia.

Enfrontament entre partit i grup municipal
del PSC d’Alcanar per la moció de censura

Els regidors del PSC a
l ' A j u n t a m e n t
d'Alcanar, Ricard Bort,
Javier Ulldemolins i
Zoila Domínguez, han
emès aquest cap de
setmana un comunicat
per mostrar la seua
"indignació" i "rebuig"
per la celebració de
l'assemblea de mili-
tants que el passat 10
de setembre va rebut-
jar la presentació
d'una moció de censu-
ra contra l'alcalde de
la població, el repu-
blicà Alfons
Montserrat, per part
de CiU, PP i el mateix
PSC. 

Segueixen havent converses entre els partits a l’oposició per desbancar l’alcalde Alfons Montserrat

ERC governa en minoria en l’actualitat desprès de sortir el PSC del consistori

REDACCIÓ

Les obres d'instal·lació
de Gas Natural a
l'Ametlla de Mar
començaran dilluns.
Concretament el dia 8
d'octubre és la data en
què es van iniciar els tre-
balls d'obertura de
rases i canalització dins
del nucli urbà de manera
sectoritzada, tot i que al
llarg d'aquesta setmana
ja s'han fet les primeres
“cates” als carrers. Gas
Natural Fenosa, a través
de la seva companyia
distribuïdora Gas
Natural Distribució,
invertirà 500.000 euros
per fer arribar el gas a
l'Ametlla de Mar. 5.000
metres de xarxa de dis-
tribució i 400 escome-
ses en una primera
fase.Així, les primeres

zones a actuar seran els
carrers del Mar, Bahia
Blanca, Països Catalans
i Ramon i Cajal. La set-
mana del 15 d'octubre
tenen previst actuar
sobre els carrers Ramon
i Cajal, Lluís Companys,
Benidorm i Av. Amistat.
La setmana del 22 d'oc-
tubre s'obrirà rasa als
carrers jacint Verdaguer,
Francesc Labadie, Batlle
Josep Pijoan i Llibertat.
A partir del 29 d'octubre
es canalitzaran els
carrers Llibertat, Pau
Casals i el C/Major. Els
primers dies del mes de
novembre s'actuarà
sobre els carrers Sant
Pere, Colon, Sant
Manuel i Pau.Més enda-
vant ja s'obriran rases
als carrers Mediterrani,

Cala Joanet, Av. de
l'Ensenyament i Part de
Cala, Cova Gran,
Pescadors, etc. i així s'a-
nirà completant la distri-
bució per tot el nucli
urbà fins a Nadal.
Segons Ruben Lallana,
regidor de Territori i sos-
tenibilitat, “amb l'ànim
de facilitar la convivèn-
cia veïnal mentre duren
aquests treballs,
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar ha posat a dispo-
sició de tots aquells
veïns afectats per les
obres als seus carrers,
que disposin de vehicle i
que no puguin accedir a
pàrquings particulars,
magatzem o estacionar
als seus carrers, una
tarja d'aparcament gra-
tuït durant una setmana

al pàrquing públic sote-
rrat”. Els veïns han de
passar a buscar aques-
tes targes per l'oficina
de recaptació de
l'Ajuntament, on diposi-
taran una fiança de 10 Û
que els serà retornada
quan aquests retornin la
tarja al cap d'una setma-
na. Inicialment estava
previst que les obres
comencessin abans de
l'estiu, però per no cau-
sar molèsties en una
època d'important
afluència de visitants, es
va optar finalment per
deixar passar l'època
estival. Mentre, en
paral·lel, s'executaran
les obres de la planta de
gas natural liquat i la
canonada d'accés al
nucli urbà. Es calcula

que l'obra de canalitza-
ció pot estar acabada
en tres mesos i anar
empalmant el servei a
les escomeses de les
finques interessades.
Cal recordar que al llarg
de tot l'estiu, Gas
Natural Fenosa ja ha dut
a terme un intens treball
comercial que ha com-
plementat amb la
instal·lació d'unes ofici-
nes d'atenció al públic al
carrer Sant Joan.
Per fer les rases als
carrers Gas Natural utilit-
zarà una màquina equi-
pada amb última tecno-
logia que redueix el
soroll i les molèsties. En
fases posteriors es com-
pletarà la xarxa per tal
d'abastir la resta del
municipi. 

Gas Natural començarà el dia 8 d’octubre 
les obres de canalització a l’Ametlla de Mar

L’Ajuntament ofereix la gratuïtat de l’aparcament municipal als veïns afectats

El 6 i 7 d'octubre de
2012, en el Recinte
Firal de Masdenverge,
se celebrarà la V Edició
de la Fira del Caçador
de Masdenverge. 
En ella es donaran cita
tots els aficionats al
món de la caça.
Aquesta fira té com a
objectiu, intentar pro-
mocionar no només el
món de la caça, sinó
també les activitats
comercials i culturals de
Masdenverge i el seu
entorn. 
En ella es realitzen
diverses activitats com:
exhibició falconeria,
concursos de tir,
demostracions, degus-
tacions gastronòmi-
ques...

La Fira del
caçador
aquest 
cap de

setmana, a
Masdenverge

Les centrals nuclears
catalanes haurien de
"tenir plans per fer front
a accidents greus", "pre-
venir explosions d'hidro-
gen i d'altres combusti-
bles gasosos" i dotar-se
d'un "sistema de ventila-
ció filtrada". Aquests
són els tres adverti-
ments que la Comissió
Europea ha fet aquest
dijous a Ascó i
Vandellòs, en la presen-
tació dels resultats de
les proves de resistèn-
cia als reactors euro-
peus després de la
catàstrofe de
Fukushima. 
"Cap central no necessi-
ta ser desmantellada
per raons de seguretat,
però en gairebé totes hi
ha un important marge
de millora", ha anunciat
l'eurocomissari d'Energia,
l'alemany Günter
Oettinger. Brussel·les
calcula que caldrà una
inversió d'entre 10.000
i 25.000 milions a la
UE.

Les nuclears 
a exàmen

POLÍTICA
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Demà dissabte, 6 d'octu-
bre el municipi de l'Aldea
acolleix la IV Trobada de
Bandes. 
Una iniciativa que arriba
des de la regidoria de
Cultura, del mateix muni-
cipi i que enguany ha
aconseguit fer coincidir
a diverses bandes musi-
cals com: l'Artística de
Sant Jaume d'Enveja, la
Banda Musical “Manel
Martínes” i la Banda Solà
de Jesús, la Musical
Espiga d'Or de Deltebre i
l'Associació Musical
Verge dels Prats de
l'Aldea. 
Pel que fa al programa

d'actes està previst que
a partir de les 17.00
hores les Bandes dels
quatre punts del poble
de l'Aldea en cercavila
fins arribar a la Plaça de
l'Ajuntament on se'ls
entregarà els distintius.
Per últim, està previst un
concert de les quatre
Bandes convidades al
Pavelló Poliesportiu. 
La IV Trobada de Bandes
s'organitza des de la
regidoria de Cultura de
l'Ajuntament de l'Aldea i
compta amb el suport de
l'Associació musical
Verge dels Prats i la
Diputació de Tarragona.

El SIAVT ha estat creat per tal de donar resposta a persones en un moment de gran vulnerabilitat

L’Ametlla «Territori Lliure»

L'Associació de Veïns de
Sant Llàtzer ha organitzat
un concert a benefici de
l'Associació de Malalts de
Parkinson de les Terres de
l'Ebre pel proper dissabte 6
d'octubre a les 22.30 hores
a la Pista Poliesportiva de la
Raval de la Llet, un concert
que tindrà un preu d'entra-
da de 5 euros i que comp-
tarà amb servei de bar i
entrepans, i taules i cadires
per als assistents. El cartell
del concert el formen el
cantant Nando Santos, els
Gipsy Meets Latin amb la
seva fusió de rumba-fla-
menc, el grup Versiones de

Noche amb rock-pop nacio-
nal i internacional, i per tan-
car la nit actuarà el DJ
Juansa d'Imagina Ràdio.
Tots aquests artistes
actuen de manera altruïsta
a benefici de l'associació
que aixopluga malalts de
Parkinson i als seus fami-
liars en l'àmbit del territori
ebrenc. Aquest concert
s'emmarca en la tasca que
l'Associació de Veïns de
Sant Llàtzer porta des de fa
dos anys organitzant activi-
tats anuals a benefici de
diferents entitats socials de
la ciutat de Tortosa i del
territori. 

Sant Llàtzer-Concert-Parkinson

Aquest any 2012 es com-
pleixen 100 anys del naixe-
ment a Tortosa de Joan
Monclús i Monclús, qui va
ser director de la Banda
Municipal de Música durant
gairebé un quart de segle.
En el període en el qual la
banda va estar sota la seva
direcció, es van assolir
importants premis i guar-
dons. Així mateix, el mestre
Monclús va deixar una gran

producció d'obres originals i
transcripcions, la majoria
d'elles impregnades de la
tradició musical de les
Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament de Tortosa,
així, ha volgut recuperar el
memorial que porta el seu
nom amb la celebració d'un
concert-homenatge a
l’Auditori Felip Pedrell,
aquest diumenge, 7 d’octu-
bre, a les 12.00 hores.

Concert-homenatge a Monclús

Aquest servei, que es va
posar en funcionament el
passat més de març, té com
a finalitat oferir informació i
orientació a les víctimes i
familiars en les qüestions
jurídiques, administratives i
psicològiques que cal afron-
tar després d'un accident de
trànsit. El president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, la vicepre-
sidenta de Foment de la
Cohesió Social, Roser
Caballeria, el director del
Servei Català de Trànsit,
Joan Aregio, i la directora
dels serveis territorials
d'Interior, Eva Ruiz, han for-
malitzat l'adhesió en un acte
celebrat l'ens comarcal,
aquesta setmana. Aquest
acord, segons el Consell
Comarcal del Baix Ebre,
«permetrà estar al costat
d'aquelles persones que
pateixen els greuges deri-
vats dels accidents de tràn-
sit per tal d'oferir-los suport
psicològic, jurídic o social en

el marc del SIAVT”. En
aquest sentit, per al presi-
dent del Consell, Lluís Soler,
la formalització d'aquest
acord “posa de manifest la
voluntat compartida de voler
donar suport als ciutadans
que pateixen les conseqüèn-
cies d'un accident de tràn-
sit”. Per la seva banda, el
director del Servei Català de
Trànsit, Joan Aregio, va
manifestar que “és impor-

tant que els consells comar-
cals disposin d'un pes
important atès que aquest
servei esdevé més útil quan-
ta més gent el conegui i
quanta més gent hi accedei-
xi”. Aregio subratllava que
aquest “és un servei orienta-
dor que pretén donar res-
posta a les necessitats
d'una persona o entorn fami-
liar que hagi patit un acci-
dent de trànsit”. Des del pas-

sat mes de març el SIAVT ha
dut a terme uns 350 casos a
tota Catalunya. Un 6% d'a-
quests provenen de les
Terres de l'Ebre. El SIAVT,
que ha esdevingut una inicia-
tiva pionera a l'Estat, ha
estat creat per tal de donar
resposta a la situació de
gran vulnerabilitat i desorien-
tació en què es poden trobar
tant les víctimes com els
afectats d'un sinistre viari.

El CCBE sensible a la situació 
de les víctimes de trànsit

L'ens comarcal del Baix
Ebre i el Servei Català de
Trànsit han signat un con-
veni de col·laboració per
a l'adhesió al Servei
d'Informació i Atenció a
les Víctimes de Trànsit
(SIAVT).

Flux de cotxes en determinades carreteres.

cedida

L'Aldea acolleix la IV Trobada 
de Bandes de Música

Està previst un concert de les quatre Bandes convidades al Pavelló Poliesportiu

ACTUALITAT

REDACCIO

Després dels fets
desencadenats per la
manifestació de l'11 de
Setembre des de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar s'ha fet un pas
endavant en el camí cap a
la Independència. I és que
en el ple del passat
divendres, 28 de
setembre, ERC i CIU van
presentar una  moció amb
un missatge clar: declarar
el municipi de l'Ametlla de
Mar com a territori català
lliure. 
Per tant, es demana que
el Parlament de Catalunya
sotmeti a votació la

declaració unilateral de
sobirania nacional i, si
s'escau, convoqui un
referèndum sobre la
independència. La moció
es va aprovar amb els
vots a favor de
convergents i republicans,
l'abstenció de les dues
regidores del PP, ja que el
Partit Popular va trencar
la disciplina de vot “per tal
de garantir la llibertat dels
regidors populars”,
segons el portaveu del
PP, Joan Font, que va
votar en contra, i el també
vot negatiu del regidor
socialista.

Aquest cap de setmana, 6 i 7 d'octubre al Delta de l'Ebre
tindrà lloc la celebració del Dia Mundial de les Aus. Un any
més la Reserva Natural de Riet Vell de SEO-BirdLife organit-
za tot un seguit d'activitats amb visites molt corioses.

Actualitat

L'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Deltebre
ha convocat els XVIII
Premis Literaris Terra de
Fang de prosa, poesia i
assaig que s'entregaran
el proper 15 de desem-
bre. Les bases del con-
curs es poden recollir ja a
l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament o la pàgina
web www.deltebre.cat i el
termini màxim d'entrega
de les obres acaba el pro-

per 6 de novembre. Els
treballs que es presentin
al concurs han de ser inè-
dits i escrits en català.
Els premis literaris Terra
de Fang tenen una dota-
ció de 1.000 Euros per a
cadascuna de les modali-
tats de prosa, poesia i
assaig, 500 Euros en la
categoria d'adult premi
local i de 200 euros en la
categoria juvenil premi
local. 

Premis Literaris Terra de Fang

SETO GALLEGO

                                 



DIVENDRES 5
D’OCTUBRE

DE 201210

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Sí, va ser una victòria a còpia
de treball. El Júpiter, d’entra-
da, a la primera meitat, com
va fer la temporada passada,
va pressionar molt amunt. La
defensa estava gairebé al mig
del camp. La Rapitenca no va

saber sortir-se’n. No va tenir
claredat per trencar des de la
segona línia i per això el partit
va estar atascat. El Júpiter va
gaudir de la seua millor oca-
sió a través Elhadji que, Raul,
sensacional com sempre, va
evitar. Callarisa va disposar
de la possibilitat local. A la
represa, tot va canviar. La
Rapitenca va poder ser més
vertical i va gaudir de més
arribada. Alexis va contribuir
amb la seua velocitat per l’es-
querra. Es va saber llegir
millor el partit. Javi Ramos va
tenir la primera ocasió clara. I
van haver-hi diverses arriba-
des. 
No obstant, el gol no es pro-
duia. I tot es podia complicar
amb l’expulsió de Raül
Teixidó. 
Zambrano i Ferran havien
entrat per donar-li més creati-
vitat al joc. I va ser un encert.
Ferran va demostrar que està
motivat i adaptat a  la nova
categoria. Amb confiança.
Fou descarat i ell va
començar la jugada del gol.
Bona passada amb profundi-
tat, sortida precipitada del

porter rival, assistència de
Javi Ramos i Ferran culmina el
que havia iniciat. 1-0. El
Júpiter va empènyer al final i
va tenir dues opcions. Però
els tres punts no es van
moure de la Devesa. 
Didac ha demanat la baixa i
ha fitxat amb el Vinaròs. 

Orgull rapitenc

La Rapitenca va guanyar
el Júpiter (1-0). Una
victòria molt treballada i
valuosa, per seguir
escal.lant en el que fins
ara, en sis jornades, es
pot considerar un inici de
lliga brillant.
Nou punts, dos gols
encaixats, i quatre jorna-
des seguides sense
rebre’n cap. Un bagatge
privilegiat i que reflecteix
el moment de l’equip, la
seua competitivitat i que,
si segueix amb aquesta
línia, permet somiar des-
pert. Es aviat, però
aquestes són les vibra-
cions. L’equip va ser
orgullós ia  la represa va
aconseguir un triomf
molt sofert.

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca, amb coratge, s’enlaira amb el triomf contra el Júpiter

M.V.

Acció del gol de Ferran, diumenge, contra el Júpiter (1-0). 

Canal TE

Es possible que hi hagin si-
tuacions que, per qui no estigui
ben endinsat en el món de l’es-
port, no es poden entendre.
Sentiments, passió i reaccions
que són producte de viure pro-
fundament el que fas, amb el
màxim sentiment i entrega. 

Per a més d’un el futbol (o
l’esport que sigui) és la seua vi-
da. Es exagerat però també és
la realitat. Els casos són multi-
ples i a cada club, presidents i
directius s’hi aboquen plena-
ment pels colors que senten.

La seua vida gira al voltant
del seu club. Pel matí quan es
lleven, durant el dia i fins la nit
quan marxen a dormir. Això si
poden fer-ho...Les families han
de tenir paciència i és d’espe-
rar que els agradi l’activitat es-
portiva perquè, si no, els pro-
blemes són evidents.

Ho he conegut des de molt
petit, directament. I això enca-
ra continua passant ara quan
sento directius: “si la dona se
n’entera que he avançat diners
de la meua butxaca per a po-
der pagar als jugadors, em fa
fora de casa”. Són diners que,

actualment, gairebé sempre es
recuperen. Però que parlariem
hores i hores de directius que
n’han posat en décades ante-
riors sense recuperar-los. No-
més per a poder contribuir a la
seua causa. 

I el més greu de tot és que,
quan passa el temps, ningú ho
recorda. I fins i tot aquests di-
rectius passen desapercebuts
quan, després de deixar els cà-
rrecs, van al seu camp. 

Encara que el més habitual
és que deixin d’anar.

La salut també ho nota. I es
podria comprovar. Els tècnics,
tot i que puguin tenir contra-
prestacions, també s’entre-
guen i, en la majoria dels ca-
sos, ho viuen de forma
apassionada. 

Per això poden passar situa-
cions com la de Nacho diumen-
ge, a Amposta. 
Depèn del passional que sigui
cadascú. I no ha de passar,
però ho podem entendre tots
els que realment ens lliurem en
cos i ànima amb el que fem.
Amb sentiment i passió per tot
el que vius. 

Només quan es viu 
es pot explicar

L’opinió de Michel

Va salvar un punt contra el Valls, gràcies a la millora del segon temps

L’Amposta es desplaça al camp del Sants
PRIMERA CATALANA. DIUMENGE A LES 12 SERÀ EL PARTIT

L’Amposta va empatar a ca-
sa contra el Valls (1-1) en una
jornada en la que es va pre-
sentar el futbol base del club. 

Era un partit que tenia, en
principi, diverses lectures. L’e-
quip ebrenc hi arribava des-
prés d’aconseguir dues victò-
ries seguides fora de casa. I
rebia un rival que no havia pun-
tuat: el Valls. El partit podia
ser trampa. I a la primera mei-
tat potser va ser-ho. El Valls,
amb les línies unides i amb un
doble pivot que asfixiava la
creació local, va poder llegir-lo
millor davant d’un Amposta

que volia però que no
podia. 

Els vallencs van tenir, a
més, més profunditat. I, amb
ella, més arribada. Jonatan,
sensacional, va evitar les re-
matades del conjunt visitant.
Però no va poder fer-ho amb
la del gol de Pinilla (37’).

A la represa, la decoració
va canviar. L’Amposta va pres-
sionar més amunt i, amb algun
rectoc tàctic, va gaudir de
més superioritat a la zona am-
pla. El Valls, a la vegada, va re-
plegar-se més enrera. 

L’equip de Nacho va dispo-
sar de més possessió i va in-
tentar buscar transicions pau-
sades, amb rotacions d’una
banda a una altra. Van haver-hi
arribades però mancava més
encert en les darreres passa-
des per a poder crear més pe-
rill.

Fins que en una acció de
manual, Dani Bel busca supe-
rioritat per l’esquerra, centra-
da milimètrica i rematada del

propi Dani, va produir-se l’em-
pat. Una gran jugada amb bo-
na execució. En els darrers mi-
nuts, l’Amposta va intentar-ho
però sense crear perill. El par-
tit va acabar amb empat a un
gol. Diumenge, l’equip del
Montsià visita el Sants (12 h).
Ahir havia de jugar a Jesús, en
festes. 

Nacho es recupera
L’ensurt del diumenge el va

generar el tècnic de l’Ampos-
ta, Nacho Pérez. Durant la
confrontació, per la forma en
la que ho viu i sentint el que fa,
va tenir un atac d’ansietat i va
necessitar ser assistit. Durant
la setmana es recupera. 

El Club Nautic Amposta comença la temporada

Festa del rem 2012
REM

El Club Nautic Amposta co-
mença la temporada 2012-
2013 amb la tradicional Festa
del Rem. La diada va iniciar-se
amb el tradicional enfrontament
esportiu en les regates socials
entre els “blancs” i els “negres”.
La pluja ha fet que l'enfronta-
ment es traslladés al gimnàs i
tot es va decidir en una emocio-
nant regata per relleus a l’ergò-
metre  on la victòria fou enguany
pel equip dels “negres”. A conti-

nuació es va celebrar l'assem-
blea ordinària, en la que la junta
directiva del Club Nautic ha infor-
mat als socis de la marxa de
l'entitat. Una reunió molt plàcida
gràcies als bons resultats espor-
tius i a la constatació de que el
trasllat a les noves instal·lacions
del Club Nautic Amposta s'ha
desenvolupat amb tota normali-
tat. Finalment els remers i els so-
cis, acompanyats per la Repre-
sentant Territorial d´Esports de

les Terres de l´Ebre, Cinta Es-
puny, el regidor d’Esports de
l´Ajuntament d´Amposta, Paco
Paz, i el Director Tècnic de la Fe-
deració Catalana de Rem, Bien-
venido Front, van fer un dinar de
germanor al Centre Esportiu Am-
posta Park, en el que es va efec-
tuar un reconeixement als re-
mers Lluis Roso i Aina Cid,
finalistes al mundial juvenil repre-
sentant a la selecció espanyola
de rem olímpic.

El tècnic Nacho, per la intensitat

en què viu els partits, va patir un

atac d’ansietat

EnsurtMorell-Ascó es va
ajornar per la pluja.

Probablement es jugui
el dia 31 a les 20 h.

Suspensió

Els rapitencs han rebut
dos gols en sis partits.

Arriben al descans amb
9 punts. Didac és baixa.

Fitxa amb el Vinaròs.

Fins el dia 21
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La Cava va vèncer el Cunit (1-
0) i referma la seua recupera-
ció, amb tres triomfs seguits.

No va ser un partit fàcil: “la
veritat és que el Cunit em va
agradar. Un equip ben posat i
que va jugar amb moltes ga-
nes. Ens ho va posar compli-
cat. Nosaltres no vam estar

bé, principalment perquè el ri-
val va ser molt incomode. Vam
haver de patir, amb inferioritat
numèrica en els darrers mi-
nuts, per conservar l’avantat-
ge”, deia Santi Forné, tècnic
del CD la Cava. 

Jaime, inspirat i motivat en
l’inici de lliga, va marcar el gol

que va valdre la victòria. Se-
gons Santi, “és d’aquells dies
en els que la conclusió positiva
és la victòria. Tres punts més
que donen confiança per afron-
tar el proper partit al camp del
Vilaseca, el líder, on anem amb
aquesta confiança i amb molta
il.lusió”. 

Jaime, altre cop
LA CAVA PATEIX PERÒ GUANYA

El partit entre el Roquetenc i el
Tortosa, de dissabte, era el pri-
mer que es disputava sobre la
gespa recentment resembrada
del camp. La pluja de la matina-
da del dissabte va comportar
que el camp estava tou i, si bé
es podia jugar perfectament, va
haver-hi entesa i comprensió al
plantejament del Roquetenc de

jugar en una altra data. El Torto-
sa va posar totes les facilitats,
“cal destacar-ho”, deia Vilchez,
president del Roquetenc. L’àrbi-
tre, tot i costar-li, va acceptar-ho
per l’acord entre clubs. Les con-
seqüències de la disputa del
duel haguessin estat greus per a
la gespa. La data escollida és el
dimecres 31, a les 20.30 h.  

El 31 d’octubre, a les 20.30 h., data
per a la disputa del derbi

ROQUETENC-TORTOSA

El Gandesa va perdre al
camp del Roda de Berà (1-0),
un partit, segons José Lorenzo
Diego, president del Gandesa,
que “era de zero a zero. El
camp estava molt malament,
per la pluja, i la pilota no corria
bé. Per això va ser un duel de
força, de lluita al centre del
camp, i de poques opcions. Ells
en van tenir una i van saber de-

fensar-se després. Nosaltres
vam intentar-ho i vam gaudir de
diverses arribades, fruit de la
pressió exercida. Però sense
encert en les darreres passa-
des”. Cal informar que el defen-
sa central Batalla es reincorpo-
ra al Gandesa. Es baixa, per
contra, Oscar Gilabert.

Finalment, informar que hi ha
malestar a la directiva, cos tèc-

nic i la plantilla perquè l’enllume-
nat encara no està enllestit i “el
compromís era que ho estés a
l’inici de temporada. Estan les
torres però no hi ha conexió
amb els problemes que suposa
per a entrenar”. 

El Gandesa recupera al defensa
central, Batalla

VA PERDRE A RODA (1-0)

L’Ampolla va perdre a SP i
SP (2-0) en un partit que va
complicar-se molt aviat quan
els locals van avançar-se en el
marcador (5’). Segons Cotai-
na, “vam anar a remolc i, en
general, vam fer un partit fluix,
tot i que cal dir que vam tenir
les nostres opcions clares per
haver pogut empatar, un d’Os-
car a les acaballes del primer

temps, i una altre d’Ivan, ja a la
represa. No obstant, ens està
costant fer gol, tot i tenir les
opcions per aconseguir-lo”.  El
SP i SP, a manca d’un quart
per al final, sentenciaria amb
el 2-0. Brigi va debutar amb
l’Ampolla.

Es la tercera derrota segui-
da per als ampolleros que diu-
menge rebran el Camp Clar,

en un partit en el que els tres
punts tenen molt de valor,
classificatoriament parlant,
per un costat, i per l’altre per
la confiança i no neguitejar
amb una nova jornada sense
aconseguir-la. 

L’Ampolla s’ha de refer contra el
Camp Clar, diumenge vinent

DERROTA A SP I SP

El Catalònia va vèncer el Calafell (3-1) en un partit de la seua lliga.
Dels que ha de buscar guanyar per fer-se fort i tenir avantatges, en
el cas de vèncer, amb els rivals que s’enfronta.

A més, el triomf era important considerant que era el primer.  I
que feia bons els empats anteriors, fora de casa.

El partit, marcant per la pluja i per un camp amb tolls, va ser pre-
sidit per la força. I el Cata, amb bona actitud, va saber sortir-se’n. I,
principalment, cal valorar la resposta al gol de l’empat visitant (60’).
Leandro (poc després) i Eugeni van decidir, avançada la represa,
amb el 3-1. Francesc havia fet el gol al primer temps. 

El Cata, a còpia d’orgull, coratge i il.lusió,
assoleix un triomf amb doble valor

VA DECIDIR A LA SEGONA MEITAT. 

R.-Bítem i Jesús i Maria van
empatar a dos gols. Un partit
de categoria superior, per la
qualitat, intensitat, alternati-
ves del joc i per l’emoció.

A l’inici, la igualtat va mar-
car el derbi. El Jesús i Maria
es va avançar amb una acció
marca de la casa que va sig-
nifica penal i expulsió d’Aa-
ron. Jesús ‘Panenka’ va mar-
car. En porta quatre. Fins el
descans, el partit ja va tenir
fisures. Geira, a través d’un
criteri general que l’àrbitre
no va mantenir després, fou

expulsat. El derbi estava
obert. El Jesús i Maria va tor-
nar a avisar i el R. Bítem va
gaudir de dues ocasions cla-
res, en botes de Javi Asín, un
jugador que està en un gran
moment, explotant, gràcies a
l’experiència, la seua gran
qualitat. A la represa, el par-
tit va ser excepcional. Es va
trencar del tot. Dos equips,
amb les seues armes, que
volien guanyar. Un contraa-
tac visitant va comportar el
0-2. Acció ben culminada per
Dani Decal. El partit no va

quedar sentenciat. Estava
esplèndit per a l’espectador.
Llaó va posar dins de situa-
ció el seu equip (1-2). Manel,
porter partidalenc, havia fet
dues intervencions abans. El
Jesús i Maria també contraa-
tacava....Potser als roigi-
blancs els va mancar saber
travar més el duel. Però no
era fàcil. No tenia frens. Jo-
ta, com sempre a punt, va
aprofitar una assistència de
Javi Asín, dins d’una escletxa
defensiva visitant produida
perquè el derbi estava boig. I

va fer el 2-2. Gran aportació
la de Jota, un gran jugador.
Així com Sebas, del Jesús i
Maria. Tot un pulmó. 

Estàvem en temps afegit i
no ho havíem vist tot. El Je-
sús i Maria va perdonar el 2-
3 amb una acció de Nico. Al
final, 2-2 que, pels mèrits
dels dos, va poder ser just.
Va ser un partit de poca im-
posició defensiva. Dels que
agraden. 

Un gran derbi.

R. Bítem-Jesús i Maria, quin derbi!
Gran partit, amb alternatives, ocasions i emoció. Al final, 2-2

ELS VISITANTS GUANYAVEN 0-2 A MANCA D’UN QUART

Llaó posava al seu equip dins del partit, amb el primer gol local.

CANAL TE

L’Alcanar va golejar el Camp
Clar (6-0). “La diferència, amb
partits anteriors, és que aviat
es va entrar la primera ocasió.
I, tot i tenir més, la veritat és
que vam ser més eficients”,
deia Alfons Royo, tècnic de
l’Alcanar.

Adria va marcar l’1-0. Manel

ampliava l’avantatge. L’Alca-
nar, ab el 2-0, era molt supe-
rior i s’imposava, creant altres
oportunitats fins que Adrià va
aconseguir el tercer gol, ja a
la represa. I en ple festival ca-
nareu, i sense partit, el Camp
Clar estava desbordat, Manel i
Chimeno van arrodonir la gole-

jada amb el 6-0.
Un resultat aplastant que

amplia la confiança d’un equip
que ha de seguir creixent. I
que pot fer-ho. Diumenge, der-
bi emotiu a Tortosa. Des de
l’any 81, l’Alcanar no visita
l’estadi tortosí. En aquella oca-
sió, a la Preferent, el partit va
acabar amb empat a un gol. 

Els canareus tenen vuit
punts i encadenen la segona
victòria seguida, després dels
dos empats inicials. 

L’Alcanar destrossa el Camp
Clar, fent-li un ‘set’

NO VA PERDONAR I....

L’Alcanar, amb la moral

pels núvols, tornarà al

camp del Tortosa,

diumenge (17 h), després

de 31 anys

Diumenge

Preocupació i malestar
perquè “ens van garantir
que l’enllumenat estaria
a l’inici de temporada i

no és així”

Malestar

El Jesús i Maria rebrà
diumenge el Catalònia

(16.30 h)

Proper partit

La Cava, amb nou punts,
visita el Vila-seca, equip

que ha guanyat els
quatre partits, que ha fet

deu gols i no 
n’ha rebut cap.

Proper partit

Falta gol. L’equip crea
opcions però no les

transforma

Costa
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El Perelló va guanyar el Deltebre (2-1). Segons Molinos, “al primer
temps no vam estar bé i ells, més ben posats, van jugar millor,
avançant-se en el marcador”. A la represa, deia Molinos, “vam sortir
més centrats i vam agafar la iniciativa, pressionant més amunt. Vam te-
nir, a més, encert en dues jugades i vam remuntar, assolint una victòria
molt treballada”. El Perelló creix. Mohedano, enlairat, va fer els dos
gols. Ja en porta set en quatre partits. La nota positiva és la continuïtat
de dos jugadors local de 16 anys: Eric i Oriol.

El Perelló és el líder, després de la
remuntada contra el Deltebre (2-1)

DIUMENGE, DERBI ESPECIAL A L’AMETLLA

El Pinell va obtenir un empat meritori a Camarles (2-2). Un empat que li
pujarà l’autoestima i més per la forma com va aconseguir-lo. Al primer
temps, els locals no van estar còmodes i el Pinell que “em va agradar,
ens va superar. Va estar millor col.locat, jugant amb més actitud”, deia
Bartolo, tècnic del Camarles. Camarero, de penal, establia el 0-1. La ju-
gada malaurada fou la lesió del porter pinellà Marc, al colze. Partit aturat
i, sense porter suplent, el tècnic Pachan a la porteria. A la represa, el Ca-
marles va remuntar amb els gols de Roger i de Dani Fluixà (de penal) -Pa-
chan va estar a punt d’aturar-lo-. Oriol, al turmell, i Alex, al genoll, amb as-
sistència afortunada d’un metge pinellà- van ser les altres lesions greus
pels visitants que van viure un partit accidentat. L’equip, minvat, no podia
fer més canvis amb tanta lesió. I amb, deu, va empatar. Meritori. Gol de
Sergi. El Camarles va estar un xic acomodat. Per acabar, des de Camar-
les, es desitjava “la ràpida recuperació dels jugadors lesionats. Va ser un
partit correcte i aquestes jugades foren producte d’accions fortuïtes”.

Pachan, l’heroi del partit a Camarles

ES VA POSAR SOTA ELS PALS, AL MINUT 30

L’AMETLLA REACCIONA PERÒ NO POT EMPATAR

El Flix va assolir la golejada de
la jornada, guanyant a l’Horta
per 7-2. El partit només va
tenir igualtat en 30 minuts, els
que van transcòrrer fins el pri-
mer gol, de penal, del flixan-
cos, obra de Fontana. L’1-0 va
donar confiança al Flix i va
generar fisures al conjunt de la
Terra Alta. L’Horta no està
tenint fortuna amb les baixes i,
entre lesions i sancions, estava
molt minvat. També cal dir
que, arran de l’1-0 va donar
moltes facilitats. I el Flix, amb
gent ràpida entrant de la sego-
na línia, va fer mal.

Abans del descans, Jacob
obria el ‘hat-trick’, amb el 3-0.
A la represa, no va haver-hi
més història. Imposició local i
feblesa de l’Horta. Jacob mar-
cava el 4-0 i després seria l’e-
quip visitant, amb un autogol
de J. Manuel, qui reduia distàn-
cies. Mesegué, aprofitant una
brillant jugada de Jacob, esta-
blia el 5-1. L’Horta aconseguia
el segon gol arran d’una bona
jugada, amb bona passada
interior i culminació de Miquel.  
Jacob, rematant una centrada
des de la dreta, i Fontana,
completaven la golejada. 

El Flix referma les expectatives
Goleja a un Horta minvat per les baixes (7-2)

TERCERA CATALANA

En solament quatre jornades es pot clarificar
tota una temporada. Vostès diran, per suposat
que no! Impossible. Resten 30 jornades, 90
punts en joc. Doncs jo els vaig a demostrar que
això no és cert. Sóc un estadístic, historiador
del futbol i amant de les dades a les que expri-
meixo, analitzos i intento veure en elles la màgia
del futbol. Dos i dos fan quatre i si algú pensa el
contrari, no segueixin llegint aquest article.
Entrem en matèria. Segona catalana, el campió ja està escrit. Els tres
equips que ocuparan les tres primeres places estan definits i el que
serà el subcampió, al 80% de possibilitats, també. Jornada 4 de la
temporada passada. Era líder el Roquetenc, segon el
Torredembarra; tercer, el Morell i l’Alcanar, quart. Salou i la Cava en
les següents posicions. A la jornada 34, tres dels equips que hi esta-
ven en la jornada 4, van quedar en les sis primeres posicions. Això
va ocòrrer fa un any, fa dos, tres, quatre, cinc i sis (aquest estudi el
tindran penjat a Icompeticion el diumenge la nit). I ha ocorregut en les
últimes 25 temporades. El 50 % d’equips que estan ara en els sis
principals llocs, ho estan al final entre els sis. Un matís, un any, dos,
un altre, tres, fins un any van ser-ne cinc. El promig són tres, la mei-
tat. Seguim amb aquest estudi. Les últimes sis temporades, els que
posteriorment van ser subcampions, solament en dos, El Catllar
(06/07) i R. Bítem (09/10) no estaven en les principals posicions a
la quarta jornada. Però sempre el campió està en les sis primeres
posicions en la jornada 4, solament en una estava en la número 6,
en la jornada 4, 07/08, el Torreforta. Posteriorment va ser-ne el cam-
pió. Però compte amb la dada de la resta de campions. En la passa-
da estava tercer el Morell, la 10/11, el Valls estava primer en la jor-
nada 4, 09/10, Reddis, quart, 08/09, Camp Clar, segon, 06/07,
Roquetenc, primer. O el que és el mateix, el campió, en la jornada 4,
dos cops estava en els primers lloc, segon, una; tercer, una; quart,
una i en una altra sisè. I això ens dóna el següent promig. El campió
sempre està en les primeres sis places a la jornada 4. La resta no
compten. El líder en la jornada 34 està situat en un promig de posi-
ció 2,83, o sigui, entre els tres primers. Què ens diu l’anàlisi de les
últimes sis temporades en comparació a aquesta? La primera i van
així vàries temporades que el líder és un equip del camp de
Tarragona, la segona que el campió ja està escrit, tan cert com que
Moisés va escriure els Manaments. Del Roda, Vilaseca, Alcanar,
Jesús i Maria i la Cava, un dels sis serà el campió, i amb un 80% un
dels sis serà subcampió. A la resta, solament els queda un 20 % amb
dret a ascens o promoció. I dels equips d’aquestes terres, Alcanar,
Jesús i Maria, la Cava, els tres són màxims aspirants per a l’ascens.
Mare meua, la Cava i Jesús i Maria, què interessant! Lluitant per l’as-
cens tots dos!. Possibilitats que en les primeres posicions estiguin la
resta d’equips ebrencs?. A la primera, cap. A la segona, solament un
20 %, i del lloc 3 al 6 optarien Catalònia, Remolins-Bítem, l’Ampolla i
Roquetenc. Aquests no ho tindran fàcil. I solament ens queda el
Gandesa i Tortosa que podrien optar a cotes més altes; per a l’as-
cens impossible. Al subcampionat, poques possibilitats. Vostés es
diran que aquest estudi no és fiable. Doncs amics lectors, el promig
de les últimes sis temporades està clar i de les últimes 25 més del
mateix. I com a mi m’agraden els reptes, veurem en la jornada 17
com està la classificació en comparació a la jornada 4. I en la de final
de temporada, i tornaré a recordar aquest estudi. I per a demostrar
que hi ha un index d’errada solament del 5 %, una cosa és el futbol,
un altra les estadístiques profundes analitzades. Si algú té dubtes
d’ell, miren les últimes 25 campanyes. Ho estudien i traguin les seues
conclusions, les meues estan aquí, clares i amb dades. Dels tres
equips ebrencs, Alcanar, Jesús i Maria i la Cava, un d’ells potser a la
jornada 34 no estigui entre els sis primers llocs. Els tres opten a l’as-
cens si el promig d’on es trau el campió és el tercer. La Cava opta
per l’ascens però en contra porta 21 temporades amb l’intent.
L’Alcanar, quart, porta anys intentant assolir la fita. Ultimes tres cam-
panyes, dos tercers llocs, un sisè. J. i Maria cada any bat un rècord.
Campió de Segona regional fa tres temporades, sisè en fa dues, la
passada tercer i en aquesta si  mirem l’estadística de rècord d’aquest
conjunt cada any, toca ser primer o segon. Al més de novembre,
com sempre, els avançaré qui serà el campió. Ho porto fent quatre
temporades. Quatre encerts totals. Igual en aquest campanya fallo i
aquesta estadistica me l’he de menjar amb sigrons en la jornada 34.
Qui no arrisca, no guanya. Jo des del meu granet d’humilitat he apor-
tat una estadística demoledora per a demostrar que en tan sols qua-
tre jornades es pot fer una gran radiografia del que potser la jornada
final. I aquesta és la meua aposta personal. Jornada 34, dels actuals
sis principals llocs, fins la jornada 34, Camp Clar no estarà. Roda de
Berà, sí. Vilaseca un 50%, la Cava, Alcanar, Jesús i Maria, dos d’ells
segur, garantit. Concluons, serà campió Roda o Vilaseca o un equip
ebrenc. Ja tenim la gran travessa per a la jornada 34. Però compte
a la dada, el 20 % de possibilitats dels equips dels llocs 7 al 18è, exis-
teixen.
TERCERA CATALANA, I SI EL FLIX S’ESCAPA?
Quatre jornades en aquesta categoria i ja solament queden dos imba-
tuds perquè vegin l’igualada que serà aquesta campanya. Aquesta
setmana, Camarles i la Sénia van fer partits fluixos. El Perelló perdia

Segona catalana: ja sabem el campió
i el subcampió. Els seus noms, aquí

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Guille, amb molta qualitat, va fer el 2-0 amb una vaselina de fora de l’àrea.

CANAL TE

L’Ulldecona decideix 
en quatre minuts al primer temps

L’Ulldecona va guanyar l’Ametla (3-2), amb hat trick de Santi. El primer
gol arribaria al minut 20. La Cala, però, reaccionaria, gol de Rullo. No
obstant, quatre minuts de desconcert calero (36 i 39) van comportar
que els locals encarrilessin el duel. Amb el 3-1, a la represa, el partit
va tenir poc ritme, el joc fou travat. L’Ulldecona va posar molta gent
per darrera de la pilota i va saber refredar-lo. L’Ametlla faria el segon,
però sense poder empatar. Els caleros estan minvats per les baixes. 

MARC ALEGRE PODRIA NO SEGUIR A L’ALDEANA

Morat signa el segon triomf de l’Atlas
L’Atlas va guanyar l’Aldeana en un partit en què, per actitud i coratge,
va fer més mèrits que el rival. Morat va fer l’1-0 quan l’Atlas, al primer
temps, estava millor. L’Aldeana, però, va gaudir de la seua gran ocasió
amb un penal que va aturar el porter local. A la represa, amb l’1-0, l’Al-
deana va dominar davant d’un Atlas que va cedir metres però que va
saber defensar-se. La victòria, segona en la lliga per als de Sergi Cid,
esl dóna tranquil.litat i confiança. De l’Aldeana, dir que Marc Alegre po-
dria deixar l’equip per decisió pròpia. 

DOS GOLS A LA REPRESA

Gilabert impulsa al S. Bàrbara, al derbi
El Santa Bàrbara es va emportar el derbi contra la Sénia (2-1). Els pla-
ners ja van estar més ben posats al primer temps, tot i que no van trans-
formar les ocasions. A la Sénia li va costar entrar en situació. A la repre-
sa, amb l’entrada de Gilabert, el Santa Bàrbara va resoldre. Carlos va
fer l’1-0. I, poc després, arran d’un penal indiscutible, va marcar el 2-0.
La Sénia va intentar reaccionar però, tot i aconseguir el 2-1, i tenir una
altra opció, no va poder amb la bona feina defensiva dels planers. Victò-
ria merescuda. Xavi Gilabert ha deixat l’equip.

L’OLIMPIC PROGRESSA. GOLEJA EL TIVENYS

Pol (2) i Barceló (2) lideren el triomf

L’Olímpic va golejar el Tivenys en un partit que va estar igualat als
primers minuts. Però arran del primer gol de Pol, el Tivenys va per-
dre pistonada defensiva i els morencs van anar guanyant metres,
Poc després, Pol aconseguia el segon gol que encarrilava la victò-
ria local. Ruben Barceló sentenciava amb el 3-0 i feia que  la sego-
na part fora més fracturada si bé l’Olímpic no va perdre l’ordre de-
fensiu. Barceló va aconseguir el 4-0, a poc del final. Debut d’Oscar
Lleixà amb l’Olímpic. 

RÈCORD DE CANVI D’ORDRE D’UN PARTIT

El Sant Jaume esclata contra el Vilalba (5-1)
El partit s’havia de jugar a Vilalba, per la resembra del de Sant Jau-
me. Així existia l’acord. Però, per les pluges, dissabte des de Vilalba
ja van veure que no es podria jugar. I es va parlar amb el Sant Jau-
me per a poder disputar-lo en un altre camp, mantenint l’ordre del ca-
lendari inicial. El Sant Jaume va parlar amb el Jesús i Maria i dispo-
sava de camp. La Federació es va moure aviat i el partit que es va
poder jugar.

Dir que el Vilalba va començar amb més força però, amb els mi-
nuts, el Sant Jaume va reaccionar i va obtenir una victòria convin-
cent, que li mancava per a la confiança. I va tenir més opcions. Ma-
nel (3), Robert i Ivan van marcar. Ricard va fer el de l’honor visitant.

al primer temps però al segon Mohe va remuntar, ¿depenen molt d’aquest jugador? Ja porta set gols i si segueix així arribarà als 40 gols. M’agrada cada
cop més el Flix. Han entrat molts jugadors nous en el bloc que s’està formant. Va remuntar contra el Deltebre i l’Ametlla i aquesta setmana va fer un recital
amb un Jacob que se’n surt altre cop.  Es de sorpresa veure a un Olímpic que és gairebé un conjunt nou, tan amunt. I a l’Ametlla, baix. Les lesions no l’a-
companyen i és un equip molt jove. Dels quatre favotits que vaig pronosticar s’han posat Ulldecona i Olimpic. Més salsa, doncs. Un Ulldecona que li va mar-
xar Pau a al Sénia i han trobat petroli amb un Santi pletòric. Vaig dir que l’Atlas podria ser un equip revelació i està a la meitat de la taula mentre que el Pinell
és cuer. Qui t’ha vist i qui et veu? Va empatar de forma meritoria a Camarles, però mereixia guanyar. I viu un malson amb les baixes. 14 jugadors implicats
entre sancions i lesions.

                                       



DIVENDRES 5
D’OCTUBRE
DE 2012

diarimés
ebreppuubblliicciittaatt

15www.mesebre.cat

El dolor de coll i esquena és un senyal que alguna cosa està malament
REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

Quan la teva columna vertebral té equilibri, la nostra
experiència es traduïda en una bona salut amb més
energia i menys dolor. La Doctora en Quiropràctica
Rebecca Jackson especialitzada en la salut de la
columna vertebral i del sistema nerviós, Rebecca
Jackson, doctora en quiopràctica, detecta i rectifica
les vèrtebres malament aliniades amb les seves
mans. Es una forma suau i específica per retornar
ĺ equilibri a la teva esquena. Al llarg de la vida, la nos-
tra esquena ha rebut moltes formes diferents
d'estrès, el físic i l'emocional. Aquest estrès afecta
l'estructura de la nostra columna vertebral i el seu
delicat sistema nerviós. Per tant això sovint pro-
dueix dolors i desequilibrat (vertebral subluxacions).
La Quiropràctica és molt afectiva en la solució dels
següents problemes:

Dolor de Coll, Cap, Migranyes, Marejos i
Vertigens:
Una disfunció a la zona cervical alta no solament pot
produir dolor i contractures de coll, sovint afecta a
l'equilibri, reduiex el teu moviment i la postura del cos.

Dolor d'Espatlles, Braços, i Mans
Braquialgia, tendinitis, parestesis, formiguejos, mol-
tes són les dolències provocades per subluxacions
(desplacaments vertebrals) a les zones cervicals o
dorsals.

Dolor d'Esquena, lumbàlgia, ciàtica, i hèrnies
Discals:
Quan una vèrtebra està mal col·locada, la resta és
mou per contrarestar aquesta dolenta posició. Amb
el temps, tota l'ésquena és desalinia i comencen a
aparèixer dolors freqüents que causin contractures
i irritació del nervi ciàtic.

Benestar i salut
Quan la columna vertebral està lliure de subluxacions
i no hi ha estrès sobre el sistema nerviós, tot el teu cos
sent més energia i tens més vida. El cos funciona en
el seu millor moment com un cotxe ben afinat!!
La quiropràctica és la tercera professió sanitària al
món. La Doctora Rebecca Jackson ha cursat 5 anys
d'educació superior universitària en l'estudi d'aquesta
ciència. La Doctora Rebecca Jackson amplia l'expe-
riència, treballant molts dels símptomes.

FES LA PRIMERA CONSULTA AVUI, PER LA MEITAT DE PREU
PREU CONSULTA: 70€. PROMOCIÓ AQUEST MES 35€.

ANÀLISI DE LA POSTURA I DE L'EQUILIBRI
DETECCIÓ DE SUBLUXACIONS

EXAMEN NEUROLÒGIC I ORTOPÈDIC ESPECÍFIC DE LA QUIROPRÀCTICA
UN INFORME COMPLET SOBRE L'ESTAT DE LA SEVA COLUMNA VERTEBRAL

REBECCA JACKSON DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA
EBRECLÍNIC CENTRE MÈDIC - C/ARGENTINA, 25 - 2on, TORTOSA TEL. 977 448 095
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Dani Bel, culminant una bona jugada, va marcar el gol de l’Amposta.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

L’Amposta va salvar un
punt en la recta final del

partit, contra el Valls,
diumenge passat (1-1)

Quarta jornada
PRÒXIMA JORNADA (dia 21)  

Manlleu-Castelldefels
Santboià-Palamós
Vilafranca-Balaguer

Figueres-Vic
Cornellà-Olot

Gavà-Pobla Mafumet
Muntanyesa-Europa

Gramanet-Rapitenca
Júpiter-Vilassar
Terrassa-Rubí

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Cornellà 6 6 0 0 16 1 18
2. Olot 6 5 1 0 10 2 16
3. Pobla Mafumet 6 4 1 1 8 4 13
4. Europa 6 3 2 1 7 4 11
5. Figueres 6 3 1 2 9 8 10
6. Rapitenca 6 2 3 1 4 2 9
7. Manlleu 6 2 3 1 6 6 9
8. Santboià 6 2 3 1 6 7 9
9. Vilafranca 6 2 2 2 3 3 8
10. Castelldefels 6 2 2 2 6 8 8
11. Gavà 6 2 1 3 9 7 7
12. Rubí 6 1 3 2 3 4 6
13. Vic 6 1 3 2 3 4 6
14. Gramanet 6 1 3 2 2 6 6
15. Vilassar 6 1 2 3 3 7 5
16. Muntanyesa 6 1 2 3 4 9 5
17. Palamós 6 1 1 4 6 10 4
18. Júpiter 6 1 1 4 4 8 4
19. Balaguer 6 1 1 4 5 10 4
20. Terrassa 6 0 3 3 3 7 3

Tercera divisió RESULTATS
5a jornada, 3a divisió
Manlleu-Terrassa 1-1
Castelldefels-Santboià 1-1
Palamós-Vilafranca 0-1
Balaguer-Figueres 3-2
Vic-Cornellà 0-1
Olot-Gavà 2-1
Pobla-Muntanyesa 3-1
Europa-Gramanet 1-1
Rapitenca-Júpiter 1-0
Vilassar-Rubí 0-0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Campredó-Flix (16 h)
Horta-Ulldecona (16.30 h)

Diumenge
Camarles-S. Bàrbara (16.30 h)

la Sénia-Atlas (17 h)
Aldeana-Móra la Nova (16.30 h)

l’Ametlla-Perelló (16 h)
Deltebre-Sant Jaume (17 h)

Vilalba-Olimpic (16.30 h)
Pinell-Tivenys (16.30 h)

RESULTATS

4a jornada Tercera catalana

Camarles-Pinell 2-2

Santa Bàrbara-la Sénia 2-1

Atlas-Aldeana 1-0

Móra Nova-Campredó sus

Flix-Horta 7-2

Ulldecona-L’Ametlla 3-2

Perelló-Deltebre 2-1

Sant Jaume-Vilalba 5-1

Olímpic-Tivenys 4-0

Tercera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Perelló 4 10 6 10

2. Flix 4 14 5 9

3. Olimpic 4 11 4 9

4. Ulldecona 4 8 5 9

5. Camarles 4 8 3 8

6. la Sénia 4 6 3 7

7. Atlas 4 6 6 6

8. Deltebre 4 6 7 6

9. S. Bàrbara 4 7 9 5

10. Sant Jaume 4 9 8 4

11. Campredó 4 4 7 4

12. Horta 4 8 12 4

13. Vilalba 4 2 8 4

14. Aldeana 4 6 7 3

15. Móra Nova 4 3 5 3

16. L’Ametlla 4 6 9 3

17. Tivenys 4 7 13 3

18. Pinell 4 5 9 2

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Deltebre-Xerta (16 h)
Roquetenc-Arnes (16.30 h)
R. Bítem-la Galera (18.30 h)

Diumenge
Alcanar-Godall (16 h)
Bot-Corbera (16 h)

Ginestar-Tivissa (16.30 h)
Batea-Muntells (16.30 h)

Catalònia-Benissanet (17 h)

RESULTATS

4a jornada, Quarta catalana

Alcanar-Catalònia 1-0

Godall-Muntells 7-2

Batea-Roquetenc 2-2

Arnes-R. Bítem 1-4

la Galera-Bot 2-5

Corbera-Jesús i Maria 5-1

Xerta-Ginestar 2-4

Tivissa-Benissanet sus

Deltebre, descansava

Quarta catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 4 18 3 10

2. Batea 4 11 5 10

3. Catalònia 4 10 5 9

4. R. Bítem 4 8 3 9

5. Alcanar 4 6 1 9

6. Bot 4 11 8 7

7. Roquetenc 4 9 8 7

8. la Galera 4 8 10 6

9. Benissanet 4 5 1 4

10. Godall 4 11 10 4

11. Jesús i Maria 4 6 10 3

12. Ginestar 4 6 10 3

13. Xerta 4 7 12 3

14. Arnes 4 4 9 3

15. Deltebre 4 3 11 3

16. Tivissa 4 2 7 0

17. Muntells 4 5 17 0

PRÒXIMA JORNADA 
Andorra-Morell

Santfeliuenc-Vilanova

Viladecans-Torreforta

Sants-Amposta Diu 12 h

Vista Alegre-Valls

Martinenc-Tecnofutbol

Ascó-Tàrrega Diu 12 h

Cervera-Reddis

Igualada-Torredembarra

RESULTATS

4a jornada, Primera catalana

Igualada-Vista Alegre 2-1

Torredem.-Martinenc 0-2

Tecnofutbol-Andorra 2-0

Morell-Ascó sus

Tàrrega-Santfeliuenc 1-1

Vilanova-Viladecans 0-2

Torreforta-Cervera 1-2

Reddis-Sants 2-2

Amposta-Valls 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Viladecans 4 7 0 10

2. Santfeliuenc 4 6 3 10

3.  Ascó 3 10 2 9

4. Andorra 4 5 3 9

5.  Amposta 4 7 2 7

6. Martinenc 4 8 4 7

7. Vilanova 4 4 4 7

8. Cervera 4 6 6 6

9. Torreforta 4 4 5 6

10. Sants 4 8 7 5

11. Tàrrega 4 6 6 5

12. Reddis 4 5 7 5

13. Morell 3 3 6 3

14. Igualada 4 4 8 3

15. Tecnofutbol 4 2 9 3

16. Vista Alegre 4 5 9 2

17. Valls 4 3 6 1

18. Torredembarra 4 2 8 0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Cunit-Salou (17 h)
Calafell-Roquetenc (17 h)

Diumenge
Tortosa-Alcanar (17 h)
SP i SP-Catllar (11.30 h.)

Vilaseca-la Cava (17.15 h)
Cambrils-Roda Berà (12 h)
Gandesa-R. Bítem (17 h)

Jesús i Maria-Catalònia (16.30 h)
Ampolla-Camp Clar (16 h)

RESULTATS

4a jornada, Segona catalana

SP i SP-Ampolla 2-0

Catllar-Vilaseca 0-2

la Cava-Cunit 1-0

Salou-Cambrils 0-2

Roda Berà-Gandesa 1-0

R. Bítem-Jesús i Maria 2-2

Catalònia-Calafell 3-1

Roquetenc-Tortosa sus

Alcanar-Camp Clar 6-0

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1.Vilaseca 4 10 0 12

2. Roda Berà 4 6 2 10

3. la Cava 4 6 4 9

4. Alcanar 4 11 4 8

5. Jesús i Maria 4 8 4 8

6. Camp Clar 4 4 8 7

7. Cambrils 4 4 3 6

8. Catllar 4 2 4 6

9. SP i SP 4 5 9 6

10. Catalònia 4 5 4 5

11. R. Bítem 4 6 6 4

12. Cunit 4 5 6 3

13. Gandesa 4 2 5 3

14. Ampolla 4 3 7 3

15. Tortosa 4 4 5 2

16. Calafell 4 4 8 2

17. Roquetenc 4 4 6 1

18. Salou 4 3 7 1
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BILLAR

El passat dissabte 29 de setembre, els Taus van vèncer a l'INEF de Barcelona per 22-17
en el darrer matx de preparació abans de l'inici de la lliga, on els ebrencs debutaran
aquest cap de setmana davant el BUC, una institució del món del rugby català, fundat l'any
1929. El camp de la pista d'atletisme d'Amposta, conegut popularment com el
“Serengeti”, rebia per fi l'anhelada pluja i oferia un aspecte immillorable per a la pràctica
del rugby. Amb el camp humit, tou i sota una suau i constant pluja els dos equips van ofe-
rir un espectacle esportiu d'alt nivell: un partidàs.  
I en el que va haver-hi remuntada a la segona part “màgica” capgirant el marcador en tres
assajos i una transformació. 

Victòria dels Taus en el darrer partit de la pretemporada

El passat diumenge dia 23
de setembre va tenir lloc a
la seu del Casal Tortosí una
trobada billarística entre
L'Esplai de La Caixa
d'Ulldecona i el Club de
Billar Cantaires Ebre-Delta.
Es van disputar cinc parti-
des de les quals tres van
ser de modalitat lliure i dues
a tres bandes. Cal destacar
que entre els jugadors
d'Ulldecona hi havia Pere
Arnau, veterà billarista de 1ª
categoria nacional, que
compta al seu palmarès,
entre altres títols, amb diver-

sos campionats d'Espanya i
una medalla de bronze
aconseguida amb el combi-
nat espanyol al Pentathlon
d'Europa disputat a
Dinamarca l'any 1989. Els
resultats de les partides de
modalitat lliure (60 caram-
boles a un màxim de 50
entrades) van ser:
Secundino Sabaté
C.B.C. Ebre-Delta 55
Joaquín Homs
Esplai Ulldecona 25
Andrés Matas
Esplai Ulldecona 43
J. Manel Adell

C.B.C. Ebre-Delta 29
Joan Martínez
C.B.C. Ebre-Delta 60
Manuel Martorell Esplai
Ulldecona 27
Pel referent a les disputades
a tres bandes (20 carambo-
les a 50 entrades)
Pere Arnau
Esplai Ulldecona 20
J. A. Prieto
C.B.C. Ebre-Delta 10

Joan Garrido
C.B.C. Ebre-Delta 18
Carlos Forcadell Esplai
Ulldecona 14

Trobada al Casal tortosí
L’Handol Tortosa
Hidrocanal va començar la
temporada amb un empat
a la pista del Gavà (25-25).
L'inici tortosí en la màxima
competició de l'handbol
femení a Catalunya es va
desenvolupar en una jorna-
da marcada per la forta
pluja, desplaçant-se en dis-
sabte la nit a la difícil pista
de l'Handbol Gavà.  Les
inclemències del temps
també es van viure dins el
pavelló, patint inundacions
en els vestidors i entorn de
la pista. 
Molt ambient i amb molt
públic a la graderia.
L'equip tortosí va sorpren-
dre les locals amb un inici
de partit molt fort i ràpid,
amb avantatge al marca-
dor, una defensa ben posi-
cionada i un contundent i
ordenat a l'atac. Les locals
no van reacciones fins a la
meitat de la primera part,

que, amb un enduriment
defensiu combinat amb
una excessiva permissivitat
arbitral, va provocar la ces-
sió de les ebrenques del
control del marcador. Al
minut 28, una sortida desa-
fortunada de la portera de
l'equip tortosí fou sanciona-
da amb l'expulsió amb tar-
geta roja, cosa que oca-
sionà el debut de la jove
portera juvenil del H.
Tortosa: Nerea Cardona,
que, tot i la seva joventut i
inexperiència en la catego-
ria, va tenir una actuació
destacada.
L'inici de la segona part fou
massa dubitatiu, davant la
dura defensa del Gavà les
tortosines van tardar en
tornar a concentrar-se arri-
bant a una diferència màxi-
ma de quatre gols.
Progressivament, les visi-
tants van millorar clara-
ment en tàctica ofensiva i

van anar ordenant la defen-
sa, tancant línies fins arri-
bar a una molt bona defen-
sa. La disciplina de les tor-
tosines va conduir-les fins
l'empat final. Repartiment
de punts i satisfacció per la
superació de les diverses
dificultats sofertes.
Aquest diumenge, dia, 7
d'octubre, a les 11 h., inici
de la temporada a casa al
pavelló de Ferreries contra
l'Handbol Vilamajor, equip
que puja després de que-
dar campió de la  Primera
Catalana, classificant-se
invicte després d'una tem-
porada espectacular.
Alineació: Paula Estorach i
Nerea Cardona a la porte-
ria; Mireia Andreu, Jenifer
Cornejo, Aida Rieres, Núria
Albacar, Paula Alcaide,
Jèssica Bertomeu, Maria
Valldepérez, Cinta Gisbert,
Eryka Sigüenza i Gisele
Angel.

HANDBOL

Empat a Gavà
Handbol Gavà-Tortosa Hidrocanal, 25-25

Més de 500 participants
van prendre part en la 'V
Cursa i Caminada Popular
de la Ràpita', organizada
por los Fondistes. 
La cita va constar d’una
carrera de 10 quilòmetres i
d’una marxa de 4 no com-
petitiva. La general mascu-
lina de la part competitiva
va estar dominada per
Xavier Queral (Delta Spa
Amposta), que va marcar

un temps rècord de 32.54,
seguit de Josep Maria Lluís
(Trail Roquetes) i de Marc
Treso (36.29). D’altra
banda, en la categoria
absoluta femenina, les tres
millors van ser, per aquest
ordre, Esther Estefania
(Atlético Renteria) (45.06),
Andrea Moldova (indepen-
dent) (45.43) i Alba
Sanchez (independent)
(46.34). 

En l’àmbit local, els tres pri-
mers en masculina foren
Víctor Arenas (Fondistes
rapitencs), Antonio Garriga
(independent) (38.30) i
Laureano Panisello (inde-
pen) (38.36) i les tres
millors fèmines Carmen
Reverté (indep) (51.10),
Maria José Sanz (indep)
(52.49) i Anna Fernandez
(Centre Excursionista la
Foradada).

El Corbera va golejar el Jesús
i Maria i ja s’ha situat com a
líder (5-1). El resultat final,
però, és enganyós perquè
fins al 72, l’empat regnava al
marcador. Marc va fer l’1-0 i
Alex, del Jesús i Maria va
empatar a la represa. Fidel i
Quique Cornejo, en un minut
fatídic pels visitants (73 i 74)
van encarrilar el triomf local.
Fidel completava el hat trick
amb dos gols més.
El Batea va empatar contra el
Roquetenc, un partit en el
que dominava 2-0 amb els
gols d’Aleix i Adrià. Però el
Roquetenc, a darrera hora,
va saber refer-se i va igualar
el marcador a travès de

Gerard i Bruno.
El R. Bítem va golejar al camp
de l’Arnes amb les ‘dianes’ de
Lluís, Sisco Faiges, Jordi
Bausells i Ibra.
El Bot també va vèncer amb
solvència, en aquest cas a la

Galera. Cal destacar el triomf
del filial de l’Alcanar contra el
del Catalònia en un partit
intens, incert i amb moments
de tot. 1-0.
A la foto, una imatge d’arxiu,
del partit R.-Bítem-Batea. 

QUARTA CATALANA

El Corbera trepitja amb força

El passat 22 d'Octubre el
Centre Esports Tortosa va
presentar  tots els equips
del club, un total de 10
equips repartits en totes les
categories, des d'infantils
fins a sènior tant en mascu-
lí com en femení, a més a
més, enguany,  l'escola del
club (EH Cucafera) comp-

tarà amb un benjamí i un
aleví mixt.
Més de 200 persones es
van passar pel pavelló per a
veure aquest acte on diver-
sos equips van poder dispu-
tar alguns partits.
El dissabte passat el sènior
masculí va debutar amb un
victòria ajustada en l'inici de

la 3a preferent. L'equip
local és va imposar per un
25-24 a l'H. La Garriga-
Diselmàtic.
Aquest cap de setmana és
disputaran les fases de
classificació per a 1a cata-
lana on un any més els
equips juvenil i cadet mas-
culí hi participaran.

HANDBOL

Presentació Centre Esports Tortosa

ACTUALITAT

V Cursa i Caminada Popular de la Ràpita
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
ZAIDA ARDIT, DEL CLUB PATÍ L’ALDEA, VUITENA AL CAMPIONAT D’EUROPA A PORTUGAL

Zaida Ardit és d’Amposta i
té 17 anys. La seu passió
és el patinatge. I té grans
aptituds. Ho demostra el
seu palmarés. Entre d’al-
tres èxits, ha estat campio-
na provincial, de
Catalunya, d’Espanya,
d’Europa (amb 12 anys) i
darrerament, per primer
cop, va participar a
l’Europeu de la seua cate-
goria, acabant en una vui-
tena plaça. És una espor-
tista ebrenca d’elit. I avui
és Crac de la setmana de
Més Ebre. 
Més Ebre: Vuitè lloc al
campionat d’Europa.
Satisfeta?
Zaida Ardit: La veritat és
que sí. Ha estat una expe-
riència sensacional, amb
les companyes i per la
forma en què ho he viscut,
sent conscient de les difi-
cultats que hi ha per arri-
bar fins allí. A nivell espor-
tiu, en la competició curta
penso que vaig estar força
bé. En llarga vaig cometre
algunes errades i hagués
pogut anar millor. Però
sent el primer cop que hi
prenia part en un Europeu
d’aquesta categoria, el
cert és que la valoració
que faig és positiva, sem-
pre pensant que es pot
millorar.
P: En un esdeveniment
com aquest, pesa la por
escènica?
R: Sí, si no hi haguessin
nervis abans de començar,
no significaria que estaria
el suficientment concentra-
da, així mateix m’ho diu
també l’entrenador.
P: La part tècnica és
important, però també ho
és l’animica per a poder

patinar i fer-ho de la forma
plantejada?
R: Es evident. El treball
físic és important. També
el tècnic, però el psicolò-
gic és vital per sortir a la
pista en les condicions
necessàries i òptimes d’à-
nim.
P: I ara què. Quin és el pro-
per repte?
R: Seguir treballant per
perfeccionar en tots els
sentits. Em faria il.lusió
poder arribar al Mundial,
en categoria júnior, però
tinc clar que no és gens
fàcil poder ser-hi. Ho inten-
taré.
P: L’afició al patinatge,
d’on radica?
R: De petita, amb sis anys,
anava a veure el meu
germa, als entrenaments,
quan jugava a futbol. I veia
a noies, a la pista, pati-
nant. Vaig arribar a casa un
dia i vaig dir-los-ho als
meus pares que volia pro-
var-ho. Em va agradar i
des de llavors fins aquí,  de
l’Amposta a ara que estic
al Club Patí l’Aldea. 
P: Qui ha influit més?
R: Els meus pares em van
animar des de l’inici i
també  he de destacar al
meu entrenador, indispen-
dable per haver pogut arri-
bar on ho estic fent.
P: 17 anys, complicat
poder compaginar els
estudis amb l’exigència de
la competició d’elit?
R: El cert és que hi ha
moments en què es fa dur,
però treballes pensant que
pots millorar i arribar a
competir en un Europeu,
com el que recentment va
celebrar-se a Portugal,
poder viure aquesta expe-

riència, és la millora
recompensa a totes les
hores de treball i sacrificis
que s’han de fer.
P: Parles de sacrificis. Han
de ser molts, perquè pot-
ser no pots fer les matei-
xes activitats que compan-
yes o amigues de la matei-

xa edat. Poca discoteca....
R: Es així, però com t’he
dit, l’esforç si té una
recompensa en forma de
resultats és fa més supor-
table. I, de moment, he tin-
gut la sort de tenir aques-
tes recompenses. 

Avui divendres (22.50 h),
l’entrevista a Zaida Ardit 

la podran veure al 
Canal Terres de l’Ebre
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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
ASCÓ

Ajuntament C/ Hospital, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n

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
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

MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
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
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
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
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
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

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

Alcanar- Les Cases
LES CASES DÀLCANAR
Tel./Fax 977 73 76 39
turisme@alcanar.cat

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

Tel.  977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74

www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

TURISME

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7  1º
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar) 

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV

Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06
Fax 977 70 33 41

www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

nització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5

AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventall-

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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GASTRONOMIA

Plat de la setmana.

INGREDIENTS:

• 225 gr. De xocolata negra

• 225 gr. De sucre

• 210 gr. De mantega

• 6 Ous

• 90 gr. De farina

• 10 gr. De cacau pur

• Motlles de flam

PROCEDIMENT:

Es baten els ous en un bol gran.
Desfem la xocolata negra i la mantega, per exem-

ple al micrones.
S`afegeix al bol, la xocolata, la mantega, el sucre,

la farina i el cacau.
Es remena tot bé fins que quedi uniforme.
S`agafen els motllos, i s`unten amb mantega, per

després poder desmotllar millor.
S`omplen els motllos  amb la massa del bol, i es

posen al congelador almenys un dia.
Quan es vulguin servir, es treuen del congelador.

S`escalfa el forn a 250 graus, i es deixen coure du-
rant 10-15 minuts a 200 graus.

Es desmotllen i s`acompanyen al plat amb una
branca de menta.

«Primentons i Tomates». Avui: Coulant de xocolata  
BAR BUSS - SANT CARLES DE LA RÂPITA 
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí    

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

Franch Franch, Mª Teresa   

Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Pujol - Pons  

Crta de Grao, 49 (Amposta) 977700483

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/.

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat per núvols alts i prims, sobretot al sud del país i
durant la tarda. No obstant això, fins a mig matí i de nou a la nit hi haurà
alguns intervals de núvols baixos al litoral i prelitoral, mentre que a migdia
creixeran núvols d'evolució diürna al prelitoral.

Precipitacions
No s'esperen precipitacions.

Temperatures
Lleugerament més altes. Les mínimes voltaran entre 5 i 10 ºC al Pirineu, enter
10 i 15 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral nord, entre 12 i
17 ºC a la resta del prelitoral, i entre 14 i 19 ºC al litoral. Les màximes esta-
ran entre 23 i 28 ºC al Pirineu, Prepirineu i al litoral, i entre 25 i 30 ºC a la
resta del país.

Visibilitat
Bona. Malgrat això, hi haurà alguna boira matinal a fondalades i planes de l'in-
terior, i algunes boirines a punts del litoral i el prelitoral.

Vent
De matinada i fins a mig matí i a la nit el vent serà de terral fluix al litoral i
fluix i de direcció variable a la resta de Catalunya. Al centre del dia s'imposarà
el vent de component sud fluix en general amb cops moderats al litoral.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En l'esfera  sentimental , procura  no cedir   a
una  seductora  invitació  que pot   posar  la
teva  estabilitat  emocional  en risc  , cuida  el
que tens ,és molt valuós. 

Taure
20/4 al 19/5

En  els assumptes  de cor , evita  deixar-te  dur
per impulsos  que no  tenen  raó  de ser: una
percepció  equivocada  pot  fer  que prenguis
decisions  equivocades.

Bessons
20/5 al 21/6

T'has  tancat  en el  teu interior  i no vols  sor-
tir: confiar en la teva intel·ligència emocional
resultarà  decisiu, només  així  resoldràs  el
dilema  amorós  que t'amoïna.

Cranc
22/6 al 21/7

Les teves  perspectives amoroses  prometen
una bona  sortida   als conflictes, només  hauràs
de ser  sincer amb  la teva parella  i expressar-
li el que sents.  

Lleó
22/7 al 22/8

Les emocions  s'escalfen  durant la jornada  i
apareixen  discòrdies per vells  problemes  , no
culpis  a la teva  parella  per no entendre't, en
ocasions  la culpa  és teva. 

Verge
23/8 al 21/9

Dons celestials  t'ajuden  a suavitzar  una situa-
ció  sentimental  que pot  derivar  en una  lliçó
benèfica: la parella donarà  pas al compromís
i la sensualitat . 

Balança
22/9 al 22/10

Influències  astrals  faran  que puguis  tancar
velles  ferides i obrir  un nou  panorama  sen-
timental , el teu  estil  de seducció  es guan-
yarà  els cors  que t'envolten.

Escorpí
22/10 al 21/11

Necessites  una mirada  autocrítica  davant
de fets  que afecten  l'harmonia  en la pare-
lla:  una nova  inspiració  t'ajudarà  a gaudir
de noves  satisfaccions . 

Sagitari
21/11 al 21/12

Arribaran bons  moments  per als amants, la
complaença i confiança mútua  afavoreixen
la relació; dedica't  al plaer  d'estar  amb el
teus  éssers estimats. 

Capricorn
21/12 al 19/01

No deixis que t'afectin  les actuals  problemes
familiars , necessites un ambient  de
tranquil·litat  per gaudir  els teus  nous  èxits en
el camp  laboral  i social. 

Aquari
20/1 al 18/2

La rutina  en la teva vida amorosa  repercutirà
en el teu ànim  de manera  negativa, apareixen
senyals  de desgast  en la parella , dedica'ls
l'espai  que necessiten.

Peixos
19/2 al 20/3

En el terreny  de l'amor, una energia  desbor-
dant  i sensualitat  a ple proposen  una  troba-
da  amorosa  d'alt  voltatge  i gran  connexió
emocional , aprofita-la  , és el teu dia. 

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

28º 15°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .  Te l :
607538304

Carrer  Trafa lgar.
Local comercial en
l 'avinguda principal
de Les Cases
d'A lcanar.  Façana
a c r i s t a l a d a .
Totalment condicio-
nat. Ideal com ofici -
na o per a desenvo-
lupar  act iv i ta t  de
cara al públ ic.  Tel:
610203144

La Sen ia .  P laça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal  parel les,
consta de menjador
amb sort ida balco-
nada,  cu ina inde -
pendent  equ ipada,
lavabo amb dutxa
reformat ,  hab.
doble  i  hab ind. En
el centre La Senia.
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

Ul ldecona. Local en
l loguer o venda de
35m_,  re format ,
amb aparador  a l
carrer, sòl de par-
quet i  bany, total -
ment equipat, Ideal
per of icina o boti -
ga.  S i tuat  en e l
carrer  Ma jor
d 'U l ldecona.  Te l :
977743399

Deltebre. Casa de 2
plantes reformada,

3 habitacions, men-
jador d'esti l  rúst ic
amb xemene ia ,
cuina off ice, bany,
àmpl ia  terrassa i
m a g a t z e m .
Del tebre.  Zona La
Cava .  145 .000 Û .
Tel: 607538304

C a s t e l l ó .  A v g d a .
S a n t  P e re  3 1 .
L o c a l  c o m e rc i a l
de  70  m_  ap rox .
mo l t  bé  s i t ua t  en
Grau  de  Cas te l l ó .
D i v i d i t  e n  àmp l i a
s a l a  d ' a t e n c i ó  a l
p úb l i c ,  despa t x  i
l a v a b o ,  p a rq u e t .
A p a r a d o r  a  2
c a r re r s .  P re u  d e
l l o g u e r  9 0 0 Û .
P re u  d e  v e n d a :
1 8 6 . 0 0 0 Û   Te l :
977252727

Deltebre.  Zona La

Cava,  avgda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144
- La Senia. Ocasió!
Es ven edif ici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
hab i tac ions i  amb
cu ina equ ipada.
Preparats  per  a
vendre o l logar.
98 .000 Û .  Te l :
607538304 (pre -
guntar por Eva)

Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
t ipus de negoc i .

Ub icac ion immi l lo -
rab le .  Poss ib i l i ta t
de venda o l loguer.
Tel: 977249700

Miami P lat ja.  Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m_. A 5 min. de
la plat ja. Preu immi-
l lorab le .  215.000Û
Tel: 977249700 

VENDA X A L E T
OBRA NOVA ALS
PILANS 500 M2;
GARATGE.  BARBA-
COA.  PARCEL.LA
810 M2 ACABATS
DE 1ª QUALITAT. 4
H., 2 SUITTES AMB
VESTIDOR. PISCINA
I JACUZZI

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

Edif icat l 'any 2005
120 m2 amb 4
hab., 1 bany 1 aseo
o P a r c e l . l a
val lada 4.400 m2.
Piscina. + 6 jornals
d'ol iveres

199.000€ Û  
977 44 38 79

VENDA XALET 
ALS REGUERS
Parcel. la 500 m2
Habi ta tge 90 m2
amb 4 hab., 1 b.
Piscina, Terrassa

220.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
AL CAMÍ DEL CÉLIO
Parcel. la de 1.000
m2. 2 hab., 1 bany.
Bassa gran.
Reformat

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

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 cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304
La Ràpita. C/ Gorria. 

Local comer-
cial i oficines
amb soterra-
ni i altell. En
l loguer al
millor carrer
de la pobla-
ció.

610203144 MOLT
PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

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

Pep Carcellé.
Filòleg. Classes particulars català

tots nivells. Traduccions.
Mòbil: 678722881. La Ràpita.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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La seva aventura literària
com ell bé diu, li arranca
des de ben jove "fent el
servei militar", cap allà el
1977. Però un fet inespe-
rat, el naixement del seu
fill el 1987, serà el deto-
nant per començar a utilit-
zar l'escriptura com mitjà
de canalització de diver-
sos sentiments després
que una negligència mèdi-
ca, en el part, provoqués
que el seu fill vingués al
món amb paràlisi cerebral.
Des d'aquell mateix ins-

tant, la vida d'Eusebi i la
seva dona va canviar radi-
calment, primer perquè
eren pares primerencs i
ningú els va explicar que li
passava al seu fill. Va ser
després de moltes visites
al pediatra que un dia els
hi van dir que el seu fill
tenia problemes seriosos i
que mai podria dur una
vida com la dels altres
nens. Sense voler quedar-
se en la part més "tremen-
da" dels fets, ell i la seva
parella van dedicar totes
les seves forces a què el
seu fill tirés endavant i ho
fes de la manera més feliç
possible. És en mig de tot,
que Cañellas s'adona que
necessita exterioritzar el
que sent d'alguna manera,
per tal de no petar. I és així
com arriba el seu primer
llibre en solitari "En pròpia
piel" i uns quanta anys més
tard "Reflexiones en voz
baja". El propi autor, expli-
ca com el fet d'escriure
aquests llibres li va perme-
tre ajudar a altres perso-
nes que es trobaven en
situacions molt similars a
la de la seva família: "va
ser molt positiu". De fet, ell
mateix reconeix que al
principi la ràbia i la foscor
el van invadir, i que "el
temps m'ha donat clare-
dat". És aquesta claredat
el que l'autor intenta trans-
metre als seus lectors.
Cañellas vol estar allí, amb
les seves experiències,
per tal que aquestes ser-
veixin d'ajuda a altres. A
"Itinerarios de sueños per-

didos" fa un viatge a tots
aquests sentiments, per
transmetre un missatge
tranquil·litzador "ara el nen
té 25 anys, als meus ulls
és normal i el més impor-
tant per a nosaltres és que
sigui feliç". Ens situacions
com aquestes hi ha molts

elements que entren en
joc, i molts els sentiments
d'una persona que es
poden veure afectats. 
És per això, que Eusebi
recorda com aquesta
experiència "em va unir
més a la meva dona".
Reconeixent però que en

molts casos és al contrari.
Per tot plegat, en aquesta
presentació del dissabte,
Cañellas amb "Itinerario" i
acompanyat de mestres
en el camp de l'educació
especial com Marga
Merlos o testimonis, com
el de Manolo Celma, lesio-

nat medul·lar i pare d'un
noi amb paràlisi cerebral,
vol reconèixer que "ha
estat el pas del temps, qui
l'ha fet entendre que la
ràbia no pot velar la nostra
vida, i els més important,
les nostres ganes de
viure".

L’«Itinerari» d’Eusebi

Demà dissabte, 6 d'oc-
tubre, la Biblioteca
Comarcal Sebastià
Juan Arbó d'Amposta
acull la presentació del
llibre "Itinerario de sue-
ños perdidos" d'Eusebi
J. Cañellas a partir de
les 18 hores. Aquest
escriptor ampostí,
anteriorment, ja havia
publicat "En propia
piel" (1999) i
"Reflexiones en voz
baja" (2005). Amb el
pròleg a càrrec del
"Pare Jony" l'obra que
ens presenta Eusebi
Cañellas aquest cop és
com la vida "un lloc on
plorem, riem, sofrim,
caiem i ens aixequem,
ens recolzem en els
altres, gaudim, ens pro-
tegim, compartim i
estimem...".

L’ampostí, Eusebi J. Cañelles, ens presenta el seu últim llibre «Itinerario de sueños perdidos»
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