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L'Ajuntament de Tortosa sig-
narà en els pròxims dies un
protocol d'intencions per
adquirir la Clínica Terres de
l'Ebre, l'antiga Aliança.
L'anunci, fet per l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, garanteix
la continuïtat del centre i dels
serveis assistencials, tant
públics com sobretot privats,
que ofereix en l'actualitat, així
com els 121 llocs de treball.
L'adquisició es farà a través
de la societat municipal Gestió
Sanitària i Assistencial de
Tortosa (GESAT), i la clínica
estarà gestionada a través del
grup Sagessa, que a Tortosa
ja s'encarrega de la gestió de
l'Hospital de la Santa Creu de
Jesús. L'acord, que serà efec-
tiu a partir de l'1 de gener, fa
que l'Aliança passi a ser un
equipament públic. P3

L’Ajuntament de Tortosa compra l’Aliança

El grup municipal d'Esquerra d'Amposta ha fet balanç de les promeses electorals a les quals va recórrer l'alcal-
de Manel Ferré abans de l'entrada en funcionament de l'eix comercial Futuro Ciudad Amposta, ubicat al costat de
la plaça de la Castellania. Per al portaveu del grup municipal, Adam Tomàs, 'CiU ha deixat a l'estacada les empre-
ses que van apostar per aquesta iniciativa privada que comptava amb el beneplàcit de l'equip de Govern de la
ciutat. CiU no pot pretendre ser partícip d'un projecte, fer-se la fotografia i després desentendre-se'n al·legant que
les dificultats que pateixen els comerços instal·lats allà no van amb ells'.                                                           P5

Dures crítiques a CiU Amposta pel projecte comercial Futuro Ciudad Amposta

Terres de l’Ebre. Prop de 300 persones
tallen l'Eix de l'Ebre a Tortosa per protestar
contra les retallades.

P6

Esports. La Rapitenca, després de dues
setmanes de descans, torna a la competició
diumenge vinent, visitant el camp de la
Gramanet (11.45 h).                                     P10

Terres de l’Ebre. El veïnat d'Ascó decidirà
part del pressupost de 2013. L'Ajuntament
repeteix els Pressupostos Participatius iniciats
el passat exercici.  P8Av
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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.

6.000 exemplars 

Ho hem sapigut aquesta setmana. L'Ajuntament
de Tortosa signarà en els pròxims dies un proto-
col d'intencions per adquirir la Clínica Terres de
l'Ebre, l'antiga Aliança. 
L'adquisició es farà a través de la societat muni-
cipal Gestió Sanitària i Assistencial de Tortosa
(GESAT), i la clínica estarà gestionada a través
del grup Sagessa, que a Tortosa ja s'encarrega
de la gestió de l'Hospital de la Santa Creu de
Jesús. L'operació suposa un canvi en la titularitat
de la Clínica, que passarà a ser totalment públi-
ca, però no dels serveis assistencials que pres-
ta. Així, es mantindrà l'atenció als mutualistes de
l'Aliança -només a les Terres de l'Ebre n'hi ha uns

6.000-, també es continuarà prestant servei a
prop de 80 mútues privades; i també s'atendran
a usuaris de la sanitat pública que es deriven a
aquest centre, gràcies a l'acord que hi ha amb el
Servei Català de la Salut. S'afirma que el gruix
d'usuaris continuarà sent de l'àmbit privat ja que
és l'únic centre que hi ha entre Tarragona i
Castelló, i aquest acord li dóna “estabilitat de
futur”. Fa anys que el grup l'Aliança ha anat
venent actius i clíniques d'arreu del territori i, en
algun moment, també ha perillat el centre de
Tortosa. “La situació era incerta a mig i llarg ter-
mini, i ara li assegurem el futur i els llocs de tre-
ball”.

Editorial

Una compra per garantir continuïtat

Entre les dades que es publiquen darrera-
ment pels organismes oficials, ja sigui
Idescat, SOC, etc., hi ha  algunes que em
deixen realment  sorprès per les seves
conseqüències cara a la població, trencant
tota la teoria keynesiana de creixement
econòmic i la demostració de la perversitat
de la seva aplicació per part dels poders
polítics. Aquesta teoria ja era criticada pels
seus defectes per l'economista austríac
Frederich Von Hayek, premi  Nobel  d'eco-
nomia l'any 1974 i professor i amic de
LLuc Beltran, nascut a Alcanar  i rapitenc
d´adopció, essent un dels millors econo-
mistes del segle XX a Espanya, conjunta-
ment amb un altre català i amic personal ,
Joan Sardà. 
Com deia al principi, existeixen  una sèrie
de dades estadístiques que em sorprenen
per la  seva forta correlació, que són la
taxa  d'atur i  l'endeutament  públic. On a
més endeutament, més atur. Aquesta
correlació a nivell estatal és fàcil de com-
provar diàriament als mateixos diaris o tele-
notícies en què mensualment ens recorden
com puja l'endeutament  i, tot seguit, ens
informen que l'atur va cap amunt.
Tanmateix, algun lector podria dir que la
dependència entre les variables atur-endeu-
tament és inversa, és a dir, a més atur més
endeutament.  I les raons serien òbvies:
més atur, menys ingressos, més presta-
cions socials a càrrec de les arques de
l'Estat, més dèficit finançat amb deute
públic... Però la sorpresa salta quan analit-
zem aquestes mateixes variables a nivell
de municipis, és a dir, nivell d'endeutament
municipal i taxa d'atur. Llavors és quan tro-
bem que les poblacions en què l'endeuta-
ment municipal és més baix,  la taxa d'atur
també és més baixa. L'explicació és molt

clara: si existeix endeutament, la partida
pressupostària  de despesa corrent que es
podria gastar en béns i serveis  dins del
municipi es redueix per pagar amortitza-
cions i interessos. Això afecta a l'activitat
econòmica local, destruint ocupació i
empreses.
La conclusió és que les polítiques de crei-
xement per crear ocupació a  base de
l´endeutament  de les administracions són,
senzillament,  unes bombes de rellotgeria,
tenint  en  compte que a curt termini podrí-
em crear llocs de treball, però a la llarga en
destruiríem més . És a dir, pa per avui i fam
per a demà. 

Joan Baptista Forcadell Bayarri -Regidor
d'Hisenda i Mitjans de Comunicació de

l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita

Menys deute, menys atur

Opinió

L'EMD de Bítem, organitza
des de l'any 2008 la Fira
de la Clementina, una fira
que es troba inscrita al
catàleg de fires de la
Generalitat de Catalunya,
la qual ens facilita la difu-
sió tant a nivell territorial
com arreu del país.
La Fira de la Clementina va
sorgir per tal de complir un
objectiu imprescindible per
al desenvolupament local
del nostre poble:
-Promocionar i donar a
conèixer el producte típic
de la nostra terra.
-Dinamitzar l'activitat
comercial i turística del
nostre poble.
Durant la 1a. edició, cele-
brada el 2008 i gràcies a
la col·laboració de la
Diputació de Tarragona, a
través de l'Organisme
Autònom de
Desenvolupament Local,
que impulsa el projecte
Productes Locals de
Qualitat (PLQ), es va editar
la publicació “La
Clementina a taula” , on us
apropa a la història, la tra-
dició i el vincle que existeix
entre el territori i aquest
fruit. Així mateix podreu
trobar informació sobre els
beneficis i l'aportació de
nutrients i vitamines que
podem obtenir amb un
consum regular.
La Fira de la Clementina
està destinada a la pobla-
ció de les Terres de l'Ebre
i als possibles compradors
i visitants per tal d'oferir
l'oportunitat de contacte
amb altra gent i empreses

externes.
La celebració de la 5ena.
fira es realitza el 19, 20 i
21 d'octubre, des d’avui
divendres al diumenge. En
aquesta data s'inicien la
majoria de varietats prime-
renques, i per tant, l'època
en que el fruit es troba en
les condicions òptimes.
El que pretenem en aques-
ta fira, és que tingui caràc-
ter popular, amb la partici-
pació de tot un conjunt de
gent que voluntàriament
participa en l'organització
de la fira i també de totes
les entitats i comerços del
poble, per tal d'aconseguir
que sigui un lloc de dina-
mització de la nostra acti-
vitat.
Esperem que tots aquells
que ens visiteu durant
aquests dies us ho passeu
el millor possible i gaudiu
de totes les activitats que
a l'entorn de la fira s'orga-
nitzen, com la 3a. Festa
dels tres tombs que tindrà
lloc diumenge al matí i a la
vegada pugueu contem-
plar i degustar tota la nos-
tra gastronomia.

Josep Cugat Ginovart

Alcalde President de l'EMD
de Bítem

Fira de la Clementina 
de Bítem

Opinió
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D'aquesta manera, l'històric
centre hospitalari, situat al
barri de Ferreries, passaria
a ser un equipament públic
cent per cent i entra a for-
mar part de la xarxa de
salut pública de Tortosa i
les Terres de l'Ebre. Aquest
dimarts a la nit, el consell
d'administració de GESAT
ha aprovat la signatura d'un
acord d'intencions amb
L'Aliança. Finalitzat aquest
consell d'administració, l'al-
calde de Tortosa i president
de GESAT s'ha reunit amb
els comités d'empresa de
l'Hospital de la Santa Creu
de Jesús i amb el de la
Clínica Terres de l'Ebre, així
com amb la direcció d'a-
quest últim centre, per
informar-los dels detalls d'a-
questa operació.

L'alcalde, Ferran Bel, ha
explicat que aquest projec-
te, que s'autofinançarà a
llarg termini, es duu a terme
"per garantir la continuïtat
de la clínica i del servei,
tant en l'àmbit privat, inclo-
sos els mutualistes de
l'Aliança i els d'altres

mútues privades, com en
l'àmbit públic. També es
garanteix el manteniment
de la globalitat dels llocs de
treball", uns 120 en total.
L'Ajuntament encarrega al
Grup Sagessa la gestió de
la Clínica Terres de l'Ebre a
través d'una societat de

nova creació. Aquesta ope-
ració comportarà la trans-
missió de la propietat i la
possessió de tots els actius
de la Clínica Terres de
l'Ebre. La contraprestació
en concepte d'activitat s'ha
fixat en 1 milió d'euros,
mentre que l'import d'adqui-

sició de l'immoble és de
6,5 milions d'euros.
Ambdues quantitats es
faran efectives en un preu
ajornat.Bel ha afegit que
aquesta és una gran notícia
per a Tortosa i per a les
Terres de l'Ebre, a més de
ser una operació beneficio-

sa per a totes les parts.
"Per a l'Aliança perquè li
permet garantir l'assistèn-
cia als seus mutualistes, i
des del punt de vista de
l'Ajuntament perquè asse-
gurem la continuïtat de la
Clínica, els llocs de treball i
complementem l'oferta
sanitària existent". L'alcalde
ha dit que tot el procés
compta amb el vist-i-plau de
la Generalitat i ha volgut
reconèixer el treball del per-
sonal de la Clínica Terres de
l'Ebre: "si aquesta operació
és avui viable és gràcies a
la feina que han fet els pro-
fessionals de la Clínica en
els últims anys". De la seva
banda, el director general
de Sagessa, José Augusto
García Navarro, ha fet una
valoració molt positiva d'a-
quest acord. "Que es confiï
amb el Grup Sagessa per a
gestionar un equipament
com a aquest, per a nosal-
tres representa una fita
molt important".
Actualment, el Grup
Sagessa gestiona 5 hospi-
tals d'aguts, 5 àrees bàsi-
ques de salut, 7 punts de
rehabilitació, 6 equips d'a-
tenció domicliària, 10
residències d'avis, 14 cen-
tres de dia, fan 12.000
valoracions/any de
dependència, i tenen 1.500
places d'escola bressol.
Així mateix compten amb
3.500 professionals pre-
sents en 89 centres de tre-
ball diferents. 

L’Ajuntament de Tortosa adquirirà la 
Clínica Terres de l’Ebre a través de GESAT

L'Ajuntament de
Tortosa, mitjançant la
societat municipal
Gestió Sanitària i
Assistencial de Tortosa
(GESAT), signarà en els
propers dies un protocol
d'intencions per tal d'ad-
quirir la Clínica Terres
de l'Ebre, que passaria a
ser gestionada pel Grup
Sagessa, actuals ges-
tors de l'Hospital de la
Santa Creu de Jesús,
amb efectes a 1 de
gener de 2013. 

L’Equipament passaria a ser un equipament públic cent per cent

Entrarà a formar part de la xarxa de salut pública de la capital del Baix Ebre i de tot el territori

REDACCIÓ

Ferran Bel, alcalde de Tortosa, ahir al programa ‘Dixa’m Vore’, de Canal TE. 
MARIANO LALANA

ACTUALITAT

               



DIVENDRES 19
D’OCTUBRE

DE 20124

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

Els trets més significatius
són l'actualització a l'IPC inte-
ranual (3,1%) de les taxes i la
congelació dels impostos,
excepte l'IAE que aplica l'IPC
i l'IBI Rústica que puja sensi-
blement el tipus amb una
repercussió molt limitada
sobre els afectats, de menys
de sis euros/any per al 80
per cent dels casos. El crei-
xement d'ingressos es justifi-
ca en base a la lluita contra
el frau fiscal, amb diverses
situacions que generen la no
tributació. Les noves orde-
nances es presenten en un
context d'adversitat, un any
més, en la situació econòmi-
ca, amb les restriccions
generades pel Pla d'Ajust
impulsat pel Govern de

l'Estat i per la voluntat de no
incrementar la pressió fiscal
al ciutadà. En el cas dels
impostos, l'IAE s'actualitza al
3,1% de l'IPC internanual
(agost 2011-agost 2012) i
es mantenen les bonifica-
cions. Pel que fa a l'IBI es
congela excepte el de
Rústica, que té un increment
del tipus del 0,978 al 1,037.
Aquest increment té unes
conseqüències molt minses
per al contribuent: per al
31% dels afectats suposarà
un augment de menys d'1
euro anual, per al 54% de 2
euros o menys, i per al 80%
representarà un increment
inferior a 6 euros/any.
L'impost de Plusvàlues es
congela i es modulen les
bonificacions per transmis-
sió per causa de mort
segons la capacitat econò-
mica del contribuent. En el
cas de l'ICIO, el tipus queda
congelat, els mòduls s'actua-
litzen a l'IPC, i s'introdueixen
nous mòduls per regular
millor les instal·lacions en via

pública per les companyies
subministradores de ser-
veis. Pel que fa a les
taxes, en general s'actua-
litzen a l'IPC mentre que
s'està a l'espera de la

resolució del Tribunal
Suprem sobre la taxa per
la utilització privativa o
aprofitaments especials
del domini públic local a
favor d'empreses explota-

dores de serveis de sub-
ministrament d'interès
general. 
Es va obtenir el suport del
PP i la resta de grups van
votar en contra.

L'Ajuntament de
Tortosa ha aprovat les
Ordenances Fiscals
per a l'exercici 2013.

Imatge d’Arxiu del Ple de Tortosa.

Cedida

El delegat territorial del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, ha
presidit la constitució del
Grup de Treball BCN World,
una oportunitat de negoci

per a les Terres de l'Ebre.
A més a més, hi ha partici-
pat el director de la
Càtedra d'Economia Local i
Regional de la URV, Juan
Antonio Duro, com a direc-

tor del Pla Estratègic de les
Terres de l'Ebre.
D'altra banda, per part dels
sectors socioeconòmics
de les Terres de l'Ebre hi
formen part els presidents

de l'Associació
d'Empresaris de les
Comarques de l'Ebre
(AECE), Emili Castellà; de la
Cambra de Comerç de
Tortosa, José Luis Mora, i
de PIMEC, el delegat
Joaquim Monllau; junta-
ment amb els delegats sin-
dicals d'UGT, Wifredo Miró,
de CCOO, Josep Casadó, i
d'USOC, David Queralt. Un
cop constituït el Grup de
Treball es reunirà de mane-
ra periòdica, després del
període electoral actual, i
decidiran les accions que
cal implementar per vendre
els actius econòmics i per-

sonals de les Terres de
l'Ebre. En aquest sentit,
algunes de les propostes
que ja s'han posat sobre la
taula, tot i que encara per
definir, són la creació d'un
clúster d'empreses cons-
tructores per treballar en la
primera fase de construc-
ció de les zones temàti-
ques del BCN World;
també han proposat
implantar cursos de forma-
ció sobre temes com l'hos-
teleria, les llengües estran-
geres, les noves tecnolo-
gies o el manteniment
d'instal·lacions, entre d'al-
tres.

Un Grup de Treball es reunirà per
decidir les accions per vendre 

el territori ebrenc
Dins el projecte del Barcelona World

La Regió Sanitària de les
Terres de l'Ebre ha fet
balanç aquest dimecres
de la reorganització feta fa
un any dels punts d'aten-
ció continuada dels
Centres d'Atenció Primària
(CAP) del territori. En glo-
bal, les visites en aquests
punts, coneguts com a
urgències, s'han reduït un
20%, sent especialment
rellevant la dada del CAP
del Temple a Tortosa on
les atencions s'han reduït
en un 50% de gener a
agost d'enguany, compa-
rant-ho en el mateix perío-
de de l'any anterior. També
s'han reduït les urgències
al CAP de Deltebre, un
27,3%, tot i assumir les
incidències nocturnes de
Sant Jaume d'Enveja. 

Balanç en 
l’àmbit sanitari

El Departament
d'Agricultura calcula haver
aconseguit eliminar fins un
90% dels exemplars de
caragol maçana que hau-
rien estat introduïts mit-
jançant un "sabotatge" a
l'hemidelta dret de l'Ebre
fa dues setmanes.
L'operatiu del
Departament i la
Comunitat de Regants de
la Dreta acaba aquest
dijous de revisar 975
quilòmetres de canalitza-
cions a més d'uns 13.000
punts d'entrada i sortida
de l'aigua dels arrossars.
Fins aquests moments,
amb l'assecament selec-
tiu de canalitzacions,
s'han localitzat 178 exem-
plars i 86 postes. 

Agricultura
elimina el 90% 

del caragol
maçana

L’Ajuntament de Tortosa congela 
impostos i actualitza les taxes a l’IPC

El ple es va celebrar aquest passat dilluns

ACTUALITAT
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Per al portaveu del grup
municipal, Adam Tomàs,
'CiU ha deixat a l'estacada
les empreses que van apos-
tar per aquesta iniciativa pri-
vada que comptava amb el
beneplàcit de l'equip de
Govern de la ciutat. CiU no
pot pretendre ser partícip
d'un projecte, fer-se la foto-
grafia i després desenten-
dre-se'n al·legant que les
dificultats que pateixen els
comerços instal·lats allà no

van amb ells'.
Des d'Esquerra d'Amposta
valorem molt negativament
les estratègies que ha
seguit la regidoria de
Comerç per connectar la
ciutat amb aquest nou eix
comercial. Tant la senyalit-
zació horitzontal a les vore-
res com la instal·lació de
tòtems amb el lema
'Amposta, capital comercial
de les Terres de l'Ebre' no
han servit per a res. En
aquest sentit, Adam Tomàs
ha anunciat que 'hem entrat
una instància a l'Ajuntament
reclamant una valoració tèc-
nica de l'impacte d'aquesta
campanya que ens va supo-
sar una despesa de 19.000
euros'.  D'altra banda, l'abril
d'enguany, l'Ajuntament
d'Amposta es feia ressò
mitjançant el seu portal web
que l'empresa promotora
del centre Futuro Ciudad
Amposta estava estudiant la
possibilitat d'instal·lar dife-
rents equipaments lúdics
per dinamitzar aquesta

zona comercial de la ciutat.
El promotor deia que havia
avançat a l'alcalde Manel
Ferré que s'estava estu-
diant la possibilitat de cons-
truir-hi una sala de bingo,
així com dues sales de cine-

ma i una pista de kàrting.
Però totes aquestes iniciati-
ves fan olor de fum. Segons
Adam Tomàs, «Futuro
Ciudad Amposta hauria de
ser més clar davant la ciuta-
dania i explicar quina és la

seva situació econòmica
real. Perquè, segons la
informació a la qual ha tin-
gut accés el nostre grup
municipal, Futuro Ciudad
Amposta té els comptes
embargats».

El grup municipal
d'Esquerra d'Amposta
ha fet balanç de les
promeses electorals a
les quals va recórrer
l'alcalde Manel Ferré
abans de l'entrada en
funcionament de l'eix
comercial Futuro
Ciudad Amposta, ubi-
cat al costat de la
plaça de la
Castellania. 

ERC acusa Ferré de “sortir a la foto i ara no voler-ne saber res”.
Cedida

El passat dimarts 16 d'octubre, a l'edi-
fici dels Serveis Agraris d'Alcanar es va
celebrar la jornada “Competitivitat agrà-
ria i funcionament dels mercats: pre-
sent i futur per a les terres de l'Ebre“,
un acte que va tenir un gran èxit de par-
ticipació del món agrícola de les comar-
ques de l'Ebre. 

Es va ressaltar la importància dels pro-
ductes agraris de les Terres de l'Ebre
sobre la producció catalana, i la neces-
sitat d'agrupar els productors per
poder aprofitar les oportunitats que ofe-
reixen els mercats internacionals, on
els nostres productes tenen un reconei-
xement important. 

Jornada Agrària a Alcanar
A càrrec del Director General d’Alimentació, Domènec Vila Navarro

El Punt Tic torna a estar
obert al públic, després
que l'Àrea de Promoció
Econòmica hagi signat un
conveni amb l'empresa
Codi Binari amb l'objectiu
de reobrir el servei, sense
cost per a l'Ajuntament.
Tots els matins, de 9'30h
a 12'30h, s'ofereix la pos-
sibilitat a tot el públic de
conectar-se a Internet de
forma gratuïta i també de
rebre suport tècnic en l'ús
de les TIC. El centre és un
local d'accés públic i gra-
tuït obert per a tothom, on
poder connectar-se a
Internet.

El Punt Tic
Deltebre torna a

obrir

L'Ajuntament de Tortosa
ha decidit implantar la
recollida d'oli domèstic
usat en una xarxa de con-
tenidors, fàcilment identi-
ficables gràcies al seu
característic color taron-
ja, que ha ubicat en
catorze illes de conteni-
dors del municipi i també
al Mercat municipal. Per
fer ús d'aquest servei
només cal que els ciuta-
dans acumulin l'oli usat a
casa seva en una ampo-
lla de plàstic i la dipositin
al contenidor més proper
al seu domicili. Tant la
instal·lació de conteni-
dors com la recollida de
l'oli es fa a cost zero i se
n'ocupa una empresa
especialitzada, Ekipolis,
S.L. 

Recollida d’olis
domèstics

«CiU amb Manel Ferré al capdavant deixa a l’estacada els
comerciants que van confiar en Futuro Ciudad Amposta»

Així ho afirma el portaveu ERC, Adam Tomàs.  Demanen transparència a l’alcalde sobre la situació real

ACTUALITAT

El grup municipal
d'Iniciativa-Entesa per
Tortosa presentarà
al·legacions a les orde-
nances fiscals pel 2013
que ha elaborat l'equip
de govern de CiU a
l'Ajuntament de Tortosa.
El projecte d'ordenances
aplica l'IPC del 3'1% a
totes les taxes i congela
tots els impostos excep-
te Impost sobre
Activitats Econòmiques
(IAE), que s'aplicarà l'IPC,
i l'IBI rústic que s'incre-
menta una mica per
sobre de l'IPC.

ICV presentarà
al.legacions a

Tortosa
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Una setantena d'empresa-
ris de la demarcació de
Tarragona, restauradors i
hotelers, van participar
d'aquesta jornada que
tenia com objectiu donar
a conèixer els peixos de
la Llotja de l'Ametlla de
Mar. A les quatre de la
tarda els empresaris van
assistir a la subhasta del
peix a la Confraria de
Pescadors, i , posterior-
ment, la jornada es va
desenvolupar al Centre
d'Interpretació de la
Pesca (CIP). Durant la jor-
nada Josep Tomàs

Margalef, Secretari de la
Confraria va realitzar una
xerrada sobre les arrels
de la Cala lligades a la
mar. A més, la farmacèuti-
ca i nutricionista, Roser
Olivella va explicar les pro-
pietats nutritives del peix.
Per cloure la jornada es
van realitzar unes degus-
tacions de tapes elabora-
des pel Club de la
Gastronomia marinades
amb tasts de les cases
de cava que van partici-
par en la Diada de
l'Arrossejat el passat diu-
menge 14 d'octubre.
“Aquesta jornada destina-
da als professionals lliga
el sector primari, els pes-
cadors, i el sector tercia-
ri, la restauració, de la
localitat i del Territori.
Creiem que el més impor-
tant ara és unir esforços i
posar en valor el nostre
peix. Aquest és el camí a
seguir”, explica Andreu
Martí, alcalde del munici-
pi. Per la seva part, Vicent

Martí, regidor de Turisme,
explicava que : “estem
molt contents de l'èxit de
la jornada professional
que hem fet avui. És una
primera jornada on hem

unit el peix de l'Ametlla
amb el cava. Han vingut
una setantena de restau-
radors de la demarcació
a conèixer el nostre pro-
ducte, el nostre peix, amb

el qual el Club de la
Gastronomia ha fet les
degustacions”. “Ha estat
molt bonic perquè han vin-
gut diversos empresaris a
veure la subhasta. 

L'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar i la
Confraria de
Pescadors van orga-
nitzar, aquest dilluns
a la tarda, una jorna-
da tècnica i profes-
sional de l'Arrossejat i
el Peix de la Llotja.

REDACCIÓ

La Diada, celebrada el diumenge passat, va ser tot un èxit de participació.

Cedida

Unes 300 persones es van
concentrar aquest dime-
cres a la tarda a Tortosa
convocades per la
Plataforma en defensa
dels serveis públics de les
Terres de l'Ebre. La mobilit-
zació va acabar amb un tall
de carretera, de menys de

deu minuts, regulat per
agents dels Mossos
d'Esquadra i la Policia
Local. La protesta contra
les retallades va aplegar,
sobretot, estudiants de
secundària i formació pro-
fessional, coincidint amb la
vaga de tres dies convoca-

da pel Sindicat
d'Estudiants. També hi
havia professors, dirigents
sindicals, polítics del PSC i
ICV, entre altres, i profes-
sionals sanitaris. La con-
centració començava a les
sis de la tarda i acabava a
tres quarts de set.

300 persones en contra de les
retallades, a Tortosa

La mobilització va acabar en un tall de carretera de deu minuts

La demarcació de
Tarragona tanca un pont
de tres dies festius amb
xifres d'ocupació que, de
mitjana, no superen el
60%. La tendència a la
baixa que es ve donant
des de fa un any no acaba
de trencar-se. El turisme
de sol i platja s'ha vist afec-
tat pel mal temps dels
últims dies i els hotels
s'han quedat a mitja ocu-
pació. Tampoc a les cases
rurals de les comarques
interiors les xifres han
estat millors. L'ocupació
ha estat de mitjana d'un
60%, excepte algunes
zones molt concretes,
com la Terra Alta, on actius
que combinen l'esport i el
turisme, han ajudat als
hotels i cases rurals ha fre-
gar la plena ocupació. 

Ocupació
hotelera aquest

passat pont

El projecte d'antena tec-
nològica que s'ubicarà
al polígon d'Amposta
estarà a punt per a la
primavera de l'any
vinent. Sota el nom de
CETECOM, Associació
Centre Tecnològic del
Composite, els impul-
sors d'aquest centre
d'investigació tecnològi-
ca público-privat de les
Terres de l'Ebre treba-
llen amb aquest calen-
dari un cop s'han adjudi-
cat les obres i l'adquisi-
ció de la maquinària
corresponent. La cons-
trucció d'aquest centre
compta amb una inver-
sió d'1,8 MEUR.

A punt l’antena
tecnològica
d’Amposta

70 empresaris de la restauració participen en la 
Jornada Tècnica de l’Arrossejat i el Peix de la Llotja de La Cala
La Jornada es va desenvolupar al Centre d’Interpretació de la Pesca

ACTUALITAT
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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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Durant aquest procés el
veïnat podrà plantejar a
títol individual o a través
d'entitats i associacions
propostes per tal d'in-
vertir fins a 400.000
euros, que l'Ajuntament

d'Ascó inclourà en els
pressupostos municipals

de 2013. Aquesta xifra
dobla la de l'any passat,

que va servir de primera
experiència, i de la qual
en van sorgir diverses
actuacions. 
Els participants van pro-
posar instal·lar semà-
fors a la carretera de
Camposines per tal de
reduir la velocitat del
trànsit al seu pas pel
centre del poble.
L'Ajuntament d'Ascó
adquirirà en els propers
dies dos semàfors i té el
vist i plau del Servei
Territorial de Carreteres
per instal·lar-los en dos
punts diferents de la via.
Una altra proposta feia
referència a l'arranja-
ment del paviment dels
carrers del Riu i de Baix,
una via de comunicació
que uneix el riu amb el
casc antic d'Ascó. 
L'Ajuntament ha obert ja
el procés de licitació de
l'obra, que adjudicarà en
les properes setmanes. 
La darrera proposta con-
sistia en col·locar uns

miralls per millorar la
visibilitat en una cruïlla,
actuació que va fer-se el
mes de febrer passat. 
Ara arrenca per segon
any aquest procés de
participació ciutadana,
la primera part del qual
consistirà en l'elaboració
de propostes, que el veï-
nat podrà fer arribar a
l'Ajuntament a través de
correu electrònic a l'a-
dreça participa@asco.cat
o personalment a les
dependències municipals.
Per facilitar aquesta feina,
els usuaris poden adreçar-
se al web municipal,
www.asco.cat, des d'on
és possible descarregar-
se el formulari i consul-
tar la guia de participa-
ció. 
Igualment, la televisió
municipal Vídeo Ascó
Televisió i la xarxa social
Facebook són els canals
que farà servir el consis-
tori per tal d'informar de
l'evolució del procés.

El veïnat d’Ascó decidirà part del 
pressupost municipal del 2013

Qualsevol veí d'Ascó
major de 15 anys
podrà prendre part en
el procés de partici-
pació ciutadana ano-
menat Pressupostos
Participatius, que s'i-
niciarà avui divendres
amb una sessió infor-
mativa oberta al veï-
nat que tindrà lloc a la
Sala d'Actes de
l'Ajuntament a les 19
h.

«Aposta innovadora de democràcia participativa i tangible»

La idea és confeccionar entre tots el futur que vol el poble

REDACCIÓ

La delegació de la
Confederació de Comerç
de Catalunya a les Terres
de l'Ebre (CCTE) cele-
brarà aquest proper dis-
sabte, 20 d'octubre, al
municipi de Sant Carles
de la Ràpita, la Nit del
Comerç de les Terres de
l'Ebre. Un esdeveniment
que comptarà amb la
presència de
l'Expresident Jordi Pujol,
el qual serà nomenat
President Honorífic de la
CCTE. La celebració,
en la qual hi participaran
al voltant de dues-centes
persones, s'iniciarà a les
22 hores amb els parla-
ments oficials de l'alcal-
de de Sant Carles de La
Ràpita, Joan Martín i
Masdeu; del director
general de Comerç de la
Generalitat de Catalunya,

Josep Maria Recasens i
Soriano; del president de
la Confederació de
Comerç de les Terres de
l'Ebre, Pascual Chacón
Sánchez; i del president
de la Unió de Comerç
Rapitenc, Jordi Porta
Sales. Després del
sopar, es farà el lliura-
ment de reconeixements
a diversos comerços del
territori per la seva tra-
jectòria comercial i, per
finalitzar, es procedirà a
l'entrega de la insígnia
d'or i brillants de la
Confederació de Comerç
de les Terres de l'Ebre a
l'Expresident Jordi Pujol,
“en reconeixement a la
seva influència en el
comerç durant la seva
trajectòria política, així
com la seva pública i
coneguda estimació per

les Terres de l'Ebre”. 
La Confederació de
Comerç de les Terres de
l'Ebre ha organitzat
aquesta celebració, amb
el suport de la Regidoria
de Comerç de l'ajunta-

ment de la Ràpita, coinci-
dint amb el 10è aniversa-
ri de l'entitat. Fundada
l'any 2002 i amb seu a
Deltebre,  l'entitat agluti-
na les associacions de
comerciants de Sant

Carles de La Ràpita, El
Perelló, Amposta, Mora
d'Ebre, Camarles-
Lligallos, Flix, Deltebre,
Alcanar, l'Ampolla, Ascó i
Gandesa, amb gairebé
1.500 socis.

Aquest dissabte, Sant Carles de la Ràpita 
celebrarà la Nit del Comerç de les Terres de l’Ebre

Amb la presència de l’expresident Jordi Pujol

El comitè científic de la
Comissió Internacional
per al Conservació de la
Tonyina Roja de l'Atlàntic
-ICCAT en les serves
sigles en anglès-, orga-
nisme que regula els
estocs pesquers d'a-
questa espècie, és parti-
dari de mantenir les
actuals quotes de captu-
res. Així ho ha manifes-
tat el president del
comitè científic, Josu
Santiago, davant les
demandes del sector
pesquer català, que
reclama ampliar la quota
en vigor després que els
últims estudis hagin cer-
tificat una recuperació
del recurs. Tot i admetre
que un "lleuger" incre-
ment de captures podria
ser compatible amb els
objectius de l'ICCAT, els
experts creuen que cal
prolongar l'actual limita-
ció per poder quantificar
i valorar amb exactitud
la millora.

Mantenir les
quotes de
captura de

tonyina

Regidors republicans de
Tortosa, Amposta, la
Sénia, Arnes i els alcal-
des de l'Aldea i Deltebre
han homenatjat aquest
dilluns el president Lluís
Companys, coincidint
en el 72è aniversari del
seu afusellament.
Primer, els regidors
republicans han llegit
diverses cartes i missat-
ges que el president
Companys va fer al llarg
de la seva vida; des-
prés, el president de la
Federació d''ERC a les
Terres de l'Ebre,
Gervasi Aspa, ha fet un
breu parlament i ha lle-
git el poema que l'es-
criptor i polític Ventura
Gassol va dedicar al
president l'any 1947.
Tot seguit, un músic ha
interpretat amb el violí
el 'Cant dels ocells'. En
acabar, els regidors i
alcaldes republicans
han fet una ofrena floral
simbòlica al riu Ebre
llençant clavells ver-
mells. 

Homenatge a
Lluís

Companys

ACTUALITAT
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Ulldecona celebrarà els
dies 18 a 21 d'octubre les
Festes de Sant Lluc en
honor al seu patró. Dins de
les quals tindrà lloc la Fira
d'Artesans. Aquestes fes-
tes comptaran amb diver-
sos tipus d'actes. Per una
banda, els religiosos i per
l'altra, actes de caràcter
cultural i d'oci. Ulldecona
celebra, del 18 al 21 d'octu-
bre, les Festes de Sant Lluc
en honor al seu patró. Han
acabat recentment les
Festes Majors i ja es prepa-
ren per a viure de nou uns
dies festius. Les Festes de
Sant Lluc compten amb
diversos tipus d'actes. Per

una banda, els que tenen
lloc el mateix dia del patró,
dia 18 d'octubre i que són
de caire religiós. A partir de
les 11.30h Missa solemne
i, a continuació, processó i
veneració de la relíquia del
Sant. Per altra banda, es
realitzaran diversos actes
de caràcter cultural i d'oci,
com un sopar popular, l'ac-
tuació de Quico el Cèlio, el
noi i el mut de Ferreries,
presentacions de llibres,
festa jove amb DJ locals,
concurs de paelles, rutes
turístiques guiades, etc. Cal
destacar, com en els
darrers anys, la Fira d'arte-
sania a la Plaça.

Un programa infantil emès per Canal 21, que aborda la independència, provoca un allau de crítiques

Xerrada sobre Preferents

El dimarts dia 16 d'Octubre
de 2012, l'alcalde de
Roquetes, Francesc A. Gas
Ferré i la regidora de l'Àrea
de Qualitat de Vida i
Turisme, Mª Isabel Belmonte
Rodríguez, van lliurar en
nom de l'Ajuntament, una
placa commemorativa pel
Centenari de la senyora
Cinta Baset Ponciano. A
l'acte, que es va celebrar al
domicili de l'homenatjada, hi
van assistir també familiars,
amics, una representació
del Consell Comarcal del
Baix Ebre i regidors de
l'ajuntament. Cinta va nàixer
a Roquetes, és soltera i no
té cap fill, pertanyia a una

família de nou germans i ella
n'era la tercera. Actualment
sol viuen ella i la seva
germana Mercè de 86 anys
amb la qual ha viscut tota la
vida. Ha sigut una dona molt
treballadora en les tasques
tant de dins com fora de la
llar, quan era jove va
treballar en les fàbriques de
confecció tèxtil i compartia
l'ofici amb les feines
agrícoles com a plegadora
d'olives a la muntanya
familiar. Va deixar de
treballar per cuidar als seus
pares i ha sigut sempre un
suport molt important per a
la família en tots els
aspectes.

Centenari de Cinta Baset

La Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) ha lliurat
aquest dilluns a la Unitat
d'Aigües de la Comissió
Europea 12.000 signatures
que reclamen la supervisió
europea del Pla hidrològic
que preveu tirar endavant el
govern espanyol. La plata-
forma considera que
aquest pla fixa un règim de
cabals ambientals "insufi-
cient" per garantir la super-

vivència del Delta. Tot i que
Brussel·les no intervindrà
fins que la llei estigui apro-
vada, la PDE fa una valora-
ció molt positiva d'aquesta
reunió: "Tenen una sensibili-
tat especial i estan treba-
llant en el tema".
Consideren que si res no
canvia, el pla hidrològic
"generaria un conflicte jurí-
dic, social i mediambiental
de proporcions europees".

La PDE i Brussel·les

Un cop el programa va ser
emès, pel mateix canal, al
seu portal de vídeos de
Youtube, un dels mitjans
escrits, amb més tirada a
l'Estat espanyol se'n va fer
ressò el passat divendres,
amb un titular a portada, que
titulava: “Graban a niños en
una escuela catalana para
promover el independentis-
mo”. Però, aquest mitjà no va
estar l'únic, i després progra-
mes de televisió de Telecinco
i Intereconomía, a l'igual que
diversos portals web es
sumaven, amb dures críti-
ques cap el contingut del pro-
grama i el “tipus de pràcti-

ques que es duen a terme a
l'escola pública catalana”.
Davant aquesta polèmica,
Canal 21 ha assegurat que el
programa “Petits artistes”
“mai ha buscat una intencio-
nalitat política” i que simple-
ment volia fer “un retrat de
l'actualitat des d'una visió
periodística i sociològica”.
D'altra banda, el mitjà
ebrenc, també ha volgut
denunciar “la manipulació
mediàtica de diversos mit-
jans escrits i televisions d'àm-

bit estatal i també per part de
diferents portals web” a la
que han estat sotmesos. Qui
també, ha lamentat els fets
ha estat el propi alcalde de
Deltebre, Gervasi Aspa, que
un cop assabentat del que
havia passat, es va reunir
amb la direcció i l'AMPA de
l'escola. L'alcalde lamentà i
rebutja la “manipulació” del
contingut del programa. A l'i-
gual com ho han fet altres
representants de les forces
polítiques presents al

Consistori com, el conver-
gent, Lluís Soler, que recolza
“a l'escola i a la televisió i
lamentà que els mitjans esta-
tals hagin utilitzat un progra-
ma per atacar l'escola públi-
ca catalana”. El president de
l'AMPA de moment no ha
valorat el que ha succeit a
l'espera que ho faci el direc-
tor dels serveis territorials
d'Ensenyament a les Terres
de l'Ebre, Antoni Martí, que
de moment no s'ha pronun-
ciat sobre la polèmica.

Programa ebrenc causa polèmica

El passat 9 d'octubre,
una televisió de les Terres
de l'Ebre, Canal 21, eme-
tia el programa de la
seva casa, “Petits
Artistes”. En aquesta oca-
sió, el programa pregun-
tava a 19 alumnes de 10
anys del CEIP Sant
Miquel de Deltebre què
opinaven sobre la inde-
pendència de Catalunya,
al tractar-se “d'un
assumpte d'actualitat al
país” asseguraven fonts
del mateix canal. Així
com també els feien fer
un dibuix “sobre una pos-
sible secessió de l'Estat”.

El programa ‘Petits Artistes’, de Canal 21, ha creat polèmica.

Ulldecona celebra les tradicionals 
Festes de Sant Lluc

Aquestes festes compten amb tot tipus d’actes: religiosos, culturals i d’oci, en honor al patró

ACTUALITAT

REDACCIO

L'Associació d'Usuaris de
Bancs, Caixes i
Assegurances de
Catalunya, AICEC-ADICAE,
organitza avui divendres
19 d'octubre a Tortosa
una assemblea informativa
per donar a conèixer els
continguts de l'acord que
ha assolit amb CaixaBank i
que permet recuperar els
estalvis de les
participacions preferents i
d'altres productes
financers de renda fixa
(cèdules hipoteccàries,
deute subordinat, entre
d'altres). 
Aquesta reunió es durà a

terme al local de
l'Associació de Veïns de
Ferreries (c/Alfara de
Carles, 20) a les 19h. El
passat 28 de setembre
ADICAE i CaixaBank van
anunciar l'acord pel qual
es dóna una solució justa
al problema de les
participacions preferents i
d'altres productes
financers de renda fixa.
Aquesta ressolució
extrajudical dels conflictes
dels usuaris permetrà
recuperar el 100% dels
estalvis atrapats en
aquests productes
financers tòxics i de risc. 

El jutjat número 2 d'Amposta, en funcions de guàrdia, ha
ordenat aquest dimecres presó provisional comunicada i
sense fiança per l'home detingut el passat diumenge com a
presumpte autor de l'homicidi de la seva dona a la Ràpita.

Actualitat

L'Ajuntament de Tortosa i
l'Associació Plat i Got han
decidit aprofitar l'obertura
del Museu de la ciutat per
oferir una nova proposta de
«maridatge cultural i gas-
tronòmic». Les nits del 2 i 3
de novembre, aprofitant el
cap de setmana del pont de
Tots Sants, els restaurants
de Tortosa, adherits a l'as-
sociació promotora, oferi-
ran gratuïtament als seus

clients una invitació per
poder visitar el Museu des-
prés de sopar. Aquelles
nits, l'Ajuntament obrirà el
Museu de dos quarts d'on-
ze de la nit fins a la una de
la matinada, i els visitants
podran conèixer el nou
equipament gaudint d'una
copa de cava. La iniciativa,
batejada com 'Nits al
Museu', és pionera a les
Terres de l'Ebre.

Nits al Museu
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

De totes formes, cal conside-
rar que els dos equips
ebrencs van pel bon camí.
L’Ascó, amb un partit per a
recuperar, és segon amb 15
punts. Ha guanyat quatre par-
tits i va empatar diumenge a

Vilanova (1-1). Un partit en el
que va poder merèixer més.
Però cal valorar el punt, i més
pel lloc on es va obtenir.
En la jornada vinent, diumen-
ge a les 12 hores, els de
Miguel Rubio rebran el
Torreforta, un rival incomode
que serà una altra bona prova
a la ratxa i a les expectatives
del conjunt de la Ribera. Serà
un partit complicat, de
paciència i de saber-lo maste-
gar. L’ofici i la qualitat locals
han de decidir en confronta-
cions que, en principi, es pre-
senten travades.
L’Amposta, per la seua part,
es desplaça diumenge la
tarde (17.30 h) al camp del
Viladecans, equip que només
ha rebut un gol. Va ser dissab-
te al camp del Reddis, on va
perdre el primer partit.
Els de Nacho van saber
sobreposar-se a l’efectivitat
d’un Cervera que va avançar-
se en tres cops al marcador,
aprofitant la feblesa que
defensivament va mostrar
l’Amposta en moments deter-
minats. Hi ha marge de millo-
ra però es nota certa precipi-

tació quan es juga a casa,
amb ansietat de guanyar i
també amb un públic potser
un xic exigent.
El tècnic, Nacho Pérez, del
proper partit, deia que “estem
interpretant bé el joc quan
juguem en camp contrari.
Sabem quin rival ens troba-

rem, per això anem a intentar
neutralitzar les seves virtuts i
a minimitzar els nostres
errors per poder treure algu-
na cosa positiva. Sense dubte
crec en l'equip. Sé que treba-
llarà per retrobar-se amb la
victòria. Poder-la aconseguir
seria molt important”. 

Pel bon camí

L’Ascó va empatar en la
seua visita a Vilanova (1-
1) en un partit en el que
va tenir opcions, amb el
0-1, per encarrilar-lo.
L’Amposta, per la seua
part, també va empatar,
però en aquest cas a casa
contra el Cervera (3-3).
Els de Nacho continuen
sense guanyar com a
locals. Els està pesant
aquesta circumstància.
No obstant, la conclusió
positiva és que l’equip,e
encara en fase embrionà-
ria per la renovació sofer-
ta, té marge de millora i
va saber reaccionar en
tres ocasions eixugant l’a-
vantatge visitant. Al final,
empat a tres. Satisfacció,
però, a mitges. 

PRIMERA CATALANA

L’Ascó rebrà el Torreforta mentre que l’Amposta visitarà el Viladecans

M.V.

Una acció del darrer partit de l’Amposta, diumenge contra el Cervera.

Canal TE

Aquesta setmana parlava
amb un directiu d’un club
ebrenc que estava molt pre-
ocupat. No és l’únic. Però
aquest en concret em co-
mentava que l’Ajuntament
del seu poble els ha informat
que la subvenció no la pot
garantir fins el mes de maig
de l’any vinent, quan el club
l’esperava més aviat.

“Michel, no sé com ho fa-
rem!”, em va dir. La veritat
és que és un transtorn. I
greu. Cada vegada els clubs
han de plantejar-se fer els
seus pressupostos comp-
tant amb menys ajudes del
seu Ajuntament. Uns Ajunta-
ments que han estat la clau
en l’evolució i el creixement
esportiu de les entitats de la
seua localitat, però que ara
es troben dins d’uns paràme-
tres diferents. “Clar, no tenir
l’ajuda de l’Ajuntament signi-
fica no poder començar”,
em va matisar un altre direc-
tiu. Però caldrà començar a
pensar-hi. El que passa és
que l’època propicia que
amb els altres ingressos
tampoc s’hi pot comptar de

forma segura, perquè es pa-
ga quan es paga i com es
pot. 

El club en qüestió, del que
he començat parlant, no
podrà complir amb el pac-
tat.  

Però no s’ha de perdre la
calma, tot i que entenc que
per moments sigui dificil po-
der fer-ho. Hi ha persones
de paraula, honestes, que l’-
han donada. I que ara es
veuran compromeses. Es el
problema de ser directiu. 

Malgrat tot, s’ha d’intentar
ser positiu. Amb voluntat i
amb la il.lusió que es pugui
tenir, dins de les limitacions
del moment, s’ha de tirar
avant com sigui i buscar les
solucions. “Després, a so-
bre, ningú t’agraeix aquest
patiment. Més bé al contra-
ri”. Bé, és la llegenda del di-
rectiu. El que em quedo és
en la fortalesa i la passió i el
sentiment que li posen un
grup de persones perquè el
club del seu cor pugui sobre-
viure. Mereixen el meu reco-
neixement una setmana
més. I sempre. 

Es complicat ser positius,
però hem d’intentar-ho

L’opinió de Michel

Torna la competició: la Rapitenca visita diumenge la Gramanet

La Rapitenca torna a la competició diumenge vinent visitant el camp de la Gramanet (11.45
h). Després de l’aturada per la Copa Regions UEFA, l’equip del Montsià buscarà mantenir el
bon nivell de les jornades precedents, amb només dos gols rebuts i quatre jornades seguides
sense rebre’n cap. 
El conjunt de Teixidó és sisè, amb nou punts. La Gramanet, catorzena amb sis.

Felipe, lesionat, en té encara per unes setmanes, és la baixa que, en el moment del nostre
tancament, ahir dijous, tenia el tècnic Teixidó per al partit de diumenge. 

L’àrbitre manté que va traure-li una targeta a Pier, dissabte a Roquetes

Nit de l’Esport 
de la Cala

Kuedi no accepta la confusió
AVUIDARRERA HORA. UD JESUS I MARIA

Avui divendres, a les 19.00 ho-
res, al Pavelló Poliesportiu "Gale-
tet", tindrà lloc la Nit de l'Esport
2011-2012, acte a través del
qual es procedirà al lliurament
de premis i reconeixements als
principals esportistes, entitats i
agents col·laboradors de l’es-
port local durant la temporada.
Així mateix, des de la Cala,

també es comunica que diumen-
ge 21 d'octubre, a partir de les
16.00 h, es farà a les instal.la-
cions esportives, la presentació
de futbol base, amb la desfilada
de tots els equips de futbol.

El Jesús i Maria, tal com ex-
pliquem en la plana següent,
no va quedar gens d’acord
amb l’arbitratge de Kuedi, dis-
sabte a Roquetes. Principal-
ment, el gol anulat a Nico en el
minut 90 n’és el detonant del
malestar. 

Però, a més, segons fonts
del club, “l’àrbitre indica a l’ac-
ta que va mostrar-li una targe-
ta a Pier al minut 31 de la pri-
mera part, per una traveta a

un contrari. No és possible
perquè Pier, com es va poder
comprovar, estava a la ban-
queta”. La directiva del Jesús i
Maria ha fet les seues al.lega-
cions per aclarir aquesta con-
fusió. “No obstant, un cop ma-
nifestades i s’han traslladat a
l’àrbitre, ara respon dient que
la targeta li va mostrar al mi-
nut 31 però de la segona part.
Un fet que no és cert. Pier no
va veure cap targeta. I es pot

comprovar a les imatges”.
El Jesús i Maria tornarà a

recòrre l’afer per demostrar
que el jugador no té cap amo-
nestació i per “deixar en
evidència la ratificació que ha
fet el col.legiat. Si s’ha equivo-
cat, ha d’assumir-ho. Però no
pot solucionar-ho d’aquesta
manera”. Per Pier, en el cas
en què es ratifiqui la targeta,
seria la quarta. Per això es vol
fer justícia i que se li tragui. 

Participarà en la lliga del Consell Esportiu

Equip femení sub-12
TORTOSA EBRE

El Tortosa Ebre ha posat en
marxa un equip sub-12 que,
egons informen fonts de l’e-
quip, “properament compe-
tirà en la lliga del Consell
Esportiu de futbol 7 contra
els nens”.
Des de l’equip, es comunica
que “les noies que el vul-
guen apuntar a jugar a fut-
bol que sàpiguen que poden

fer-ho sense cap tipus de
problema al nostre club. Els
dies d'entrenament son
dilluns i dimecres, de 17.30
a 19 h al camp annexe de
l'Estadi Municipal de futbol
de Tortosa”.
Correu per contactar: (Alba)
drim_alba@hotmail.com 
tor tosaebre@gmai l .com
(club)

TERCERA DIVISIÓ. 11.45 H.
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El R. Bítem va guanyar el primer partit. Va ser diumenge contra
el Cambrils (1-0). Fou la lectura més important a un duel negui-
tós per la necesitat de vèncer i, d’aquesta forma, aparcar dub-
tes i tensions que podien existir o que haguessin pogut haver-hi
en el cas de no aconseguir el triomf. Els de Bítem potser no van
ser tant creatius com en altres tardes en les que no van poder
obtenir el triomf, quan el mereixien. Van tenir opcions però no
van poder superar l’entramat defensiu dels cambrilencs. Els mi-
nuts, ja a la represa, anaven passant. I l’ansietat del gol es no-
tava. El tècnic que, d’entrada, va fer canvis, va posar dins del
camp a l’experiència. I una acció d’Emili va generar la rematada
de Marc Baiges i el gol. Un gol llargament celebrat perquè tenia
importància. El Cambrils no havia inquietat però va poder empa-
tar en els darrers minuts arran d’una indecisió defensiva local.
Povill va evitar-ho. 1-0, victòria i moral per buscar la segona a
Cunit. Seria important per la confiança. 

Arriba la victòria esperada que 
rendibilitza els quatre empats

UE REMOLINS-BÍTEM

El Tortosa va golejar el Camp
Clar (0-3) en un partit que, en tots
els sentits, li mancava per l’auto-
estima i per veure que és capaç
d’aconseguir un triomf. El Camp
Clar va ser un rival feble perquè
el Tortosa li va comportar ser-ho.
Es cert que no és de la dimensió
d’altres amb els que el Tortosa

s’ha enfrontat en l’inici de lliga,
però el que ha de quedar és l’em-
prenta que van deixar els roigi-
blancs, la d’equip que ha de pro-
gressar i que pot fer-ho.
Angel i Eden van encarrilar el
triomf al primer temps quan el
Tortosa va estar ferm en defensa
i va comptar amb l’eficàcia que

precisava per sobreposar-se. A la
represa, Alex Accensi va marcar
el 0-3 i, a partir d’aquell instant, la
golejada hagués pogut ser major.
El Tortosa va sortir reforçat del
partit. Era el trampolí que li man-
cava. Potser, a hores d’ara, no
està fet per a lluitar per les prime-
res places. No obstant, tampoc

ho està per a viure a la zona bai-
xa de la taula on, fins ara, amb un
partit menys, hi ha estat en l’inici
del campionat. Diumenge, derbi
a l’Ampolla (16 h). La darrera oca-
sió fou la temporada 86/87, a la
Preferent. L’Ampolla, aquell dia,
va guanyar 2-0. 

El Tortosa es reivindica
VICTÒRIA A CAMP CLAR (0-3)

L’Alcanar, en festes i en ho-
rari de Canal Plus, va vèn-
cer el Calafell (3-1). Chime-
no va marcar aviat però el
gol no va donar tranquil.li-
tat. Potser al contrari. Va
decelerar el ritme i el Cala-
fell, un conjunt amb limita-
cions, va crèixer i va aprofi-
tar la vida que l’Alcanar va

donar-li. El visitant Jacob va
empatar però l’Alcanar, a
través de Molas i Adrià, amb
cops de qualitat, va dese-
quilibrar el partit i a la sego-
na part va jugar a plaer, cre-
ant altres opcions. 

L’equip s’enlaira amb el
quart triomf seguit. Diumen-
ge visita el Jesús i Maria. 

L’Alcanar referma el vol amb 
el quart triomf seguit

CD ALCANAR

El Catalònia va guanyar el
Gandesa (4-2) i es fa fort. L’im-
portant, a més, és la forma en
què va fer-ho i el que represen-
ta una victòria com aquesta per
a un equip que les necessita per
crèixer, després de la renovació
soferta. 

El Gandesa, per la seua part,
va oferir dubtes i no va ser l’e-
quip que s’espera i que pot arri-

bar a ser. També cal dir que va
ser mèrit del Catalònia, per la
seua lluita, empenta i per la in-
tensitat que va posar-li al joc.
Aquestes són les claus de l’e-
quip jesusenc i va exposar-les.
A més, dues victòries a casa.
Es vital que el Catalònia es faci
fort al seu camp i no pugui per-
dre tants de punts com en anys
anteriors. A la bona coalició de-

fensiva local, cal afegir la inspi-
ració d’Eugeni, amb dos gols.
Calafat, ràpid com un coet, i
Quim van marcar els altres. Va
ser clau, amb el 2-1, la respos-
ta de l’inici de la represa, amb
dols gols seguits. Roger i Joan
van fer els del Gandesa. Oscar
Gilabert, nou fitxatge del Cata. 

Un Eugeni estel.lar lidera un triomf
brillant del Catalònia

OSCAR GILABERT (GANDESA) FITXA AMB EL CATA

L’Ampolla va perdre al
camp del Catllar (3-1). 

El partit va estar trencat
des de molt aviat amb el gol
local al minut 5. Oscar Mas-
deu, amb un gran gol, empa-
tava al minut 19. Però un altre
de bella factura (el tres van
ser-ho) va posar per davant el
Catllar. A la represa, l’Ampolla

va intentar-ho però es va tro-
bar amb un rival molt ferm en
defensa i que, a més, va sen-
tenciar amb el 3-1.

Segons Miquel Cotaina, “el
Catllar em va agradar. Té
bons jugadors, de qualitat i
experiència. Es un equip que
ha d’estar dels primers, pel
que vaig veure jo diumenge.

Va merèixer la victòria. La ve-
ritat és que la categoria és du-
ra i competitiva, amb rivals de
molta entitat”. 

Brigi, per motius personals,
serà baixa en el derbi contra
el Tortosa, diumenge 16 h. 

El Catllar demostra que ha de ser un
equip capdavanter a la categoria

CF L’AMPOLLA

La Cava va refermar el seu
bon inici de competició guan-
yant el SP i SP (3-0). Es la
cinquena victòria seguida. I,
per tant, l’equip de Santi que
n’és el líder de la competi-
ció. 

A més, el més important
està sent la cohesió que
està oferint. Després de re-
bre quatre gols en el derbi,
en la primera jornada, a Je-
sús i Maria, en les següents
només n’ha rebut un (a Vila-
seca en la jornada anterior). 

Diumenge passat, contra

el SP i SP, va costar encarri-
lar el partit. Santi Forner, el
tècnic, comentava que “la
primera meitat va ser discre-
ta. No vam estar bé i el rival,
ben posat, ens va crear difi-
cultats, tot i haver marcat el
gol aviat. Aquest fet potser
ens va acomodar massa”. A
la represa, aviat va produir-
se el 2-0 i la sentència: “ja
vam estar millor i, amb el
partit més obert, vam poder
crear altres opcions”, deia
Santi. Ruival, que havia fet el
primer, va repetir amb el se-

gon. Agus sentenciava a poc
del final. 

La Cava és líder: “estem a
la sisena jornada. Per a mi
l’important és el compromís
dels jugadors i el bon am-
bient que hi ha. I la implica-
ció en els entrenaments i en
els partits. Ser líder sempre
agrada però no deixa de ser
anècdotic. La categoria està
molt anivellada i és molt
competitiva i la situació pot
canviar d’una jornada per a
l’altra”.

La Cava visita diumenge el

Catllar. La setmana passada
vam anunciar la baixa de Ge-
rard Fresquet. No tenia mi-
nuts però a més ha decidit
centrar-se totalment en la
seua feina, deixant el futbol.

Aquesta setmana s’ha con-
firmat també la baixa de
Juanjo Rovira. El club li ha
donat. Per tant dues baixes
que caldrà veure si es com-
pensen amb una incorpora-
ció.

La Cava, líder en solitari
Va guanyar el Sant Pere i Sant Pau amb gols de Ruival (2) i d’Agus

CINC VICTÒRIES SEGUIDES

El Jesús i Maria rebrà diu-
menge l’Alcanar en un dels der-
bis estelars de la jornada. Cap
dels dos equips no ha perdut
encara en les sis jornades dis-
putades. I arriben en un gran
moment. Els canareus amb
quatre victòries seguides. El J. i
Maria, amb una mitjana anglesa
privilegiada. Serà un gran par-

tit.
En la jornada passada, els

partidalencs van acabar moles-
tos amb l’arbitratge de Kuedi,
principalment per un gol anulat
a Nico en el minut 90. Hagués
estat el 2-3.

Del partit, jugat sobre una
gespa que s’estrenava, cal dir
que  el Jesús i Maria va

avançar-se aviat, arran d’un in-
decisió del porter Albert que Ni-
co va aprofitar. Durant els pri-
mers 35 minuts, el Jesús i
Maria hagués pogut decidir.

Però no va fer-ho i el Roquetenc
va despertar amb el gol d’opor-
tunisme d’Aleix. A la represa, el
Jesús i Maria, aprofitant una al-
tra indecisió d’Albert, va posar-
se per davant (gol d’Iku). El par-
tit va trencar-se però sense
ocasions. Fins que Mario va
provocar amb astúcia un penal
que Aleix va transformar (8
gols). El 2-2 fou definitiu. Però
va existir el gol anulat a Nico en
una decisió salomònica de Kue-
di. Polèmica que ni les imatges
de Canal TE poden aclarir. 

Derbi al cim: el Jesús i Maria
rebrà diumenge l’Alcanar

ELS ÚNICS QUE ENCARA NO HAN PERDUT (17 H)

El J. i Maria va empatar
dissabte a Roquetes 

(2-2). El malestar radica 
pel gol anulat a Nico 

(al minut 90)

Polèmica

El Catalònia es fa fort al
seu camp, una de les

claus per a consolidar el
seu objectiu.

Segona victòria

Juanjo Rovira ha causat
baixa de l’equip.

La Cava es desplaça
diumenge al camp del

Catllar.

Baixa

26 anys després, el Tortosa
visitarà l’Ampolla,

diumenge (16 h)

Proper partit

Brigi serà baixa en la
propera jornada, en el
derbi amb el Tortosa

Baixa
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L’Olímpic va guanyar el Deltebre i segueix líder en solitari. Bon inici el de
l’equip de la capital de la Ribera que, malgrat la renovació soferta en
tots els àmbits, està sent capdavanter, fent una bona feina. Moya va
marcar l’1-0 però Narcís Fabra va empatar a la represa. La clau fou que
a la jugada següent, Bernat, arran d’una acció individual, va establir el
2-1. El Deltebre que tenia les baixes de Corella, Pastor i Bullon, va insis-
tir i va tenir opcions. També els locals a la contra, en un final de partit
obert. Manel Saltor, tal com es preveia, és el nou president de l’Olímpic. 

Un gol de Bernat dóna el triomf a l’Olímpic,
equip que segueix líder

MANEL SALTOR, NOU PRESIDENT

El Flix va vèncer l’Aldeana (4-2) en un duel que es va decidir aviat. Als 26
minuts, els flixancos, van sentenciar amb el 3-0. Dos gols de Mesegué i
un de Jacob. A l’inici de la represa, Mesegué va establir el 4-0, comple-
tant el seu hat-trick. L’Aldeana, un cop va rebre el 3-0, va reaccionar i va
jugar alliberat, gaudint d’opcions. En el darrer tram de la confrontació va
reduir distàncies amb un gol de penal d’Iker. El mateix jugador, amb un
gol marca de la casa, de falta, va establir el 4-2 final.

El Flix és segon i diumenge visita la Sénia (gran partit). L’Aldeana, amb
presentació del futbol base inclosa, rebrà l’Ulldecona amb necessitat de
tornar a guanyar a casa. 

Marc Alegre. La junta directiva de l’Aldeana ha manifestat que ha arri-
bat a una entesa amb el jugador perquè pugui rebre la baixa. No obstant,
només demana que l’equip que vulgui incorporar-lo, ha de posar-se en
contacte amb ella i pagar la seua fitxa. Llavors, amb aquesta condició,
tindrà la baixa. 

30 minuts letals

FLIX-ALDEANA (4-2)

REMUNTADA, CONTRA L’HORTA

L’Atlas va empatar contra el
Camarles (0-0) en un partit en
el que va demostrar que s’ha
adaptat força bé a la catego-
ria i que, si manté aquest
ritme i nivell de joc, serà un
equip que es consolidarà en
aquesta competitiva Tercera
catalana.
La primera part va estar,
dins de la igualtat, prou
oberta. No obstant, les oca-
sions més clares ja van ser
per als locals. Toni, porter
de l’Aldeana que va substi-
tuir a Chimo, lesionat en
l’escalfament, va estar

força encertat. 
A la represa, l’Atlas va intens-
ficar el seu domini. Es va
imposar per força i ganes
mentre el Camarles oferia la
seua versió més discreta.
Els locals van crear diverses
arribades però els va mancar
més decisió en els darrers
metres per haver pogut
transformar alguna d’aques-
tes arribades. 
L’Atlas s’està convertint amb
la revelació. El Camarles, tot i
no haver perdut i tenir 12
punts, està sent un xic irregu-
lar fins ara. 

L’Atlas referma el paper d’equip revelació
Va merèixer més contra el Camarles (0-0)

TERCERA CATALANA

Confirmat. Està escrit que vaig dir que baixa-
rien de la Primera catalana dos o tres equips
a Segona. En la jornada sis, dels últims set
llocs, cinc estan ocupats per equips de
Tarragona (Reddis, Torreforta, Morell, Valls i
Torredembarra). Torredembarra i Valls, si no hi
ha miracles, estan sentenciats, amb la qual
cosa, si agafem la calculadora, pugen 4
equips de Tercera catalana, poden baixar-ne
tres de Primera catalana, o sigui, set. Si li res-
tem el que puja són sis equips els que poden baixar, sempre i quan
el que promociona no pugi. Malgrat que manca un partit per recu-
perar, el Roquetenc-Tortosa, si empatessin i la jornada quedès tan-
cada aquesta setmana, quatre serien els equips que baixarien d’a-
questes terres,  doncs Morell, Torredembarra i Valls estan en posi-
cions de descens. Tampoc vull crear alarmisme però cal ser rea-
listes. Calafell, Cunit, Camp Clar i SP i SP estan a la travessa per
als descensos, però en aquesta zona no val a badar. Com diu el
mister Cotaina, de l’Ampolla, “Ens tocarà picar pedra tots els diu-
menges”. El meu punt de vista és que baixarà un equip d’aquestes
terres, dos el 65 % de possibilitats i 3 un 35 %.
No sé si seré el millor Guru del futbol Ebrenc, però sóc l’únic que
s’atreveix a posar pronòstics, a escriure’ls i després a exposar les
meues errades i encerts. Abans de començar la temporada, vaig
indicar els meus pronòstics de la Segona catalana. Per a cam-
pions: Tortosa, Jesús i Maria, Gandesa i Roda de Berà, dos d’ells
estan en les quatre principals posicions. Gandesa i Tortosa, de
moment, no acaben d’arrencar. Queda molt però potser que quan
despertin, els altres ja somiin molt amunt. Vaig dir que Catllar,
Vilaseca i la Cava, un dels tres podia ser revelació. Dos d’ells ja ho
són. Vaig dir quatre incògnites: Roquetenc, Alcanar, R. Bítem i
Salou, tres d’ells són encara una incògnita i l’Alcanar sempre ho és.
Es el gran misteri. I deia que els equips que podrien sofrir,
l’Ampolla, Catalònia, Cunit, Cambrils, SP i SP, Camp Clar i Calafell.
Aquí, tres encerts però compte que si baixen tres equips de
Primera catalana, els encerts seran grans.  

Ascó fa olor d’ascens. L’Amposta, de menys a més
Aquest Ascó està que se’n surt. Té gana d’ascens. Fa olor a
Tercera divisió. Es respira a l’aire, imbatud, el més golejador, dos
jugadors entre els màxims golejadors (Ermengol i Rojas), però
també cal considerar que s’ha enfrontat amb rivals de mitja taula
per avall. L’equip de la Ribera és segon i li manca un partit. Si
aquest equip no puja, que cessin a Miguel Rubio i que el seu pre-
sident se posi a la banqueta a donar ordres. 
L’Amposta, va a més. Li manca guanyar a casa però cal valorar la
capacitat de reacció, empatant en tres ocasions. A mi aquest
Amposta m’agrada. I veuran la segona volta que farà. Una cosa
està clara, aquest equip no baixarà i això ja és important.
La setmana passada van destituir a Josep Papaseit, mister del

Torredembarra. Ell va portar a l’equip a la Primera catalana. Però
en cinc jornades se l’han carregat. No va ser ni el secretari tècnic,
ni el president. Van ser uns directius que no van ni al futbol: “no em
van donar ni l’ultimàtum de dues jornades”. El dissabte el
Torredembarra va perdre. Ell no era el culpable. 

Rapitenca, que canviï de Federació
L’aturada de la Tercera divisió de dues setmanes perquè la selec-

ció catalana se n’ha anat a no sé quins països de la zona de Rússia
me sembla la broma més pesada del darrer segle en el futbol.
Quants jugadors de Tercera han viatjat? Molts? No res, quatre gats.
Mentre els equips de la Segona B els hi paguen per desplaçar-se
en avió a Balears, a la Rapitenca no li financien per anar a
Barcelona. Ja que això de ser independent està de moda, que la
Rapitenca canviï de Federació. 

Tercera catalana, no hi ha enemics petits
Quan solament s’han jugat sis jornades, una cosa està clara, el

Tivenys sembla que és dels candidats al descens. Però vaig dir
que igual dels tres que van pujar la lliga passada, igual no baixava
ni un. I que l’Atlas seria la revelació i, de moment, així és. Ni la
Sénia ni Camarles han pogut amb aquest equip.  
Dels que han pujat podria ser que cap baixi. El Flix va camí de
Segona catalana; l’Atlas està còmode a mitja taula i el Campredó,
malgrat estar en posicions complicades, és el qui ha perdut menys
partits, de la part baixa. Va empatar a Santa Bàrbara i Ulldecona.
La segona volta d’aquest equip serà com la passada del Sant
Jaume, del tàndem Robert i Harri. 
No significa tenir el millor golejador una garantia total. Ho potser
però poden mancar més coses. El Santa Bàrbara no està en posi-
cions gaire tranquil.les. Dels nou gols, set els ha fet ell. I al Perelló,
vuit dels dotze els ha aconseguit Mohedano. Massa dependència.
Camarles i la Sénia o espavilen o se’ls escaparan el Flix i l’Olímpic.
El Camarles no mostra un joc convincent per a ser campió. Dels
sis partits, tres jugats amb discrecció. Es l’únic imbatud, el menys
golejat però li manca Marc Prades. Al Roquetenc no marca, i aquí
seria el rei. Gran Flix. Bona defensa i una davantera demoledora.
Mesegué, Ivan Fontana i Jacob. Aquest equip fa olor a ascens.
Aldeana, sólament fa falta que els crucifiquen

Segona catalana: quatre equips
ebrencs poden baixar

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Una acció del partit de diumenge entre l’Atlas i el Camarles.

CANAL TE

El Perelló reacciona i amb un altre gol de
Mohedano suma tres punts més

El Perelló va vèncer l’Horta i es manté a la part alta de la taula. El par-
tit es va complicar quan, arran d’un penal que va suposar expulsió,
Vallès va fer el 0-1. Fins el descans, el Perelló va empènyer molt i va
empatar amb el gol d’Oriol Cid. L’Horta “per compensar”, segons els vi-
sitants, es va quedar amb un menys. A la represa, el partit va estar
obert. L’Horta va reclamar un penal i va tenir una opció mentre el Pere-
lló va gaudir de les seues, fins que Mohedano va establir el 2-1. 8 gols
de 12. Déu n’hi do!. Niko, que ha marxat a Rumania, és baixa amb el
conjunt que entrena Molinos qui, recentment, ha estat pare. Felicitats!

ES REFÀ DESPRÉS DE DUES DERROTES

El Vilalba goleja el Tivenys
El Vilalba va guanyar el Tivenys (2-5) i, d’aquesta manera, es recupera
de les dues derrotes seguides. Victor, Albert i Bernabé, per la via ràp-
pida, en 22 minuts, van obrir el marcador. Pau i Carlos, aquest darre-
ra a la represa, van ajustar el duel. Però el Vilalba, poc després, i en
cinc minuts, va obtenir dos gols que ja van decidir. Yalti i Bernabé van
marcar. Diumenge derbi al Pinell. 

VA GUANYAR AL CAMP DEL SANTA BÀRBARA

El Pinell ja es recupera
El S.Bàrbara va perdre contra el Pinell (1-2). Gilabert (7 gols de 9) va
obrir el marcador de penal. Norbert, porter pinellà, va evitar les op-
cions locals. El Pinell, tot i que encara manté baixes, està reforçat. A
manca d’un quart va empatar amb un gol de Sergi. I, poc després, To-
ni robava una pilota i culminava la contra amb qualitat. El Pinell encara
està minvat. Pachan, amb una targeta a la banqueta, va haver de jugar
i va veure la segona. Verano es va lesionar i per això el Pinell va aca-
bar amb nou. El Santa, molt renovat, necessita més temps.

EL CAMPREDÓ SORPRÈN A L’ULLDECONA

La Sénia no es despenja i manté estabilitat

La Sénia va guanyar a Móra la N. (0-1) en un partit molt igualat. D’a-
questa manera, després de tres jornades sense guanyar (2 punts de
9) es recupera i no es distancia de les primeres places. Un gol de
Chescu a darrera hora va valdre el triomf. D’altra banda, dir que el
Campredó va empatar al camp de l’Ulldecona (2-2). Santi va fer l’1-0,
Manel va empatar i, tot i que Joaquin va marcar el 2-1, l’apatia local i
l’entusiasme visitant van generar l’empat amb el gol d’Ismail. 

VA GUANYAR A L’AMETLLA I JA TE 10 PUNTS

El Sant Jaume, disparat

El Sant Jaume, en la línia de les darreres setmanes, va fer un altre pas
endavant i va obtenir el tercer triomf seguit. A més, s’ha fet molt ferm
en defensa, en els últims partits. Diumenge va guanyar a l’Ametlla en
un duel en què els caleros no van estar a la mateixa alçada del derbi
de la jornada anterior. El Sant Jaume va jugar ben posat i, a més, va
aprofitar les opcions, amb gols de Robert. És un equip que creix i en
ratxa. I que cal tenir en compte està jugant molts partits fora de casa.
En la jornada propera, la Cala, amb presentació del futbol base, rebrà
el líder. El Sant Jaume visita demà l’Horta. 

Un dels equips i una població que, els darrers anys, està sent acosada per decisions federatives, per rivals i també per l’economia és l’Aldeana i l’Aldea.
Entre l’’afer de la de la cooperativa i qui no recorda quan fa dos anys es va morir un directiu poques hores abans d’un partit i la Federació li va donar
la raó al Camp Clar perquè l’Aldeana no va poder presentar-se. I el recurs presentat per aquest club ebrenc va quedar en l’oblit. Durant aquest estiu
van fitxar a Jordi Adell i després d’estar compromès el van embruixar i va marxar al R. Bítem. Marc Alegre ara també vol deixar l’equip. Un altre cule-
bró. I potser podria anar al R-Bítem. I tot això unit a que l’Aldeana va perdre la categoria fa dues temporades. De veritat que sento carinyo per aquest
club i per dos de les persones que el regeixen, Pedro Uria i Fortunato. Són uns sants però també a Jesucrist que era un sant el van crucificar.  
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Aleix, de penal, va fer l’empat dissabte. Era el seu segon gol, vuitè en lliga.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

Aleix ha marcat, en cinc
partits, vuit dels deu gols

del Roquetenc en l’inici del
campionat.

Pichichi
PRÒXIMA JORNADA   
Manlleu-Castelldefels

Santboià-Palamós
Vilafranca-Balaguer

Figueres-Vic
Cornellà-Olot

Gavà-Pobla Mafumet
Muntanyesa-Europa

Gramanet-Rapitenca (diu 11.45 h)
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-Perelló (17 h)
Horta-Sant Jaume (17 h)

Diumenge
S. Bàrbara-Atlas (16.15 h)

Camarles-Móra la Nova (17 h)
la Sénia-Flix (16 h)

Aldeana-Ulldecona (17.15 h)
l’Ametlla-Olimpic (17 h)
Deltebre-Tivenys (17 h)

Pinell-Vilalba (16 h)

RESULTATS

6a jornada Tercera catalana

S. Bàrbara-Pinell 1-2

Atlas-Camarles 0-0

Móra Nova-La Sénia 0-1

Flix-Aldeana 4-2

Ulldecona-Campredó 2-2

Perelló-Horta 2-1

l’Ametlla-Sant Jaume 0-2

Olimpic-Deltebre 2-1

Tivenys-Vilalba 2-5

Tercera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Olímpic 6 15 6 15

2. Flix 6 18 7 13

3. Perelló 6 12 10 13

4. Camarles 6 10 4 12

5. la Sénia 6 9 5 11

6. Sant Jaume 6 12 8 10

7. Ulldecona 6 10 10 10

8. Pinell 6 13 12 8

9. Atlas 6 8 8 8

10. Horta 6 12 14 7

11. Vilalba 6 8 12 7

12. Aldeana 6 10 12 6

13. l’Ametlla 6 9 11 6

14. Móra la Nova 6 7 9 6

15. Deltebre 6 7 10 6

16. Campredó 6 7 12 6

17. S. Bàrbara 6 9 13 5

18. Tivenys 6 11 24 3

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Roquetenc-Corbera (16.30 h)
J. i Maria-Tivissa (18 h)

Deltebre-Benissanet (16 h)
Catalònia-Ginestar (17 h)

Diumenge
Godall-Batea (16 h)

Alcanar-Arnes (16.30 h)
la Galera-Muntells (16 h)

Bot-Xerta (16.30 h)

RESULTATS

6a jornada, Quarta catalana

Godall-Catalònia 1-2

Batea-Alcanar 3-1

Arnes-Muntells 4-1

la Galera-Roquetenc 3-1

Corbera-R. Bítem 2-1

Xerta-J. i Maria sus

Tivissa-Deltebre 6-0

Benissanet-Ginestar 2-2

Bot, descansava

Quarta catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 6 24 5 16

2. Batea 6 18 7 16

3. R. Bítem 6 17 5 12

4. Alcanar 6 13 4 12

5. Catalònia 6 13 10 12

6. Roquetenc 6 12 12 10

7. Benissanet 5 14 7 9

8. la Galera 6 11 19 9

9. Ginestar 5 13 12 7

10. Bot 5 12 12 7

11. Xerta 5 11 12 6

12. Arnes 6 9 12 6

13. Tivissa 5 11 15 4

14. Godall 6 12 18 4

15. Jesús i Maria 4 6 10 3

16. Deltebre 5 3 21 3

17. Muntells 6 7 25 0

PRÒXIMA JORNADA 
Torredembarra-Tecnofutbol

Igualada-Morell

Martinenc-Tàrrega

Andorra-Vilanova

Ascó-Torreforta (diu 12 h)

Santfeliuenc-Reddis

Viladecans-Amposta (diu 17.30 h)

Cervera-Valls

Vista Alegre-Sants

RESULTATS

6a jornada, Primera catalana

Torredembarra-Vista Alegre 1-2

Tecnofutbol-Igualada 0-2

Morell-Martinenc 0-0

Tàrrega-Andorra dia 1

Vilanova-Ascó 1-1

Torreforta-Santfeliuenc 1-1

Reddis-Viladecans 1-0

Amposta-Cervera 3-3

Valls-Sants 0-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Santfeliuenc 6 8 4 14

2. Ascó 5 15 5 13

3. Viladecans 6 9 1 13

4. Martinenc 6 12 5 11

5. Sants 6 12 8 11

6. Cervera 6 12 9 10

7. Andorra 5 7 5 10

8. Igualada 6 8 8 9

9. Amposta 6 11 7 8

10. Vilanova 6 5 6 8

11. Vista Alegre 6 8 10 8

12. Reddis 6 6 10 8

13. Torreforta 6 5 8 7

14. Tàrrega 5 8 10 5

15. Morell 5 5 8 5

16. Tecnofutbol 5 3 15 3

17. Valls 6 3 9 1

18. Torredembarra 6 3 12 0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Cunit-R. Bítem (17 h)
Calafell-Camp Clar (17 h)

Diumenge
Catllar-la Cava (12 h)

SP i SP-Salou (11.30 h)
Vilaseca-Roda Berà (17 h)
Cambrils-Catalònia (12 h)

Gandesa-Roquetenc (16.30 h)
J. i Maria-Alcanar (17 h)
l’Ampolla-Tortosa (16 h)

RESULTATS

6a jornada, Segona catalana

Catllar-l’Ampolla 3-1

la Cava-SP i SP 3-0

Salou-Vilaseca 1-0

Roda Berà-Cunit 1-0

R. Bítem-Cambrils 1-0

Catalònia-Gandesa 4-2

Roquetenc-Jesús i Maria 2-2

Alcanar-Calafell 3-1

Camp Clar-Tortosa 0-3

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. La  Cava 6 11 5 15

2. Alcanar 6 15 5 14

3. Roda Berà 6 8 4 13

4. Jesús i Maria 6 17 7 12

5. Vilaseca 6 11 3 12

6. Cambrils 6 6 5 9

7. Catllar 6 5 6 9

8. SP i SP 6 6 12 9

9. Catalònia 6 10 13 8

10. R. Bítem 6 7 9 7

11. Salou 6 5 7 7

12. Camp Clar 6 4 13 7

13. Gandesa 6 7 9 6

14. Ampolla 6 6 10 6

15. Roquetenc 5 10 8 5

16. Tortosa 5 7 6 5

17. Cunit 6 5 8 3

18. Calafell 6 5 15 2
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FUTBOL. QUARTA CATALANA

Dissabte passat dia 14 d'octubre el sènior masculí es va desplaçar al camp del l'Igualada "B",
on com ja s'esperava, el partit va ser molt assequible per als roquetencs.
Els dos primers sets, els de Roquetes van guanyar per uns contundents 18-25 i 16-25. En el
tercer, potser es van relaxar, i el van perdre per 25-21, però en el quart i definitiu set, van
demostrar un gran joc i l'atac va ser molt desiciu per al resultat final de 13-25, guanyant final-
ment per 1-3. Jugadors C.V.Roquetes: Ejarque, Bernat, Quero, Ruperez, Cuevas, Serrato,
Lebrun, Lovira i Gavalda. La pròxima jornada, el sènior femení rep al pavelló de Roquetes a
l'Escola Orlandai, demà dissabte a les 17 h i seguidament el sènior masculí rep al Vòlei 6
Manresa "B".

Volei Roquetes

Corbera i Batea segueixen
líders i mantenen un frec a
frec en el liderat, ampliant
les avantatges respecte el
tercer i el quart i és que
aquesta setmana s’enfron-
taven entre ells. 
El Corbera va guanyar el
filial del R. Bítem en un par-
tit que va generar moltes
protestes visitants per
determinades decisions
arbitrals. Cacau va fer l’1-0
però Montserrat empata-
va. A la represa, es pro-
duia la jugada que va deci-
dir. Penal molt dubtós pels
visitants, a favor dels
locals. A més, espulsió del
porter i Pau Sunyer que es
va posar sota els pals. Gol
de Fidel i 2-1. Així va aca-
bar la confrontació.
El Batea, per la seua part,
va superar el filial de
l’Alcanar (3-1). Enric, amb

un gran gol, va obrir el
marcador. Moha empatava
i en dos minuts, encara al
primer temps (35 i 37), el
Batea va decidir amb els
gols d’Alex i d’Enric. A la
represa, l’Alcanar va pres-
sionar però el Batea va
estar ferm en defensa.
D’altra banda, la Galera va
vèncer el Roquetenc (3-1) i
el Catalònia va sumar els
tres punts a Godall, amb
gols de Ximo i Roso.
El Benissanet va remuntar i
va empatar contra el
Ginestar, equip que guan-
yava 0-2. En el darrer
minut, un penal ‘com una
casa’ a l’àrea visitant no
fou xiulat. Les protestes
van ocasionar dues expul-
sions. 
Josep Saladie i Gerard
Altés són els nous tècnics
de Tivissa amb qui va

debutar de porter Kameni.
El tècnic Picon ho ha dei-
xat.
En partit de recuperació,
Benissanet i Tivissa van
empatar a tres gols. Es va
jugar el divendres, dia fes-
tiu, per la tarda. 
Per acabar, informar que
el  partit Xerta-Jesús i
Maria fou suspés per la
mort d’Alvaro Casanova,
que fou president del club
de l’Aube i pare del jugador
Didac.

Segueix el frec a frec en el liderat
entre el Batea i el Corbera

AMPOSTA-LAGRAMA, 34

FUENGIROLA UN SOL DE
CIUDAD, 26

L’Amposta va guanyar el
segon partit en la segona
jornada de la lliga. Bon inici
de campionat de l’equip de
la capital del Montsià. 
El duel va ser molt més dis-
putat del que el resultat final
indica. De fet, l’equilibri de

forces i la igualtat van presi-
dir-lo fins els darrers deu
minuts quan l’Amposta, com
en la primera jornada, va
decidir al seu favor, demos-
trant un estat físic privilegiat
i que està sent determinant,
a hores d’ara.
La bona defensa i l’efectivi-
tat ofensiva van acabar sen-
tenciant a la represa, quan
el conjunt ampostí va impo-
sar-se i va encarrilar de
forma definitiva una victòria
treballada i que referma el

bon començament del cam-
pionat. Dues victòries que
donen confiança i seguretat
a l’equip per continuar en la
mateixa línia. L’Amposta
està reforçat i la tornada de
Simón es nota per l’equilibri
que representa. AMPOSTA-
LAGRAMA: Galvez, Alonso
(1), Domingo (4), Uliaque
(3), Frnova (9), Simón (10),
Vila (4), equipo inicial, Arasa,
Chiriev (2), Rieres, Solà,
Juncosa, Tortajada, Sara
Garcia (1).

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

Nova victòria
Contra el Fuengirola, 34-26

Joventut Handbol Mataró
24   Handbol Tortosa
Hidrocanal        25

El Tortosa va encarar una
jornada important amb un
rival conegut que compta
amb jugadores veteranes
molt consolidat i equilibrat,
en un partit estrany on les
tortosines, tot i demostrar
la seva superioritat, no van
saber imposar-la. 
La tònica general fou un joc
imprecís i gelat, amb bona
actitud defensiva però
sense trobar la compenetra-
ció en l'atac.  Les tortosines
es van abocar en un joc
espès: el desencert ofensiu
es traduí en massa errades

de llançament a porta; la
desconcentració va fer acte
de presència provocant pre-
cipitació en les passades i
generant moltes pèrdues de
pilota.  Les tortosines no
van trobar el seu lloc en el
camp. En resum, partit per
oblidar, on cal emfatitzar
l'excel·lent treball a la porte-
ria i sense cap mena de
dubte, el millor fou el resul-
tat. Diumenge a les 11 del
matí i al pavelló de
Ferreries, difícil partit contra
l'Associació Lleidatana, que
aquesta temporada ha
renunciat a jugar a Divisió
Plata Nacional per proble-
mes de finançament.
Alineació: Paula Estorach i

Nerea Cardona a la porteria;
Aida Rieres, Núria Albacar,
Maria Valldepérez, Paula
Alcaide, Cinta Gisbert,
Marta Lliveria, Eryka
Sigüenza i Gisele Angel.

El passat cap de setmana el
pilot del motoclub Alcanar
Iker Garcia es va proclamar
subcampio de Catalunya i
campió de Tarragona de
promo-racc 50cc. El cam-
pionat es considerat un dels
de més nivell, ja que venen a
còrrer pilots d'altres paisos.
Tot i ser un dels més petits
del campionat, no li ha impe-
dit fer podiums a totes les
curses, guanyar, fer pole
positions i rècords de cir-
cuits: A més és el pilot més
jove en aconseguir en una

mateixa cursa la pole, quan-
yar les dos mànegues, fer
volta ràpida i record del cir-
cuit. Tot i que és un esport
molt sacrificat fisica i econò-
micament Iker i els seus
faran tot el possible per a
que el nostre poble tingui un
campió.
Aquest campionat no s'ha-
gues pogut fer sense els
patrocinadors Fusteria Pla i
Construccions Garcia. I la
col.laboració de Comisió
d'Entitats les Cases, Retols
Ericla i la Pelu d'Alba.

Més info al facebook-Iker
Garcia Abella.

DEL MOTOCLUB ALCANAR

Iker Garcia, subcampió de Catalunya de velocitat promo-racc 50cc

Durant la temporada passa-
da el sènior masculí del CET
no va aconseguir cap victò-
ria a domicili, però aquest
cap de setmana, en la 3a.
jornada de la 3a. preferent,
ha aconseguit endur-se el
partit davant el TORRÓ D'A-
GRAMUNT IGP C.H.A. per un
ajustat 27-29 (14-12 a la
mitja part). Bon partit dels
tortosins (imatge de la foto)
que van haver de remuntar
un petit desavantatge a l’ini-
ci de la segona part, solven-

tant ràpid amb un parcial de
0-5 a la represa. Els ebrencs
van fer un partit més seriós
que el de la setmana passa-
da. Cal destacar el debut de
Joan Curto que va tindre una
gran actuació i va permetre
una rotació de jugadors més
eficaç. 
D’altra banda el cadet mas-
culí assoleix el primer objec-
tiu de la temporada, des-
prés de passar la segona
ronda d’aquesta classifica-
ció a 1a. Catalana. 

L’equip tortosí assoleix la
plaça per a jugar a 1ª, des-
prés de superar l’eliminatò-
ria a doble partit davant el
CH ESPLUGUES per un molt
ajustat resultat, passant grà-
cies al “golaverage”. 33-31
(a casa) i 40-38 (a domicili).
A falta d’algun sorteig de
calendari, aquesta setmana
arrenquen tots els equips
federats, excepte els partits
dels sèniors que han quedat
aplaçats en les seves res-
pectives lligues.

HANDBOL. CE TORTOSA

S’acaba la mala ratxa a domicili

HANDBOL. TORTOSA HIDROCANAL

El més positiu, el triomfEns ha deixat Alvaro

Casanova. Fou president de

la UD Jesús i Maria i pare

de Didac, jugador del filial.

Per això es va ajornar el

partit a Xerta.

Ajornat

El passat diumenge, 14 d'oc-
tubre, es va celebrar al
Pavelló Poliesportiu de la Mar
Bella de Barcelona, el
Campionat de Catalunya
Infantil de Competició de
Taekwondo, amb una partici-
pació de mes de 800 compe-

tidors vinguts de tota
Catalunya entre 8 i 14 anys,
en una de les participacions
més elevades de tota la histò-
ria de Campionats Infantils i
de la resta de Campionats
organitzats per la Federació
Catalana, on els participants

de les nostres terres, repre-
sentant al Taekwondo Alfaro
d'Amposta, van tindre un èxit
espectacular, ja que dels 22
participants que hi presenta-
va al Campionat van aconse-
guir 6 medalles de bronze i 3
medalles d'or.

ACTUALITAT

Nous èxits del Taekwondo Alfaro d’Amposta
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DIANA MAR

CRAC de la setmana
FRANCESC VALLESPÍ. DELEGAT DE LA LLIGA CONTRA EL CÀNCER A LES TE

Igual que a Catalunya i a
molts altres països, el
càncer de mama és el
més freqüent entre les
dones de la demarcació
provincial de Tarragona, i
representa aproximada-
ment un 28% de tots els
càncers diagnosticats en
aquest sexe. Per altra
banda, també és el càn-
cer que provoca més
morts entre les dones.
Degut a l'impacte d'a-
questa malaltia a la nos-
tra població es va establir
el Programa de Detecció
Precoç del Càncer de
Mama de Catalunya amb
uns objectius i criteris
ben definits. Avui diven-
dres, 19 d'octubre, es
celebra el Dia
Internacional Contra el
Càncer de Mama, i nosal-
tres hem tingut l'oportuni-
tat de xerrar amb el dele-
gat de la Lliga Contra el
Càncer a les Terres de
l'Ebre, Francesc Vallespí.
Més Ebre: En el moment
actual (crisi econòmica)
hem de patir per la detec-
ció i cura del càncer, en
general?
Francesc Vallespí:
Personalment, penso que
de vegades hi ha certes
persones interessades en
llençar cortines de fum,
per distreure a la societat
d'altres temàtiques. Quan
hi ha algun símptoma
oncològic, no hi ha retalla-
des. A hores d'ara, es
continuen aplicant els
tractaments necessaris i
s'estan seguint els proto-
cols establerts per l'OMS.
Estaríem parlant d'uns 45
dies des què es diagnosti-
ca la malaltia fins que
s'ha de posar fil a l'agulla

-mai millor dit-. 
ME: El Programa de
Detecció Precoç del
Càncer de Mama de
Tarragona - Terres de
l'Ebre forma part del
Programa de Detecció
Precoç del Càncer de
Mama de Catalunya. Com
funciona?
FV: Aquest programa
convida a totes les dones
de 50 a 69 anys residents
a la demarcació provincial
de Tarragona a fer-se una
mamografia cada dos
anys de manera sistemàti-
ca i gratuïta. La demarca-
ció de Tarragona abasta
les regions sanitàries
Camp de Tarragona i
Terres de l'Ebre que
corresponen a un total de
deu comarques, Alt
Camp, Baix Camp, Baix
Ebre, Baix Penedès,
Conca de Barberà,
Montsià, Priorat, Ribera
d'Ebre, Tarragonès i Terra
Alta). El Programa de
Detecció Precoç del
Càncer de Mama de
Tarragona-Terres de
l'Ebre va entrar en funcio-
nament el febrer de
1998. El desplegament
de la primera volta del
Programa es va fer d'una
manera progressiva, des

de febrer de 1998 fins a
novembre de 2001.
ME: Quins són els objec-
tius del Programa?
FV: El Programa pretén

avançar, el màxim possi-
ble, el diagnòstic del càn-
cer de mama en aquelles
dones que la malaltia
encara no els ha donat
cap símptoma ni signe
(dones que encara no són
coneixedores de la seva
malaltia), la qual cosa sig-
nifica que es troba en una
fase inicial en la qual els
tractaments són més
efectius i, per tant, hi ha
més probabilitats de cura-
ció. L'objectiu principal
del Programa és aconse-
guir una reducció de la
mortalitat per càncer de
mama entre les dones.
ME: A hores d'ara podem
dir que està resultant efi-
caç?
FV: Les mamografies ser-
veixen per avançar-nos al
desenvolupament del càn-
cer. Aquestes proves per-
meten agafar a temps la
malaltia i evitar mutila-
cions innecessàries. Hi ha
una cosa que és fonamen-
tal: el càncer no avisa, no
fa mal, d'aquí la importàn-
cia de fer-se les proves.
El 2011 van ser cridades
a la demarcació de
Tarragona, 45.000
dones. D'aquestes només
29.000 van fer-se la revi-
sió, posem que unes

10.000 s'ho fessin de
manera particular. On
estaven les 6.000 dones
restants?
ME: Llavors, on estaven

aquestes dones?
FV: Em fa l'efecte que
encara hi ha molta dona,
en aquest cas, que no vol
saber. I és molt trist, per-
què si el càncer està,
abans o després sortirà.
ME: Com es pot aconse-
guir que totes les dones
entre 50 i 69 anys es
facin la mamografia?
FV: Aquí juga un paper
fonamental, no tan sols la
pròpia dona, sinó les per-
sones que té al seu vol-
tant. Els que estem al

costat ens hem d'interes-
sar, preguntar i animar a
què les dones que conei-
xem, no ho deixin passar i
quan els hi toca, es facin
les proves.
ME: Quins hospitals de
les Terres de l'Ebre duen
a terme les proves de cri-
bratge?
FV: Les mamografies es
fan a l'Hospital d'Amposta
i a l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa. Així,
com a l'Hospital Sta.
Tecla, l'Hospital Pius de

Valls, l'Hospital Sant
Joan de Deu de Reus,
Hospital Joan XXIII de
Tarragona, pel que fa a
tota la demarcació de
Tarragona. 
ME: Per acabar, el Dia
Internacional Contra el
Càncer de Mama. Com
continuaria la frase?
FV: Els homes, també,
tenim un paper fonamen-
tal en la conscienciació
sobre aquesta malaltia.
Tots tenim companyes,
dones, filles o netes.

«Els homes tenim un paper
important en la conscienciació
sobre el càncer de mama. Tots

tenim companyes, dones, filles,...»
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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

INGREDIENTS:

• 200 gr. de tallarines

• 2 cullerades d`oli d`oliva

• Un pols de sal

PROCEDIMENT:

Posem l`oli d`oliva a una cassola al foc. Quan te-

nim l`oli calent, tirem dintre les tallarines i el pols de

sal, ho removem una mica i uns minuts ja tenim les

tallarines fetes. 

Un plat senzill i deliciós.

«Primentons i Tomates». Avui: Tallarines  
CAFETERIA·GELATERIA PA D’ART - ALCANAR 

Plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Borges Ayats, Joan    

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

Sauras Pons, Rosa   

Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli  

Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

Laura Lluís - Aida Noe ,               

Sant Isidre, 187  (St. Carles de la Ràpita)  977745545

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 cobert al terç nord i al quadrant nord-est. A la resta del país estarà molt
ennuvolat o cobert o amb alguna clariana transitòria al centre del jorn.

Precipitacions
Al vessant sud del Pirineu i Prepirineu i al quadrant nord-est se n'esperen de
generals i continuades tota la jornada, amb alguna intermitència al final del
dia. A la resta del territori hi haurà precipitacions extenses i intermitents.
Seran d'intensitat entre feble i moderada i aniran acompanyades de fang. No
es descarta alguna tempesta. Al terç nord acumularan quantitats de precipi-
tacions molt abundants (entre 50 i 100 mm en 24 hores) i localment extrema-
dament abundants (més de 100 mm en 24 hores). A la resta seran poc abun-
dants en general.

Temperatures
Temperatures mínimes similars o lleugerament més altes; rondaran entre 7 i
12 ºC al Pirineu, més altes al vessant nord, entre 9 i 14 ºC al Prepirineu, entre
17 i 22 ºC al litoral i entre 15 i 20 ºC a la resta del territori. Pel que fa a les
màximes es mantindran sense canvis importants o pujaran lleument i seran
molt homogènies; arribaran a valors de 13 a 18 ºC al vessant sud del Pirineu
i de 19 a 24 ºC a la resta de Catalunya.
Hi haurà efecte foehn al vessant nord del Pirineu.

Visibilitat
Entre bona i regular. Serà puntualment dolenta per la presència de boires a les
zones de muntanya del vessant sud del Pirineu i Prepirineu i del quadrant
nord-est.

Vent
El vent bufarà de component est i sud entre fluix i moderat, amb cops forts a
les cotes elevades. Tot i això, a cotes altes del Pirineu i del prelitoral sud
bufarà de component amb cops molt forts.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui tindràs  el do de la localitat . Estaràs  molt
comunicatiu  amb el sexe oposat . Evita  pro-
blemes  posteriors  tenint  una vida  al màxim
de tranquil·litat  que puguis. 

Taure
20/4 al 19/5

És possible  que tinguis  un idil·li, però  també
és possible  que et  vegis  immers  en aventu-
res amoroses que no t'acabin  de convèncer .
Busca  harmonia  en la teva  vida emocional.

Bessons
20/5 al 21/6

El trànsit  de Mercuri  i el Sol  per la teva casa
quatre  intensifica  molt  les teves relacions
familiars  però  no descartis  certs  excessos
en la teva relació amb ells.

Cranc
22/6 al 21/7

El que  en principi  és una  virtut, la confiança, pot
ocasionar-te  algun  tipus de desil·lusió  amorosa.
Tot  indica  que el veritable  descans  és l'única  tèc-
nica  per posar  en ordre  el teu organisme.

Lleó
22/7 al 22/8

Perquè  tot funcioni  bé en les teves  relacions
sentimentals  has d'evitar  que acabin  sent
monòtones. Has  de fer  balanç  i establir  un
ordre  de prioritats  per millorar. 

Verge
23/8 al 21/9

És probable  que gaudeixis d'alguna situació
sentimental  interessant. Respecte  a la salut,
et trobes ple de vitalitat , però  avui estaràs
una mica atabalat.

Balança
22/9 al 22/10

Esforça't  i intenta resoldre  els assumptes
que ara et preocupen , no descuris  els temes
d'amor. Si et mostres en tot moment positiu,
molts dels teus problemes  desapareixeran.

Escorpí
22/10 al 21/11

En l'amor  exigeixes  compromisos . No et ve de
gust  tenir  cap aventura superficial . Potser  el teu
organisme  està  suportant  un excés  d'activitats
tant  pel teu treball  com per la teva vida personal.

Sagitari
21/11 al 21/12

No tinguis  por d'expressar les teves idees,
la teva parella es mostrarà molt receptiva.
Respecte  a la salut , valora  el que tens de
positiu  i no ho perdis.

Capricorn
21/12 al 19/01

Vius  un període  favorable  per aprofundir  en
els teus sentiments  i per donar  a la teva  vida
sentimental  més riquesa. Tracta  d'anar  amb
més  cura  amb el teus cos. 

Aquari
20/1 al 18/2

En algun moment  del dia et veuràs  sobrepassat
per una  actitud  d'algú  proper a tu. Respecte  a
la salut , encara  que tot  sembla  que va bé no
has de descurar-te  en cap moment. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor , ara mateix  no has d'anar
a allò segur. Avui és un dia perquè  improvisis  i
te la juguis . Estàs vivint una etapa  favorable  per
deixar  enrere  hàbits  que et perjudicaven.

MATÍ

PLUGIM

TARDA

PLUGIM

TEMPERATURES

Màxima Mínima

24º 18°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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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 -
tacions, menjador,
cu ina,  bany com-
p le t  i  ba lconada.
A l ta  qua l i ta t .  A l
costat de col· legis,
supermercats  i
zona comerc ia l .
Tel: 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 ofi -
cina o per a desen-
volupar activ itat de
cara al públ ic.  Tel:
610203144

La Sen ia .  P laça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal parel les,
consta de men ja -
dor  amb sor t ida
ba lconada,  cu ina
independent  equ i -
pada, lavabo amb
dutxa re format ,
hab. doble  i  hab
ind. En el centre La
Senia. 661707383
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 reforma-
da, 3 habitacions,
men jador  d 'est i l
rúst ic  amb xeme-
neia, cuina off ice,
bany,  àmpl ia
terrassa i  magat -
zem. De l tebre.
Zona La Cava.
145 .000 Û .  Te l :
607538304

Deltebre. Zona La
Cava,   avgda.
Goles de l 'Ebre.
Ampli local comer-
cial, ideal per of ici -
nes. Es cantoner i
to ta lment  acr is ta -
lat. En el centre del
poble.  Reformat i
c o n d i c o n a t .
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
habitacions 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 comer -
c ia l  de Reus.
Esquinero, 100m2
en dues p lantes,
condic ionat per a
qualsevol t ipus de
negoc i .  Ub icac ion
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700

Miami Plat 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  p la t ja .  Preu
i m m i l l o r a b l e .
215 .000 Û   Te l :
977249700 

MOTOR�

   

La Ràpita.
C/ Gorria. 
Local comercial
i oficines amb
soterrani i altell.
En lloguer al
millor carrer de
la població.
610203144

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven

barca de 7’5 m,
marca Four Winns
amb dos motors
OMC de 150 CV
cadascun de ben-

zina. Preu de
ganga 12.000Û
Interessats pre-

guntar per
Susana 

607 538 304
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El cicle d'enguany comp-
tarà amb 6 concerts entre
els quals hi ha 5 artistes
que presenten disc, tot un
indicatiu del bon moment
creatiu de la música a les
Terres de l'Ebre.
Organitzat per Túbal amb
l'objectiu de difondre les
noves produccions musi-
cals d'artistes ebrencs,
l'Ebresons 2012 ha pro-
gramat 'M'agraden les
onades' opera prima del
guitarrista Sergi
Trenzano; 'L'Etern retorn'
de Josep Bordes (creador
de Pepet i Marieta);
'Gràcies, Ovidi', un home-
natge a Ovidi Montllor
interpretat per Artur
Gaya, Paco Prieto i Kike
Pellicer; i els concerts de
Miquel del Roig (creador
de la popular cançó 'La
Farola'), 'Versus' amb el
millor blues del Delta, i
'Cràtor' presentant el seu
disc 'Males llengües'. El
cicle ha estat presentat

en una roda de premsa a
la que han assistit bona
part dels músics partici-
pants. Els organitzadors
han agraït la col.laboració
i l'esforç de tota la gent
que ha fet possible l'edi-
ció d'enguany marcada
per uns mals temps per a
la cultura: “la cultura no
és un luxe i té al seu

darrere tot un immens
món de treball... com
més cultura té un país,
menys possibilitats ténen
els seus governants d'en-
ganyar al poble; potser
per això alguns la penalit-
zen”. També han destacat
el paper important dels
bars i establiments que
programen música en viu i

que reben multes enlloc
d'ajuts per insonoritzar
els locals, tot afegint que
en aquests locals naixen
la gran majoria de projec-
tes musicals: “quants
músics no han iniciat la
seua trajectòria cantant o
tocant en un bar?” Tres
dels concerts seran de
pagament (5Û l'entrada) i

tindran lloc a la sala d'ac-
tes del Patronat de
Tortosa, recentment
remodelada. Altres tres
se celebraran a la sala de
ball de la Lira de
Roquetes i als espais
Karibú Club i Lo Carrer de
l'Havana. Pel que fa als
artistes, passaran pels
diferents escenaris: Sergi

Trenzano que presenta el
seu treball «M’agraden les
onades», Miquel del Roig,
la Farola, Arturo Gaya,
Kike Pellicer i Paco Prieto
amb «Gràcies Ovidi»,
Versus+ DJ Blues Man,
Cràtor amb «Males
Llengües» o Josep Bordes
amb  el seu grup L’Etern
Retorn.

EbreSons 2012

Arriba la quarta edició
d’Ebresons, que tindrà
lloc del 25 al 28 d’octu-
bre a diversos escena-
ris de Tortosa i
Roquetes. Amb la filo-
sofia que carateritza
aquest certamen, les
porpostes musicals són
de les Terres de l’Ebre
o guarden algun tipus
de relació amb el terri-
tori.

Tres dies de música per gaudir dels millors artistes ebrencs del moment

MÚSICS DE LES TERRES O AMB LES TERRES

ACTUALITAT

REDACCIÓ

             


