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Sant Carles de la
Ràpita acull
aquests dies les
Jornades d'econo-
mia del Montsià.
Aquestes jorna-
des, organitzades
pel Consell
Comarcal del
Montsià, a través
de Montsià Actiu,
tenen per objectiu
facilitar les eines
per a la internacio-
nalització de les
empreses i poten-
ciar la col·labora-
ció entre els sec-
tors públic i privat.

P3

En busca de sinèrgies econòmiques

Aquest cap de setmana té lloc la 181 edición de la Fira Agrícola, ramadera i industrial de Móra la Nova, un cer-
tamen multisectorial on es representa la maquinària agrícola, l'automoció, els ormejos, el comerç i els serveis en
general. 
La superfície neta d'exposició és de 10.000 M2, amb un total de 170 expositors i un nombre de visitants apro-
ximat de 50.000 persones.   P8

181 Fira Agricola, ramadera i industrial de Móra la Nova

Terres de l’Ebre. L'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita compleix amb la llei de
morositat.

P5

Esports. El comitè dóna la raó a l’Amposta
després de la impugnació del Cervera, pel
partit de fa dues jornades.                          

P10

Terres de l’Ebre. Bosch: 'El Ministeri de Defensa
hauria de dedicar una part ínfima dels 15.000 MÛ
de pressupost anual a netejar els artefactes dels
espais de la Batalla de l'Ebre' .                    P6Av
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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 

Amb les I Jornades Montsià Actiu vol posar
la cooperació, l'emprenedoria i la innovació
com a factors centrals. 
Les I Jornades s'organitzen durant tres dies
consecutius on la cooperació, la innovació i
l'esperit emprenedor són els factors trans-
versals, però que en cada jornada es vol
posar l'accent a diferents actors; les empre-
ses, la ciutadania i la cooperació entre el

sector públic i privat. 
El progrés és responsabilitat de totes i de
tots. 
Montsià Actiu convida a que es sigui molt
actiu, curiós i emprenedor i que aquestes
jornades siguin un lloc emocionant on poder
fer negocis, aprendre i retrobar-se entre
persones, en uns moments en els que és
molt important aconseguir-ho.

Editorial

Jornades d’economia a la Ràpita

Arriba la 181a edició de la
Fira de Móra la Nova, i, si
bé tots desitjaríem trobar-
nos en un context econò-
mic general diferent, ens
veiem obligats a fer front a
les dificultats amb el
màxim de coratge, d'es-
forç i d'imaginació.
Principalment perquè la
nostra Fira, la de tots,
mereix tota l'energia que
siguem capaços de diposi-
tar en ella: per història, per
compromís, per projecció
de futur i per valor intrín-
sec del que, per ella matei-
xa, representa.
Des de l'organització de la
Fira, i atenent les dificul-
tats que passen firaires,
expositors i venedors tots,
no s'han volgut incremen-
tar els preus de contracta-
ció, exceptuant l'obligat
augment de l'Iva, fet aliè a
la voluntat dels organitza-
dors del certamen. Els
temps són molt difícils, tot-
hom se'n ressent inevita-
blement, però és en
aquests moments que
encara hem de ser més
obstinats a forçar i provo-
car un redreçament de l'e-
conomia del país. Una fira
és un lloc idoni per palpar i
per avaluar l'estat de les
coses. Els nostres avant-
passats tampoc no ho van
tindre fàcil. És més, proba-
blement ho tenien molt
més complicat per culpa
de la precarietat d'uns
temps més primigenis, en
els aspectes organitzatius.
La Fira de Móra la Nova és
l'exponent del que voldrí-
em ser sempre: un poble
dinàmic, obert, emprene-
dor, disposat a avançar
agafant-se del braç del
valors més positius que
han caracteritzat la nostra
història. Catalunya és un

país que ha crescut treba-
llant. No vam conèixer mai
la peresa en la imatge dels
nostres iaios, mai. No exis-
tia, aquesta paraula.
Arribarà un temps millor,
un temps de recuperació, i
no tan sols econòmica,
sinó també de valors,
d'uns valors que sempre
havíem tingut i que ens
hauran de rellançar cap a
una situació de benestar i
d'equilibri que ara es fa
difícil.
En aquesta edició de la
Fira, ens tornarem a trobar
als carrers del recinte firal,
tornarem a parlar de tot,
valorarem la situació del
nostre present i del nostre
futur com a país.
Renovarem l'esperit cons-
tructiu i potent del nostre
buc insígnia: la Fira de
tots. Acompanyeu-nos
com sempre. La vostra
presència és innegociable.

Visca la Fira!

Ferran Bladé i Pujol
Alcalde de Móra la Nova i

President de la Fira

181 Fira Agrícola Ramadera
Industrial de Móra la Nova

Opinió

La simbologia té un paper important en
tots els àmbits, i també en el polític. En les
sigles d'Esquerra Republicana de
Catalunya, ERC, s'identifiquen  els seus tres
grans valors; la “E”, per la seva aposta per
la socialdEmocràcia; la “R”, pel seu
Republicanisme, i la “C”, pel seu
Catalanisme que, des del 1992, el partit va
decidir que havia de traduir-se en la inde-
pendència.
La “E” forma part de la base del partit.
L'Esquerra que creu en la igualtat de tots
els subjectes i lluita per una cultura dels
drets i de les oportunitats socials de tot-
hom. La que combat les desigualtats i tre-
balla, amb cultura crítica i sentit transfor-
mador, per un futur d'igualtat d'oportuni-
tats.
La “R” representa els valors republican, uns
valors que fan referència a la llibertat, la
responsabilitat, l'educació, les famílies.
Com també són valors republicans l'esforç,
la tenacitat en el treball, la responsabilitat
social l'austeritat, la igualtat…
La “C”, d'un partit compromès des de la
seva fundació amb la llibertat del seu país.
L'objectiu d'ERC no és exclusivament obte-
nir una majoria o condicions per formar
part del Govern de Catalunya. La fita no és
sols aconseguir una majoria parlamentària;
la fita és aconseguir una majoria social que
ens permeti la nostra autodeterminació i la
constitució de la República Catalana. Per
això ens cal tenir sempre present la “C “ de
Catalunya i obrir també les portes a totes
les persones tinguin aquesta prioritat políti-

ca.
En l'actual context de crisi de valors i de
desprestigi de la política, cal revaloritzar
els atributs històricament associats al repu-
blicanisme que representa Esquerra
Republicana de Catalunya, valors com la
igualtat, la llibertat i la fraternitat; actituds
com la corresponsabilitat, l'empatia i la
cooperació; la proximitat i el diàleg, donant-
los un paper protagonista paral·lel a la jus-
tícia social i a la llibertat nacional, que doni
resposta a les demandes de la ciutadania
de més llibertat i més democràcia.

Joan Antoni Pons Albalat
President Cormarcal d'ERC Baix Ebre

El nom no fa la cosa...o sí?

Opinió

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat
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AJUNTAMENT DE LA FIDELISSIMA CIUTAT D'ALCANAR

ANUNCI
El Ple de l'Ajuntament d'Alcanar, en sessió de data 27/09/2012, va aprovar inicialment el Reglament de règim interior (NOF) de l'Escola Municipal de
Música d'Alcanar.

Aquest reglament se sotmet a informació pública per un termini de 30 dies hàbils, amb publicació d'edictes al BOPT, DOGC, en un dels mitjans de comu-
nicació escrita diària, web municipal i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament, als efectes d'examen de l'expedient i presentació de les reclamacions i sugge-
riments que es creguin escaients. El termini d'informació pública començarà a comptar des del dia següent a la publicació de l'anunci en el BOPT, DOGC
o en un dels mitjans de comunicació escrita, i l'expedient es podrà consultar en les oficines municipals, en dies feiners i en horari laboral.

Transcorregut l'esmentat termini sense que s'hi formulin reclamacions, suggeriments i/o al·legacions, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva. En
aquest supòsit, es procedirà a fer pública l'aprovació definitiva del reglament, mitjançant la publicació del text íntegre en el BOPT, i en el tauler d'anun-
cis de la Corporació, i l'anunci al DOGC que faci referència al BOPT en el qual s'hagi publicat el text en la seva integritat.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller Alcanar, 11 d'octubre de 2012

Les Jornades d'Economia
del Montsià pretenen ser
una plataforma de coneixe-
ment per a les empreses,
el sector públic i la ciutada-
nia, on l'economia l'esperit
emprenedor i la innovació
seran els eixos transver-
sals de cadascuna de les
tres jornades.  El dia 25,
l'empresa va ser la prota-
gonista. Es va dissenyar
un programa per facilitar
les eines a aquelles empre-
ses del territori que tenen
per objectiu la exportació.
La jornada fou inaugurada
per Francesc Minguell,
gerent de la Cambra de
Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa, i hi
van participar Adam
Papasseit, cap del progra-
ma d'inici a l'exportació
d'ACC1Ó; Marc Borrell,
propietari de Borsub

Internacional, i Mireia
López, cap de mercats
d'Amèrica Llatina
d'ACC1Ó. Per la tarda,
qualsevol empresa del
territori, interessada en el
seu propi procés d'interna-
cionalització, va poder ser
atesa individualment per

cadascun dels 3 experts.
Avui divendres la jornada
està dedicada a la coope-
ració entre el sector públic
i privat. Des de Montsià
Actiu es considera que en
el moment econòmic
actual, és de vital
importància la cooperació

entre el sector públic i els
diferents sectors econò-
mics i socials del territori.
Hi intervindrà el subdirec-
tor general del SOC, Mateo
Hernando, que donarà la
visió pública, i per a la visió
privada es comptarà amb
l'Associació de Dones

Empresàries i
Emprenedores del les
Terres de l'Ebre (ADEDE). A
més a més, es donaran a
conèixer 3 experiències
del país on la cooperació
està generant oportunitats
de negoci per al sector pri-
vat. 

Finalment, la jornada de
demà estarà dedicada a la
ciutadania i la temàtica es
centrarà en la nova econo-
mia, on personatges de
renom que donaran la seua
visió de la nova economia
vista des de diferents disci-
plines. Segons ha explicat
el conseller d'Empresa,
Indústria i Ocupació, Ivan
Romeu, “aquestes jorna-
des serviran per a marcar
un punt d'inflexió de cara a
fomentar noves iniciatives
empresarials per a la dina-
mització econòmica del
nostre territori i facilitar
també la cooperació entre
els municipis per a una
millor coordinació a l'hora
de planificar accions que
serveixin per a sortir-nos-
en d'aquesta situació de
crisi”. 
Aquestes jornades tenen el
seu origen en el Fòrum del
Talent que es va posar en
marxa des de Montsià
Actiu l'any 2011. És per
això que a l'hora de progra-
mar el seu contingut s'ha
tingut en compte les
demandes manifestades
per les empreses que
s'han beneficiat d'alguna
de les diferents accions
que Montsià Actiu duu a
terme a través del projecte
“Treball a les 7
Comarques”, cofinançat
pel SOC i el Fons Social
Europeu.

Sant Carles de la Ràpita acull les 
Jornades d’economia del Montsià

Fins al 27 d'octubre
estan tenint lloc al
Pavelló firal de Sant
Carles de la Ràpita les
Jornades d'Economia
del Montsià, organitza-
des per Montsià Actiu.
Aquesta iniciativa comp-
ta amb el suport de tots
els Ajuntaments de la
comarca i amb l'adhesió
d'una trentena d'agents
privats.

Han estat organitzades per Montsià Actiu

L’objectiu és facilitar la internacionalització de les empreses i potenciar la col.laboració entre sector públic i privat

REDACCIÓ

Les jornades tenen una duració de tres dies, fins demà dissabte 27 d’octubre.
cedida

ACTUALITAT
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Conveni per promocionar
l'esport entre l'Ajuntament
i el centre ocupacional “La
Cala”. A través d'aquest
conveni, els usuaris del
Centre Ocupacional, gau-
diran d'una hora de pisci-
na amb monitors els
dimarts. A més, dimecres
i divendres també, d'onze
a una, realitzaran altres
activitats esportives al
poliesportiu municipal.
Aquest conveni sorgeix de
la voluntat del consistori
calero de fomentar la

pràctica de l'activitat física
i esportiva. Un objectiu
que també fa seu la funda-
ció Mercè Pla, que els
darrers anys ha vetllat per
l'apropament dels usuaris
a la seva població d'origen
per tal de millorar la seva
qualitat de vida. D'aquesta
manera, des de la funda-
ció es vol fomentar la inte-
gració dels usuaris a la
comunitat.
A través d'aquest conveni,
els usuaris del Centre
Ocupacional que són per-
sones amb diferents graus
de discapacitats, gaudiran
d'una hora de piscina amb
monitors els dimarts. A
més, dimecres i divendres
també, d'onze a una, rea-
litzaran altres activitats
esportives al poliesportiu
municipal.
“S'ha signat un conveni
per tal que els usuaris del
Centre Ocupacional ‘La
Cala’, on hi ha usuaris del
poble i d'altres municipis,

puguin practicar esport,
tan a la piscina com al
poliesportiu municipal on
s'han programat diverses
activitats”, explica Andreu

Martí, alcalde de l'Ametlla
de Mar.
El centre ocupacional “la
Cala”, en funcionament
des del maig del 2008,

compta amb setze usua-
ris. 
L'horari és de dilluns a
divendres, de 9:30 fins a
les 17:30 de la tarda.

L'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar ha
signat un conveni amb
el centre ocupacional
“La Cala”, gestionat
per la fundació Mercè
Pla, per la utilització
de les instal·lacions
esportives del munici-
pi.

Imatge de la signatura del conveni.

Cedida

L'Ajuntament de la Sénia
(Montsià) i el Departament
d'Empresa segueixen exe-
cutant el pla de xoc d'aju-
da, dissenyat fa un any,
del clúster de la fusta -
afectat durament per la
crisi econòmica-. 

En l'última reunió, s'ha
posat sobre la taula "l'o-
portunitat" que pot repre-
sentar per al sector el pro-
jecte Barcelona World. El
conseller d'Empresa i
Ocupació, Francesc Xavier
Mena, s'ha compromès a

concertar una reunió entre
els moblistes i el gerent
del projecte turístico-lúdic,
després dels primers con-
tactes que ja s'han esta-
blert entre el sector i l'em-
presa promotora. 
També continuen les nego-

ciacions amb Ikea per
aconseguir que la multina-
cional sueca produeixi

alguns productes en
empreses senienques.

Compromís perquè el moble de la
Sènia es pugui beneficiar del

projecte Barcelona World
Continuen també les negociacions en Ikea

La Policia Local de Tortosa
ha detingut un camioner de
44 anys, C.B., i la seva
parella, L.M., de 45, per
presumptament sostreure
combustible d'altres
camions en un aparcament
de la zona del barri del
Temple de Tortosa. Un veí
va alertar als agents que hi
havia dues persones en
actitud sospitosa entre els
camions estacionats i en
arribar al lloc dels fets, van
interceptar la parella. Un
dels membres portava les
mans senyals evidents d'ha-
ver manipulat benzina, a
més d'un tornavís i una llan-
terna. Poc després, la
Policia Local va descobrir
una bomba elèctrica con-
nectada al dipòsit del vehi-
cle que succionava el com-
bustible amb una mànega.

Detinguts per
robar

combustible 

Els restaurants d'Amposta
-Gatsby, la Casa de Fusta i
l'Algadir- han rebut aquest
dilluns l'acreditació AMED
que atorga l'Agència de
Salut Pública de Catalunya
a aquells establiments que
promocionen la dieta
mediterrània en els seus
menús diaris. A banda de
fomentar l'alimentació
mediterrània, els restau-
rants es comprometen a
informar sobre opcions
d'oci actiu al voltant de
l'establiment tot facilitant
als clients la tria d'opcions
saludables. Utilitzar oli d’o-
liva, oferir llegums, verdu-
res, fruites fresques, pei-
xos magres o carns són
alguns dels requisits.

Tres restaurants
d’Amposta,
reconeguts

Conveni per promocionar l’esport entre 
l’Ajuntament i el centre ocupacional «La Cala»

Els usuaris gaudiran d’una hora de piscina amb monitors, els dimarts

ACTUALITAT
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

Vist l'expedient i documentació presentada per la senyora Rosa Bringué i Panisello en què sol·lici-
ta llicència d'obres majors d'un projecte de rehabilitació de casa rural per a habitatge familiar al
Polígon 7 Parcel·la 15 “Mas de Cameta” al municipi de l'Aldea i atès que aquesta recau en un sòl
no urbanitzable deltaic, de conformitat amb el què disposa l'article 48.1 de la Llei d'Urbanisme, es
sotmet a informació pública per un termini d'UN MES, als efectes de que els possibles interessats
puguin presentar al·legacions (Exp. 119/12). 

L'alcalde-president

Daniel Andreu i Falcó
L'Aldea, 18 d'octubre de 2012

Així ho ha constatat el regi-
dor d'Hisenda, Joan
Baptista Forcadell, des-
prés que el departament
d'Intervenció de l'ajunta-
ment hagi donat compte
aquesta setmana de l'es-
tat de morositat del con-
sistori. 
Forcadell ha assegurat
que en els dos darrers tri-
mestres del 2012,  “els
proveïdors de l'ajuntament

han cobrat dintre el termi-
ni de 40 dies”, que fixa la
legislació estatal i que el
consistori rapitenc es va
proposar complir amb l'a-
provació, a finals del
2011, del Reglament regu-
lador del procediment i
control de les factures. 
Pel que fa al primer trimes-
tre de l'any, el compliment
d'aquesta normativa per
part de l'ajuntament de la
Ràpita no va ser del cent
per cent, “però s'hi va
aproximar”, segons el
regidor d'Hisenda, ja que
va coincidir amb l'entrada
en vigor de la llei “i vam
necessitar uns dies per
adaptar-nos”, afegeix. 
La llei estatal contra la
morositat fixa els terminis
de pagament als proveï-
dors tant en el sector
públic com el privat.
Aquests terminis són de
90 dies per a les empre-

ses constructores d'obra
civil, de 75 dies per a l'em-
presa privada i de 40 dies

per a les administracions.
A més, els ajuntaments
han de rendir comptes tri-

mestralment a l'Estat
sobre el seu compliment
de la llei.

L'ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ha
manifestat que ha
complert al 100 per
cent durant el segon i
tercer trimestre d'en-
guany amb la Ley
15/2010 contra la
morositat, que obliga
en el 2012 a escurçar
els terminis de paga-
ment a proveïdors. 

L’Ajuntament ha donat comptes aquesta setmana.

Cedida

El municipi de Tortosa ha
registrat una disminució
important de diverses tipolo-
gies de delictes en els últims
dotze mesos. Els robatoris
amb força a habitatges han
caigut un 50%, una xifra simi-
lar a la dels robatoris a
empreses. Els comesos en

establiments s'ha reduït un
15%, mentre que els delictes
contra el patrimoni han bai-
xat un 10%. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha
admès estar "relativament
satisfet" davant d'aquestes
dades, malgrat ha volgut ser
molt prudent i ha preferit fer

una valoració molt positiva
de la col·laboració entre els
Mossos d'Esquadra i la
Policia Local en actuacions
com la que mesos enrera es
va fer al nucli antic, l'anome-
nada operació TORNH. En
aquests barris "no hi havia
índex de delinqüència ele-

vats, però sí que n'hi havia la
percepció a nivell ciutadà.
Aquesta operació, que
volem mantenir però amb

menor intensitat, va perme-
tre rebaixar aquesta sensa-
ció i afavorir la convivència
ciutadana". 

Tortosa registra una disminució
global del nombre de delictes 

en l’últim any
«Cal continuar treballant en la consolidació d’actuacions conjuntes»

L'Ajuntament de Tortosa ja
té controlada la propietat
del 66% dels nínxols del
cementiri. La campanya ini-
ciada el mes d'agost ha fet
que, a hores d'ara, s'hagin
regularitzat 3.896 drets
funeraris dels prop de
6.000 que hi ha al cementi-
ri. Tot i que el termini per
poder acreditar la perti-
nença d'aquests drets aca-
bava aquest divendres,
l'Ajuntament ampliarà el
termini durant tot el mes
de novembre. A més, tal
com ha explicat a l'ACN,
l'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, coincidint amb la diada
de Tots Sants, es col·loca-
ran enganxines als nínxols
pendents d'actualitzar i es
desplaçarà una persona al
cementiri per resoldre dub-
tes.

Ampliació del
període del control

de nínxols

Ja està en funcionament
la nova zona blava del
centre comercial de
Deltebre que s'aplica als
carrers: Sebastià Juan
Arbó, Plaça del Mercat i
carrer Comerç de forma
complerta i parcialment
als carrers Major,
Cervantes, carrer
Ramon i Cajal,
Barcelona, carrer
Estació i Trinquet.
La nova àrea d'estacio-
nament limitat compta
amb un total de 170 pla-
ces i estarà en funciona-
ment de dilluns a diven-
dres en horari de 9,30h
a 1,30h al matí i de
16,30h a 19,30h a les
tardes i els dissabtes
només al matí. L’objectiu
és facilitar la rotació de
vehicles.

Facilitar la rotació
de vehicles a

Deltebre

L’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita 
compleix amb la Llei contra la Morositat

Així ho ha constatat el regidor d’Hisenda, Joan Baptista Forcadell

ACTUALITAT
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L’alcalde de Corbera d’Ebre
va lamentar que ‘després
de 74 anys de produir-se la
Batalla de l’Ebre encara es
trobin molts artefactes
explosius i restes bèlique-
sen aquests espais. No és
admisible ni raonable pel

greu perill que comporta,
com ja es va demostrar
amb els focs d’aquest estiu
a la serra de Cavalls’. ERC
presentarà una moció als
ajuntaments de la Terra Alta
i al Consell Comarcal de la
Terra Alta per demanar que
els governs espanyol i
català creïn un ‘Pla de
detecció, neteja i eliminació
de restes bèl·liques de la
Batalla de l’Ebre’que actuï
en els espais de la Batalla,
amb especial atenció a les
serres de Pàndols i Cavalls;
que aquest Pla es redacti
l’any 2013 i fixi un calenda-
ri d’execució, i que el
COMEBE sigui part implica-
da en l’elaboració, la coor-
dinació i l’execució d’a-
quest Pla. El diputat Alfred
Bosch va anunciar que ha
enregistrat al Congrés de
Diputats en format de
Proposició No de Llei la
moció i que presentaran una
esmena al projecte dels
Pressupostos Generals de

l’Estat per a l’any 2013 per
redactar i executar el ‘Pla de
detecció, neteja i eliminació
de restes bèl·liques’.
Segons Bosch, ‘aquest no
és un tema secundari, per-

què hi ha motius d’urgència i
seguretat davant del risc i el
perill que suposen aquestes
restes; també hi ha motius
d’interès històric i muse-
ogràfic, i consideracions

democràtiques’. Bosch ha
recordat que ‘l’exèrcit
espanyol és hereu d’aquell
exèrcit i entenem que la
seva responsabilitat és nete-
jar-ho. 

L’alcalde de Corbera
d’Ebre, Sebastià
Frixach, els regidors
de la Fatarella i
Arnes, Ramon Jornet
i Francesc Martínez,
acompanyats del
diputat republicà al
Congrés, Alfred
Bosch, han fet públi-
ques aquesta setma-
na les iniciatives insti-
tucionals que impul-
sarà ERC per retirar i
netejar d’artefactes
explosius els espais
de la Batalla de
l’Ebre. 

ERC lamenta que aixó no s’hagi fet ja molt abans.

Cedida

Les negociacions entre
les empreses energèti-
ques i la Mesa d'Alcaldes
de l'Energia de Catalunya,
MADE, s'han vist condi-
cionades per les noves
mesures del govern
espanyol amb què es vol
acabar amb el dèficit tari-
fari energètic a l'Estat.

Com ha explicat Joan
Sabanza, director de la
MADE, les empreses han
demanat temps per defi-
nir la seva nova situació
tenint en compte també
la previsió que l'any
vinent s'aprovi la nova llei
del Sector Elèctric. El
conseller d'Empresa i

Ocupació, Francesc
Xavier Mena, s'ha reunit
amb els membres de la
Mesa. Mena ha recordat
que Catalunya paga un
sobre cost en la seva fac-
tura elèctrica que es
corregiria si el país tin-
gués les competències
en matèria energètica.

Mena es reuneix amb membres de la MESA i
recorda que Catalunya paga un sobre cost energètic
Les empreses han demanat temps per definir la seva nova situació

El PSC ha reclamat la
dotació de deu milions
d'euros per a la segona
fase del Pla
d'Industrialització com
una de les esmenes pre-
sentades per a la millo-
ra dels pressupostos de
l'Estat per a les Terres
de l'Ebre, en el seu trà-
mit al Congrés. "La
reactivació econòmica
del nostre territori és
clau per garantir el nos-
tre futur, sobretot arran
de les preocupants
xifres d'atur que patim,
que s'ha incrementat
lamentablement durant
els darrers anys al nos-
tre territori", ha ressal-
tat el senador Joan
Sabaté. 

«La reactivació
econòmica de
l’Ebre és clau»

ICV a les Terres de l'Ebre
portarà fins al Congrés dels
Diputats una esmena als
pressupostos generals de
l'Estat reclamant al govern
espanyol una inversió de 10
milions d'euros en la recupe-
ració de les muralles i fortifi-
cacions defensives de de
Tortosa per potenciar la
seva explotació turística. Els
ecosocialistes també plan-
tejaran, en la mateixa línia
que altres partits, una sego-
na fase del Pla
d'Industrialització de les
Terres de l'Ebre, amb uns
altres 10 milions, així parti-
des per executar l'autovia A-
7 i les variants de Gandesa i
Corbera d'Ebre (Terra Alta)
de la N-420. 

ICV presenta
esmenes als

Pressupostos

ERC presenta iniciatives per netejar d’artefactes
explosius els espais de la Batalla de l’Ebre

Es portaran mocions als ajuntaments i el Consell Comarcal, i una Proposició No de Llei al Congrés

ACTUALITAT

                     



DIVENDRES 26 D’OCTUBRE DE 2012 7PPUUBBLLIICCIITTAATTwww.mesebre.cat
diarimés

ebre

      



DIVENDRES 26
D’OCTUBRE

DE 20128

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

El passat 11 de setembre,
Amb motiu de la Diada
Nacional de Catalunya, 1
milió i mig de persones
van sortir al carrer amb el
lema Catalunya, nou estat
d’Europa.
L’ajuntament de l’Aldea no
vol restar impassible
davant els clams que la

ciutadania va expressar-hi:
la voluntat d’esdevenir un
poble lliure i la denúncia
pel maltracte polític,
econòmic i social que
pateix Catalunya vers l’es-
tat i que dinamita el nostre
potencial com a país i les
oportunitats de la gent. 
Segons la moció, avui, a
Catalunya, l’atur afecta a
700.000 persones, el 20
% de la població es troba
al llindar de la pobresa, el
40 % d’activitats econòmi-
ques es troben en situació
de risc de desaparèixer,
l’espoli fiscal suposa
16.000 milions d’euros
per a Catalunya i, amb tot
aquest context, ens tro-
bem amb una potencial
amenaça dels nostres
recursos naturals, com és
el cas del cabal ambiental
al tram final del Riu Ebre, i
la inactivitat de molts anys
en la preservació efectiva
del Delta de l’Ebre per part
de l’Estat Espanyol. 
Catalunya ha de preservar
com a poble els seus trets

nacionals, la seva llengua,
la seva cultura, el llegat de
la seva història, el seu
territori i, en particular per
a nosaltres, el nostre
Delta. 
A la vegada, Catalunya ha
d’eliminar, d’una vegada
per totes, el dèficit fiscal

que viu a causa de la coe-
xistència en el sí de l’estat
espanyol. 
«Així, cal que Catalunya
avanci de forma determi-
nant en la construcció de
les seves pròpies estructu-
res d’estat que han d’anar
acompanyades, indiscuti-

blement, de les conse-
qüents figures d’hisenda
pròpia per aconseguir, en
definitiva, l’assoliment d’un
estat propi en el sí de la
Unió Europea». 
A la foto, una imatge d’ar-
xiu d’un ple a l’ajuntament
de l’Aldea.

L’Aldea presenta una moció en defensa de
Catalunya com a nou Estat d’Europa

Des de l'Alcaldia de
l'Ajuntament de l'Aldea
s’ha informat que
aquest proper dilluns
29 d'octubre a les
13.30 h al Saló de
Plens de la Casa de la
Vila de l'Aldea, serà
presentada pel grup
Municipal d'Esquerra
Republicana de
Catalunya i que gover-
na a l'Ajuntament de
l'Aldea ,la moció en
defensa de Catalunya
com a nou Estat
d'Europa.

La moció es debatrà en el proper ple del dilluns

ERC demana declarar el municipi “lliure i català”

REDACCIÓ

La Fira Agrícola,
Ramadera i Industrial de
Móra la Nova és un
Certamen Multisectorial
on es representa la
maquinària agrícola,
l'automoció, els orme-
jos, el comerç i els ser-
veis en general. L'àmbit
territorial de la fira, es
focalitza en la totalitat
de les comerques de la
Ribera d'Ebre, Terra Alta
i Priorat. Parcialment el
Baix Ebre, Baix Camp,
Bajo Aragón i Les
Garrigues. La superfície
neta d'exposició és de
10.000 M2, amb un
total de 170 expositors i
un nombre de visitants
aproximat de 50.000
persones. Materials i
equipaments per a la

construcció, electro-
domèstics i electrònica,
editorials, informàtica,
ceràmica, decoració i
interiorisme, alimenta-
ció, promoció comercial
i industrial, maquinaria i
eines dels sectors agrí-
cola i ramader, produc-
tes del camp, automo-
ció, maquinaria, manu-
factures i divulgació...
és tot allò que s’hi pot
trobar. 
El 26 d’octubre de 1831
neixia. La Fira de Móra la
Nova és així una de les
més antigues de la
demarcació, es celebra
anualment a les darre-
ries d’octubre, és un cer-
tament multisectorial
que apliga professionals
de tota la provincia, i

que ofereix, al llarg de
tres dies, bones ofertes
i les darreres novetats
en maquinària agrícola i
industrial, ramaderia i
agricultura. Hi ha exposi-
cions permanets de bes-
tiar, conferències i jorna-
des monogràfiques que
consoliden any rera any
la Fira que té un pavelló
comercial que aplega
més d’un centenar d’ex-
positors que ofereixen
un ampli ventall de pro-
ductes i ofertes als
quasi trenta mil visitants
que passen pel recinte
firal en els dies del cer-
tamen.  La Fira de Móra
la Nova ofereix també un
gran parc d’atraccions
per a petits i grans, que no
té res a envejar a les grans

instal.lacions permanents.
Dins la vida de les nostres
comarques la Fira és un
punt de referència obligat,

és una data que tothom té
present i una cita a la que
molt poca gent no hi fa
cap.

Aquest cap de setmana té lloc la Fira Agrícola,
Ramadera i Industrial de Móra la Nova

Certamen multisectorial de les Terres de l’Ebre

La Confederació de
Comerç de les Terres
de l'Ebre va entregar
aquest dissabte a la nit
la insígnia d'or i brillants
de l'entitat a l'expresi-
dent de la Generalitat
Jordi Pujol. Aquest reco-
neixement es va fer en
el marc de la Nit del
Comerç que es va cele-
brar a Sant Carles de la
Ràpita aquest passat
dissabte a la nit.
Coincidint amb el 10è
aniversari de la
Confederació de
Comerç de les Terres
de l'Ebre, l'entitat va
voler reconèixer a l'ex-
president de la
Generalitat Jordi Pujol el
seu interès pel comerç
durant la seva trajectò-
ria política i l'estimació
que té a aquest territori.
Així mateix, la
Confederació va nome-
nar Pujol com a presi-
dent honorífic.

Jordi Pujol,
president

honorífic a la
Ràpita

El Subdelegat del
Govern a Tarragona,
Jordi Sierra, s’ha dirigit
a tots els alcaldes de la
demarcació del Camp
de Tarragona i les
Terres de l’Ebre per
recordar-los la possibili-
tat de sol·licitar ajuts a
la Direcció General de
Protecció Civil del
Ministeri de l’Interior
per tal de pal·liar els
danys que hagin provo-
cat les tempestes. El
reial decret 307/2005
contempla subven-
cions a corporacions
locals destinades a
cobrir les despeses
d’emergència ocasio-
nades durant el dia del
temporal i els poste-
riors al mateix, així
com les de reparació o
restitució d’infraestruc-
tures, equipaments,
instal·lacions i serveis
de titularitat municipal.
Aquests subvencions
també poden ser
sol·licitades per unitats
familiars, comunitats
de veïns o persones
físiques o jurídiques.

Ajuts per als
temporals

POLÍTICA
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Arriba la segona edició
de la Castanyada al Nucli
Antic de Tortosa, que
aquest any s’anomena
"Castaween" al tractar-se
d'una barreja d'elements
de la popular
Castanyada de la cultura
catalana i la festa anglo-
saxona del Halloween.
Així, la nit del 31 d'octu-
bre els carrers i places
del Nucli Antic de
Tortosa acolliran un
seguit de propostes ins-
pirades en la iconografia
d'aquesta festa, celebra-
da tradicionalment per
grans i petits. A les
17.00 hores començarà
la festa infantil amb

xocolatada -amb premis
per als menuts que vagin
disfressats- gimcana
amb dolços i caramels,
tallers, i un contacontes
a la Biblioteca Marcel·lí
Domingo. I a partir de les
21.00 hores donarà inici
la "Nit de Bruixes", amb
concurs de disfresses
amb premis inclosos, i
"animació terrorífica" als
diferents locals partici-
pants, i amb la "Festa de
la Cervesa", que tindrà
preus especials per a
tothom que hi prengui
part disfressat. També
cal remarcar que els
bars i restaurants de la
zona oferiran menús

especials per adults i
infants. A partir de la mit-
janit, començarà la
"Monster Party Show"
amb música actual i revi-

val d'èxits del passat. En
el transcurs de la festa,
es lliuraran els premis a
les millors disfresses de
por, època i fantasia.

L'Ajuntament canareu ho tenia pendent des de feia molt de temps

Lidl: «... la qualitat no és cara»

Un any més des de l'Àrea
Municipal de Turisme de
l'Ametlla de Mar, i des de
l'Àrea de Turisme de
Deltebre s'ha convocat el
concurs de fotografia
paisatgística de les Terres
de l'Ebre. La inscripció en
aquest concurs és gratuïta
i hi pot participar qualsevol
persona, aficionada o
professional. 
No s'admetran collages,
muntatges, fotografies
pintades, viratges
fotogràfics, fotografies
manipulades, ni fotografies
HDR. Les fotografies
hauran de ser inèdites, i no
podran haver estat
premiades en altres

concursos. S'admetran un
màxim de quatre
fotografies per autor. Les
fotografies s'hauran
d'enviar abans del
divendres18 de gener de
2013, a les dues del
migdia, a l'Àrea de Turisme
de l'Ametlla de Mar o a
l'Àrea de Turisme de
Deltebre. Cal tenir en
compte que es donaran,
com a cada edició, primer,
segon i tercer premi, tant a
l'Ametlla com a Deltebre.
Els guanyadors seran
avisats oportunament
abans del lliurament dels
premis que tindrà lloc el
dissabte 26 de gener de
2013, a l'Ametlla de Mar.

13è concurs de fotografia de l’Ebre

En motiu del segon aniversa-
ri de Surtdecasa.cat, aquest
proper diumenge, 28 d'octu-
bre, de 10 a 14 hores, al
Mirador del Parc del Garbi a
la Ràpita se celebra la sego-
na edició de la Festa de la
Cultura a les Terres de
l'Ebre. Un matí de diumenge
que comptarà amb una fireta
de productes i artesania del
territori, la presentació oficial
de la Guia Gastronòmica

2011-12 de Surtdecasa, el
taller de cant improvisat a
càrrec d'Arturo Gaya, "l'hora
del vermut" amb musclada
popular i l'actuació musical
de final de festa amb
Marta&Gregori (fent un
repàs a les cançons que han
marcat la història musical del
nostre país, des de la Nova
Cançó fins al nou Pop
Català: Llach, Serrat, Sisa,
La Trinca, Els Pets i més).

Surtdecasa i ves a la Ràpita

L'acceptació d'aquesta
simbologia suposa la
supressió de les flors de
lis i les armes de Castella i
de Lleó, que apareixen en
una altra variant de l'escut
d'Alcanar que fins ara es
venia utilitzant paral·lela-
ment al que ara s'ha
acceptat. Aquesta variant
de l'escut té el seu origen
al segle XVIII, quan en
reconeixement al suport
que Alcanar va donar a la
causa borbònica durant la
Guerra de Successió
Espanyola, es van afegir
aquests elements repre-

sentatius de la dinastia
borbònica i de les armes
de Castella. Els símbols
que es consideren propis i
característics d'Alcanar
són els que apareixen en la
representació més antiga
que es conserva de l'escut
de la població, un segell
gravat a l'aigua que data
del 1438, on apareixen
dos canyes amb les arrels
unides i emmarcant una
creu hospitalera o creu de
Malta que representa el fet

que Alcanar, durant l'èpo-
ca mitjana, va ser un lloc
que va estar sota el domi-
ni de l'orde militar de
l'Hospital de Sant Joan de
Jerusalem. L'oficialització

de l'escut d'Alcanar ja
s'havia iniciat el 1981,

però ha estat ara quan
s'ha aconseguit aprovar el
blasonament definitiu, que
conserva els elements
identificatius que es consi-
deren més antics i se n'eli-

minen alguns d'afegits en
moments posteriors.

Alcanar oficialitza el seu escut

D'acord amb l'informe
emès favorablement pel
conseller heràldic, asses-
sor d'heràldica i
Genealogia de Catalunya,
n'Armand de Fluvià i
Escorsa, el Ple de
l'Ajuntament d'Alcanar ha
aprovat la proposta pre-
sentada per la regidoria
de Cultura per definir el
blasonament de l'escut
del municipi, que després
de l'aprovació, queda de
la següent forma: escut
caironat, d'argent, 3 can-
yes de sinople posades en
faixa, el peu de gules
amb una creu de Malta, i
per timbre una corona de
ciutat.

Detalls de l’escut d’Alcanar.

cedida

El Nucli Antic acull la "Castaween" 
per a la nit de Tots Sants

La segona edició de la Castanyada al Nucli Antic inclourà una "Nit de Bruixes"

ACTUALITAT

REDACCIO

Lidl Supermercats va
reobrir ahir el seu
establiment  del barri de
Ferreries de Tortosa,
després de l’ampliació i
modernització de les seves
instal·lacions. Les obres,
que han suposat una
inversió de més d’un milió
d’euros, han donat lloc a
una zona més amplia i amb
una nova distribució. Per
celebrar la reobertura Lidl
ha oferit descomptes
especials a les primeres
1000 persones que han
comprat a l’establiment,
aquest passat dijous, 25
d’octubre. La firma d’origen

alemany també col·labora
amb els bancs d’aliments.
L’empresa ha signat
recentment un acord amb
la federació que agrupa
aquestes organitzacions a
l’Estat amb l’objectiu de
regular i potenciar la
donació, per part del Lidl,
dels excedents de
mercaderia retirats dels
seus lineals que segueixen
sent aptes per al consum
humà. l’objectiu de l’acord
és disminuir el
malbaratament d’aliments,
aprofitant-los per a les
persones més
necessitades.

Nespresso, en col·laboració amb la Cambra
Arrossera del Montsià, ha fet donació a la Federació
Espanyola de Bancs d'Aliments (FESBAL) de 68
tones d'arròs produïdes al delta de l'Ebre amb la
utilització del marro del cafè

Actualitat

L’acceptació d’aquesta simbologia suposa la
supressió de les flors de lis i les armes de

Castella i de Lleó
L'Ajuntament de Tortosa
ha finalitzat les obres de
construcció de la plaça
Nova de Santa Clara, un
nou espai urbà que s'ha
creat al barri, al nucli
històric de la ciutat.
L'obra, inclosa al Pla
Integral del Nucli Antic
(Pincat) de la Llei de
barris, ha tingut un cost de
611.442 euros. Per fer la
nova plaça, l'Ajuntament
ha expropiat i enderrocat

set finques que hi havia en
aquesta zona, creant un
nou espai que ha permès
sanejar i esponjar un dels
barris del nucli antic.
L'alcalde, Ferran Bel, ha
explicat que, de moment,
l'Ajuntament ha descartat
reprendre o iniciar cap
obra més del Pincat fins
que la Generalitat garantei-
xi la transferència de
recursos econòmics al
consistori.

Finalitzen les obres de Santa Clara
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Possiblement, el descans de
dues setmanes no va anar
gairebé. La Rapitenca, que va
arribar-hi a aquest descans
oferint molt bones sensa-

cions,  va semblar que l’afec-
tava. Sobre tot en un primer
temps en el que no va estar
tan ben posat com la
Gramanet. La Grama es va
avançar en el marcador i el
cert és que la Rapitenca no
tenia la solidesa d’altres jorna-
des. La conclusió positiva fou
que va haver-hi reacció i que
l’equip de Teixidó va empatar
amb el gol del senienc David
Callarisa. 
No obstant, la millor predispo-
sició i insistència de la
Grama, va portar-li al 2-1, poc
abans del descans. Un gol
psicològic.
A la represa, la Rapitenca va
oferir un altre registre. La

Grama va cedir metres i els
rapitencs, més posats, havien
d’arriscar i van fer-ho. Javi
Ramos va empatar i, amb el
2-2, el darrer tram de la con-
frontació va estar obert, amb
possibilitats pels dos equips.
Els locals, a més, van recla-
mar un possible penal dins de

l’àrea visitant. 
Per tant, amb tot, l’empat va
poder ser just. Teixidó (san-
cionat) i Felipe van ser baixa.
La Rapitenca rebrà diumenge
la Muntanyesa (12 h). 
L’ampostí Miguel, que va
pertànyer a la Rapitenca, ha
fitxat amb el Vilassar. 

Continua la mitjana anglesa

Després de dues setma-
nes de descans, per la
Copa Regions UEFA, la
Rapitenca va tornar a la
competició diumenge,
empatant al camp de la
Gramenet (2-2). Un partit
en el que va anar de
menys a més i en el que a
la segona meitat va poder
reaccionar després d’una
primera dubtosa. La nota
positiva va ser la resposta
amb gols i que Callarisa i
Javi Ramos van veure
porteria. Es van estrenar
en el present campionat.
Es cert que l’equip, des-
prés de quatre jornades
sense rebre cap gol, en
va rebre dos. Però també
que va marcar-ne dos i
això fora de casa té un
valor afegit.

TERCERA DIVISIÓ. S’INICIA UNA SETMANA DE TRES PARTITS

La Rapitenca torna a la competició empatant al camp de la Gramenet (2-2)

M.V.

La Rapitenca tornarà a jugar a casa, diumenge vinent.

Canal TE

La competició genera
tensió. I dins d’uns limits,
ha d’existir. S’ha de jugar
amb sentiment i passió. I
dins del camp, cadascú de-
fensa el seu, amb la màxi-
ma entrega. No és un tò-
pic. Ha de ser la realitat.

Jo no vaig passar, com a
jugador, de la Primera re-
gional. Es igual, l’entrega i
el sentiment és el mateix
en una categoria que en
una altra. Recordo, com
tothom que hi ha jugat,
moltes vivences. I també
nombroses incidències. 

Els partits han de tenir
ambient. A mi em motivava
molt jugar fora de casa
amb gran ambient al camp.
I en partits escalfats. Però
sempre dins d’uns paràme-
tres que no fossin violents.
I que no condicionessin.
No val guanyar a qualsevol
preu. Ni buscar pressions
afegides. I penso que en
aquesta línia hem d’a-
vançar. 

Jo recordo, tornant a
quan jugava, que en els
partits dialogava amb els

àrbitres, protestava si era
necessari defensant els in-
teressos de l’equip on esta-
va. I si em podia deixar
caure dins de l’àrea, per
provocar un penal, ho
feia....clar que sí!

No obstant, era el primer
en protegir a l’àrbitre. Anto-
nio Escobar, àrbitre d’Am-
posta, sempre em recorda
un partit de fa 20 anys en
el que ell feia d’assistent i
en el que, al final del ma-
teix, amb un ambient molt
crispat, jugant jo a l’equip
local, vaig agafar a l’àrbi-
tre, el vaig abraçar, i apar-
tant als aficionats que esta-
ven davant la porta del
vestidor, el vaig ajudar a
entrar dins. 

Una cosa no trau l’altra. 
La reflexió està aquí.

Aquesta setmana ha hagut
tensió en més d’un partit.
Molta. Està bé que n’hi ha-
gi, però recordeu i que
quedi clar que sempre ha
de ser dins d’uns limits.
Sense violència ni excitació
que pugui acabar compor-
tant-la. 

Calma

L’opinió de Michel

El comité dóna la raó a l’Amposta, del partit contra el Cervera

Angel Rangel
evita fer

declaracions

No hi ha impugnació
POLITITZATCF AMPOSTA. TERCERA VICTÒRIA FORA DE CASA, A VILADECANS

Angel Rangel i altres com-
panys del Swansea van ser
enregistrats amb unes sama-
rretes preparades per l’ocasió
en les que es distingia el nom
d’Espanya. Era com un reclam
de jugadors de l’Estat que ju-
guen en l’equip gal.lès, orien-
tat per aficionats espanyols.

En qualsevol cas, posterior-
ment, Angel va manifestar que
ell se sent català. Aquesta de-
claració s’ha polititzat inten-
cionadament i s’ha buscat la
polèmica en els darrers dies.
El jugador rapitenc no ha vol-
gut fer cap declaració al res-
pecte, a cap dels mitjans (han
estat uns quants) que li han
demanat útlimament. Simple-
ment està centrat en el partit
de demà contra el Manchester
i en el de dimecres, de la Cup,
contra el Liverpool. 

El Cervera va impugnar el
partit de fa dues jornades, a Am-
posta, per una suposada alinea-
ció indeguda que no existia. Per
una confusió, l’àrbitre va inscriu-
re a l’acta a Joab Fatsini en el
lloc de Dani. El detall va passar
desapercebut fins que el Cerve-
ra va impugnar perquè Joab es-
tava sancionat per l’expulsió al
camp del Sants. 

L’Amposta ha hagut de fer un
recurs i les imatges que enregis-
tra el propi cos tècnic, a través
de Toni Sanchez, han estat
claus per la resolució de l’afer.
Dimecres la nit es coneixia que

el comitè donava la raó a
l’Amposta una vegada ha-

via aclarit la confusió i compro-
vava que Joab Fatsini no va ju-
gar aquell dia. Per tant, tot que-
da igual. 

Cal dir que l’Amposta, pel que
respecta a la competició, va
guanyar diumenge passat al
camp del Viladecans, un dels
equips capdavanters en l’inici de
la lliga (1-2).

L’aldeà Ventura va fer el 0-1.
Empataria, després d’una inde-
cisió de Jonatan, el Viladecans
però, amb el partit obert, l’Am-
posta no va renunciat a guanyar
i va fer-ho amb un gol de Gusta-
vo, en culminar una passada de
Xavi Anell (85’). Tercer triomf fo-
ra de casa. Sensacional. L’equip
es fa gran. Ara necessita confir-
mar-ho com a local. Ha d’acon-
seguir la primera victòria a ca-
sa.

Nacho Pérez, tècnic de l’Am-
posta, deia que “estic molt satis-
fet de l’actitud i la implicació de

l’equip, i de la seua ambició. Diu-
menge va creure en les seues
possibilitats i això ens va portar
a la victòria. En la propera jorna-
da intentarem aconseguir-la a
casa. Hem d’interpretar el partit
de forma adequada i jugar amb
la confiança que ho fem fora”.
Joab, encara sancionat, i Albert
Arnau, lesionat, seran baixa. 

La junta directiva ha informat
que, en aquest partit contra el
Santfeliuenc, s'ha invitat a la llot-
ja a quatre socis en funció de la
seva antiguitat i als Presidents
de quatre associacions o enti-
tats de la Ciutat. Aquesta inicia-
tiva “la seguirem duent a terme
la resta de la temporada”.

La junta també informava que
“ja tenim a la venda la loteria de
Nadal, el número és el 76.933.
Així mateix, volem animar a se-
guir l'actualitat del nostre club a
través de la pàgina-web i el twit-
ter”.

Va guanyar el Torreforta (3-1)

L’Ascó més líder
PRIMERA CATALANA

L’Ascó va guanyar el
Torreforta (3-1) i, amb un par-
tit menys, és líder en solitari.
Aquest partit l’ha de recupe-
rar dimecres vinent, al camp
del Morell (20.30 h).
L’equip de Miquel Rubio,
sobre un camp tou i amb tolls
d’aigua, va saber aplicar-se i
va demostrar una setmana
més que sap el que vol i a què
juga. Isma (6 gols en sis par-
tits) va fer l’1-0, al primer

temps. 
Gerard, la revelació, va
ampliar distàncies a l’inici de
la represa, quan l’Ascó ja juga-
va amb deu. 
Amb el partit trencat, el
Torreforta no va renunciar i va
fer el 2-1 al minut 88. Però
l’Ascó, en temps afegit, va
sentenciar gràcies a un gol de
Jorge que va aprofitar una
acció intel.ligent de Sergi
Grau. FC Ascó, més líder. 

L’Amposta rebrà
diumenge el

Santfeliuenc (17 h)

Guanyar a casa

La Rapitenca, gairebé
un mes després, torna a
jugar a casa, diumenge.

Serà contra la
Muntanyesa (12 h).

Proper partit
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Marc Alegre va rebre la baixa
de l’Aldeana dimecres i ja es ju-
gador del R. Bítem. El club al-
deà va informar que si n’hi ha-
via un altre interessat pel
jugador, una vegada havia arri-
bat a una entesa amb ell, havia
de trucar per manifestar-ho i, a
la vegada, dipositar els diners

de la fitxa federativa que l’Alde-
ana ja va abonar al seu dia. El
R. Bítem es va posar en con-
tacte amb l’Aldeana i Marc Ale-
gre ja té la baixa. Marc havia
pogut interessar també a la Ca-
va i al Sant Mateu.
Diumenge podria debutar con-
tra el Vilaseca, rival d’un R. Bí-

tem que no acaba d’enlairar-se.
Dissabte va empatar al camp
del Cunit, un dels equips que
ha d’estar a la part baixa de la
taula. Va ser un partit amb po-
ques opcions, la més clara fou
un penal que Povill va aturar.

El R. Bítem, espès, no va tro-
bar-se còmode. I no va tenir

claredat per a superar l’entra-
mat defensiu d’un rival del que
va contagiar-se. L’equip de Mi-
quel Bes va començar bé la lli-
ga, empatant partits en els que
mereixia la victòria. Però ara,
tot i el triomf de la jornada an-
terior, no acaba d’arrencar.

Marc Alegre, nou jugador del R. Bítem
EMPAT A CUNIT, DISSABTE (0-0)

El derbi entre l’Ampolla i el
Tortosa es va ajornar. La plu-
ja del dissabte va deixar el
terreny de joc molt tou i amb
toll d’agua. La intenció del
Tortosa, tenint un partit pen-
dent, era jugar. A l’Ampolla,
pensant amb el futur de la
gespa natural del seu camp,
li anava millor la suspensió.

Finalment va ser l’àrbitre qui
va decidir que el partit
quedès ajornat perquè consi-
derava que hi ha perill per la
integritat física dels juga-
dors. El Tortosa rebrà diu-
menge el Calafell (17 h).
Abans es farà la presentació
del futbol base del club
(16.15 h)

Se suspèn el derbi entre 
l’Ampolla i el Tortosa

DIUMENGE, PRESENTACIÓ FUTBOL BASE

El Gandesa es va refer de la
derrota al camp del Catalònia
guanyant el Roquetenc (2-1).
Els gandesans van millorar i
després d’un inici del partit en
què el Roquetenc va estar ben
posat, van saber sobreposar-
se i van acabar el primer
temps amb més control del
partit. Va ser clau, a més, el

gol de Roger, poc abans del
descans. A la represa, el Gan-
desa no va perdre la direcció
del derbi davant d’un Roque-
tenc que volia però que no po-
dia. Gumi, ja recuperat, va mar-
car el 2-0. El partit va entrar en
una fase en la que no va tenir
propietari. El Roquetenc ho in-
tentava però sense gaire con-

vicció fins que Prades va mar-
car el seu primer gol a la cate-
goria. Amb el 2-1, el Roque-
tenc va tenir l’opcions fins i tot
per a empatar. No obstant, el
cert és que, després de la re-
novació li està costant adaptar-
se a la competició. 

El Gandesa es refà guanyant a un
Roquetenc a qui li està costant 

2-1

El Catalònia va sortir golejat
de Cambrils (6-1). L’equip va
oferir una altra imatge, total-
ment diferent a la de la setma-
na anterior a casa contra el
Gandesa. El Cata no es va as-
sabentar que hi havia partit du-
rant la primera meitat. El Cam-
brils, amb la velocitat dels seus
davanters, va guanyar l’esque-

na i va jugar de forma milimètri-
ca. Així, en 15 minuts, va acon-
seguir fins a quatre gols. El 4-0
al descans parlava per sí sól.
Juanma Fatsini, de falta, va
aconseguir el 4-1 a la represa,
però el partit estava massa
trencat. I el Cambrils, crescut,
encara va fer dos gols més. Sa-
mu (ex de l’Olimpic, Canonja i

Camp Clar i que recentment va
estar en tractes amb un Terce-
ra catalana ebrenc) va aconse-
guir un hat-trick. El Cata juga
demà dissabte (17 h) contra el
Cunit, un partit de la seua lliga
en el que ha de recuperar el xip
del dia del Gandesa. 

El Catalònia ofereix un altre registre,
diametralment oposat al de casa

GOLEJADA A CAMBRILS

Ferreres va fer els dos gols del Jesús i Maria.

CANAL TE

El Jesús i Maria va guanyar l’Al-
canar (2-1) en un derbi marcat
per les protestes visitant a l’arbi-
tratge de Meritxell Bernal. 

Els de l’Aube, amb el triomf,
són l’únic equip invicte mentre
que l’Alcanar és ara tercer.

El partit, independentment de
les protestes visitants poste-
riors, va tenir dos moments
claus, a l’inici de cada part. Al
primer minut, un córner va ser
rematat per Ferreres, al primer
pal. 1-0. El davanter està en rat-
xa i amb plena confiança.

Els canareus, tot i saber-ho,

no van estar atents defensiva-
ment. I el Jesús i Maria, amb l’1-
0, va jugar com més li convenia.
L’Alcanar va tenir més la pilota.
El partit es va trencar arran de la
segona targeta a Xavi Molas, in-
discutible. No obstant, les quei-
xes venien per la primera. I per
una acció entre Nico i Genís. “El
problema fou que, amb les ma-
teixes jugades, per un equip i
per l’altre, no va sancionar de la
mateixa forma a uns i altres. I
això és el que més ens va indig-
nar”, deien des d’Alcanar.

Tot i jugar amb deu, els visi-

tants van seguir ben posats i van
demostrar que tenen talent. I no
poc. Van gaudir de les seues
arribades. El Jesús i Maria, per
la seua part, fidel al seu estil, es-
tava a l’expectativa per a poder
matar el partit. Nico va enviar
una rematada al pal.

La segona part començava
com la primera. Desajust defe-
siu visitant, centrada milimètrica
des de la dreta i la pilota que li
arriba a Ferreres que fa el 2-0.
El Jesús i Maria es va aplicar
més a la seua idea i l’Alcanar va
mantenir el control de la pilota,

també crispat amb l’àrbitre. “Va
seguir amb un criteri desigual.
En aquesta línia va venir la sego-
na targeta a Sisco”. El Jesús i
Maria, contra nou, va perdonar.
I va acabar pagant-ho car qua
Adrià va marcar el 2-1. Un pos-
sible penal a Chimeno va ser la
darrera queixa visitant a l’arbi-
tratge. Al final, nervis i tensió i
malestar dels visitants per l’arbi-
tratge.

El killer Ferreres lidera el triomf
L’Alcanar, que va jugar amb deu des del minut 22, va lamentar l’arbitratge

DOS GOLS DEL PICHICHI (EN PORTA SET) VAN ENCARRILAR LA VICTÒRIA DEL J. I MARIA

La Cava segueix líder en
colitari. Diumenge va assolir
un empat meritori al camp
d’El Catllar (1-1). I va ser-ho
per diversos motius. Un per-
què el Catllar, a priori, és un
dels equips que ha de ser
capdavanter a la categoria. A
més, es va avançar en un
momet psicològic, com va

ser l’inici de la represa. Va
ser arran d’un penal que va
suposar l’expulsió de Marc
Perelló. Josué va rebutjar el
llançament per del rebuig, el
Catllar va fer l’1-0. Tot i que
la situació estava complica-
da, el partit va obrir-se i la
Cava va saber refer-se, de-
mostrant que està preparat

animicament per afrontar el
liderat actual. 

El partit es va fracturar i va
tenir alternativa i ritme. Però
la Cava, amb deu, va assetjar

i va buscar l’empat, arris-
cant. Es cert que el Catllar
també va tenir possibilitats
de contraatac per decidir. No
obstant, no va sentenciar i la
Cava, amb orgull i caràcter,
va empatar amb un gol de
Mauri en els darrers minuts.
Era el gol de l’empat. El gol
que premiava el treball i el
gol que fa creure que aquest
equip té orgull, autoestima,
força i qualitat per poder il.lu-
sionar i fer somiar a la seua
afició. 

La Cava empata a El Catllar i
segueix líder en solitari

SEGONA CATALANA

Arran del penal que va
significar l’1-0, Perelló
fou expulsat. La Cava,
però, va reaccionar i

Mauri va empatar (85’)

Reacció de líder

Marc Prades es va
estrenar, amb el gol del

Roquetenc en els darrers
minuts. Roger i Gumi

van marcar pels locals.

Gols

“L’àrbitre deu tenir
padrins per poder xiular
partits d’aquesta mena

en el seu debut a la
categoria. Li va anar

gran. El seu criteri fou
desigual”

Des d’Alcanar

Havia jugat a l’Aldeana i
ja podria debutar

diumenge

Incorporació

Samu va ser letal per als
locals amb un ‘hat trick’.

En 15 minuts, el Cambrils
va marcar 4 gols.

6-1
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L’Ametlla, en una jornada festiva a l’estadi, va vèncer l’Olímpic en un par-
tit elèctric, dels que fan afició (2-1). Els morencs, que es presentaven
com a líders, van estar més ben posats al primer temps. Ivan, porter
local, va aturar un penal. I Andreu Guiu va tenir dues opcions. La repre-
sa va ser del tot oberta, de qualitat i amb molta intensitat. Pol va fer el
0-1 per a l’Olímpic (73’). Però l’Ametlla signaria una reacció èpica. Ma-
nel, que tornava, fou objecte de penal. Avraham va empatar (76’). I poc
després, Dani Jerez destapava el deliri de l’afició (79’). Gran triomf.

L’Ametlla reacciona i supera l’Olímpic,
equip que perd el lideratge

ES VA FER LA PRESENTACIO FUTBOL BASE

El Pinell va guanyar el Vilalba en el derbi (2-1). Un partit en què es va
plantejar la suspensió però que l’àrbitre va decidir que s’havia de ju-
gar. Això, pel fet que uns volien jugar i els altres no ho veien tan clar,
tal com estava el camp, va comportar tensió des de l’inici. El Vilalba
va fer el 0-1, Bernabé, i va tenir altres opcions. El Pinell, una de Ca-
marero ja poc abans del descans. A la represa, tot va canviar. El por-
ter visitant estava lesionat i fou substituït. Victor, jugador de camp, es
va ficar sota els pals. Mentre es posava els guants i no estava col.lo-
cat, Camarero va ser ràpid i va tenir astúcia fent el llançament direc-
te i aconseguint, amb el porter descol.locat, el gol de l’empat.

El Pinell, amb un ambient tens al camp, va pressionar més amunt.
I Julio aconseguia el 2-1 amb el que va acabar un derbi d’alta tensió.

El Pinell, deu punts de dotze, en té onze i s’enlaira. El Vilalba conti-
nua sense poder encadenar resultats positius i està a la part baixa. 

Tensió Alta en el derbi comarcal,
Pinell-Vilalba

ESL LOCALS VAN REMUNTAR

VICTÒRIA A CAMPREDÓ

La Sénia i Flix van empatar a
dos gols. Un partit amb nervis i
tensió en el que la Sénia va
imposar-se a la primera mitja
hora, avançant-se en el marca-
dor a travès de Chescu, que va
culminar una passada de
Màrius.
Abans del descans es va ence-
tar la polèmica. El visitant Marc
va veure la segona targeta. Es
va considerar que fou molt rigo-
rosa. I per això les protestes al
descans. A la represa, un penal
dubtós a Jacob, va significar
l’1-1 (Fontana). El partit es va
trencar. Tenia anada i tornada.
El Flix, amb deu, buscava la

porteria contrària i assumia ris-
cos. La Sénia, amb qualitat,
buscava les seues opcions. I va
trrobar-la amb una centrada
des de l’esquerra que va rema-
tar Chescu. Era el 2-1. Però la
polèmica encara no havia aca-
bat, en una segona meitat d’alt
voltatge. Acció dins de l’àrea
local i Félix que entra amb el
braç per davant (va veure la
segona targeta). Contacte, si o
no? Si en va haver amb la pilota
es podia xiular penal. L’àrbitre
va tenir-ho clar. Fontana i 2-2.
Final molt obert. I també amb
nervis, protestes locals i dià-
legs amb pulsacions elevades. 

Polèmica, tensió, nervis i empat a dos gols
El Flix, amb deu, empata a la segona meitat arran de dos penals protestats pels locals

TERCERA CATALANA

Fa dues setmanes vaig parlar de la Cava,
Jesús i Maria i Alcanar. Tres equips amb pos-
sibilitats d’ascens i que en solament quinze
dies ja han confirmat les meus expectatives.
El futbol ebrenc esta de gala. Fa segles que
no es veia encapcelar les tres primeres posi-
cions a la Segona catalana a clubs d’aques-
tes terres. I el curiós és que es veuran dues
lligues, la de l’ascens i la de la Cava i el
Jesús i Maria, equips que són veins i dormen
a la mateixa localitat. Si un dia fessin una unió, tindrien més
espectadors que el Reus a la Segona B. Podrien jugar a la
Tercera divisió. Però aquesta unió és impossible. Es genètica i
són aficions com un Madrid-Barça. Així mateix, he de dir que m’a-
grada l’Alcanar. Té un vestidor diferent a la campanya passada.
Els jugadors han fet més dinades en aquesta pretemporada que
en la passada; un Alcanar que ha demostrat el seu poder a camp
contrari. Tres victòries i aquesta setmana, amb nou homes, va
posar contra les cordes al Jesús i Maria a l’Aube. Penso que la
Cava i l’Alcanar solament tenen dos handicaps, disposen de ban-
quetes justes d’efectius per afrontar la segona volta. Potser hau-
ran de fitxar. 
I si els del Delta i els del Montsià, de moment, estan en gran
forma, els de la Vegueria no van massa bé. El R. Bítem solament
ha marcat dos gols a camp contrari. Si jugués més Marc Baiges
i hi hagués més joventut, aquest equip seria una altra cosa. El
Roquetenc, molts de fitxatges però de moment desil.lusió. El
Catalònia, una de cal i l’altra de sorra. Fa proeses de guanyar el
Gandesa i empatar, mereixent més, a Tortosa, però es golejat a
Cambrils i a Jesús i Maria.  El futbol actual és d’intensitat màxi-
ma. Però ha de ser cada setmana. 
El Tortosa, malgrat estar en zona de descens, és una realitat, cal
dir que li manquen dos partits per a recuperar. I si els guanya,
es posaria prop de l’ascens. Però no ho tindrà fàcil ni a l’Ampolla
ni a Roquetes. 
Jo no sé si els equips de la Vegueria s’han fet tan de mal entre
ells robant-se jugadors uns als altres i això els ha fet perdre una
filosofia que en un altre moment van tenir més clara. De
moment, els quatres estan en posicions incomodes I, per dalt,
Torreforta, Morell, Valls i Torredembarra estan en zona de des-
cens. Com vaig esmentar la setmana passada, serà una tempo-
rada complicada pels descensos.

ASCO I AMPOSTA JA SÓN LIDERS

L’Ascó ha posat la quinta marxa cap a Tercera. No hi ha obsta-
cles. Fa un bon futbol i hi ha money. Així es pot arribar a la lluna.
L’Ascó ja és líder en solitari i això que li manca un partit.
L’Amposta, independentment del tema Cervera, és líder com a
visitant amb 9 punts de 12 possibles. Quatre equips el seguei-
xen amb set. I sólament una derrota per la mínima. En aquest
equip, Gustavo està que se’n surt, però l’Amposta no pujarà.
Penso que no li interessa. 

BALL, TANGO I MOGUDA A 1a. CATALANA

Moguda total als equips de 1a. Catalana. Fa dues setmanes van
cessar a Papaseit a Torredembarra. I al Morell, aquesta setma-
na, tres jugadors han causat baixa: els germans Ribas i el porter
Boris. El diumenge, a Igualada, van haver-hi nervis entre un juga-
dor i el gran mister José Maria. Al Morell li van caure 5. Aquesta
setmana s’ha fitxat a Kiko Garcia (exNàstic i Reus). Un altre fit-
xatge bomba. La passada lliga va ser Cuèllar i en aquesta Diego
Reyes que va jugar a la Segona divisió. Recordem que Joan
Pallarès va començar la pretemporada com entrenador però que
va durar unes setmanes. El Morell no té fàcil la permanència,
però també cal dir que ha jugat contra els primers classificats i
li manca l’Ascó, dimecres vinent. No obstant, en general, hi ha
una dada a considerar. Del lloc 11 al 15 hi ha una separació de
sis punts. I això que només portem set jornades. A la 1a. cata-
lana hi ha ball i del bo. Moguda cada setmana.
RAPITENCA, RECEPTES MÀGIQUES
Ni aturada ni res. Teixidó va receptar als seus jugadors en aques-
tes setmanes de descans els grams que podien menjar de peix
i carn. Quatre desplaçaments i quatre alegries. Aquesta
Rapitenca va bé, i fins al punt que algun directiu ha deixat entre-
veure de fer alguna cosa espectacular si hi ha promoció. L’ego
és bo i és que és el club referent a hores d’ara d’aquestes
comarques. Només dic que mentre Teixidó, Don Ramon i
Fernando estiguin a la Rapitenca, hi ha bona feina per a una esto-
na llarga. I si hi haurà promoció o no, jo els ho avançaré quatre
mesos abans com vaig anunciar l’ascens al mes de gener.

QUI DESIGNA ELS ÀRBTRES?

Es bo en ocasions ser un ignorant de les coses. Saber molt de
vegades no és interessant. Jo no sé si els àrbitres es designen
per sorteig o per la cara de l’àrbitre de torn. Aquesta setmana,
el comitè tècnic va relliscar. Per això a dos partits de gran ten-
sió Jesús i Maria-Alcanar i la Sénia-Flix va passar el que va pas-
sar. Molta tensió, als vestidors, fora del camp i al rectangle de
joc. 

La Cava, Jesús i Maria i Alcanar,
aguantaran la pressió?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

La Sénia i Flix van empatar a dos gols, diumenge passat.

PAU FOLQUÉ/JE FLIX

El Perelló, líder en solitari

El Perelló va guanyar a Campredó i és líder en solitari amb 16 punts (0-
1). Va ser un partit marcat per la pluja i en el que, sobre tot a la sego-
na part, no es va poder jugar per la quantitat d’aigua acumulada. Per
tant, va ser físic i de contacte i en el que el Campredó, tot i la inferiori-
tat del minut 15, va saber adaptar-se i fer el que més li convenia. El Pe-
relló, amb un gol de Tudela, va sumar tres punts treballats que li per-
meten ser el líder. Diumenge rebrà l’Aldeana. 

DESPRÉS DE TRES DERROTES, CONTRA EL TIVENYS

Tres punts d’or per al Deltebre
El Deltebre havia perdut els tres darrers partits. Per això, contra el
cuer, el Tivenys, tenia certa necessitat. I va sumar tres punts amb do-
ble valor. Narcis Fabra va obrir el marcador i Enric va ampliar-lo, abans
del descans. A la represa, David Rovira sentenciava. Segons Baltasar
Capera, tècnic del Deltebre, “la veritat és que vam jugar força bé du-
rant el primer temps, quan vam poder encarrilar la victòria. I a la repre-
sa vam saber estar per aguantar i sentenciar”. El Deltebre afronta ara
dos desplaçaments seguits: a Vilalba i a Pinell. 

OXIGEN PELS ALDEANS

El retorn d’un golejador destacat: Àlex Gallego

L’Aldeana va aconseguir un triomf valuós contra l’Ulldecona (2-0). Ho és
en tots els sentits. Segons Ramon Barbosa, tècnic aldeà, “l’equip va mi-
llorar defensivament, va jugar amb molta serietat i, tot i que el partit va
estar travat, va saber adaptar-s’hi i va aconseguir una victòria treballa-
da”. Edu, poc abans del descans, va fer l’1-0. I Alex Gallego va senten-
ciar a la represa. Es el retorn del seu instint golejador. Des d’Ulldecona
es deia que “era partit de 0-0, travat i amb poques opcions”. 

SUSPENSIONS
Horta-Sant Jaume es podria jugar el dia 6
de desembre (12 h). I el Camarles-M. No-
va entre setmana, per concretar. Perelló-
Camarles (dia 11) s’ha canviat d’ordre. 

SANTA BÀRBARA-ATLAS (2-0)

Feia falta

El Santa va guanyar l’Atlas (2-0) i va obtenir tres punts vitals. “Tenim baixes i estem en fase d’adaptació.
Hem de millorar però estic content de com s’impliquen els jugadors i de com va el projecte fins ara”, deia
Joan Subirats, el tècnic. Pau Tomàs i Raül van marcar. L’Atlas va jugar amb deu a la represa.

Els jugadors del Flix es diu que al descans van pressionar el col.legiat i que aquest els va escoltar... (no hi ha proves). I a la represa va xiular dos
penals a favor del Flix. La Meritxell va arbitrar a Jesús i Maria i dos jugadors de l’Alcanar van ser expulsats.  Potser si li haguessin dit...”Guapa,
senyoreta Meritxell...”. Però ella responia dient que “aquí no em crido pel meu nom, em dic àrbitre”. En acabar el partit a Jesús i Maria va haver-
hi tensió. Molta, entre uns i altres. A la Sénia, aficionats del Flix ja van avisar que “a la segona volta, ja pujareu”. Les designacions dels àrbitres,
per aquests dos partits, no foren encertades. El de la Sénia, àrbitre justet per a la categoria. I a Jesús i Maria, a la M de Marilyn Monroe de la
Segona catalana li va venir el partit massa gran.  Potser és bona estratègia designar a aquests àrbitres. Així és curteixen. Agafen partits explo-
sius i donen salsa als espectadors.
TERCERA CATALANA, IRREGURALITAT. 
Segueix ferm el Perelló. No va marcar Mohe però l’equip és líder. L’Olímpic va perdre el seu segon partit i no sembla tan ferotge. El Flix, a camp
contrari, pressiona i assetja els rivals, jugadors i el que no són jugadors. Ells fan la seua estratègia. Altres equips també ho fan. Mourinho ho fa.
Lizaso, també. De vegades funciona. El que importa és sumar punts i hi ha ocasions que els gols es marquen amb la pressió de fora del camp.
El Madrid sempre marcava fa unes temporades en els darrers minuts. Hi ha estratègies que són o poden ser vàlides. D’altra banda, el Pinell era
cuer en la jornada 4 amb dos punts.  I en solament tres jornades s’ha col.locat a un pas de la zona de promoció. Perquè vegin com està la cate-
goria. No obstant, cal dir que hi ha molta irregularetat, quan només es porten set jornades només hi ha un equip invicte i tres que han perdut un
partit. La Sénia, un dels favorits, porta tres empats seguits al seu camp. Camarles, Atlas i Flix han puntuat.
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El Jesús i Maria va guanyar l’Alcanar, en un derbi amb polèmica.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

La competició a la Segona
catalana està oberta i la
lluita, a la part alta, amb

tres equips ebrencs, es
presenta apassionant.

Aferrissada
PRÒXIMA JORNADA   

Castelldefels-Terrassa
Palamós-Manlleu

Balaguer-Santboià
Vic-Vilafranca
Olot-Figueres

Pobla Mafumet-Cornellà
Europa-Gavà

Rapitenca-Muntanyesa (diu 12 h)
Vilassar-Gramanet

Rubí-Júpiter

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

Tercera divisió RESULTATS
7a jornada, 3a divisió
Manlleu-Castelldefels 3-0
Santboià-Palamós 5-2
Vilafranca-Balaguer 1-0
Figueres-Vic 1-0
Cornellà-Olot 1-1
Gavà-Pobla M. 1-1
Muntanyesa-Europa 1-1
Gramanet-Rapitenca 2-2
Júpiter-Vilassar 3-4
Terrassa-Rubí 1-2

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Móra la Nova-S. Bàrbara (16.30 h)
Tivenys-L’Ametlla (16 h)

Diumenge
Atlas-Pinell (20 h)

Flix-Camarles (16.30 h)
Ulldecona-La Sénia (16.15 h)

Perelló-Aldeana (16 h)
Sant Jaume-Campredó (16.15 h)

Olimpic-Horta (17 h)
Vilalba-Deltebre (16 h)

RESULTATS

7a jornada Tercera catalana

S. Bàrbara-Atlas 2-0

Camarles-Móra la Nova sus

la Sénia-Flix 2-2

Aldeana-Ulldecona 2-0

Campredó-Perelló 0-1

Horta-Sant Jaume sus

l’Ametlla-Olímpic 2-1

Deltebre-Tivenys 3-0

Pinell-Vilalba 2-1

Tercera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Olímpic 7 13 10 16

2. Olimpic 7 16 8 15

3. Flix 7 20 9 14

4. Camarles 6 10 4 12

5. la Sénia 7 11 7 12

6. Pinell 7 15 13 11

7. Ulldecona 7 10 12 10

8. Aldeana 7 12 12 9

9. Deltebre 7 10 10 9

10. l’Ametlla 7 11 12 9

11. S. Bàrbara 7 11 13 8

12. Atlas 7 8 10 8

13. Sant Jaume 6 7 7 7

14. Vilalba 7 8 9 7

15. Horta 6 12 14 7

16. Móra Nova 6 7 9 6

17. Campredó 6 7 13 6

18. Tivenys 7 11 27 3

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Diumenge
Batea-Catalònia (16 h)

Arnes-Godall (16 h)
la Galera-Alcanar (16 h)
Corbera-Muntells (16 h)
Xerta-R. Bítem (16 h)

Tivissa-Bot (16 h)
Benissanet-Jesús i Maria (16 h)

Ginestar-Deltebre (16 h)
Roquetenc, descansa

RESULTATS

7a jornada, Quarta catalana

Godall-Batea 1-2

Alcanar-Arnes 1-1

la Galera-Muntells 4-1

Roquetenc-Corbera 0-3

R. Bítem, descansava

Bot-Xerta sus

Jesús i Maria-Tivissa 2-2

Deltebre-Benissanet 1-1

Catalònia-Ginestar sus

Quarta catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 7 27 5 19

2. Batea 7 20 8 19

3. Alcanar 7 14 5 13

4. R. Bítem 6 17 5 12

5. Catalònia 6 13 10 12

6. la Galera 7 15 20 12

7. Benissanet 6 15 8 10

8. Roquetenc 7 12 15 10

9. Ginestar 5 13 12 7

10. Bot 5 12 12 7

11. Arnes 7 10 13 7

12. Xerta 5 11 12 6

13. Tivissa 6 13 17 5

14. Jesús i Maria 5 8 12 4

15. Godall 7 13 20 4

16. Deltebre 7 4 22 4

17. Muntells 7 8 29 0

PRÒXIMA JORNADA 
Tecnofutbol-Vista Alegre

Morell-Torredembarra

Tàrrega-Igualada

Vilanova-Martinenc

Torreforta-Andorra

Reddis-Ascó (dissa 17 h)

Amposta-Santfeliuenc (diu 17 h)

Valls-Viladecans

Sants-Cervera

RESULTATS

7a jornada, Primera catalana

Torredembarra-Tecnofutbol 1-1

Igualada-Morell 5-0

Martinenc-Tàrrega 2-3

Andorra-Vilanova 1-1

Ascó-Torreforta 3-1

Santfeliuenc-Reddis 1-2

Viladecans-Amposta 1-2

Cervera-Valls 1-0

Vista Alegre-Sants 3-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Ascó 6 18 6 16

2. Santfeliuenc 7 9 6 14

3. Viladecans 7 10 3 13

4. Cervera 7 13 9 13

5. Igualada 7 13 8 12

6. Martinenc 7 14 8 11

7. Amposta 7 13 8 11

8. Sants 7 13 11 11

9. Andorra 7 8 6 11

10. Vista Alegre 7 11 11 11

11. Reddis 7 8 11 11

12. Vilanova 7 6 7 9

13. Tàrrega 7 11 12 8

14. Torreforta 7 6 11 7

15. Morell 7 5 13 5

16. Tecnofutbol 7 4 16 4

17. Valls 7 3 10 1

18. Torredembarra 7 4 13 1

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Roda Berà-SP i SP (18 h)
Catalònia-Cunit (17 h)

Roquetenc-Cambrils (16.30 h)
Camp Clar-Jesús i Maria (17 h)

Diumenge
Salou-Catllar (16.30 h)

la Cava-l’Ampolla (16 h)
R. Bítem-Vilaseca (16 h)
Alcanar-Gandesa (16 h)
Tortosa-Calafell (17.15 h)

RESULTATS

7a jornada, Segona catalana

Catllar-la Cava 1-1

SP i SP-Salou 0-0

Vilaseca-Roda Berà 1-1

Cunit-R. Bítem 0-0

Cambrils-Catalònia 6-1

Gandesa-Roquetenc 2-1

Jesús i Maria-Alcanar 2-1

Calafell-Camp Clar 0-0

l’Ampolla-Tortosa sus

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. La  Cava 7 12 6 16

2. Jesús i Maria 7 19 8 15

3. Alcanar 7 16 7 14

4. Roda Berà 7 9 5 14

5. Vilaseca 7 12 4 13

6. Cambrils 7 12 6 12

7. Catllar 7 6 7 10

8. SP i SP 7 6 12 10

9. Gandesa 7 9 10 9

10. R. Bítem 7 7 9 8

11. Salou 7 5 7 8

12. Catalònia 7 11 19 8

13. Camp Clar 7 4 13 8

14. l’Ampolla 7 6 10 6

15. Roquetenc 7 11 10 5

16. Tortosa 7 7 6 5

17. Cunit 7 5 8 4

18. Calafell 7 5 15 3
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FUTBOL. QUARTA CATALANA

El sènior femení rebia a l'Escola Orlandai al pavelló municipal de Roquetes. El partit va
començar molt bé per a l'equip local quan s'avançava 2 sets a 0, però en el tercer, l'Escola
Orlandai va pujar els seus ànims i el seu atac va ser més efectiu i va guanyar-lo. Però en
el quart set, molt igualat, les roqueteres van poder fer un gran esforç acompanyat de la
seva afició i van acabar el partit guanyant per 3-1 amb parcials (26-24, 25-14, 20-25 i 25-
23). Després d'aquesta confrontació, va jugar el sènior masculí que rebia al Vòlei 6
Manresa. Partit molt assequible per als locals, que guanyaven amb gran autoritat per 3-0
amb parcials (25-14, 25-22 i 25-18).
L'equip juvenil masculí, començava la temporada desplaçant-se al camp del F.C.Barcelona.
Tot i fer un gran partit els roquetencs, no van poder superar el gran joc del barcelonins,
perdent per 3-1 amb parcials molt igualats (25-22, 22-25, 33-31 i 25-21).
Igual que el juvenil, el cadet masculí també començava la competició desplaçant-se al
camp del Mataró. Aquests, temporada rere temporada van millorant el seu joc, però no va
ser suficient per superar al Mataró, perdent també per 3-1 amb parcials (25-22, 25-10,
21-25 i 25-17). La pròxima jornada, els dos sèniors es desplacen. L'equip femení es des-
plaça al camp del Sant Pere i Sant Pau, i el masculí al camp del Santa Coloma. Els juve-
nils reben a C.V.Mataró i els cadets al C.N.Sabadell.

Volei Roquetes

Demà dissabte dia 27 d’octubre es celebrarà la Milla Urbana de Tortosa, a partir de les 17
hores. Es la catorzena edició d’una cursa oberta per a tothom, i per a totes les catego-
ries. Està organitzada pel Consell Esportiu del Baix Ebre. Es celebrarà a l’Avinguda
Generalitat, a l’alçada del Parc Teodor Gonzalez. La Milla (1609 metres) comptarà amb
quatre voltes al circuit establert.

XIV Milla Urbana de Tortosa

El Corbera i el Batea no
cedeixen i van disparats.
Són liders amb sis punts
d’avantatge respecte el
tercer classificat.
Els corberans van vèncer a
Roquetes en un partit mar-
cat per la igualtat i que fou
travat al primer temps, al
camp molt tou. Fou un duel
de lluita ferotge i que es va
resoldre a la segona mei-
tat. Cornejo va traure una
falta a la frontal, la pilota
va relliscar-li al porter local
i va acabar sent el 0-1. El
partit va estar incert fins
els darrers minuts quan
Fidel va fer el 0-2. Ja en
temps afegit, Jordan esta-
blia el 0-3. El Corbera va

tenir més opcions però el
resultat final va poder ser
inflat tenint en compte que
el 0-1 era el que existia a
les acaballes de la confron-
tació.
El Batea, per la seua part,
també en un partit de lluita
i força, en un camp que
estava condicionat per la
pluja, va obtenir una victò-
ria molt treballada a
Godall. Alex Piñeiro va fer
el 0-1 i també el 0-2 al pri-
mer temps. Pablo reduia
distàncies per al Godall, ja
a la segona part. Amb l’1-
2, el partit, de contacte, va
tensionar-se i va convertir-
se en una lluita aferrisada
fins el final. El Batea va

sumar tres punts molt tre-
ballats (1-2). El filial de
l’Alcanar va empatar a
casa amb l’Arnes i la
Galera va golejar els
Muntells. El filial del R.
Bítem descansava. Podria
ser l’equip que reduís
distàncies amb els líders,
al capdavant de la taula. 

Corbera i Batea no afluixen i 
es distancien en el liderat

L’Amposta rebrà, en la jor-
nada vinent, demà dissabte
(19 h), el líder actual de la
competició, l’Adesal la
Fuensanta, equip que ha
guanyat els tres partits dis-
putats. 
Serà, per tant, una jornada
il.lusionant i un repte per a
les ampostines.
L’equip de la capital del
Montsià va perdre a
Màlaga, en la jornada pas-
sada (38-20). Tot i les difi-
cultats i la superioritat de

les locals, l’Amposta va
estar ben posat en el pri-
mer temps quan va viure
prop del rival en el marca-
dor. 
No obstant, en els darrers
instants del primer acte, el
Màlaga va avançar-se amb
una diferència de quatre
gols. A la represa, va
ampliar aquesta distància i
el partit ja va quedar tren-
cat, amb un Amposta  min-
vat que, a més de les bai-
xes de Vila i Domingo, va

sofrir altres inconvenients
com tres exclusions o la
lesió de Chiriev. El Màlaga
va imposar-se i va deixar un
marcador, en el segon
temps, de 22-8, el qual va
ser massa inflat, sobre tot
tenint en compte la igualtat
del primer acte.

Per l’Amposta: Galvez,
Alonso (3), Chiriev (5),
Uliaque (1), Frnova (7),
Simon (3) i Juncosa (1).
Tortajada i Sara Garcia. 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

L’Amposta rep el líder, l’Adesal
Va perdre, en la jornada passada, a la pista del Màlaga (38-20)

H. Tortosa Hidrocanal, 29
Associació Lleidatana, 40

Emocionant partit de Lliga
Catalana, màxima categoria
de l'handbol català femení, en
el que l'Associació Lleidatana
s'inscriu després de renunciar
a jugar a Divisió d'Honor Plata
estatal per motius pressupos-
taris. L'equip visitant es va
presentar amb una plantilla de
primer nivell, amb jugadores
estrangeres, molt experimen-
tat i amb jugadores acostuma-
des a competir al màxim
nivell. El cartell de favorit des
del primer moment, no va ser
impediment perquè l'Handbol
Tortosa Hidrocanal mostrés
una primera part amb un joc

de gran concentració i una
bona defensa. Aquesta actitud
es va reflectir al marcador,
amb alternança dels dos
equips. Fins arribar al minut
27, aprofitant l'exclusió injusta
del pivot tortosí, les visitants
no van poder obrir diferència
arribant a la mitja part amb un
15-19. A la segona part, la
Lleidatana va imprimir un
ritme molt alt de joc, incidint a
l'atac amb ràpids contraatacs
que van anar ampliant la
diferència en el marcador. Les
tortosines van mantenir l'ex-
cel·lent defensa evitant gols
des de jugades estàtiques.
Tot i la diferència en el marca-
dor, cal destacar la importàn-
cia dels gols marcats a la por-

teria lleidatana, que només va
poder doblegar la defensa tor-
tosina amb el contraatac.
En general, bon partit d'hand-
bol, amb gran esportivitat i
molta satisfacció tot i el resul-
tat, pel bon treball al camp.
Demà dissabte, les tortosines
es desplacen al bressol de
l'handbol català, enfrontant-se
a l'equip de Sant Esteve
Sesrovires. 

Alineació: Paula Estorach i
Nerea;  Mireia Andreu,
Jenifer Cornejo, Aida Rieres,
Núria Albacar, Maria
Valldepérez, Paula Alcaide,
Jèssica Bertomeu, Cinta
Gisbert, Erika Sigüenza,
Marta Lliveria i Gisele Angel.

-El diumenge se celebrarà
la cinquena ‘Cursa de
Muntanya d’Ulldecona
Memorial Josep Ollè Ricart’.
Serà la penúltima prova pun-
tuable per al circut ebrenc.
La carrera, de 23,2 quilòme-
tres, començarà a les nou
del matí. Un quart d’hora
més tard, es donarà sortida
a la marxa, de 16 quilòme-

tres. La prova està organitza-
da per Sudactiu. També està
prevista la segona jornada
de la mini cursa infantil.

-Els membres del Nucli
Tecnificació Priorat-
Tortosa va aconseguir diver-
sos èxits. A la Supercopa
cadet celebrada a Vigo,
Carla Montañez va acabar en

segon lloc i Ariadna Escolà i
Jordi Borrell, cinquens.
També van competir Marc
Castellà, Cristofol Dauden i
Aleix Borrell. A més, en
l’onzè Torneo Internazionale
di Judo, de Palermo, Daine
Cordero fou tercera. 
El club Judo Priorat ha estat
recentment premiat per la
seua brillant trajectòria. 

BREUS

Diumenge, Cursa de Muntanya d’Ulldecona Els protagonistes d'aquesta
jornada no són els sèniors, ja
que tenien aplaçats els seus
partits. Aquest cap de setma-
na els verdaders protagonis-
tes van ser els dos juvenils, el
masculí i el femení, al derrotar
respectivament als seus rivals
en l’inici de les seves lligues.
El juvenil femení és desplaça-
va a Riudellots de la Selva per
enfrontar-se al H. Riudellots. A
priori semblava que seria un
partit difícil, ja que les ebren-
ques viatjaven sense portera,
però tot i així, van saber resol-
dre’l d'una manera molt
còmoda. El resultat final va
ser de 19-33.
D’altra banda el juvenil mascu-
lí debutava a casa enfront un

CH Martorell amb un gran
nombre d'efectius. Els tor-
tosins van començar molt
endollats des d'un principi i
no van deixar que l’equip visi-
tant se n'anès per sobre del
marcador en cap moment. 
Un mal inici de la segona part
va permetre als martorellencs
acostar-se al marcador, fins
ficar-se a un gol. Però als del
Baix Ebre no els hi va tremo-
lar el pols i van saber contro-
lar la situació. El resultat final
va ser 28-22 (11-7 a la mitja
part). Els cadets no van tenir
sort en el seu desplaçament
a St. Vicenç dels Horts, on
van caure derrotats per 3
gols. EH Sant Vicenç-CE
Tortosa, 39-36 .

Els infantils també van tenir el
seus partits, encara de pre-
temporada. És van enfrontar
als dos infantils del Móra la
Nova (femení i masculí). El tre-
ball durant aquestes setma-
nes va donar el seu fruit i de
quina manera, a la pista tan
sols hi va haver un color. CET
22-8 Móra la Nova (masculí);
CET 20-7 Móra la Nova (feme-
ní). Per a la pròxima jornada hi
ha tres partits a casa, el dis-
sabte el cadet masculí jugarà
contra l'H. Gavà i el diumen-
ge el juvenil femení s'enfronta
l’H. Balsareny i el sènior feme-
ní al CH Cervera. El juvenil i el
sènior masculí juguen fora,
contra l’H. Esplugues i el
Terrassa CH, respectivament.

HANDBOL. CE TORTOSA

Els sèniors descansen i els juvenils s’imposen

HANDBOL. TORTOSA HIDROCANAL

Derrota contra l’Associació Lleidatana

El Corbera rebrà els

Muntells i el Batea al filial

del Catalònia.

Propera jornada

El passat dissabte, 21 d'octu-
bre, es va celebrar a la ciutat
castellonenca de Benicàssim
el 7º Open Nacional de
Taekwondo, amb la participa-
ció de taekwondistes de tota
Espanya, en totes las catego-
ries, excepte la de cadet, ja
que el pròxim dissabte es
celebra a Gandia el
Campionat d'Espanya Cadet,
on estaran els millors cadets

nacionals, i en el que partici-
paran defensant Catalunya,
Genis Gisbert en el pes pesat
i Cristian Ferré en el semi-
pesat, els dos del Gimnàs
Alfaro d'Amposta.
El Gimnàs Alfaro d'Amposta
va aconseguir dues medalles
d'or per a Cheyenne Brito
(Vinaròs) i Raquel Tirado
(Amposta), que esta realitzant
una temporada espectacular

guanyant també el Open
Internacional d'Andorra, el
Campionat Infantil de
Catalunya i fent bronze al
Campionat Absolut Infantil de
fa uns dies, sent una de les
joves promeses en només 11
anys. També van aconseguir
medalla de bronze Andrea
Gutierrez (Camarles), Xena
Rodera (Amposta) i Yaiza
Ferré (Amposta).

ACTUALITAT

7è. Open Nacional Taekwondo de Benicàssim
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
JORDI JORDAN I FARNÓS, NOU PRESIDENT D’ICV A LES TERRES DE L’EBRE

Jordi Jordan va nèixer a
Tortosa, fa 29 anys. Va
introduir-se a la política
l’any 2002 i des d’aquesta
setmana és el nou presi-
dent d’ICV a les Terres de
l’Ebre. L’assemblea, amb
un 100% dels vots, va
donar-li un suport unànim. 
És professor d'història a
l'Institut públic Els Alfacs
de La Ràpita i Regidor a
l'Ajuntament de Tortosa, a
més a més  d'estar vincu-
lat a diferents moviments
culturals i socials de les
Terres de l'Ebre. Aquest
mateix any, per votació
popular, als Premis
EbreLiders, va quedar ele-
git com a segon Ebrenc de
l'Any pel fet de donar men-
sualment el 30% de les
retribucions de regidor a
entitats socials. 

Més Ebre: Què represen-
ta ser escollit amb un 100
% dels vots?
Jordi Jordan: Significa
una satisfacció perquè
estem fent les coses bé,
però sobretot una respon-
sabilitat a l'hora de repre-
sentar a tota la gent que
ens dóna suport a les elec-
cions i que volen i lluiten
per unes Terres de l'Ebre
més justes, amb més futur.

ME: Normalment aquests
resultats s’acostumen a
conèixer o a preveure. En
qualsevol cas, vostè  espe-
rava que fossin d’aquesta
manera?
JJ: Pensava que rebria un
suport alt, però no el
100%; mai havia passat en
cap dels anteriors presi-

dents, però això no és l'im-
portant. L'important és
que tenim molta feina a fer
i gent a defensar.

ME: Responsabilitat,
exigència, compromís,
estimul, repte....
JJ: Tenim el repte de
defensar les classes mitja-
nes i populars d'aquest
territori, greument afecta-
des per la crisi on cada dia
han de suportar retallades
i exigències en un context
d'empobriment mentre
que a les grans riqueses i
fortunes no se'ls exigeix
res, se'ls hi treuen impos-
tos o es deixa que els eva-
deixen, justament quan
s'estan enriquint més que
mai.

ME: Amb qui i amb què ha
pensat darrerament, abans
i després de l’assemblea?
JJ: He pensat amb el fet
que el 36,7% de la gent de
l'Ebre està en risc d'exclu-
sió social, al llindar de la
pobresa; he pensat en els
aturats; en la sanitat i edu-
cació pública; en les mani-
festacions dels treballa-
dors contra la reforma
laboral; en les dels estu-
diants que no van deixar
inaugurar el Campus de la
URV a Mas; en el riu i la llui-
ta que portem de fa anys;
en els autònoms i petites
empreses que tanquen, en
tota la gent que pateix i
demana un canvi d'unes
polítiques econòmiques
que només afavoreixen els
bancs, els propietaris de
les grans empreses i ens
estan arruïnant.

ME: Com resumiria els
eixos del programa en
aquesta nova etapa?
JJ: Apostem per un canvi
en les polítiques econòmi-
ques exigint nous impos-
tos als rics i perseguint l'e-
vasió d'impostos escanda-
losa que fan; amb aquests
impostos que recaudaríem
es podrien fer actuacions
per crear llocs de treball
com un pla d'industrialitza-
ció, la rehabilitació de les
muralles de Tortosa, un pla
de xoc contra l'atur dels
jóvens, la recuperació de
la inversió en sanitat i edu-
cació públiques, la reduc-
ció de les taxes università-
ries, etc. Però també cal
continuar defensant els
drets socials i laborals pels
quals tanta gent ha lluitat; i
finalment, una nova política
sense corrupció, sense
ostentacions i al servei de
l'interès general, no el
d'uns quants.

ME: 25-N, objectiu i paper
d’ICV a desenvolupar des
de l’Ebre , i en general, a
Catalunya. 
JJ: Esperem tindre més
força, Iniciativa represen-
ta una esquerra coherent
que ha defensat sempre
els drets nacionals de
Catalunya, però també els
drets de la majoria dels
catalans. Fa gràcia quan
CiU vol fer creure que ells
són qui defensen
Catalunya quan les políti-
ques econòmiques que
apliquen van en contra de
la majoria de la gent del
nostre país, i en canvi, afa-
voreixen els grans empre-

saris, els bancs i privatit-
zen la sanitat i educació de
tots, sempre pactant amb
el PP per molt que ara ho
intentin dissimular per les
eleccions. Nosaltres som
la garantia que això no
passi, que el pes de la crisi
no recaigui només en la
classe treballadora i mitja-
na. És injust i a més està
demostrant-se a tot
Europa com un fracàs. Si
tenim força, les nostres
propostes hauran de ser
tingudes en compte.

ME: Molta feina a fer?

JJ: Molta, no parem. No
ara, des de fa anys; a les
mobilitzacions, amb els
pagesos, amb la gent
gran, amb la gent afectada
per les preferents; portem
dos anys al carrer amb la
gent i a les institucions
reclamant canvis. Les elec-
cions són una oportunitat
perquè la gent pregunti,
escolti i analitzi el que hem
fet durant dos anys, uns i
altres.

ME: Canvia la seua vida a
partir d’aquesta setmana?
JJ: Assumeixo més res-

ponsabilitats perquè la
societat està vivint
moments difícils i es
necessiten molts liderat-
ges; treballaré amb il·lusó
i força com ho faig cada
dia des de l'institut,
l'Ajuntament i totes les
associacions i moviments
on participo.
Ara, també hem de ser
conscients que tota la
gent ha de lluitar més si
vol aconseguir canvis
perquè els drets si no es
defensen es perden, us ho
diu un professor d'histò-
ria.
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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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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:

• Llom de bacallà

• Tomaquet natural ratllat sense pell ni llavor

• Pinyons torrats

• Oli d`oliva

• Vinagre de Mòdena

• Alfàbrega

• Sal

PROCEDIMENT:

Posem la planxa ben calenta amb unes gotes d`oli

Posem el bacallà amb la part de la pell tocant a la

planxa fins que estigui ben daurat pels dos costats.

Al plat  posem el tomaquet, els pinyons, l`alfàbre-

ga, el vinagre de Mòdena i un rajoli d`oli. Al costat,

posem el bacallà i llest per menjar.

«Primentons i Tomates»
Avui: Bacallà a la planxa concassé de tomaquet  

CAFETERIA·GELATERIA PA D’ART - ALCANAR 

Plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Aytés Meneses, Agustí    

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

Ferreres Puchol, Mª del Carme   

Agusti Querol, 5 (Tortosa) 977510348 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Albella Beltran, Mª. del Carme  

Av. Santa Bàrbara, 18-20. (Amposta) 977702613

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a

través de la web http://www.coft.org/.

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel cobert o molt ennuvolat fins a mig matí. A partir de llavors s'obriran cla-
rianes al terç sud del país i progressivament s'estendran a la resta del territo-
ri. A l'inici de la tarda el cel quedarà poc ennuvolat al terç sud i mig ennuvo-
lat a la resta, si bé al nord-oest del país es mantindrà molt ennuvolat i puntual-
ment cobert.

Precipitacions
Fins a mig matí se n'esperen en general. A partir de llavors les precipitacions
tendiran a minvar pel sud del país i a l'inici de la tarda es restringiran al nord-
oest del país, per bé que a la resta del país també es mantindran alguns rui-
xats dispersos. Seran d'intensitat entre feble i moderada, però a punts del lito-
ral i Prelitoral podran ser puntualment fortes fins a l'inici del matí. Localment
aniran acompanyades de tempesta. Seran poc abundants o localment abun-
dants al litoral i Prelitoral. 
La cota de neu baixarà del 2600 metres als 2400 al migdia.

Temperatures
Temperatures mínimes similars o lleugerament més baixes. Oscil·laran entre
4 i 9 Pirineu, entre 6 i 11 ºC al Prepirineu, entre 11 i 16 ºC a la depressió
Central i al Prelitoral, i entre 14 i 19 ºC a la resta del territori. Les màximes
seran semblants o lleugerament més altes, sobretot al sud del país i a l'extrem
nord del litoral i Prelitoral. Voltaran entre 12 i 17 ºC al Pirineu, i entre 18 i 23
ºC a la resta.

Visibilitat
Regular i puntualment dolenta, amb algunes boirines i alguns bancs de boira
a punts de muntanya. A partir de mig matí tendirà a millorar de sud-oest a
nord-est i quedarà bona, tret del nord-oest on es mantindrà regular i localment
dolenta.

Vent
Vent fluix amb cops moderats de component sud fins a mig matí, més reforçat
al Pirineu occidental. A partir de llavors s'establirà el vent de component oest
entre fluix i moderat en general, amb predomini del llebeig al litoral i del
ponent a l'interior, si bé al quadrant nord-est bufarà de component sud i oest
i es podran assolir alguns cops forts.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Des de fa molt temps estàs perseguint un
somni referent a la teva vida professional  o
laboral , que potser , no s'estigui  complint en
la seva totalitat.

Taure
20/4 al 19/5

No prenguis les teves relacions com un repte.
Si ets lliure, hauràs de ser molt selectiu  en la
teva elecció, per evitar que es doni una situació
difícil i amargada. 

Bessons
20/5 al 21/6

En qüestions laborals, no et conformis amb el
que tens i ves-hi per més. Les iniciatives que
preguis ara , seran fonamentals per al teu
futur més proper. 

Cranc
22/6 al 21/7

Estàs en un moment en què hauràs de prendre el
toro per les banyes, per definir el teu futur en matè-
ria sentimental. Desfés-te de vells comporta-
ments.  

Lleó
22/7 al 22/8

No permetis que la teva inseguretat en terreny
laboral creixi. Tens una gran intel·ligència per
aconseguir el que desitgis . Segueix endavant
amb fe. 

Verge
23/8 al 21/9

Si ets lliure , no estaràs en disposició  de bus-
car  relacions  passatgeres , perquè  voldràs
la seguretat . Però té en compte que això
requerirà de temps i d'atenció. 

Balança
22/9 al 22/10

Aquesta és una bona etapa per encarrilar de
manera seriosa i coherent la teva vida senti-
mental  i decidir quin tipus de relacions de
parella vols mantenir en el futur. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Extrema la prudència en qualsevol activitat forta o
arriscada  que analitzis, perquè hi pot haver un
petit  risc de sofrir accidents deguts  a la distrac-
ció.

Sagitari
21/11 al 21/12

En qüestions de feina , no caiguis en la
desesperança. Al contrari, perquè molt aviat
podràs veure materialitzats alguns dels teus
projectes somiats. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Quant menys materialista et  mostris , més
beneficis obtindràs i podràs treure profit  de les
teves qualitats perquè  puguis  impressionar els
teus superiors.

Aquari
20/1 al 18/2

La teva vida sentimental pot veure's estimulada ,
però serà important que no et passis  de la ratlla
en la teva vehemència , perquè  això podria
donar lloc a friccions .  

Peixos
19/2 al 20/3

És possible que tractis de relacionar-te amb per-
sones més grans que tu, buscant estabilitat  i
seguretat, però millor escolleix  a una persona
que t'agradi realment.

MATÍ

XÀFEC

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

21º 15°

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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L'Aldea acollirà de nou a
l'Associació Catalana en
Pro de la Justícia amb l'ac-
te anual que organitzen
cada any a una població
Catalana. Fa 3 anys
l'Associació ja es va donar
cita al municipi, i enguany
com a data important
l'ACPJ repeteix de nou a la
població Aldeana, ja que
es compliran els 25 anys
de l'Associació Catalana
en Pro de la Justícia i s'a-
torgarà el reconeixement
als socis, persones i enti-
tats que han destacat en
la defensa i desenvolupa-
ment de la justícia de pau.
La presidenta del
Parlament de Catalunya,
Núria de Gispert i Català;

la Consellera de Justícia,
M. Pilar Fernández Bozal;
el president del Tribunal

Superior de Justícia de
Catalunya, Miguel Ángel
Gimeno Jubero; el presi-
dent de l'Associació
Catalana en Pro de la
Justícia, Xavier Ten
Figueras,i l'Alcalde de
l'Aldea, Daniel Andreu i
Falcó, presidiran l'acte de
dissabte 27 d'octubre a
les 13:00 hores, i el lliura-
ment de les distincions de
l'Associació Catalana en
Pro de la Justícia, que
tindrà lloc a la Masia Pla
del Catalans de L'Aldea. A
l'acte hi assistiran també
els membres de
l'Associació i altres perso-
nalitats del món del dret i
la justícia.  Dani Andreu
alcalde de l'Aldea «ens
dóna una gran satisfacció
que l'ACPJ celebri el seu
25 aniversari al nostre
poble. Per a Andreu,
aquest dia l’Aldea esde-
vindrà « un territori d'aco-
llida per aquesta gent que
tan sacrifici fan per la nos-
tra societat, i al mateix
temps tindrem l'orgull de
rebre totes els autoritats
com la presidenta del
Parlament de Catalunya,
Núria de Gispert o la
Consellera de Justícia, M.

Pilar Fernández Bozal
entre les moltes autoritats
que tindrem al nostre

poble. Una oportunitat de
que l'Aldea sigui noticia en
positiu». 
L’Aldea a més compta
amb tradició de Jutges de
Pau, fet que permetrà
també, reconeixer la
tasca realitzada pel Jutge
de Pau del municipi, 
Jose Fernando Rico. Com
a membre de l'ACPJ, Rico

ha manifestat que «cada
any l'associació fa una tro-
bada per commemorar els
que fa 20 anys que són
jutges. Fa 3 anys ja es
va fer a l'Aldea i van que-
dar molt contents, per
això enguany es fa de
nou, ja que complim 25
anys. Tindrem l'acte de
rebuda de les autoritats a

l'ajuntament per firmar el
llibre d'honor i tot seguit
l'acte continuarà a un
restaurant de la zona, on
es farà l'entrega de dis-
tincions». Durant la cele-
bració, també es farà
entrega de medalla a
Francesc de Paula
Caminal que rebrà la
Placa al mèrit d'Or per

part de l'ACPJ. Des de
l'any 2004, l'associació,
que aglutina més del 80%
dels jutges de pau a
Catalunya, distingeix
anualment les persones o
entitats que han destacat
en la defensa de la figura
dels jutges de pau i per
la seva col·laboració amb
aquest servei. 

L’Aldea commemora els 25 anys de
l’Associació Catalana en Pro de la Justícia

Aquest dissabte 27
d'octubre l'Aldea aco-
llirà més de 200 Jutges
de Pau de tota
Catalunya per comme-
morar els 25 anys de
l'Associació Catalana 
en Pro de la Justícia
(ACPJ). 

El municipi rebrà la visita de més de 200 jutges de Pau demà dissabte, 27 d’octubre

GRAN TROBADA DE PAU I JUSTÍCIA 

«L’Aldea esdevindrà un territori d’acollida per a
aquesta gent que tan de sacrifici fa per la nostra

societat». Dani Andreu, Alcalde de l’Aldea

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


