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Un centenar de familiars
i treballadors de la plan-
ta de Cemex a Alcanar
tornaran a tallar la carre-
tera N-340 a l'altura de
la mateixa fàbrica per
protestar contra l'expe-
dient de regulació d'ocu-
pació (ERO) presentat
per l'empresa que pre-
veu acomiadar 147 dels
166 empleats i reduir
l'activitat al mínim. 
Paral·lelament, els alcal-
des d'Alcanar, Sant
Carles de la Ràpita i
Vinaròs, els municipis
més afectats, viatjaran a
Madrid el pròxim dilluns
per reunir-se amb els
directius de la multina-
cional i demanar-los que
facin marxa enrere.

P3

Un altre cop a les Terres de l’Ebre

La Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre ha debatut i aprovat les al·legacions que pre-
sentarà el Govern al Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. La reunió, presidida pel conseller de Territori
i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha aprovat el document tècnic presentat per la Generalitat per una àmplia
majoria i només amb un vot en contra. Aquest, recull el règim de cabals ambientals que la Comissió ja
va aprovar l'any 2007, i que triplica la proposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE).

P6

Al.legacions aprovades

Terres de l’Ebre. Es dotaran de més
instruments a les EMDs per major legitimitat
jurídica.

P4

Esports. La Rapitenca, que ahir dijous va
perdre al camp del Gavà (1-0), rebrà
diumenge (12 h) la visita del Cornellà, equip
líder de la competició.                                    P10

Terres de l’Ebre. L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar preveu l'obertura de la residència
d'avis pel primer trimestre de 2013.   
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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 

La multinacional del ciment Cemex ha anun-
ciat un Expedient de Regulació d'Ocupació
(ERO) que pot afectar fins a 147 dels 166
treballadors que hi ha a la planta d'Alcanar.
De confirmar-se, suposaria un dels acomia-
daments massius més importants que hau-
ran patit les Terres de l'Ebre durant les últi-
mes dècades, només superat pel tancament
l'any 2009 de la factoria que Lear tenia a
Roquetes, i que va deixar a més de 500 per-
sones sense feina. El cop a l'economia de la
zona seria molt gran i es veuria agreujat pel

fet que també es veurien afectats prop de
150 treballadors indirectes de les empreses
auxiliars contractades per Cemex. Això pot
suposar “un problema molt greu” per l'eco-
nomia de l'Ebre. La plantilla de la planta
d'Alcanar ja ha iniciat les primeres accions
de protesta. El president del comitè d'em-
presa, Adriano Prados, ha lamentat que
l'ERO suposa “pràcticament un tancament” i
ha avançat que es realitzarà un calendari de
mobilitzacions per pressionar a la multina-
cional.

Editorial

Un cop molt fort

Fa molts anys, quan les batalles
eren cos a cos i els soldats es
veien les cares en lluitar, per ani-
mar els combatents a la batalla
en què segurament trobarien la
mort, hi sonaven tambors i flau-
tes, gralles o gaites. La bandera
solia anar al davant de tots, i els
soldats que la veien onejar per
dalt dels seus caps la seguien
encoratjats. Era l'estendard que
els guiava cap a la glòria. Si
queia ferit qui la portava, de
seguida el prenia un altre com-
pany i l'enlairava un altre cop per
seguir endavant.
Avui tot ha canviat molt. Per sort,
les guerres són incruentes, en
democràcia: el diàleg, el debat,
les negociacions són el camí en
el món civilitzat per resoldre les
diferències entre la gent o les
nacions. Mai no s'ha vist una
guerra armada entre dues
nacions democràtiques.
Dit això, a Catalunya, una vega-
da més intentem reprendre el
nostre camí com a nació ence-
tant un procés en què hem de
lluitar. No dic una nova guerra,
perquè no té res a veure amb les
lluites passades en la nostra
història com a poble, gairebé
sempre amb el mateix enemic.
Si es tractava, i es tracta, de
tenir-les per recuperar la nostra
llibertat, la lluita d'ara és molt
diferent pel context en què s'ha
començat i com s'ha començat,
estem en un món democràtic i
civilitzat —encara que molts
conservin la mentalitat de temps
passats—, que ens observa i
ens segueix amb interès i no
admetrà sortides de to dins del
seu entorn.
És per motius com aquests que
estem en un bon moment per
buscar i aconseguir ser un Estat
dins d'Europa. Penso que si ara
no perseverem fins al final, difícil-
ment la nostra generació i d'al-
tres de posteriors tindran capaci-
tat i ganes de tornar-ho a inten-
tar, perquè si no ho aconseguim
segur que ens posaran el peu al
coll amb lleis i mecanismes per
apaivagar qualsevol manifesta-
ció catalana en el futur.
Per això hem d'anar amb comp-
te, hem de fer les coses molt bé,
entre tots, sí, però amb
intel·ligència i seguretat. De
sobte, i tornant al bel·licisme,
tinc els meus dubtes si l'abande-
rat que ha agafat l'estendart de
la nostra lluita ens portarà amb
determinació o si el deixarà
caure a terra tan aviat com
pugui, deixant-nos orfes del com-
pany que ens ha de guiar. Dit
d'una altra manera, em sembla
que les conviccions que té CiU
avui no entonen amb les que
sempre ha demostrat; em volta
la idea de si s’aprofita de l'espe-
rit de la Manifestació de la Diada
per apropiar-se'l i anar-lo apa-
gant amb la demagògia que
sempre l’ha caracteritzat. Com
va fer amb l'Estatut.
Vull creure, però, que realment,
a Mas i els seus, de sobte, els ha
sorgit el pedigrí d'independentis-
ta. Però no ho tinc clar. Si tin-

gués pedigrí, de tant en tant,
com fan d’altres de la seva raça,
lladraria com cal, clamant inde-
pendència. I no ho fa, toca ras-
tre, segueix la presa, està
caçant, però no lladra segur,
amb tenacitat, amb seguretat,
donant la veu greu i sostinguda
com un bon gos coniller. Si
segueix així, perdrà el rastre.
Aquesta és la confiança que tinc.
Per acabar, crec que la bandera
de la nostra lluita, ara en
democràcia, l'hauria de portar
qui la va alçar: el poble, empen-
yent cap endavant tots a una. Els
polítics, sense protagonismes
evidents, haurien de dur a terme
la seva tasca amb l'enemic,
guiats per la voluntat del poble.
No ens calen herois ni màrtirs ni
messies; si ho aconseguim, la
força haurà sortit del poble. I si
això no fóra possible, com que
hem de seguir sigui com sigui,
només ens queda una opció
segura per conduir la força i el
sentiment amb bona direcció:
votar el que volem,
INDEPENDÈNCIA.

A la canilla dels partits polítics
catalans, sols hi ha un ca capaç
de caçar aquesta peça, amb el
pedigrí ben fixat, un partit que
porta més de 80 anys perse-
guint-la, mantenint la tenacitat i la
il·lusió per aconseguir-la, donant
la veu potent i clara perquè tot-
hom l'escolti, cada dia, a pesar
dels temps passats; mai no es
cansa, mai no defalleix, va segur
resolent amb determinació;
només necessita el suport del
seu amo de tant en tant, un
“vinga va, endavant, ja la tenim”,
suport que s'ha de donar en
forma de vot del poble. És
Esquerra Republicana. Sí senyor,
aquest són segurs. Emprant les
paraules de Josep Guardiola
quan deia “aquests no fallen
mai”, dons això. Tots ho sabeu.

Llavors, per què no? Sabem que
no val a badar, no hi ha marxa
enrere, ara o... Esquerra vol la lli-
bertat del nostre País, ho porta a
la sang i té capacitat i solvència.
Escoltem-los, ens transmetran el
que volem sentir, sense ambigüi-
tats. Si hem de dormir tranquils,
amb la consciència satisfeta i
amb tota l'esperança amb el
futur del nostre poble, dipositem
les nostres il·lusions en qui no
ens defraudarà.

Josep Antoni Navarro Serra
Esquerra Republicana

Comarcal del Baix Ebre.

Qui ens guiarà cap a 
la independència?

Opinió

Conscient del moment que estem vivint i, si
em permeteu, m'atreveixo a escriure
aquestes reflexions perquè entre tots ens
en podem sortir d'aquesta crisi que ens ha
portat a que moltes persones hagin perdut
el seu treball i que ineludiblement ens porta
a una crisi de la societat en el seu conjunt.
Moltes coses han de canviar perquè de nou
avancem i, almenys,  no retrocedim. 
Malauradament la gent no s'implica prou en
els afers que ens ocupen com a col·lectivi-
tat i ens veuen als que gestionem allò
públic com a persones alienes als proble-
mes reals de la gent. Pel que em pertoca,
assumeixo la meva responsabilitat, però
res més lluny del fet que com a responsa-
ble municipal treballo dia a dia al costat
dels ciutadans intentant pal·liar els efectes
de la crisi i, com jo, l'immensa majoria de
regidors.
El proper dia 25 de novembre tindrem una
nova oportunitat per manifestar-nos, per
donar a conèixer quin és el nostre parer
sobre què  s'hauria de fer per sortir d'a-
quest túnel tan llarg i també, cosa no
menys important, qui ha de liderar aquest
procés. Amb tota la il·lusió reclamo que no
perdéssim aquesta oportunitat, de la matei-
xa manera que tampoc no perdéssim el
dret d'expressar-nos el dia 14 de novem-
bre, quan  hi haurà vaga general. 
Confesso que molt a pesar meu a la vaga
no hi aniran majoritàriament tots els parats,
ni a exercir el dret al sufragi universal hi ani-
ran tots els que estan decebuts amb
aquells que ens governen ara i, mira que
els que ens governen n'han de fet de gros-
ses! Començant pel President Mas que,
incapaç d'afrontar les dificultats, convoca
eleccions anticipades als 2 anys d'haver
guanyat,  quan democràticament ja té ins-
truments per portar-nos cap a la inde-
pendència si així ho vol. CiU més ERC ja
tenen prou vots al Parlament per iniciar
aquest procés.  I si és per fer les seves
polítiques de dretes, amb el PP ja en tenen
prou. Com s'ha demostrat en els dos últims
pressupostos que han gestionat. Quan així
ho han fet, s'han entès prou bé aquí i a
Madrid. 
Retallades n'han fet un bon grapat: en sani-
tat, en educació, en recerca, en plans d'o-
cupació juvenil, amb la reforma laboral i,
ves sumant.  Això sí, no han pres ni una

sola mesura perquè els més rics siguin els
que més paguin.  Així, doncs, què els porta
a fer de nou eleccions? Sincerament, l'am-
bició de treure majoria absoluta per prémer
més encara la rosca. 
No m'estranya gens que la gent no tingui
una bona predisposició per anar a votar.
Ara bé, em revelo contra que així sigui,
entre d'altres coses perquè de la dreta no
fallarà ningú, sigui la de CiU o la del PP.
D'aquesta manera tan democràtica es veu-
ran més legitimats per continuar per
aquest camí on les desigualtats encara
seran més evidents. I la majoria absoluta
que persegueixen, si no anem a votar els
que creiem que hi han altres solucions,
encara els legitimarà més per retallar i reta-
llar i, ens pot passar com a Galícia que el
46% dels vots siguin suficients per tenir
majoria absoluta.  Sincerament amb el vot
podem canviar moltes coses, així doncs
fem-ho i canviarem el nostre destí.

Francesc Josep Miró Melich
Alcalde de Godall

Ara també tenim una nova oportunitat

Opinió
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La planta canareva podría
quedar així, a la seva mínima
expressió , amb l'activitat
(forns) de la planta cimentera
aturada, i molt a prop del seu
tancament definitiu.
L'empresa vol que l'activitat
de la planta canareva es dedi-
que només a la molta de
pedra. “Quedaran tretze tre-
balladors per a la mòlta de
pedra i sis directius; estem
davant d'un tancament de la
planta”, ha lamentat el res-
ponsable del sector de la
construcció i la fusta de
CCOO a les Terres de l'Ebre,
Ivan Escolar. A més, els sindi-
cats alerten que l'ERO de

Cemex podria acabar deixant
al carrer els més de 150 tre-
balladors indirectes de les
empreses auxiliars de la zona
contractades per Cemex.
Després de l'assemblea del
passat divendres a la tarda,
els treballadors de la planta
de Cemex d'Alcanar, al
Montsià, decidien iniciar un
seguit de protestes que
posaven en marxa el mateix
dia amb el bloqueig durant
mitja hora de l'accés a la
fàbrica i tall de la N-340 per

part d'un centenar de treba-
lladors. “Això és pràctica-
ment un tancament i econò-
micament serà nefast per a
la zona“, ha dit el president
del Comitè d'Empresa de
Cemex Alcanar. “La fàbrica té
cinquanta anys i fins ara sem-
pre havia estat rendible”, ha
dit el president del comitè
d'empresa, Adriano Prados.
La plantilla va repetir la pro-
testa aquest dimecres i es
preveu també que es faci
aquest divendres a la tarda

mentre comencen les
negociacions per l'ERO.
Paral·lelament, els alcaldes
d'Alcanar, Sant Carles de la
Ràpita (Montsià) i Vinaròs
(Baix Maestrat), els munici-
pis més afectats, viatjaran
a Madrid el pròxim dilluns
per reunir-se amb els direc-
tius de la multinacional i
demanar-los que facin
marxa enrere. “Aquesta és
una planta que té 50 anys,
sempre ha anat be i ara
ens deixen a l'atur i ens

diuen que no som produc-
tius. És una desgracia per
aquestes terres, ja que era
la última gran multinacional
que quedaava“, ha dit
Bernardo Gómez, delegat
de la UGT en el comité
d’empresa. Ara fa només
unes poques setmanes es
va anunciar que es tanca-
ven els tres forns, però es
va assegurar que no afec-
taria a la plantilla. Ara amb
aquest ERO el futur és més
que incert.

Cemex és una de les
poques multinacionals que
encara es mantenen al
territori, amb uns 170 tre-
balladors de l'entorn
d'Alcanar, Sant Carles de la
Ràpita i Vinaròs, d'on són la
majoria dels treballadors.
Moltes famílies depenen de
la seua activitat -durant
dècades ha donat molta
faena qualificada, amb
valor afegit i comparativa-
ment força ben remunera-
da.

Diversos talls de la N-340 per protestar
contra el tancament de la fàbrica Cemex

La multinacional mexica-
na, CEMEX va presentar el
dijous passat, en una reu-
nió a Madrid amb els
representants dels comi-
tes d'empresa de les vuit
plantes que té arreu
d'Espanya el Plan
Horizonte, que, entre
altres mesures, preveu
acomiadar a 350 treballa-
dors, dels que prop de la
meitat d'aquests acomia-
daments previstos per a
tot l'estat espanyol se l'en-
durà la planta ubicada a
Alcanar on està previst
acomiadar 147 dels seus
166 treballadors de planti-
lla.

L’Empresa preveu acomiadar 147 dels 166 treballadors de plantilla

Els sindicats denuncien que “això serà nefast per a la zona”

REDACCIÓ

La planta de Cemex d’Alcanar.

cedida

ACTUALITAT

AJUNTAMENT DE LA REIAL CIUTAT DE
SANT CARLES DE LA RÀPITA

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de data 25 d'octubre de 2012 ha acordat ampliar el termini d'informació pública de l'aprovació inicial del Pla d'ordenació urba-
nística municipal i de l'informe de sostenibilitat ambiental en 23 dies hàbils més, a efectes de la presentació d'eventuals al·legacions, mitjançant la publicació d'e-
dictes al Butlletí oficial de la província de Tarragona, a dos diaris de premsa periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, a la seu electrònica de la web muni-
cipal www.larapita.cat i al tauler d'anuncis de la Corporació.

La documentació completa de l'expedient d'aprovació inicial del POUM es pot consultar a les oficines de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, a la Plaça
Carles III, núm. 13, de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores i al web municipal  www.larapita.cat.

Contra l'acord d'aprovació inicial del Pla d'ordenació urbanística municipal i de l'informe de sostenibilitat no es pot presentar cap mena de recurs, per tractar-se
d'un acte administratiu de tràmit no qualificat. 

Sant Carles de la Ràpita, 26 d'octubre de 2012 Joan Martín Masdéu
Alcalde-President
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Les mocions estaven rela-
cionades amb l'actualitza-
ció del valor cadastral
dels immobles, la revisió
del rebut de la brossa, el
cobrament indegut a les
comunitats de veïns i la
possibilitat de fraccionar
els deutes de particulars.
Tot i això, el portaveu del
grup del PSC, Antoni
Espanya va demanar al
ple la possibilitat que fos-
sin els representants dels
veïns els encarregats de
defensar les mocions,
una petició que fou apro-
vada per tots els grups a
excepció de CIU que “fent

ús de la seva majoria
absoluta i excusant-se en
el Reglament Orgànic
Municipal (ROM) coartava
la llibertat d'expressió
dels veïns i no els deixava
participar en el ple”. 
Els socialistes han afirmat
que no només ha estat
aquesta, però, l'evidència
del “menyspreu” de l'al-
calde i del govern conver-
gent cap a l'entitat cívica
més important de la ciu-
tat, ja que a més va
desestimar totes les
mocions presentades a
excepció de la que dema-
nava el fraccionament del
deute pendent al·legant
que  ja ho estan duent a
terme.  
D’altra banda, el consum
de begudes alcohòliques
al carrer fou el tema cen-
tral de la primera de les
mocions que presentava
a aquest ple el grup
d'ERC i que es va aprovar
per unanimitat. 
En la moció es proposava

que s'inclogués en
l'Ordenança Municipal de
Policia i Bon Govern una
regulació sobre el con-

sum de begudes alcohòli-
ques en els espais
públics de manera que la
Policia Local pugui actuar

per reduir aquesta pràcti-
ca que provoca molèsties
als veïns.

Es van presentar
dilluns en el ple ordi-
nari quatre mocions a
instàncies de la
Federació de Veïns
d'Amposta. 

Imatge del ple d’aquest dilluns.

Cedida

El pronunciament de la
Generalitat de Catalunya s'ha
produït en el marc de
l'Assemblea Extraordinària
de l'Agrupació d'EMDs de
Catalunya (AEMDEC) on el
Director General
d'Administració Local de la
Generalitat de Catalunya,

Joan Cañada, s'ha mostrat
convençut que 'la reforma de
l'administració local que vol
fer el govern espanyol no
afectarà les EMDs de
Catalunya ja que la
Generalitat de Catalunya té
les seves competències en
organització territorial, que

les atorga l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya. Si
hi hagués alguna llei que no
respectés aquestes com-
petències, això seria motiu
de considerar-la inconstitu-
cional, i si des de Madrid hi
ha tanta insistència en defen-
sar aquesta Constitució, llògi-

cament també s'ha de res-
pectar en aquest sentit'.
Joan Cañada també ha refer-
mat els seus arguments dient
que la reforma del món local
català que està promovent el
Govern de Catalunya 'no pre-

veu la desaparició de
les EMD catalanes sinó una
regulació de les mateixes en
el sentit d'ajustar les necessi-
tats i requeriments de les
entitat municipals descentra-
litzades del segle XXI'.

Es garanteix que la nova llei de
l’administració no afectarà 
el model territorial català

Es dotarà de més instruments a les EMDs per major legitimitat jurídica

Aquest passat dissabte
27 d'octubre el Consorci
d'Aigu_es de Tarragona
(CAT) va acollir un grup
d'uns 80 tortosins que
van participar en la jorna-
da de portes obertes per
visitar l'Estació de
Tractament d'Aigua
Potable (ETAP) que el
CAT té a l'Ampolla.
L'esdeveniment es va
preparar amb la col·labo-
ració de l'Ajuntament, on
es van inscriure les per-
sones que van visitar la
planta, una acció que
s'emmarca dins de la
política de transparència
informativa i responsabili-
tat social que du a terme
el CAT amb els consor-
ciats.

Portes obertes 
al CAT de
l’Ampolla

El president del Consorci
per a la Gestió dels
Residus Municipals de les
Comarques de la Ribera
d'Ebre, el Priorat i la
Terra Alta, Jordi Jardí, i el
director territorial de
Cespa a Catalunya,
Narcís Llongarriu, van
signar aquest dimarts a
la tarda el contracte rela-
tiu al servei de recollida i
transport de residus
sòlids urbans i gestió de
les deixalleries munici-
pals de les tres comar-
ques. La Junta del
Govern del Consorci va
adjudicar el servei a
Cespa el passat 26 de
setembre pels propers
quatre anys, amb un
import d'1'1 milions d'eu-
ros anuals.

Conveni per a la
Gestió de Residus

Municipals

«Evidència del menyspreu de l’alcalde Manel Ferré
cap a la Federació de Veïns d’Amposta»

Antoni Espanya: “No va deixar que representants de l’Associació puguessin defensar les mocions que els afectaven”

ACTUALITAT
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Un grup de periodistes
del Benelux ha visitat
Tortosa per descobrir de
primera mà els principals
atractius turístics del seu
Call Jueu. El Patronat de

Turisme de la Diputació
de Tarragona a les Terres
de l'Ebre ha coordinat
l'acció, conjuntament
amb l'Agència Catalana
de Turisme i l'oficina
municipal de Turisme de
Tortosa. 
Els periodistes pertanyen
als mitjans Mixed media
Projects, Travel2, Began
Van Limburg, Puur op
Reis, Op Iemen Voeten,
Caravanneni i 2Travel2. 
Durant la seva estada,
els periodistes han visitat
les Avançades, els
Jardins del Príncep, el
Passeig de Ronda, el
taller artesanal “Calaix
de Sastre”, el Centre
d'Interpretació del
Renaixement, els Reials
Col·legis, la Catedral i la
seva exposició perma-
nent, el Museu de
Tortosa i el Call Jueu. 
A més, també han gaudit

d'un passeig per l'Ebre, a
bord del llaüt “Lo
Sirgador”, per descobrir
la façana fluvial de
Tortosa. 
El grup, que s'ha allotjat
en un emblemàtic hotel
de la ciutat, també ha
pogut conèixer de prop
la gastronomia sefardí.
Per altra banda, l'opera-
dor BC Tours, dedicat a
operar els serveis de
terra a l'arribada de
creuers a diferents
ports, va dedicar dues
jornades a conèixer el
Port de Sant Carles de la
Ràpita i diferents atrac-
tius de l' interior de les
Terres de l'Ebre com la
ciutat de Tortosa, el
Centre Picasso d'Horta,
la Cooperativa de
Gandesa, el Centre
d'Interpretació 115 dies
o el Poble Vell de
Corbera d'Ebre.

Periodistes d’altres
indrets estan interes-
sats en la cultura, gas-
tronomia i oferta turís-
tica que ofereix les
Terres de l’Ebre.
Aquesta passada set-
mana, fou tot organit-
zat perquè diferents
professionals del
Benelux puguessin
gaudir, en primera
persona, dels atractius
del nostre territori.

REDACCIÓ

La visita va tenir lloc la setmana passada.

Cedida

La propera campanya de
navegabilitat del riu Ebre,
la pròxima primavera,
Ascó estrenarà un nou
embarcador per al llaüt
turístic "Lo Roget".
L'Ajuntament, a través de
l'entitat pública empresa-
rial Ascó Serveis,  ha fina-

litzat la construcció del
nou embarcador, ubicat en
un extrem de la plaça del
Riu. L'obra, que té un pres-
supost global de 95.000
euros, servirà de base
operativa per al llaüt turís-
tic de manera exclusiva,
mentre que l'actual embar-

cador, que és propietat no
de l'Ajuntament sino de
l'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
(IDECE), quedarà per a ús
particular. Ara,
l'Ajuntament estudia fòr-
mules de millora de l'en-

torn de l'embarcador, com
la col·locació de senyalit-
zació informativa o la ubi-

cació d'una caseta per
oferir informació turística
als visitants.

Ascó estrenarà un nou embarcador
per al llaüt turístic «Lo Roget»

Serà a la pròxima primavera

Més de 500 persones
van participar en les I
Jornades d'Economia del
Montsià, que es van cele-
brar del 25 al 27 d'octu-
bre, a Sant Carles de la
Ràpita. La cooperació
col·lectiva, l'esperit
emprenedor i la innova-
ció van ser els eixos
transversals d'aquestes
jornades, organitzades
per Montsià Actiu, amb
l'objectiu de dinamitzar
els diferents sectors
econòmics del territori. I
és que aquesta iniciativa
pretén ser una platafor-
ma de coneixement per
als agents socials,
empresaris i emprene-
dors del territori, el sec-
tor públic i la ciutadania.

Èxit de les
Jornades

d’Economia

El concessionari de vehi-
cles Renault ha estrenat
a les seves instal·lacions
de Tortosa els primers
punts de recàrrega de
vehicles elèctrics de les
Terres de l'Ebre. A la pre-
sentació han assistit els
directius de l'empresa de
vehicles, l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i la
regidora de Medi
Ambient i Mobilitat,
Beatriz Viñuela. El repre-
sentant de Renault,
Jaume Garau, ha aprofi-
tat per presentar els dife-
rents vehicles de gama
elèctrics de la marca i ha
recordat que aquests
dos punts de recàrrega
són els primers d'accés
lliure en aquestes comar-
ques. 

Recàrrega de
vehicles elèctrics 

a Tortosa

El call jueu de Tortosa i el port de Sant Carles de la Ràpita 
criden l’atenció de periodistes del Benelux

Aquests han pogut conèixer de prop l’oferta de l’Ebre
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Aquest, recull el règim de
cabals ambientals que la
Comissió ja va aprovar
l'any 2007, i que triplica la
proposta de la
Confederació Hidrogràfica

de l'Ebre (CHE). El presi-
dent de l'ens, Xavier de
Pedro, que també ha assis-
tit a la reunió, ha ofert dià-
leg però ja ha advertit que
en un any de sequera la
proposta de la Generalitat
no es podria complir.
La Plataforma en Defensa
de l'Ebre (PDE) ha preparat
tres tipus d'al·legacions
per al Pla de Conca de
l'Ebre. Una vintena d'ajunta-
ments i el Consell
Comarcal del Baix Ebre ja
han sol·licitat el model insti-
tucional que la Plataforma
ha centrat en la defensa
del cabal mediambiental. 
Aquesta setmana es faran
arribar també a tots
aquells consistoris i con-
sells que les sol·licitin. 
El termini per presentar-les
acaba el 12 de novembre.
També el president de la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE), Xavier de
Pedro, ha reiterat aquest
dilluns que les intencions

del Ministeri de Medi
Ambient i de l'empresa
estatal Acuamed són les
d'iniciar la retirada dels
fangs contaminants de
l'embassament de Flix
(Ribera d'Ebre) en les pròxi-
mes setmanes. 

De Pedro, que no ha volgut
precisar el dia, sí que ha
assegurat que serà "en
dates pròximes", i ha mani-
festat que la CHE estarà
vigilant per garantir que no
hi ha cap desastre ambien-
tal. El conseller Lluís

Recoder ha reiterat que el
Govern no vol que s'iniciïn
aquestes obres fins que es
tinguin els abastaments
alternatius en cas d'e-
mergència, i ho ha qualifi-
cat de "gravíssima irres-
ponsabilitat".

La Comissió per a la
Sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre ha
debatut i aprovat les
al·legacions que pre-
sentarà el Govern al
Pla Hidrològic de la
Conca de l'Ebre. La
reunió, presidida pel
conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís
Recoder, ha aprovat
el document tècnic
presentat per la
Generalitat per una
àmplia majoria i
només amb un vot en
contra. 

REDACCIÓ

La Comissió va tenir lloc aquest dilluns.
Cedida

El ple de l'ajuntament de
la Ràpita, celebrat aquest
passat dijous, ha aprovat
les ordenances fiscals del
2013, que contemplen
una congelació de la
majoria de taxes i impos-
tos municipals. Com a
canvis destacats, hi ha la

reducció del tipus de l'IBI
des d'un 0,55 a un
0,53%, la rebaixa de l'im-
post de plusvàlua, que
passa del 27 per cent al
15%; i l'eliminació de la
taxa de recollida de car-
tró per als comerços.
L'únic increment que hi

ha és el de la taxa de les
escombraries, que puja
un 2,5 per cent. Tot i
això, i a petició del PSC,
l'alcalde del municipi,
Joan Martín Masdeu, es
va comprometre a revisar
aquest increment i inten-
tar eliminar-lo si la con-

fecció dels nous pressu-
postos municipals ho per-
meten. Per aquest motiu,
el PSC va donar suport a
la proposta, així com el
PP, que la considera “una
proposta realista”. Per
contra, ERC i EBIN van
votar en contra de la pro-
posta d'ordenances, ja
que els republicans pen-
sen que el govern munici-
pal “hauria d'aprofitar la
situació de superàvit del
consistori per reduir la
càrrega impositiva als
ciutadans”, mentre que
EBIN considera que la
recaptació de l'IBI hauria

de ser més baixa  i que
els comerços de nova
obertura haurien de tenir
una sèrie de bonifica-
cions fiscals. D'altra
banda el ple va aprovar
amb els vots favorables
de CIU, ERC i EBIN, l'abs-
tenció del PSC i el vot en
contra del PP, la declara-
ció del municipi de Sant
Carles de la Ràpita com a
territori català lliure i
sobirà. Una proposta pre-
sentada per ERC i EBIN,
en què també es demana
a la Generalitat que pro-
clami la independència de
Catalunya.

L’Ajuntament de la Ràpita 
congela taxes i rebaixa el tipus de 

l’IBI i l’impost de plusvàlua
Les empreses han demanat temps per definir la seva nova situació

Els grups municipals del
PSC, ERC i ICV a
l'Ajuntament de Tortosa han
posat en dubte la viabilitat
econòmica de la compra
de la Clínica Terres de l'Ebre
per part de l'Ajuntament de
Tortosa. Els portaveus de
l'oposició consideren que
es tracta d'una operació
"arriscada" i han reclamat
una valoració pericial exter-
na que demostri si és assu-
mible per a les arques muni-
cipals. Tant Antoni Sabaté
(PSC), Josep Felip Monclús
(ERC), com Jordi Jordan
(ICV) han retret a l'equip de
govern de CiU que hagi
decidit actuar des de l'admi-
nistració pública local en
l'àmbit privat quan l'hospital
públic de referència a les
Terres de l'Ebre ha patit
"greus retallades".

L’Oposició de
Tortosa qüestiona

l’Aliança

Milers de persones van
aprofitar l'última jornada
de la Fira Agrícola,
Ramadera i Industrial de
Móra la Nova. Ni el mal
temps ni la crisi va frenar
als més de 50.000 visi-
tants que es calcula que
hauran passat per la mos-
tra. La fira va suportar la
pluja, el vent i les baixes
temperatures i és que la
seva tradició i oferta està
més que consolidada al
territori sent la mostra
multisectorial més longe-
va amb 181 edicions. Els
expositors i firaires, gaire-
bé 300, reconeixen que la
crisi és nota però la seva
presència a la fira ajuda a
establir nous contactes.

Més de 50.000
visitants a la Fira
de Móra la Nova

La Comissió per a la Sostenibilitat de l’Ebre 
aprova les al.legacions al Pla Hidrològic de la Conca

El document s’ha aprovat per una amplia majoria

ACTUALITAT
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Una residència que, a
més d'oferir el servei a la
gent gran, es preveu, des
de l'Ajuntament, que
generi llocs de treball al
municipi.
L'edifici de la residència
ja està finalitzada. Una
obra amb un pressupost
de 4.744.681,05 milions
d'euros, amb IVA exclòs,
que l'Ajuntament calero
ha finançat amb fons pro-
pis. 

El proper pas, ara, és
l'adjudicació de la gestió
de la residència. 
“Hi ha moltes empreses
que són similars i totes
fan una feina excel·lent i
coneguda dins del sector
de la gent gran; per tant,
la creació de número de
llocs de treball serà un
factor decisiu, juntament
amb altres factors. 
Crec que a l'acabar l'any
podrem dir el dia en con-
cret, esperem, que es
posarà en marxa la
residència”, subratlla
Andreu Martí, és l'alcalde
de l'Ametlla de Mar.
L'equipament disposa de
120 places de residència
i 28 de centre de dia.
Amb l'acord establer amb
la Generalitat es comp-
tarà amb una trentena de
places concertades i d'un
mínim de 10 més en
règim de prestació vincu-
lada, és a dir, on els
sol·licitants tindran una
part subvencionada.
L'objectiu és assolir

durant el 2013 entre 50 i
60 places concertades,
segons el consistori cale-
ro. L'edifici, de 1.500m2
en planta, està ubicat a
l'avinguda de
l'Ensenyament. Aquesta
construcció que està for-
mada per una planta
baixa i dos plantes, està

concebuda per integrar-
se al paisatge i poder fer
gaudir de l'entorn als
usuaris només mirant per
la finestra. Cada planta
compta amb dues sales
d'estar i menjador. 
La residència té 40 habi-
tacions dobles i 40 de
senzilles pels residents.

La planta baixa es on es
concentraran els serveis
d'ús compartits per resi-
dents i usuaris del centre
de dia. 
A més, la residència té un
porxo de 100m2 on es
pot gaudir al bon temps
de l'aire lliure i el paisat-
ge.

La residència per a la gent gran 
de l’Ametlla de Mar, una realitat al 2013

Després de dos anys
de negociacions,
l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, ha
arribat a un acord
amb el departament
de Benestar i Família,
de la Generalitat, per
obrir la residència d'a-
vis i centre de dia del
municipi el primer tri-
mestre de 2013. 

L’acord entre l’Ajuntament calero i el departament de Benestar i Família permetrà l’obertura

Comptarà amb una trentena de places concertades i deu de prestació vinculada

REDACCIÓ

En la seua primera inter-
venció, el senador i alcal-
de de Tortosa, Ferran Bel
ha assegurat que “són
uns pressupostos en els
què hi haurà una modifica-
ció substancial al Senat i
on les esmenes tindran
molt de protagonisme. És
un pressupost tocat de
mort des del principi i que
no compleix amb les
necessitats del territori”.
El conjunt d'esmenes que
s'han presentat n'incorpo-
ren de noves, i algunes
repetides “perquè  volem
insistir-hi. No és una carta
als reis. La suma del cost
de les esmenes està din-
tre del marc d'inversions
que marca l'estatut per
Catalunya”, ha sentenciat
Ferran Bel.
A més, davant el més pro-

bable rebuig a algunes
d'aquestes esmenes, el
senador Bel ha volgut fer
“una crida als diputats i
senadors del PP de
Tarragona i Catalunya
perquè presentin esme-
nes. L'any passat  no
se'ns va aprovar cap
esmena mentre que el
Partit Popular va presen-
tar 160 esmenes i se les
van aprovar totes.
Algunes per al festival de
cine de Cadis o per al pre-
mio nacional de tauromà-
quia”. Per la seua banda,
Jordi Jané ha explicat que
els pressupostos gene-
rals de l'estat de cara al
2013 són els més nefas-
tos per a les Terres de
l'Ebre i Catalunya. 
“Hem presentat 28 esme-
nes específiques que

suposen 115MÛ  per
incrementar els PGE a les
Terres de l'Ebre”. 
Les més destacades
són: La millora de l'ac-
cés de la N-340 a les
Cases d'Alcanar, la 2ª

fase de la crta. d'accès a
la N-340 de l'Ametlla de
Mar, les variants de la N-
420 a l'alçada de
Gandesa i Corbera, el Pla
Integral del Delta de
l'Ebre, el Programa de

desenvolupament rural
per a les Terres de
l'Ebre, un Pla de reindus-
trialització de les Terres
de l'Ebre, la Depuradora
de Tivissa, o
l’Observatori de l'Ebre.

Es presenten les esmenes de CiU 
als Pressupostos Generals de l’Estat

Un total de 29 esmenes corresponen a l’Ebre que sumen 115 milions d’euros

Les fortes ventades que
es van produir a les
Terres de l'Ebre la nit
del dissabte al diumen-
ge van provocar la cai-
guda d'un dels pals que
suporten la línia de sub-
ministrament elèctric
que transcorre per la
barra del Trabucador i
que abasteix de corrent
elèctrica les Salines de
la Trinitat.
El vent, sumat als forts
aiguats que s'han pro-
duït en les darreres set-
manes i que han pogut
afeblir l'estat del
terreny, van fer que
aquest suport anés a
terra, provocant el tall
en el subministrament
elèctric, un fet que no
es la primera vegada
que succeeix.
Infosa, companyia que
gestiona l'explotació de
les Salines de la Trinitat,
te un llarg historial de
fets similars, que no
han fet altra cosa que
perjudicar-la en la seva
funció i producció. 

Tall elèctric al
Trabucador

per les
ventades

El Consell de Seguretat
Nuclear (CSN) ha infor-
mat aquest diumenge
d'una incidència a la
central nuclear d'Ascó
I. En concret es parla
d'una "pèrdua significa-
tiva de la capacitat de
comunicació" entre la
sala de control i el cen-
tre de suport tècnic
d'Ascó I amb la Sala
d'Emergències del CSN
(Salem). La causa són
els treballs de substitu-
ció de l'ordinador del
procés de planta
(SAMO) de la central
nuclear tarragonina.
Aquesta incidència no
suposa, segons el
CSN, cap mena de risc
per als treballadors
d'Ascó I ni per a la
població en general. De
fet, la incidència s'ha
classificat dins el nivell
0 en l'Escala
Internacional de
Successos Nuclears
(INES).

Incidència 
a la central

nuclear d’Ascó

ACTUALITAT
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Avui divendres, 2 de
novembre, i fins el proper
2 de desembre el municipi
de Benifallet dóna el tret de
sortida a les 8es Jornades
Gastronòmiques. Enguany,
el producte estrella de tem-
porada és la carxofa. Una
edició més, els restaurants
col·laboradors, s'encarre-
garan de l'el·laboració de
menus a base d'aquest
ingredient, que es farà ser-
vir fins i tot per a postres.
La presentació i posterior
sorteig dels plats confec-
cionats amb carxofa tindrà
lloc avui divendres al casal,
en el tradicional acte inau-
gural que enguany compta
amb la presència de la pre-

sentadora de televisió del
territori, Diana Mar, com a
pregonera. Durant tot un
més els visitants podran
degustar els diferents
menús especials que pro-
posen, al preu de 26Û:
L'antiga estació de
Benifallet; restaurant Pepo;
restaurant Ca Treig i res-
taurant Xiringuito. A més
dels productes dels
comerços col·laboradors
com: Carnicería Can
Rustit; forn pastisseria
Casa la Campana; Fruita i
Mel Vallespí; Maite & Doliu
o SAT Benifallet Fruits S.L.
Per últim, totes les perso-
nes que degustin els
menús de les Jornades,

participaran en el sorteig
d'un cap de setmana per a

dues persones a l'Hotel
Villa Retiro de Xerta.

Aquest projecte pretén treballar l'èxit escolar i la igualtat d'oportunitats

Pels infants orfes de Rússia 

La Fira del Rovelló dels
Reguers arriba a la seva
sisena edició amb un
programa atepeït
d'activitats dins i fora del
recinte firal. 
El proper cap de setmana,
3 i 4 de novembre, els
amants dels bolets i el
públic en general que visita
tradicionalment una de les
fires més populars dins del
calendari del municipi
podran gaudir de la
proposta que enguany ha
confeccionat l'associació
reguerenca Vent Fort amb
la col·laboració de
l'Ajuntament de Tortosa, la
Diputació de Tarragona i
l'associació gastronòmica

Platigot, que s'ha
encarregat de vestir la
celebració de la fira amb
les III Jornades
Gastronòmiques del
Rovelló, que es
perllongaran del 3 al 30 de
novembre. 
Aquesta edició 2012 tindrà
inici el dissabte dia 3 de
novembre al matí,
celebrant-se l'acte oficial
d'inauguració a les 18.00
hores de la tarda a càrrec
de la directora dels Serveis
Territorials d'Empresa i
Ocupació a les TE, Mercè
Miralles. 
Durant els dos dies que
durarà la fira es podrà
gaudir d'actuacions .

VI Fira del Rovelló dels Reguers 

Previsions d'ocupació desi-
guals per aquest pont de
Tots Sants a les comarques
tarragonines. L'associació
hotelera de Salou, Cambrils i
la Pineda preveu una ocupa-
ció del 65%, una xifra lleuge-
rament inferior a la de l'any
passat, que va ser del 70%.
Només obriran entre un 35%
i un 40% dels 83 establi-
ments associats. Aquest
pont tradicionalment funcio-

na a les comarques interiors,
com la Terra Alta, on es pre-
veu fer ple, amb el 100% de
les places ocupades. L'altra
cara de la moneda es troba
al sud de la demarcació.
L'ocupació a les cases rurals
del delta de l'Ebre continua
decreixent i podria caure
enguany fins al 30%, una
tendència que el sector atri-
bueix a l'impacte de la crisi
sobre les famílies.

Previsions d’ocupació desiguals

Es tracta d'un projecte que
implica una dotzena d'institu-
cions i associacions de
caràcter social, a més del
Departament d'Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya
i l'Ajuntament, que n'és l'im-
pulsor. La iniciativa, que ha
estat seleccionada i per tant
comptarà amb el suport
econòmic de la Fundació la
Caixa, pretén treballar sobre
els menors en base a tres
grans línies: l'èxit escolar, la
igualtat d'oportunitats i la
família. Tot plegat sobre el
voluntariat com a eix trans-
versal. A la presentació d'a-
quest projecte assistiren:
l'alcalde, Ferran Bel, la regi-
dora de l'àrea de Serveis a
les Persones, Ana Algueró,
el coordinador tècnic del
projecte, Ernest Valls, i els
representants de la direcció
dels serveis territorials
d'Ensenyament, URV, UNED,
UOC, EUSES, Càritas, Acisi,

Atzavara-Arrels, Grup Esplai
Blanquerna, Obret'Ebre i
ACISI i Creu Roja.  Aquest
projecte succeirà el pla edu-
catiu Entorn, amb un impor-
tant suport d'institucions i
entitats del 3r sector, que
permetrà no desatendre els
joves i les seves famílies que
participaven en aquest tre-
ball socioeducatiu. Bel va
voler agrair la implicació de
totes les entitats: "arren-
quem sense un euro, però
amb molts quilos d'il·lusió i
tones de compromís." Pel
que fa al seu finançament,
l'alcalde ha avançat que el
projecte ha estat seleccio-
nat per la Fundació la Caixa

i, per tant, comptarà amb el
seu suport econòmic. El
coordinador del projecte
6/16, Ernest Valls, va voler
comentar que administra-
cions, universitats i entitats
socials treballaran conjunta-
ment en una iniciativa que
descansa sobre tres grans
pilars. El primer, el de l'èxit
escolar, es treballarà apos-
tant per la formació mit-
jançant actuacions concre-
tes com el reforç educatiu i
l'estudi assistit en totes les
matèries, però especialment
en el camp de les TIC i les
llengües. Es treballarà
també la igualtat d'oportuni-
tats, amb l'educació en el

lleure per reforçar la forma-
ció i la integració. Valls posa-
va d'exemple, en aquest
cas, el campus d'estiu que
s'ha fet aquest any amb la
participació de 130 joves. El
tercer eix serà la família,
amb qui es vol col·laborar
buscant la complicitat de
pares i germans. Amb les
universitats es busca formar
un planter de voluntaris i
establir-hi una col·laboració
d'acord amb el seu paper
com a soci científic del pro-
jecte. 
L'objectiu últim, assenyalava
el coordinador, és que
aquesta iniciativa tingui con-
tinuïtat en el temps.

Tortosa presenta el Projecte 6/16 
adreçat a infants i joves

La sala de premsa de
l'Ajuntament de Tortosa
s'ha quedat petita
aquest passat dimecres,
31 d’octubrei per a la
presentació del Projecte
6/16, un programa d'ac-
ció socioeducativa
adreçat a infants i joves
d'entre 6 i 16 anys i a
les seves famílies.

Presentació del Projecte 6/16 a l’Ajuntament de Tortosa.

cedida

8es. Jornades Gastronòmiques de Benifallet:
«Homenatge a la carxofa»

Durant tot un mes, els visitants podran degustar menús especials, al voltant d’aquest producte

ACTUALITAT

REDACCIO

El proper dissabte 10 de
novembre, a les 22.00
hores, el Teatre Auditori
Felip Pedrell de Tortosa
acollirà un concert solidari
a benefici dels infants orfes
de Rússia dins del projecte
"Un nen, un somriure", una
iniciativa particular que ha
posat en marxa Susana
Ramos, organitzadora de
l'esdeveniment, i el seu
equip de més de cinquanta
persones que treballen
altruïstament per portar a
bon port un projecte que va
néixer, en paraules de
Ramos, com "una manera
d'ajudar infants de les
zones més deprimides de

Rússia, com és Sibèria -ha
dit- i que no poden disposar
d'una bona qualitat de vida
en una àrea on les
condicions són duríssimes,
amb temperatures de fred
extrem i on és molt difícil,
fins i tot, gaudir d'una
alimentació correcta".
Ramos, així mateix, ha
explicat que la seva
organització no envia a
Rússia els diners recollits,
sinó que efectúa la compra
de medicaments que seran
enviats als punts on hauran
de ser distribuïts en els
diferents orfanats, sempre
comptant amb el suport i la
supervisió de la Creu Roja.

L'Ajuntament de Tortosa ha allargat fins al 30 de
novembre el termini per regularitzar els drets funeraris
dels cementiris de Sant Llàtzer i dels Reguers. Més d'un
70% dels propietaris de nínxols i panteons ja han passat
per l'Ajuntament per fer aquest tràmit.

Actualitat

Fins el dia 4 de novembre a
la SEM Ramon Calvo. DEL-
TEBRE, oberta de 6 a 8 de
la tarde. Divendres 26
d'octubre, vam presentar la
recerca duta a terme per
Tirant lo Rall per tal de
recordar que aquest mateix
cap de setmana es com-
plien 75 anys d'aquella pun-
tada de riu que va acabar
envaint tot el poble, i bona

part del delta.
Els membres de Tirant lo
Rall vam explicar el procés
i els resultats de la recerca
i es va passar el vídeo amb
un resum de les entrevistes
realitzades: La riuada de
1937, recull de records.
Aquest vídeo, juntament a
l'exposició La Riuada de
1907 cedida per l'Arxiu
Comarcal del Baix Ebre.

La Riuada de 1937
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Les baixes van pesar. No han
de ser una excusa perquè
sempre porten conclusions
positives com la possibilitat
de que debutin juvenils amb el

primer equip. Però està clar
que la Rapitenca no va poder
tenir capacitat de reacció al
gol del Gavà. I va haver de
cedir per la mínima en una
confrontació en la que, amb
altres circumstàncies, hagués
tingut més opcions.
L’equip, tot i la derrota,
segueix en una bona línia.
Diumenge passat va guanyar
a casa a la Muntanyesa (2-0),
amb dos  gols de Javi Ramos,
davanter que va veure la cin-
quena targeta groga.
Va ser un partit clàssic contra
la Muntanyesa, travat i de
molt centrecampisme, amb
poques opcions. La
Rapitenca va tenir les més

clares al primer temps amb
un penal fallat per Raül. Javi
Ramos, abans del descans,
faria l’1-0. A la represa, la
Rapitenca va perdre pistona-
da. I va haver de defensar
molt enrera.  Cano, de la
Muntanyesa, va fallar un penal
a l’estil Panenka. En el cas

d’haver empatat, el duel s’ha-
gués posat molt coll amunt
pels rapitencs. No va ser així
i Javi Ramos, amb un gol
esplèndit, de precisió i quali-
tat, va sentenciar amb el 2-0
(90’). La Rapitenca rebrà diu-
menge vinent al líder Cornellà
(12 h). Serà dia del club.  

Diumenge vinent arriba el líder

La Rapitenca va perdre
ahir dijous al camp del
Gavà (1-0) en partit
corresponent a la novena
jornada de la lliga.
L’inconvenient principal,
tal com es preveia, van
ser les baixes. Javi
Ramos i Yélamos (sancio-
nats), Felipe, Cristian,
Ortega i Julio van ser-ho.
La defensa fou, per
aquestes baixes, improvi-
sada. Van debutar, durant
el partit, els juvenils José
Luis Rosales i Ivan
Gasparin. 
José Mari, que ja va
debutar a Terrassa,
també va jugar ahir a
Gavà. Un partit igualat,
amb poques opcions en el
que els del Llobregat van
decidir amb un gol al
minut 21 del primer
temps. 

ELS DE TEIXIDÓ, EN LA JORNADA PASSADA, VAN VÈNCER A LA MUNTANYESA (2-0)

La Rapitenca, amb sis baixes, va perdre ahir dijous a Gavà (1-0)

M.V.

La Rapitenca va guanyar diumenge passat a la Muntanyesa (2-0).

Canal TE

No sé quantes vegades he
parlat de Joaquin Celma, col.la-
borador de Més Ebre amb la co-
lumna de la plana 14 i gestor del
portal Icompeticion a Catalunya.
Segurament han estat moltes
les vegades que he comentat te-
mes de Joaquin. Com ens vam
conèixer, com m’impressiona la
forma en la que, des de Madrid,
treballa i gestiona els resultats,
les classificacions i els gols de
tot el nostre futbol...la passió en
la que ho viu i en la que ho fa...

Crec que és redundant tornar-
ho a fer. Però ho he de fer. Tam-
bé he dit en diverses ocasions
que per molt que m’entusiasma
Joaquin Celma en molts aspec-
tes, en moltes de les seues opi-
nions no hi estic d’acord. Però
gens. No obstant, accepto que
és un geni de l’estadística i un
gran amant del morbo, una
questió que en general agrada al
lector. I més al futbolero. També
he destacat en alguna ocasió
que quan en divendres repartei-
xo el Més Ebre, per on sigui, un
dels primers comentaris que
sento dels adictes al nostre set-
manari és el següent: “a veure
que diu Celma aquesta setma-
na”.

Jo, com he esmentat, puc no

estar d’acord amb Joaquin, amb
la seua opinió, amb els seus
plantejaments, però com és lò-
gic el respecto totalment com ell
em respecta a mi, assumint les
conseqüències del contingut de
la seua columna. Així vam que-
dar. 

No puc dir que no parli amb
Joaquin durant la setmana. Si,
normalment una vegada. Però,
quan parlem, ell ja té la columna
feta i enviada. He de recordar
que Celma gestiona tot un portal
que, de forma immediata, infor-
ma dels resultats de la jornada
durant els caps de setmana.
Això ho aconsegueix en base a
subgestors o contactes que dis-
posa de cada club. I ell té els
seus, que a més l’informen del
que sigui. 

El que jo em pregunto una al-
tra vegada és com pot haver-hi
gent que encara pensi que Joa-
quin Celma rep tota la informa-
ció de part meua. Per favor!!!!!  

Com si jo no pugués dir el que
vulgués! Sé que ho podeu pen-
sar i que, en alguns casos, fa
temps que ho penseu. Què jo ti-
ro la pedra i amago la mà...la ve-
ritat, qui pensi això no em coneix
i, sobre tot, no em valora. Em
subestima.  

D. Joaquin Celma i la seua opinió

L’opinió de Michel

Els asconencs van guanyar dimecres a Morell, en partit recuperat (0-1)

Tortosa acollirà
FutbolNet

Ascó-Amposta, el derbi de diumenge (12 h)
DIUMENGEPRIMERA CATALANA. ELS DE LA RIBERA, MÉS LÍDERS

El proper diumenge 4 de novem-
bre, a partir de les 10 del matí i
fins a les 14 hores, Tortosa aco-
llirà el festival FutbolNet, que or-
ganitza la Fundació FC Barcelo-
na. Durant tot el matí, el passeig
central del Parc Municipal Teodo-
ro González serà l'escenari de
tallers i activitats adreçades als
joves. FutbolNet és un programa
que, mitjançant l'esport com a
eina principal, pretén fomentar el
desenvolupament dels joves i els
valors de la tolerància, la con-
vivència i el treball en equip, en-
tre d'altres. La Fundació FC Bar-
celona ha escollit Tortosa, junt a
altres municipis catalans per dur
a terme aquest programa. Els
beneficiaris són adolescents
d'entre 12 i 16 anys seleccio-
nats pels propis instituts de la
ciutat.l festival FutbolNet de diu-
menge està obert a tota la ciuta-
dania. Els parlaments d'autori-
tats es faran a les 11.30 h.

L’Ascó rebrà diumenge
l’Amposta, en el derbi ebrenc
de la categoria (12 h). Els de
la Ribera arriben al partit
com a líders ferms del grup.
Dissabte van empatar al
camp del Reddis (1-1) en un
duel marcat pel vent i en el
que un penal transformat per
Adrià va servir per assolir
l’empat. 

I dimecres, en partit de re-
cuperació, els asconencs
van vèncer al camp del Mo-
rell gràcies a un gol d’Adrià
que va convertir un lliure indi-
recte dins de l’àrea (0-1)
(55’). Clavé, porter local, es

va refiar i va agafar una

pilota que venia interceptada
per un defensa morellenc.
L’àrbitre va considerar que
era cessió. Va ser un partit
de lluita i els tres punts es
van haver de treballar molt.
El Morell va gaudir d’oca-
sions per empatar, si bé l’As-
có va reclamar un gol anulat
per possible fora de joc i un
penal a favor no xiulat.

Diumenge vinent, partit in-
teressant amb la visita de
l’Amposta. Els de Nacho se-
gueixen sense guanyar a ca-
sa, diumenge van empatar
contra un Santfeliuenc (1-1)
que ha estat el millor rival
fins ara a l’estadi. Becerra va
fer l’1-0 però els visitants em-
pataven acte seguit. No es
va poder guanyar, però l’Am-
posta va fer més mèrits. Està
més prop.

Segons Nacho Pérez, “l’e-
quip va merèixer més, va tre-
ballar, va crear i va generar

ocasions per haver pogut
treure els tres punts amb una
afició que va estar abocada”.

A més, recordava Nacho,
“ens van anul.lar dos gols,
per a mi dubtosos. Però l'e-
quip està tranquil, ja que té la
seguretat en el treball que es
realitza. Així mateix, té mol-
tes ganes de créixer, de mi-
llorar i de guanyar, estic con-
vençut que si no baixa els
braços i busca la sort que
potser va faltar el diumenge
arribaran les victòries al nos-
tre camp”.

Diumenge vinent, derbi.
Per a l’entrenador de l’Am-
posta: “és un partit atractiu,
l'Ascó en aquests moments
és l'equip a batre, sabem de
la dificultat, ja que és l'equip
que millor interpreta i juga.
Plantejarem el partit que mi-
llor se’ns pugui adaptar per
neutralitzar les seves possibi-
litats de guanyar”.

El Roquetenc va guanyar el Tortosa (2-1)

Tres punts d’or
SEGONA CATALANA. RECUPERACIÓ

El Roquetenc va guanyar el
Tortosa en partit de recupera-
ció disputat el dimecres la nit
(2-1). Era la segona vegada, en
competició oficial, que el
Tortosa visitava el camp de
Roquetes. I va ser, per tant, el
primer triomf del Roquetenc
sobre el Tortosa en competi-
ció. I això que Angel, molt inci-
siu, va avançar els roig-i-blancs
molt aviat. Però Llorenç va ani-
vellar el marcador per al
Roquetenc. Amb l’1-1 es va
arribar al descans.
A la represa, Angel, arran d’una
brillant acció individual, va tenir
l’opció de fer l’1-2. La pilota va

anar fora. Posteriorment, va
ser el pichichi Aleix qui, amb un
llançament de falta des de fora
de l’àrea, establia el 2-1. El
Roquetenc va saber defensar-
se amb tot. Molt unit i motivat.
I el Tortosa va intentar-ho però
sense recursos i només creant
perill en llançaments de falta de
Moha. Tres punts d’or en la llui-
ta per agafar confiança i sortir
de baix. El Tortosa haurà de
seguir patint mentre creix.
Diumenge visita el Jesús i
Maria, líder (18.30 h). 
El Roquetenc farà diumenge la
presentació de tots els seus
equips. 

L’Ascó, en 8 jornades,
ha sumat 20 punts. Es
líder, a quatre punts 

del segon

Més líder

Javi Ramos i Yélamos,
després de la sanció,

tornaran a la
convocatòria

diumenge.

Proper partit
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L’Alcanar va guanyar el Gandesa
(6-3) i va deixar la seua emprenta,
principalment en una primera mei-
tat de gran nivell. A més, aquesta
va anar acompanyada de tres
gols que van decidir. Edu (2) i Ivan
van marcar. El Gandesa, com en
altres jornades fora de casa, es va

mostrar irregular, concendint mas-
sa facilitats.

A la represa, aviat, Manel i Ivan
van marcar el 5-0. El Gandesa no
existia. Però va ser a partir d’a-
quell instant quan el derbi va tenir
un punt d’inflexió. L’Alcanar es va
acomodar i els gandesans van re-

duir distàncies amb el penal que
va transformar Gumiel, i amb els
gols de Soriano i Frede. I fins i tot
van poder fer el 5-4 amb una pilo-
ta que va estavellar-se al pal.  No
va ser així i l’Alcanar va acabar
sentenciant amb el 6-3 que va
marcar Ivan, davanter que com-

pletava un hat-trick. L’Alcanar se-
gueix a la ‘pomada’, oferint una bo-
na imatge. Sisco i Molas eren bai-
xa. Va debutar el juvenil Canalda,
dins de la línia marcada. El Gande-
sa haurà de millorar. No acaba de
ser l’equip que s’esperava.  

L’Alcanar mostra la seua emprenta
EL GANDESA, IRREGULAR (6-3)

El Cambrils va guanyar 1-3 a
Roquetes en una tarda d’infern,
metereologicament parlant. Els
del Baix Camp van ser molt
efectius i en la primera aproxi-
mació van marcar el 0-1. 

Marc Prades va empatar
però la rèplica del Cambrils va
ser letal. No va poder reaccio-

nar el Roquetenc, tot i intentar-
ho. La tarda, amb vent, tampoc
ajudava. El Cambrils va senten-
ciar amb l’1-3 i va fer sensació
de que amb poc es va endur
molt. 

Cal informar que el Roque-
tenc acumula unes baixes que,
fins ara, l’han condicionat. 

El Cambrils guanya a Roquetes a
còpia d’efectivitat

1-3

El Vila-seca va demostrar a
Bítem que és un dels equips
a considerar (0-2). Equilibrat,
amb ofici, i amb dos davan-
ters ràpids, va exposar sobre
el camp que sap el que vol i
a què juga. A més, va aprofi-
tar aviat una indecisió defen-
siva dels locals per marcar el
0-1. El R-Bítem va saber re-
fer-se i va buscar, fidel al seu

estil,  l’empat. Però no va te-
nir cap encert en els darrers
metres. La defensa del Vila-
seca, ben posada, va fer la
resta. Poc abans del des-
cans, arran d’una altra indeci-
sió defensiva, va produir-se
el penal (0-2). A la represa,
en els primers minuts, els lo-
cals van sortir amb molta vo-
luntat però llavors van trobar-

se amb Rodri. El veterà por-
ter va estar sensacional. Així
mateix, és un geni congelant
els partits i parant el seu rit-
me, quan li interessa fer-ho.
El R. Bítem no va poder en-
trar en situació i, amb els mi-
nuts, va exterioritzar ansie-
tat. La que comporta no
guanyar. Li està costant molt
enlairar-se. 

El Remolins-Bítem cau a casa contra el
Vila-seca i segueix sense reaccionar

INDECISIONS QUE ES PAGUEN CARES

El CD Tortosa va presentar
abans del partit tots els
equips de l’entitat. I, poste-
riorment,  va golejar el cuer
del grup, un Calafell que va
oferir molta debilitat en de-
fensa. El triomf era necessari
per sortir de la part baixa de
la taula. I el Tortosa no va
perdonar (5-1).

El Tortosa goleja el Calafell 

PRESENTACIÓ DEL FUTBOL BASE

La Cava i l’Ampolla van empatar sense gols.

CANAL TE

El Catalònia va empatar contra el Cunit (2-2) en un partit en què
el vent i el temporal van condicionar. Es podria dir que, per mo-
ments, no va haver-hi partit. No es podia jugar. A la primera mei-
tat, a favor de vent, el Cata va avançar-se amb el gol de Nacho.
El Cunit es va dedicar a ralentir el joc i aquest no tenia ritme. A
la represa, els visitants van apel.lar a l’heroica amb el vent com
aliat. Van empatar. I, tot i el gol Toni (2-1) vansa saber restablir
l’empat, aprofitant el vent. El Cata, amb qui va debutar Oscar
Gilabert, va tenir opcions per a guanyar, cm una d’Eugeni. Mar-
ti (sancionat) i Ivan, Sisco i Albert (lesionats) són baixa.

El Catalònia recupera la imatge de casa,
però deixa escapar dos punts

CONTRA EL CUNIT (2-2). DEBUTA OSCAR GILABERT

La Cava i l’Ampolla van em-
patar sense gols. Un derbi
marcat pel vent i que va ser
molt travat, principalment al
primer temps. L’Ampolla,
que a la primera meitat va te-
nir-lo al seu gavor, va saber
avançar la defensa i reduir
espais. La Cava duia la inicia-
tiva però sense precisió en
les darreres passades. Així
va crear diverses arribades,
tot i que sense poder culmi-
nar-les, reclamant un penal
de Pere Navarro sobre∫Agus
que no fou xiulat.

A la segona part, la Cava
va gaudir del vent al seu fa-
vor. L’Ampolla va estar ben
posada, intentant mantenir
el control de la pilota, per-
què la Cava no pugués forjar
els seus atacs. Tot i que no
va tenir profunditat (un xut
de falta de Brigi al primer
temps va ser la seua oca-
sió), els de Cotaina van es-
tar ben situats i van fer una
bona feina tàctica. No obs-
tant, amb els minuts, es van
veure obligats a defensar-se
molt enrera. La Cava va

empènyer molt amunt. I en
el darrer quart, l’Ampolla va
patir molt. No va poder sor-
tir del darrera. La Cava va
assetjar i va gaudir de tres
ocasions clares per marcar,
a més d’un altre penal pro-
testat per una acció de Pere
sobre Jaime.  Jordi Rovira,
un dels convidats dilluns al
programa Més Esport de
Canal TE, juntament amb
Alex Nofre, defensa de l’Am-
polla, va disposar de dues
de les opcions. 
Chema les va traure. Mauri,

en la tercera, no va estar en-
certat.

La Cava segueix sense re-
bre cap gol a casa. Està ju-
gant amb serietat. Diumen-
ge, el vent va condicionar el
seu joc. Ha perdut el liderat
però només està a un punt.
Per l’Ampolla, l’empat és
meritori. Cal dir que el re-
força perquè va ser al camp
del líder on va efectuar una
bona feina defensiva. Diu-
menge l’ha de fer bo contra
el cuer Calafell. La Cava
rebrà el Salou.

Derbi sense gol
Bona feina defensiva dels de Cotaina. La Cava va tenir opcions a la represa

EL VENT VA DESLLUIR EL JOC

El Jesús i Maria va guanyar a
Camp Clar (1-2) i ja és el líder de
la categoria. Una altra fita històri-
ca per al club roigiblanc que no
para d’acumular rècords i bons
resultats.

Dissabte, en un partit marcat
pel vent i el fred, va saber adap-
tar-se i va imposar-se. A la prime-

ra meitat, a més, arran d’una ac-
ció dins de l’àrea local, Nico va
fer el 0-1. 

A la represa, tot i jugar amb el
vent en contra, els partidalencs
van estar units i treballant amb
compromís i consciència de que
la victòria era important. No van
tenir fisures en defensa i, a més,

van decidir amb un altre gol de
Nico. 

Amb el 0-2, el Jesús i Maria va
demostrar que ha après la lliçó

respecte altres desplaçaments.
Va saber mantenir l’avantatge i
no va passar angúnies. Era inte-
ressant superar aquesta cir-
cumstància després dels empats
de Bítem o de Roquetes. I això
que arran d’un ‘penal rigorós’, el
Camp Clar va reduir distàncies
amb l’1-2. Malgrat això, el triomf
va ser per als roigiblancs que han
tornat a fer història. Són líders i
amb aquesta privilegiada condi-
ció rebran diumenge el Tortosa.
Partit històric. 

El Jesús i Maria és líder 
de la categoria

SEGONA CATALANA. PASSADES VUIT JORNADES

Va guanyar dissabte a
Camp Clar, amb dos gols

de Nico. Diumenge
vinent, en un partit

històric i com a líder,
rebrà el Tortosa (18.30 h)

Victòria

Marc Alegre ja va
debutar amb l’equip que

entrena Miquel Bes

Debut

Els locals van reclamar
dos penals a l’àrea

visitant.

Protestes

Edu (2), Ivan (3) i Manel
van marcar pels locals.

Gumi (p), Frede i Soriano
van fer-ho per al Gandesa.

Gols

Angel, Crespo (2), Alex
Accensi i Gerard van

marcar

5-1
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El Flix va golejar el Camarles (5-0). Va fer un partit complet i li va sortir
tot. Al contrari que el Camarles. Carranza (amb assistència d’esperó de
Jacob), i el propi Jacob van posar per davant els flixancos a la primera
meitat. Porta, amb un llançament de falta excepcional, va decidir i no
va donar opcions al Camarles d’entrar en el partit. Jacob i Carranza van
culminar una golejada que reforça les possibilitats i les aspiracions d’un
Flix que creix setmana a setmana. Victòria de prestigi. 

El Flix goleja el Camarles

ES SEGON. INTRACTABLE A CASA (5-0)

El Sant Jaume es va veure sorprès pel Campredó, equip que va re-
muntar un 3-1 a la represa. Els locals (el partit es va jugar a Jesús i
Maria) van fer “una primera mitja que va ser del millor del campionat.
No obstant, no vam saber decidir”, deia Anton Flores, tècnic del Sant
Jaume. Robert feia l’1-0 però Bonilla empatava. A la represa, el Sant
Jaume va ser més efectiu i semblava que havia sentenciat amb els
gols de Joel i Manel: “però ens vam acomodar i el Campredó va en-
trar en el partit amb el 3-2”, recordava Anton. Bonilla va marcar. Des-
prés, amb un penal “rigorós” que va significar l’expulsió d’Abraham, el
Campredó va empatar. Els locals van sortir del partit i Murri fou expul-
sat. Amb espais, els visitants van decidir amb els gols d’Ismail i Joel.
El Sant Jaume veu frenada la ratxa i el Campredó s’enlaira.

El Campredó venç contra el Sant Jaume

ELS LOCALS VAN QUEDAR-SE AMB NOU (3-5)

TRIOMF AL CAMP DE L’ATLAS (0-3)

El Perelló va vèncer l’Aldeana i
és manté com a líder en solitari
(3-1). Ara afronta tres partits
seguits fora de casa, a la Sénia,
a Camarles i a Santa Bàrbara.
Tres partits que poden marcar-li
el seu futur immediat.
Contra l’Aldeana, els perello-
nencs van resoldre aviat. Als 14
minuts, Mohedano ja havia mar-
cat dos gols. Un, arran d’un cór-
ner, i l’altre aprofitant una indeci-
sió defensiva visitant. 
Amb el 2-0, el Perelló va jugar
còmode. I va crear altres
opcions que, Jordi Romeu, por-
ter aldeà, el més destacat del
seu equip, va evitar. L’Aldeana

va avisar amb un parell d’arriba-
des però sense rematada final.
En els darrers minuts del primer
temps, el visitant Edu fou expul-
sat. Potser la segona targeta,
pel que respecta el criteri, va
ser un xic rigorosa.
A la represa, el Perelló va sen-
tenciar amb un altre gol de
Mohedano (Hat-trick). Està ràpid
i àgil, amb visió perifèrica del
gol. L’Aldeana va reduir distàn-
cies a travès d’Ivan i el partit es
va trencar. Moltes opcions
locals i l’Aldeana, a darrera
hora, que també va tenir les
seues. Bona sensació, com a
equip ben posat, del líder. 

El Perelló, un líder ferm
Va guanyar 3-1 a l’Aldeana, amb tres gols del seu pichichi, Jordi Mohedano

TERCERA CATALANA

Amb solament vuit jornades ja s’està clarificant
qui potser el campió. Vaig dir a principi de tem-
porada que podien ser-ho Jesús i Maria,
Tortosa, Roda i Gandesa. Aquest darrer, fins
ara, no està com l’any passat. Per tant, dos
encerts i dos desil.lusions. 
Penso que ha arribat el moment de fer la criba.
Candidats de la zona de Tarragona: Cambrils i
Vilaseca, dues sorpreses. Descarto ara al
Roda. A aquest jove equip li pot la pressió de
la categoria, tot i que al seu camp ningú li ha fet un gol fins al
moment. Però en els vuit partits disputats, sólament en tres ha
demostrat ser un equip campió. I sólament porta una victòria en les
darreres quatre jornades.
De la part alta, la Cava, l’etern aspirant, ja van vint temporades que
ho busca. El diumenge va merèixer guanyar contra l’Ampolla, va
tenir més ocasions. Però ja van dues ensopegades. I solament ha
fet 12 gols. Jesús i Maria i Alcanar el dupliquen en gols, amb més
de 20 fets fins ara. Crec que hauria de fitxar aviat, o se li pot esca-
par el primer lloc. Em consta que estan  buscant jugadors. 
Diuen que l’afició de la Cava no pot veure el Jesús i Maria per sobre.
Per això fitxaran. Tenen, si ho fan, possibilitats grans. Ningú li ha
marcat cap gol a casa. Ha guanyat i puntuat a camps complicats
com Vila-seca, Cambrils i Catllar. Però com a local li està costant
(Gandesa, Cunit) i sólament un triomf solvent, contra el Sant Pere i
Sant Pau. 
Jesús i Maria, actual líder i, a més, invicte, i Alcanar, són tot el con-
trari. Per aquest motiu, d’entrada, penso que queden aquests dos
equips. Són els més golejadors. Han aconseguit el 20 % de gols
d’aquesta categoria. Jesus i Maria i Alcanar han perdut un partit
entre els dos. Vilaseca i Cambrils, cinc. L’Alcanar va encertar en els
seus fitxatges. Ivan ja porta set gols. Manel, quatre. I a més, juga-
dors de nivell com Vates, Edu o Molas (jugadors de Tercera i
Segona B, vaja, gairebé un equip de Primera catalana) estan més
motivats. Només ha perdut un partit, amb nou i a l’Aube.
El Jesús i Maria, líder, ho porta a la genètica el fet de no tenir limit.
Va ser campió, fa tres temporades, va efectuar una gran campan-
ya en fa dues i la lliga passada va acabar en tercer lloc.  I en aques-
ta va a per totes. Si el diumenge guanya al Tortosa i després rema-
ta a Calafell i contra l’Ampolla, es podria distanciar de la resta d’e-
quips. I, a hores d’ara, veig a l’Alcanar amb possibilitats de seguir-
lo. No descartem del tot al Tortosa. Si al Gandesa, quatre desplaça-
ments, quatre desil.lusions. La Cava, en la meua opinió, s’ha de
reforçar. Té opcions. I que el Jesús i Maria estigui per dalt, pot
impulsar-lo i pot donar-li més competitivitat com per també ser un
ferm candidat. I més si pot apuntalar millor la seua plantilla. 

A L’HORA DE TANCAR AQUESTA COLUMNA m’he assabentat
que la Cava ha canviat l’hora del partit de diumenge, a les 18 h.. El
Jesús i Maria, que també juga a casa, amb el Tortosa, el va canviar
a les 18.30 h, segon tinc entès, per no coincidir. Ara la Cava també
el modifica per un partit femení que s’havia de jugar el diumenge a
les 16 h però que finalment s’ha suspés. Fonts autoritzades del
Jesús i Maria han informat que el club està estudiant no fer més
dinars de germanor entre directives. De totes formes, penso que
en el moment de confeccionar els calendaris, la Federació hauria
de mirar que no hi hagi coincidènca a casa dels dos equips. 

RAPITENCA, CAMÍ LLIURE PER A LA SEGONA B. Com és la
vida. El Nàstic, ni destituint al seu entrenador, surt del pou de la
Segona divisió B. I si baixa i la Rapitenca pugés.....torres més altes
han caigut i miracles n’hi ha.
A la Ràpita, el miracle l’està fent Teixidó i companyia, prop del play-
off. A mi, com a bon barcelonista em fa molt content que el Barça
guanyi. Però ja avorreix una mica que sempre ho faci. Em donen
més alegria els resultats de la Rapitenca. A veure quin dia el mag
de la comunicació, Fernando Garcia, el guru de la Imprenta Dassoy
(el coneixo de fa trenta anys de quan jo era subdirector de la revis-
ta Lo Senienc) i un literat s’uneixen en comptar la història d’aquest
club perquè el que està fent és històric. Jo, cada jornada que
passa, veig a la Rapitenca al play-off. L’únic problema són les
lesions, que comencen a pesar. El seu mister solament té una fita:
“guanyar nou partits i salvar-nos”.

QUÈ LI PASSA A L’AMPOSTA?. Fa uns mesos, Jordi Pérez era el
tresorer. Tarrazona, el president i Toni Ruiz, vicepresident. Avui
Jordi Pérez és el president. Tarrazona està a l’atur com a directiu,
no per voluntat pròpia, i Toni Ruiz és el president dels Muntells.
L’Amposta en aquesta temporada està de pega a casa. No va. Jo
li he recomanat tres coses al mister Nacho. Una tila abans de cada
partit. Una coca cola a la mitja part i la tercera queda en secret
entre ell i jo. L’Amposta va merèixer més el diumenge.
Penso que la millor noticia (no està confirmada però que jo ja
avanço) és que Nacho seguirà la temporada propera. El diumenge
a Ascó vol fer saltar la banca.  
REMOLINS-BÍTEM-ROQUETENC, VIDES PARAL.LELES.
Què aquesta temporada poden baixar sis equips de Segona cata-
lana es plama cada setmana.  Podria ser una debacle. Jornada 8,
tres equips ebrencs en posicions de descens. Dos d’ells,
Roquetenc i R. Bítem. Fa un any el Roquetenc era líder i fa poques
temporades estava a Preferent. El Roquetenc, la darrera vegada
que va estar a Segona regional va ser la 95/96. I el R. Bítem, la

UD Jesús i Maria i CD Alcanar;
un dels dos pujarà, garantit

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El Perelló va guanyar l’Aldeana (3-1).

Segueix la ratxa pinellana
El Pinell va assolir el triomf al camp de l’Atlas en un partit que es va de-
cidir al primer temps gràcies a l’encert des pinellans, que estan en rat-
xa. Julio i Toni van marcar el 0-2. L’Atlas ho havia intentat però sense
precisió en els darrers metres, davant d’un Pinell sense fisures defensi-
ves. A la represa, l’Atlas no va poder connectar-se al partit. El Pinell (13
punts de 15) va sentenciar amb el 0-3. 

L’HORTA, TOT I LES BAIXES, VA ESTAR BEN POSAT

A l’Olímpic li va mancar el gol
L’Olímpic va empatar a casa contra l’Horta (0-0). Els morencs van dur
la iniciativa i van gaudir de més ocasions, sense encert. L’Horta, amb
nombroses baixes, va estar ben posat i va jugar amb bona actitud. “Es-
tic content de la resposta de l’equip. Vam jugar contra el millor equip
que he vist fins ara. I vam tenir la darrera ocasió. No hagués estat just
perquè ells en van tenir més però hagués pogut ser el 0-1”, deia Can-
tó, tècnic de l’Horta. La pilota va anar al pal. 

OXIGEN PER AL VILALBA, CONTRA EL DELTEBRE

El Tivenys salva un punt a darrera hora
Tivenys i l’Ametlla van empatar en una tarda adversa pel vent. Waka va
fer el 0-1 a la primera meitat i el Tivenys, cuer del grup, empataria a cinc
minuts del final, gràcies a la seua insistència (gol de J. Miquel). Els cale-
ros no van quedar d’acord amb l’arbitratge “pel criteri i per dos penals
que van haver a l’àrea local i que no foren xiulats”. Pau, amb pulbalgia,
és baixa. El Vilalba, per la seva part, després de tres derrotes, va aga-
far oxigen amb el seu triomf contra el Deltebre. Yalti va fer, a la represa,
l’1-0. Agustí empataria però, poc després, Bernabé va marcar el 2-1. 

CONTRA EL SANTA BÀRBARA

Triomf vital per al Móra la Nova

El Móra la N. s’estabilitza amb el triomf contra el S. Bàrbara (3-0). Pri-
mera meitat igualada fins el minut 42 quan Ivan va marcar l’1-0. A la re-
presa, Santi (2) va decidir. El Santa té baixes: Edu, Ernest, Jofre, Juan-
jo i Raul (té molesties). Els cadets Carlos i Ivan van debutar.

ULLDECONA-LA SÉNIA

Empat sense gols en el derbi

Resultat just en un partit travat i amb poques opcions. Els dos equips
van considerar-lo just. La Sénia, en els darrers cinc partits, n’ha empa-
ta quatre (tres a casa). Diumenge rebrà el líder. L’Ulldecona, per la seua
part, es manté ferm a casa. Li falta millorar fora. 

2003/04. Si, falta molta lliga i això acaba de començar, però la realitat és que aquests dos equips solament han guanyat dos partits en 1350 minuts.
Al R. Bítem, tot i les nombroses baixes respecte la temporada anterior, han arribat bons jugadors: Povill, Puig, Aaron, Ubalde...però alguna cosa no
està funcionant. Aquí no hi ha terme mig. O miquel Bes canvia de xip o els pesos pesats agafen el comandament com en el passat. O s’espavilen
aquests equips o ho poden passar malament.

TERCERA CATALANA, NO PINTA BÉ, PODEN BAIXAR FINS A CINC EQUIPS.
L’embolic no està per dalt. Està per baix. Del lloc onzè al dissetè hi ha set equips separats per un punt. El que mai s’ha vist. El tema del descens serà
complicat. Si hi ha descensos ebrencs de la Segona catalana i no puja el segon classificat, poden baixar fins a cinc equips. A Ulldecona, per exemple,
estan preocupats: “Ens tocarà sofrir un altre cop”. En aquesta jornada, el Campredó que perdia per 3-1 va fer la gesta i va remuntar, amb el Sant Jaume
amb nou, fins el 3-5. El secret d’aquest Campredó, que vaig dir que no baixaria, és el seu tàndem tècnic format per Harri i Robert. Vaig anticipar qua-
tre candidats per a l’ascens: Flix, Perelló, Camarles i la Sénia. Els dos darrers gairebé descartats. A Camarles aquesta setmana faran terapia de grup.
La Sénia, dels últims cinc partits, en porta quatre empatats, i tres a casa. Perelló o Flix serà el campió amb permís dels 16 restants. D’aquí a unes set-
manes jo els hi diré qui és el campió. Diumenge passat, el Flix va fer un recital davant del Camarles. El resultat (5-0) va ser just. Però a l’equip visitant
no li van xiular dos penals.

FUTBOL DE QUILATS. Hi ha una plana web o mitjà de comunicació d’aquestes comarques que cobreixi el futbol ebrenc des de les divisions nacionals,
futbol de la provincia i tot el futbol territorial, des de patufets, passant per prebenjamins, benjamins i fins a veterans, fèmines i futbol base? 
A ICOMPETICION ja estan els calendaris, els resultats de futbol-7 del Consell Esportiu del Montsià i del Baix Ebre. I des del dissabte, ja s’inserten els
primers resultats, a les poques hores d’haver-se acabat els partits.
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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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El Flix, en un gran partit, va guanyar el Camarles, diumenge passat.
PAU FOLQUÉ/JE FLIX

Els
resultats

de la
jornada

El Perelló n’és el líder del
grup ebrenc de Tercera
catalana, seguit del Flix

que diumenge va golejar el
Camarles (5-0).

Freca frec
PRÒXIMA JORNADA   
Palamós-Terrassa

Balaguer-Castelldefels
Vic-Manlleu

Olot-Santboià
Pobla Mafumet-Vilafranca

Europa-Figueres
Rapitenca-Cornellà (diu 12 h)

Vilassar-Gavà
Rubí-Muntanyesa
Júpiter-Gramanet

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Cornellà 9 8 1 0 20 3 25
2. Olot 9 7 2 0 18 4 23
3. Manlleu 9 5 3 1 15 5 18
4. Santboià 9 4 4 1 13 9 16
5. Figueres 9 5 1 3 12 11 16
6. Europa 9 4 2 2 10 6 15
7. Pobla Mafumet 9 4 2 3 10 9 14
8. Rapitenca 9 3 4 2 8 5 13
9. Rubí 9 3 4 2 8 7 13
10. Vilassar 9 3 3 3 10 11 12
11. Gavà 9 3 2 4 11 10 11
12. Vilafranca 9 3 2 4 4 10 11
13. Vic 9 2 4 3 6 5 10
14. Terrassa 9 2 3 4 10 10 9
15. Gramanet 9 1 6 2 5 9 9
16. Castelldefels 9 2 3 4 6 14 9
17. Muntanyesa 9 1 3 5 6 15 6
18. Palamós 9 1 2 6 8 19 5
19. Júpiter 9 1 1 7 9 17 4
20. Balaguer 9 1 1 7 5 15 4

Tercera divisió RESULTATS
9a jornada, 3a divisió
Santboià-Vic 0-0
Gramanet-Rubí 1-1
Castelldefels-Palamós 0-0
Gavà-Rapitenca 1-0
Muntanyesa-Vilassar 1-3
Vilafranca-Olot 1-4
Manlleu-Balaguer 2-0
Figueres-Pobla M. 2-0
Cornellà-Europa 1-0
Terrassa-Júpiter 3-1

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Campredó-Olímpic (17 h)
Horta-Tivenys (15.45 h)

Diumenge
Atlas-Móra la Nova (17 h)
S. Bàrbara-Flix (16.30 h)

Camarles-Ulldecona (17 h)
la Sénia-Perelló (16 h)

Aldeana-Sant Jaume (16.30 h)
l’Ametlla-Vilalba (16 h)

Pinell-Deltebre (15.45 h)

RESULTATS

8a jornada Tercera catalana

Atlas-Pinell 0-3

Móra Nova-S. Bàrbara 3-0

Flix-Camarles 5-0

Ulldecona-la Sénia 0-0

Perelló-Aldeana 3-1

Sant Jaume-Campredó 3-5

Olimpic-Horta 0-0

Tivenys-L’Ametlla 1-1

Vilalba-Deltebre 2-1

Tercera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Perelló 8 16 11 19

2. Flix 8 25 9 17

3. Olimpic 8 16 8 16

4. Pinell 8 18 13 14

5. la Sénia 8 11 7 13

6. Camarles 8 10 9 12

7. Ulldecona 8 10 12 11

8. Vilalba 8 10 10 10

9. l’Ametlla 8 12 13 10

10. Móra la Nova 8 10 9 9

11. Deltebre 8 11 12 9

12. Aldeana 8 13 15 9

13. Campredó 8 12 16 9

14. Horta 8 12 14 8

15. S. Bàrbara 8 11 16 8

16. Atlas 8 8 13 8

17. Sant Jaume 8 10 12 7

18. Tivenys 8 12 28 4

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Roquetenc-Xerta (16.30 h)
R. Bítem-Tvissa (18 h)

Catalònia-Deltebre (17 h)
Diumenge

Batea-Arnes (15.45 h)
Godall-la Galera (15.45 h)
Alcanar-Corbera (16.30 h)

Bot-Benissanet (16 h)
Jesús i Maria-Ginestar (15.30 h)

Muntells, descansa

RESULTATS

8a jornada, Quarta catalana

Batea-Catalònia 4-0

Arnes-Godall 4-1

la Galera-Alcanar 1-1

Corbera-Muntells 7-1

Xerta-R. Bítem 1-8

Tivissa-Bot 2-1

Benissanet-Jesús i Maria 3-1

Ginestar-Deltebre 2-1

Roquetenc, descansava

Quarta catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 8 34 6 22

2. Batea 8 24 8 22

3. R. Bítem 7 25 6 15

4. Alcanar 8 15 6 14

5. Benissanet 7 18 9 13

6. la Galera 8 16 21 13

7. Catalònia 7 13 14 12

8. Ginestar 6 15 13 10

9. Arnes 8 14 14 10

10. Roquetenc 7 12 15 10

11. Tivissa 7 15 18 8

12. Bot 6 13 14 7

13. Xerta 6 12 20 6

14. Jesús i Maria 6 9 15 4

15. Godall 8 14 24 4

16. Deltebre 7 5 24 4

17. Muntells 8 9 36 0

PRÒXIMA JORNADA 
Tecnofutbol-Morell

Torredembarra-Tàrrega

Igualada-Vilanova

Martinenc-Torreforta

Andorra-Reddis

Ascó-Amposta (diumenge 12 h)

Santfeliuenc-Valls

Viladecans-Sants

Vista Alegre-Cervera

RESULTATS
8a jornada, Primera catalana

Tecnofutbol-Vista Alegre 2-0

Morell-Torredembarra 2-2

Tàrrega-Igualada 1-0

Vilanova-Martinenc 2-1

Torreforta-Andorra 2-0

Reddis-Ascó 1-1

Amposta-Santfeliuenc 1-1

Valls-Viladecans 1-2

Sants-Cervera 3-2

(recup. dimecres) Morell-Ascó 0-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Ascó 8 20 7 20

2. Viladecans 8 12 4 16

3. Santfeliuenc 8 10 7 15

4. Sants 8 16 13 14

5. Tàrrega 8 15 13 14

6. Cervera 8 15 12 13

7. Amposta 8 14 9 12

8. Igualada 8 13 9 12

9. Vilanova 8 8 8 12

10. Reddis 8 9 12 12

11. Martinenc 8 15 10 11

12. Vista Alegre 8 11 13 11

13. Andorra 8 9 11 11

14. Torreforta 8 8 11 10

15. Tecnofutbol 8 6 16 7

16. Morell 8 7 16 6

17. Torredembarra 8 6 15 2

18. Valls 8 4 12 1

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Cunit-Roquetenc (17 h)
Gandesa-Camp Clar (16 h)

Diumenge
la Cava-Salou (18 h)

Catllar-Roda Berà (12 h)
SP i SP-R. Bítem (11.30 h)
Vilaseca-Catalònia (16 h)
Cambrils-Alcanar (12 h)

Jesús i Maria-Tortosa (18.30 h)
l’Ampolla-Calafell (16 h)

RESULTATS

8a jornada, Segona catalana

la Cava-l’Ampolla 0-0

Salou-Catllar 1-1

Roda Berà-SP i SP 0-0

R. Bítem-Vilaseca 0-2

Catalònia-Cunit 2-2

Roquetenc-Cambrils 1-3

Alcanar-Gandesa 6-3

C. Clar-Jesús i Maria 1-2

Tortosa-Calafell 5-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 8 21 9 18

2. Alcanar 8 22 10 17

3. la Cava 8 12 6 17

4. Vilaseca 8 14 4 16

5. Cambrils 8 15 7 15

6. Roda Berà 8 9 5 15

7. Catllar 8 7 8 11

8. SP i SP 8 6 12 11

9. Salou 8 6 8 9

10. Gandesa 8 12 16 9

11. Catalònia 8 13 21 9

12. Tortosa 8 13 9 8

13. Roquetenc 8 14 14 8

14. R. Bítem 8 7 11 8

15. Camp Clar 8 5 15 8

16. l’Ampolla 8 6 10 7

17. Cunit 8 7 10 5

18. Calafell 8 6 20 3
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FUTBOL. QUARTA CATALANA

Començant pel cadet masculí, que va rebre a Roquetes al C.N.Sabadell, va aconseguir la seva pri-
mera victòria en el campionat guanyant per 3-0 amb parcials (25-22, 25-18 i 27-25). Seguidament
van jugar el juvenil que rebia al C.V.Mataró. Aquests també van guanyar per un contundent 3-0.
Guanyant amb molta superioritat tal i com demostren els resultats dels sets (25-16, 25-11 i 25-
17). Els dos sènior aquesta jornada es desplaçaven fora, el femení al camp dels Sant Pere i Sant
Pau, i el sènior masculí al camp del Santa Coloma. L'equip femení, va començar el partit molt bé,
guanyant per 0-2. En el tercer i quart set, la truita es va tombar i l'atac de l'equip local va començar
a ser més efectiu i potent de manera que van pujar el partit fins posar-se 2-2. En el cinquè set,
molt igualat, les roqueteres no van puguer superar el potent atac d'una de les seves millors juga-
dores del Sant Pere i perdien per un 15-13. Per altra banda, a l'equip masculí els hi va passar al
contrari que el femení. Va començar perdent per 2-0, però els els dos següents sets, els roque-
tencs van començar a jugar sense cap pressió de manera que les coses els hi van sortir molt bé.
De manera que els roquetencs van aconseguir ficar-se 2-2. En l'últim set, i ens els últims punts,
els ebrencs van tenir millor recepció i això va aconseguir un millor atac que els de Santa Coloma
no van poder superar. Finalment el partit va quedar amb els resultat de 2-3 amb parcials (25-20,
25-18, 12-25, 15-25 i 14-16). A la pròxima jornada, el cadet masculí es desplaça al camp del Sant
Boi, el juvenil va al camp del C.N.Sabadell, i els dos sèniors, tan el masculí com el femení reben
al F.C.Barcelona i al Vilafranca respectivament.

Volei Roquetes

Els líders no cedeixen i van
guanyar els seus par-
tits amb golejades.
El Corbera va guan-

yar 7-1 el cuer, els Muntells.
I el Batea, per la seua part,
va imposar-se al filial del
Catalònia en un dels partits
més complets que ha fet
fins ara l’equip de la Terra

Alta. 
El filial del Remolins-Bítem
segueix l’estel.la dels líders.
Està a set punts, però ja ha
descansat. 
Diumenge també va golejar,
en aquest cas a domicili, al
Xerta per 1-7.
La Galera i Alcanar van
empatar a un gol en un duel

amb jugades polèmiques i
decisions arbitrals discuti-
des. Al final, 1-1. Tots dos
equips es distancien més
dels líders.
El Benissanet, poc a poc,
va progressant i ja és cin-
què a la classificació. Va
guanyar el filial del Jesús i
Maria (3-1), amb gol d’Ivan i

El líders mantenen distàncies
L’Amposta no va poder
amb el líder, l’Adesal
Fuentesanta de Còrdova
(19-29). Només en els pri-
mers minuts, el conjunt
ampostí va tenir el partit
controlat i va anar per
davant. Però ja arran del
tercer quart, el líder es va
posar per davant i ja poc
abans del descans va aga-
far un avantatge que va
acabr sent determinant.
A la segona part gairebé

no va haver-hi història.
L’Adesal va anar ampliant
distàncies i, tot i que
l’Amposta no tenia ja
opció d’entrar en el partit,
cal dir que no va sortir del
mateix i la seua lluita i el
fet que el líder també va
baixar un xic la intensitat,
va permetre que el marca-
dor final no reflectís una
diferència més amplia.
19-29 va ser el resultat
tenint en compte que el

darrer parcial va ser de 2-
2, considerant les cir-
cumstàncies abans
esmentades.
Per l’Amposta: Gàlvez,
Rieres (3), Alonso (2),
Domingo (3), Frnova (6),
Simon (2) i Vila (3).
Uliaque, Juncosa, Sola,
Tortajada i Sara Garcia. 

En la propera jornada
l’Amposta es desplaça a
la pista del Getasur.

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

El líder s’emporta la victòria
L’Adesal va guanyar per 19-29

Club H. Sant Esteve
Sesrovires, 24
H.Tortosa Hidrocanal, 32

A l'inici de temporada, l'e-
quip tortosí es marcà l'ob-
jectiu de puntuar als
màxims encontres possi-
bles, donat l'excel·lent
nivell de la categoria. 
Així doncs, balanç positiu
de l'enfrontament contra
un club amb gran tradició i

afició a l'handbol. 
Les tortosines van oferir un
bon partit, dominant des
del primer moment, amb
un joc organitzat en atac i
una defensa ordenada i tan-
cada assolint diferències
màximes de dotze gols d'a-
vantatge. 

Un cop més, el
joc en bloc i l'excel·lent
defensa van ser el més
destacat va permetre
sumar els dos punts a l'es-

pera de rebre d'aquí a quin-
ze dies a l'equip la Salle
Montcada  Iste.
Aquest cap de setmana, hi
ha descans a la categoria.

Alineació: Paula Estorach i
Nerea Cardona; Jennifer
Cornejo,  Aida Rieres, Núria
Albacar, Maria Valldepérez ,
Paula Alcaide, Jèssica
Bertomeu , Cinta Gisbert,
Eryka Sigüenza, Gisela Angel
i Marta Lliveria. 

El passat 25 d'Octubre la
patinadora del Club Patí
l'Aldea, Núria Gas, obtenia
la medalla de bronze a la
Copa d'Europa 2012.
El campionat es va celebrar
a la localitat portuguesa de
Paredes on 23 patinadors
van ser els que van repre-
sentar a la Federació
Espanyola de Patinatge
Artístic, des del 23 al 27
d'octubre.

Núria Gas, acompanyada i
entrenada pel tècnic i
coreògraf del club Manel
Villarroya, va patinar un bon
programa curt que la va
col·locar en 2n. lloc el
dimarts 23. 
El dijous 25 va executar el
seu programa llarg que li va
donar la 3a. posició final
amb un nivell de dificultat
bastant igualat en totes les
competidores.

La 1a. i 2a. posició del podi
van ser per a dos patinado-
res italianes. 
Les seves companyes de
selecció, la catalana Júlia
Figueroa i la gallega Laura
Domínguez van quedar en
4a. i 6a. posició respectiva-
ment. 
Amb aquesta competició la
patinadora aldeana finalitza
una bona temporada en
categoria juvenil.

PATINATGE

Medalla de bronze per a la patinadora aldeana Núria Gas

Aquest cap de setmana tots
els equips federats, excepte
el juvenil femení perquè el
partit havia quedat ajornat,
han puntuat.
El sènior masculí continua
amb una bona ratxa. Segona
victòria consecutiva a domi-
cili i tercera de la temporada.
Terrassa CH 28-29 CE
Tortosa 
(14-15 a la mitja part). Partit
molt igualat de principi a fi
amb avantatges molt curts.
Cap dels dos equips va
poder agafar rendes impor-
tants al marcador tot i que,
als últims minuts, el Tortosa
va deixar escapar una
diferència molt valuosa de 4
gols que li hagués permès
guanyar sense haver de
patir.
D’altra banda el sènior feme-
ní no podria començar amb
millor peu la lliga. 
CE Tortosa 27-10 CE
Cervera. 
Gran debut il·lusionant de les
noies del club. Victòria con-
tundent davant de les de
Segarra. Cal destacar l'ac-
tuació de la portera Joana i
l’actitud d'un equip reformat i
que està en plena reestructu-
ració.

H. Esplugues 28-31 CE
Tortosa (16-18 a la mitja
part).
El juvenil masculí viatjava a
Esplugues de Llobregat en la
segona jornada de la lliga.
Als tortosins els hi va costar
ficar-se al partit, només
començar van encaixar un 4-
1 (minut 5), però poc a poc,
van reconduir-lo al seu favor.
Al minut 15 s’arribava a un 9-
10. En general un partit fluix
en defensa que gràcies a un
bon atac, els dos punts van
poder viatjar cap a la capital
del del Baix Ebre. 
Els cadets empaten a 32
contra el CH Gavà.
Els “peques”, en marxa

Com cada any en aquestes
dates, el C.E. Tortosa ofereix
la possibilitat de millorar la
pràctica del mini-handbol a
tots els xiquets i xiquetes de
la ciutat ,tan als que el poden
practicar com a activitat
extraescolar a l’escola com
els que no, mitjançant entre-
naments setmanals sota la
instrucció dels seus tècnics.
Aquesta activitat dura tot el
curs escolar i aquest passat
cap de setmana ja es van
poder gaudir dels primers
amistosos. En unes setma-
nes començarà la lliga
comarcal, que esperem que
és repeteixi l’èxit aconseguit
en els darrers anys.

HANDBOL. CE TORTOSA

Jornada amb gust ben dolç

HANDBOL. TORTOSA HIDROCANAL

Triomf a Sant Esteve

El dissabte dia 26 d'octubre, es
va celebrar al Pavelló Municipal
d'esports a Gandía (Valencia), el
Campionat d'Espanya de
Taekwondo en categoria cadet,
en el que van participar els
ampostins Genis Gisbert a la
categoria de pes pesat (+65
kgs.) i Cristian Ferré en la de
semipesat (-65 kgs.) i en la que
la selecció catalana va quedar
en 1er. lloc aconseguint 5 meda-
lles d'or, 3 de plata i 4 de bron-
ze. Genis va aconseguir la
medalla d'or derrotant a David
Santana (Canaries), Luis
Amengual (Balears), Anxo
Fernandez (Galicia) i a la final,
que va ser catalana, al seu com-
pany de selecció Pol Fernandez.
Cristian va aconseguir la meda-
lla de plata derrotant a Iago
Garcia (Galicia), Rubén Buenaño

(Madrid) i va perdre la final con-
tra Unai Rodriguez (Euskadi).
Les medalles d'or de Catalunya
van ser per a Genis Gisbert,
Ramón Ruiz, Maria Dilmer,
Gemma Sardina i Martina
Prados. Les de plata per a
Cristian Ferré, Adrian
Dominguez i Pol Fernandez, i les

de bronze per a Joan Jorquera,
Jason Clark, Sheila Torres i Pau
Romero. Es el primer cop que
algú de les Terres de l'Ebre
aconsegueix medalla nacional
en aquest esport, i per partida
doble. Moltes felicitats a tots
dos i a tota la família de la
Selecció Catalana.

TAEKWONDO 

Genís i Cristian triomfen al Campionat d’Espanya
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
JORDI MOHEDANO I RUIZ, JUGADOR DEL CE EL PERELLÓ: ONZE GOLS EN VUIT JORNADES

Jordi Mohedano i Ruiz és de
Flix i el 3 de desembre farà
33 anys. Potser està vivint
una segona joventut. Des
de la segona volta de la lliga
passada, juga amb el CE El
Perelló. 
Va crèixer futbolísticament
a la JE Flix on va començar
com a defensa i va acabar
sent un extrem golejador
destacant la temporada
2005/06 quan va fer 34
gols. La pretemporada
següent va tenir una expe-
riència amb el Balaguer, va
tornar a Flix, va jugar amb
l’Ascó, a la Canonja i des de
la lliga anterior, al Perelló. El
campionat passat ja va bri-
llar. Va fer, en els partits que
va jugar de la segona volta,
12 gols. Va revolucionar l’e-
quip i va ajudar a que sortís
de la zona complicada de la
classificació. Ara està fent
un punt i seguit. En vuit jor-
nades és el rei dels goleja-
dors del nostre futbol. I el
Perelló n’és el líder de la
Tercera catalana. Mohe ha
fet 11 gols. I no ha passa
desapercebut per equips
de categoria superior. 
També cal dir que està
seguit de prop pel mirave-
tenc Jacob Papaseit que,
curiosament, juga amb el
Flix, l’equip del poble de
Mohedano, i immediat
seguidor a la classificació.
Més Ebre: Quin inici de
temporada?
Jordi Mohedano: La veri-
tat és que les coses, a tot
l’equip en general, ens
estan sortint força bé.
Estem molt units, compro-
mesos i implicats. I això
surt en els partits. 

ME: I a nivell personal,
impressionant....
JM: El cert és que em trobo
molt còmode, amb molta
confiança. I es deu, com he
dit, a la bona feina de tot l’e-
quip. Jo sól no podria acon-
seguir el que estic aconse-
guint si no fos perquè hi ha
un bon equip que, a més,
està molt posat en els par-
tits. I, tot plegat, ajuda a
poder estar en ratxa. De
totes formes, no puc dir
que no estigui satisfet de
com he començat la tempo-
rada en l’aspecte golejador,
però m’agrada més veure
que l’equip guanya els par-
tits, que creix i que té més
confiança jornada a jorna-
da.
ME: On pot arribar el
Perelló actual, líder del
grup?
JM: Hem d’anar setmana a
setmana. Ara tenim tres
partits seguits fora que ens
marcaran una mica. No
obstant, jo crec que el més
important és seguir treba-
llant de la forma en què ho
estem fent. Si és així, els
resultats positius es mantin-
dran.
ME: La temporada de la
promoció del Flix, contra el
Torreforta, va ser una de les
més brillants per
Mohedano.
JM: Recordo que, com ara,
tot l’equip hi estava molt
implicat i il.lusionat. I això
ens va donar molta força
fins el final.
ME: Més  30 gols, aquella
temporada. Ara també por-
tes camí de rècord.
JM: Crec que van ser 31 en
lliga més tres de la promo-

ció. 34. Sí, si mantinc la
ratxa actual porto camí de
repetir-ho. Però insisteixo
que m’agrada més que l’e-
quip jugui com ho fa i que
segueixi a la part alta de la
taula.
ME: Perelló, líder ferm i dei-
xant bones sensacions en
els partits. Flix, molt
reforçat i encoratjat i també
il.lusionat, segon classificat.
A la pretemporada, el Flix
es va interessar per
Mohedano. Però ell va voler
seguir a l’equip del Baix
Ebre. Vaja duel es presenta.
Especial per Mohe?
JM: Si, sense dubte. Jo em
dec al Perelló. Estic molt bé
aquí i he de destacar el trac-
te de l’afició i de la directiva,
així com del tècnic i dels
companys. Sensacional. I
vull guanyar cada partit.
Però és evident que sóc de
Flix i em fa gràcia que vagi
bé, tot i que espero supe-
rar-los quan juguem contra
ells. Es podria dir d’alguna
manera que tinc el cor divi-
dit, però sempre pensant
que ara estic al Perelló i que
vull seguir anant quan més
amunt millor.            
El tècnic d’El Perelló,
Josep Boyer ‘Molinos’ des-
tacava l’aportació del juga-
dor: “la veritat és que tot l’e-
quip, els que juguen més i
els que no ho fan tant, està
molt implicat. Però està clar
que si disposes d’un davan-
ter compromés que treballa
com el primer i que, a més,
marca diferències amb els
gols s’ha de destacar. I
Mohedano ho està fent”.
Mohe va fer un hat-trick diu-
menge, contra l’Aldeana. 
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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:

•  1 Kg. Ametlla molta

•  1 Kg. Sucre

•  200 Gr. De puré de patata

•  3 Rovells d`ou i llimona

•  250 Gr. De pinyons

PROCEDIMENT:

Barrejar l'ametlla amb el sucre i les clares. Afegir
una mica de llimona . A banda, haurem preparat i
refredat el puré de patata. Barrejar tot plegat. Dei-
xar reposar a la nevera. Preparar un bol amb 3 ro-
vells d`ous  batuts barrejats amb els pinyons. D'a-
questa manera, a l'endema la barreja dels pinyons
estarà super enganxosa. Tallar el massapà a bole-
tes de la mida desitjada (és millor passar-se de pe-
tites que de grans). Enganxar els pinyons i col.locar
en una safata pel forn. Pintar-los amb ou batut.
Coure a 180ºC graus fins que estiguin rosets (10
minuts) i bon profit.

«Primentons i Tomates» Avui: Panellets  
PASTISSERIA·FORN DE PA PEROLADA - ROQUETES 

Plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

A. Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Forés Ventura, Hereus de Mª Cinta   

Barcelona, 46 (St. Llatzer) (Tortosa) 977510084 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Xavier Ferre - Lluis Ferre  

Passeig Canal, 7. (Amposta) 977706247

Mercè Bel - Carles Mur               

Sant Isidre, 87  (St. Carles de la Ràpita)  977741460

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Predomini de l'ambient assolellat en general, amb el pas d'algunes bandes de
núvols alts d'oest a est del territori. 
Independentment, també hi haurà alguns intervals de núvols baixos a punts del
nord-oest del país, sobretot al Pirineu i Prepirineu i especialment fins a mig
matí i de nou al final del dia. A partir de migdia també se'n formaran a punts
del litoral sud.

Precipitacions
Al final del dia són possibles algunes precipitacions febles i minses a punts del
Pirineu occidental.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran similars. Oscil·laran entre -1 i 4ºC al Pirineu,
entre 1 i 6 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al Prelitoral nord, i entre
4 i 9 ºC al Prelitoral central i sud, així com també al litoral nord, i entre 8 i 13
ºC a la resta del litoral. Les màximes seran semblants o lleugerament més
altes. Oscil·laran entre 13 i 18 ºC al Pirineu i entre 16 i 21 ºC a la resta del
territori.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent en general, tret del nord-oest del país on serà entre
bona i regular.

Vent
Vent de component oest entre fluix i moderat amb alguns cops forts en gene-
ral, sobretot de ponent a l'interior i de llebeig al litoral. Malgrat això, durant la
tarda s'imposarà el vent de component sud fluix amb cops moderats al ter sud
del país.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Hauràs de fer un esforç per resoldre qüestions
de treball que seran de molta importància ,
però procura no actuar de manera massa
brusca.

Taure
20/4 al 19/5

És possible que hagis  de prendre decisions
ràpidament , fes-ho amb fase en el que cone-
guis i puguis, però de cap manera et quedis
paralitzat.  

Bessons
20/5 al 21/6

El dia serà mogut . Pel que fa al teu treball, és
possible que es presentin canvis que també
hauran de veure amb la teva economia , però
seran canvis bons.

Cranc
22/6 al 21/7

Hauràs d'enfrontar la teva relació sentimental o
d'associació amb realisme , i si és una cosa que
s'ha d'acabar , no continuïs proposant-lo . Ara és
el moment.   

Lleó
22/7 al 22/8

Aquest serà el millor dia per prendre una deci-
sió  en qüestions  de feina , perquè és possi-
ble que puguis fer el gran salt que necessites
per progressar.

Verge
23/8 al 21/9

Les teves relacions sentimentals requeriran de
tota la teva atenció , i hauràs de resoldre els
problemes que hagin quedat bloquejats . Deixa
que tothom sigui lliure.

Balança
22/9 al 22/10

Aquest serà un dia que els grans mals hauran
de resoldre's amb gran solucions i per a tu
això es farà notar en les teves relacions fami-
liars i assumptes de feina.

Escorpí
22/10 al 21/11

El dia serà bo per parlar clarament amb els teus
fills , amb els teus amics i amb la teva parella en
relacions de festeig ,però no vegis solament els
errors dels altres.

Sagitari
21/11 al 21/12

Poden sorgir situacions especials relaciona-
des amb la llar , la família i qüestions de
diners , que tindran un bon resultat . Deixa
que els teus sentiments positius et guiïn.

Capricorn
21/12 al 19/01

Tindràs força i voluntat per resoldre problemes
o per iniciar coses noves  , però no et passis
en les teves paraules ni en els teus actes .
Mostra diplomàcia i bona voluntat.

Aquari
20/1 al 18/2

A partir d'avui podràs tenir mes clares les coses
i ara sí que sabràs com actuar . És possible que
rebis un suport econòmic , però no et confiïs per
això.

Peixos
19/2 al 20/3

Ara si que podràs prendre les decisions que has
estat analitzant des de fa temps , i obtindràs
més del que imagines . Comptaràs amb ajuda
d'amics.

MATÍ

SOL I NÚVOLS ALTS

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

19º 12°

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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La Presidenta d'Òmnium
Cultural a les Terres de
l'Ebre, Dolors Queralt,
manifestava aquesta set-
mana que aquest premi
“representa el reconeixe-
ment a un treball de tota
una vida, i ha de ser estí-

mul i exemple a seguir.
Per a la nostra seu és
una gran satisfacció
poder contribuir a posar
de relleu una persona de
la vàlua humana, profes-
sional i cultural de Ruiz”.

La con-
cessió del Premi és con-
fiada des de bon principi
a un Jurat, que està inte-
grat per tres membres
de la Junta de la Seu
d'Òmnium Cultural de les
Terres de l'Ebre, quatre
socis d'Òmnium Cultural
(un de cadascuna de les
quatre comarques de les
Terres de l'Ebre), el vice-
president de la Diputació
a les Terres de l'Ebre,
Pere Panisello, el direc-
tor dels Serveis
Territorials del
Departament de Cultura
de las Generalitat de les
Terres de l'Ebre,
Francesc Ferré, i un
representant del món
cultural del territori, en
aquest cas l'escriptor i
professor Manel Ollé.
L'obsequi consisteix en
una peça artística
al·legòrica dissenyada
per Bronson Shaw. 
Recordem que aquest és
un premi instituït per la
Seu d'Òmnium Cultural
de les Terres de l'Ebre a
l'any 2011 i que l'any
passat ja va ser conce-
dit al l ingüista Joan
Beltran. 
L'acte de lliurament, en
el què participarà la
periodista de Catalunya
Ràdio i membre de la

Junta Nacional
d'Òmnium, Rita Marzoa,
comptarà amb el suport
de l'Ajuntament

d'Amposta i del Consell
Comarcal del Montsià i
tindrà lloc el proper dis-
sabte 1 de desembre de

2012 a les 21:30h a la
sala d'actes de la Lira
Ampostina d'Amposta
durant el decurs d'un

sopar d'homenatge. 
Els interessats poden fer
la seva reserva mit-
jançant transferència al
nº de compte 2100
0019 44 0200621203,
el preu del sopar serà de
22Û per als socis i
acompanyant i 25Û per
als no socis. A la
reserva s'ha de fer cons-
tar el nom dels assis-
tents al sopar homenat-
ge. 

El Grifonet d'enguany se l'emporta  
l'ampostí, Octavi Ruíz i Gisbert

Per segon any conse-
cutiu, Òmnium
Cultural a les Terres
de l'Ebre farà  entrega
del Grifonet, un premi
que s'atorga a una
persona o  entitat per
la seva trajectòria cul-
tural o científica, i per
la  importància i
exemplaritat de la
seva tasca intel·lec-
tual, social i  humana,
contribuïnt de manera
notable i continuada a
la vida  cultural de les
Terres de l'Ebre. El
Grifonet d'enguany se
l'emporta  l'ampostí,
Octavi Ruíz i Gisbert,
reconegut arreu  del
territori per la seva
dedicació a la música i
sobretot per  l'enorme
labor dedicada a l'en-
titat de la que n'és
director des de  l'any
1981: la Lira
Ampostina. 

Per segon any consecutiu, Òmnium Cultural a les Terres de l'Ebre farà  entrega d’aquest guardó

PREMIAR ALS DE CASA: GREAT!!

El Grifonet és un premi que s’atorga a una persona o entitat per
la seva trajectòria cultural o científica i per la importància i

exemplaritat de la seva tasca intel.lectual

ACTUALITAT

REDACCIÓ

                


