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Artur Mas va convocar
eleccions anticipades
després de la gran mani-
festació independentista
de l'11 de Setembre i la
impossibilitat d'arribar a
acords amb Madrid
sobre el futur de
Catalunya. La data clau
és el 25 de Novembre. I
la campanya electoral ha
començat a les 00h de
la nit amb l'enganxada
de cartells. Finalitzarà el
divendres dia 23. El dis-
sabte 24, serà jornada
de reflexió. El dret a
decidir i la independèn-
cia seran els grans
temes de debat d'a-
quests propers dies,
sense oblidar les retalla-
des del darrer mandat.

P3

Tret de sortida

L'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, ha proposat a Cemex treballar conjuntament per recuperar
l'activitat i els llocs de treball. El Govern també s'ha posicionat i ha comunicat que treballarà conjun-
tament amb els alcaldes de Sant Carles de la Ràpita i Alcanar per crear sinèrgies i oprtunitats. D'altra
banda, els dirigents de la multinacional segueixen justificant el desmantellament de la planta per la
caiguda del mercat. Les protestes han continuat.

P4

Afectació “brutal al territori”

Terres de l’Ebre. Els regidors de Tortosa
cobraran menys al desembre per reduir un
7% la seva retribució anual, igual que els
treballadors. P6

Esports. La Rapitenca, que diumenge vinent
visita el camp del Figueres, va empatar contra
el líder Cornellà.

P10

Terres de l’Ebre. L’ANC organitza diumenge
l’acte de penjada de l’Estelada gegant a la
torre de l’Ermita de l’Aldea.   
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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 

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

Aquesta mitjanit s'ha donat el tret de sortida
a una campanya electoral que ja fa dies que
s'ensuma. 
Els partits polítics ja fa setmanes que estan
de precampanya sense demanar el vot explí-
citamente. Aquests tenen tota la maquinària
en funcionament, i és ara quan començarà a
rodar amb més intensitat que mai per afron-
tar una campanya que escriurà el seu punt
final el diumenge 25 de novembre, quan els
catalans estan cridats a escollir el desè

Parlament de Catalunya des de la restaura-
ció de la democràcia. Uns comicis marcats
pel rerefons sobiranista i el nou escenari
polític i social de Catalunya després de la
gran marxa a favor de la independència del
passat 11 de setembre d'enguany i de la
posterior negativa del govern espanyol a ni
tan sols considerar el pacte fiscal, nucli cen-
tral amb què Artur Mas i CiU van concórrer
a la darrera convocatòria electoral catalana
de 2010.

Editorial

Eleccions 25N

Són sabudes les accions
que duu a terme la
Plataforma d'Afectats
per la Hipoteca arreu
d'Espanya.
Aquesta plataforma
assessora la gent afec-
tada, acompanya les
famílies a negociar amb
els bancs, atura desno-
naments... i ara treballa,
conjuntament amb d'al-
tres col·lectius, recollint
signatures per una
Iniciativa Legislativa
Popular hipotecària amb
la qual es demana la
dació en pagament amb
efectes retroactius,
moratòria en els desno-
naments i reconversió
de les hipoteques que no
es poden pagar en habi-
tatges de lloguer social. 
Aquí a Terres de l'Ebre
encara no teníem cap
plataforma però em
consta que un grupet de
gent està començant-la

a constituir, és molt
bona notícia si pensem
amb totes les famílies
que hi ha afectades al
nostre territori. 

Hem de pensar que ara
els bancs, sense cap
mena d'escrúpols, estan
accelerant les execu-
cions hipotecàries degut
a la creació del 'Banc
Dolent'. Així que totes
coneixem amistats, gent
del veïnat, família a qui
els toca viure aquest cal-
vari. 
És per aquest motiu que
m'ompli de felicitat assa-
bentar-me de què hi
haurà una PAH a les nos-
tres terres. Haurem d'es-
tar informades per anar
on sigui que fem falta. I
a tota la gent amb pro-
blemes d'aquest tipus
crec que els agradarà
saber que la PAH ja és
aquí. 

Plataforma d’afectats
per la hipoteca a l’Ebre

Opinió

El poble català va encetar un procés de canvi
i transició, amb una voluntat clara, la inde-
pendència. Els que vam poder viure la mani-
festació de l'Onze de Setembre ho podem
assegurar, tothom cridava un sol crit, el
poble ha parlat i la democràcia l'ha d'escol-
tar. 
Els catalans som gent pacífica, treballadora,
honrada, i hem lluitat per tota causa que hem
considerat justa. No hem d'escoltar els mis-
satges de por, busquem informació, anem a
xerrades, escoltem aquells experts que no
manipulen ni tergiversen la informació. No
ens volen deixar marxar, però no ho fan per
amor, ho fan per interès. Diuen que serem
pobres, que no podrem pagar pensions, que
ens faran fora de la Unió Europea, que per-
drem subvencions europees, etc. Doncs no,
això no és cert. 
Catalunya seria un país ric si tenim en comp-
te que l'espoli fiscal ha arribat alguns anys
fins a 16.000 milions d'euros i que, segons
estudis, tindríem una prima de risc aproxima-
da entre 140 i 160; Espanya, actualment, es
troba sobre 460. Per fer una explicació pla-
nera, la prima de risc és la diferencia que hi
ha entre la rendibilitat d'un bo espanyol i un
d'alemany. Es calcula sobre la base
d'Alemanya perquè és el país de la UE en què
es considera que el seu deute públic és el de
menys risc d'impagament.  
Sobre el pagament de les pensions, cal dir
que el nivell d'aportació dels treballadors
catalans a la Seguretat Social és alt en com-
parativa amb altres comunitats autònomes;
per tant, es podrien pagar perfectament les
pensions. A més, ja que Espanya ens volen
donar el deute si som independents, també
ens hauran de donar la part que ens pertoca
del fons de compensació de la Seguretat
Social, que correspondria al 18 %, que és el
percentatge de població que té Catalunya.
Quan dos se separen, es divideix tot, deutes
i ingressos. S'ha calculat que probablement
en uns anys es podrien pujar les pensions.
Actualment, aquest fons està invertit i, per
tant, no té liquiditat immediata i probable-
ment arribarà un dia que Espanya no podrà
pagar les pensions. 
Hem de continuar suportant aquesta situació
i salvar un vaixell que va a la deriva? Hem de
continuar aguantant tota aquesta artilleria
d'insults i vexacions als catalans, boicots i
amenaces amb intervencions militars? Creieu
que no ens mereixem l'oportunitat de fer un
referèndum per poder donar la nostra opinió? 
No us quedeu sense la possibilitat de rebre

més informació sobre aquest procés, no us
deixeu enganyar, busqueu estudis i propos-
tes que siguin objectives. 
En aquestes eleccions formo part de la llista
d'Esquerra Republicana de Catalunya  per la
demarcació de Tarragona i és tot un plaer
per a mi poder representar el meu poble i la
meva gent i poder defensar aquest país de
benestar que tant ens havia costat aconse-
guir i que ara ens estan destruint. Esquerra
vetllarà perquè aquest procés d'independèn-
cia sigui una realitat, hem de ser la falca per-
què el partit que tingui la majoria a la cambra
i que, per sort, a partir de l'11S va reaccio-
nar, no deixi gelar aquest sentiment i tiri
endavant aquest procés tot i la por que té de
dir la paraula Independència. No retallem
més en sanitat i educació, deixem d'enfocar
les tisores cap al poble i mirem millor els
pressupostos que segurament trobarem més
coses de les quals podem prescindir o rebai-
xar.  
Esquerra no ha de fer un discurs nou, ni
córrer a última hora per adaptar-se a la situa-
ció, nosaltres ja fa molts anys que defensem
i proclamem allí on anem que estem sofrint
espoli fiscal i que necessitem una Catalunya
lliure per poder decidir sobre les coses
importants del nostre país i, sobretot, per
distribuir tots els nostres ingressos tenint en
compte les nostres necessitats.  

Irene Negre i Estorach 
Candidata al Parlament de Catalunya d'ERC-

Catalunya Sí

Catalunya, nou estat independent

Opinió
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«CiU és l'únic partit que
ensenya el projecte de país
que tenim per a Catalunya.»
Així enceta la campanya el
partit a l’Ebre. Meritxell
Roigé, la número 1 de les
Terres de l'Ebre a la candida-
tura per a la demarcació de
Tarragona ha volgut deixar
clar que “el moment actual
és històric. El que estem
vivint és insostenible. 45ME
cada dia que van a Madrid i
que no tornen. No hi ha pres-
supost per a l'A7, no hi ha
corredor mediterrani i en
canvi sí que hi ha dotació
pressupostària per fer arri-
bar l'AVE a Galícia quan
encara no ha arribat ni a
França, fet que demostra
una agressió més de l'estat
a Catalunya”. Roigé ha
llençat un missatge en què
“davant la por, compromís i
treball per tirar endavant el
nostre projecte de país”.
“Serem la teua veu al
Parlament”. Aquest és un
dels principals compromisos
que  ha adquirit la candidata
ebrenca pel PSC, Núria
Ventura, amb l'objectiu clar
de treballar per la igualtat no
només d'oportunitats indivi-
duals, sinó també territo-
rials. Per apropar la presa de
decisions al territori, els
socialistes s'han com-

promès a recuperar la
vegueria de l'Ebre. La candi-
data socialista ha posat
especial èmfasi en la recupe-
ració econòmica i la garantia
del manteniment dels ser-
veis públics. Per al número
dos per la demarcació de

Tarragona i cap de cartell
per les Terres de l'Ebre, el
rapitenc Lluís Salvadó
'Esquerra sempre hem fet
bandera de la nostra identi-
tat territorial, la nostra volun-
tat i vocació de tirar enda-
vant una divisió territorial que

reconegui les Terres de
l'Ebre, i per tant, amb aques-
ta mateixa lògica ho portem
a la pràctica fent una cam-
panya electoral pròpia'. El
cartell d'ERC porta la cara
de Lluís Salvadó amb el lema
'Per un nou país per a tot-

hom'. Salvadó ha afirmat
que així es fa referència a 'un
nou país que es vol crear,
que és la nova República de
Catalunya. I també el per a
tothom, que es tradueixi en
un territori més equilibrat on
els territoris més perifèrics

tinguin cabuda en aquest
nou país'. Amb optimisme i
convicció encara la campan-
ya ICV-EuiA. “Esta és la
campanya de la il·lusió i l’es-
perança, d’assumir els rep-
tes de país i canviar la situa-
ció econòmica de manera
radical per aconseguir sortir
de la crisi d_una manera
més justa”. Jordi Jordan,
candidat per les Terres de
l’Ebre i número dos de la llis-
ta ha destacat un Pla de Xoc
per a la creació de llocs de
treball i un segon pla d’indus-
trialització per a les Terres
de l’Ebre, la defensa del
cabal ecològic del riu Ebre,
la potenciació d’una sanitat i
una educació públiques de
qualitat o l’impuls d’una
Pensió Bàsica Universal per
assolir la pobresa zero, entre
d’altres. Mª Cruz Sabaté és
la candidata del PP. El partit-
ha assegurat que «el PP és
l'única opció clara per aque-
lles persones que es senten
catalanes i espanyoles» i
també «l'únic partit capaç
d'aturar l'independentisme
de CiU». Han volgut fer una
crida a tota aquella gent
«que no tenen una opció de
poder defensar allò que
estimen, que és Catalunya i
Espanya, que creuen en
una Catalunya dins
d'Espanya i que no
volen veure com la seva
família passa a ser estran-
gera» .

Els partits polítics de l’Ebre 
inicien la campanya electoral 

Eleccions 25N.

Dues setmanes per davant per «proposar», de cara al 25N

Missatges d’esperança i optimisme per a un futur millor, el que més es repeteix

REDACCIÓ

La campanya electoral ja ha començat.
JESÚS RUIZ

ACTUALITAT
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De moment, només els tre-
balladors han fet alguna
proposta per trobar solu-
cions als acomiadaments
que preveu l'ERO, prejubi-
lant els empleats de més
edat i poder recol·locar en
altres empreses del grup
als més joves. La multina-
cional ha acceptat estudiar-
ho. Està previst que les
negociacions continuïn la
setmana vinent així com les
manifestacions davant la
planta d'Alcanar, al
Montsià. S’ha anunciat que
el Govern treballarà conjun-
tament amb els ajunta-
ments d'Alcanar i Sant
Carles de la Ràpita per
coordinar-se i negociar

amb la direcció de Cemex.
Dilluns vinent hi ha una reu-
nió amb els alcaldes i el
director general d'Indústria,
Ramon Bonastre. Tot i que
el delegat del Govern a
l’Ebre, Xavier Pallarès ha
reconegut que la situació
és "molt complicada" per-
què la cimentera està afec-
tada per la crisi al sector
de la construcció, el dele-
gat confia que la ubicació i
calat del port sigui clau per
mantenir l'activitat a
Alcanar.
D’altra banda, l'Ajuntament
d'Alcanar i la multinacional
han deixat la porta oberta a
treballar conjuntament per
recuperar la funcionalitat
de la planta del municipi així
com els llocs de treball que
es poden perdre arran la
decisió de l'empresa d'aco-
miadar 147 dels 166 treba-
lladors i reduir l'activitat a
nivells testimonials. Alfons
Montserrat, l’alcalde, i el
regidor de promoció
econòmica, Manel Sancho,

s'han reunit aquesta setma-
na a Madrid amb els diri-
gents de la multinacional
per traslladar l'"impacte

brutal" que la mesura pot
suposar per a un territori
"petit". Des de Cemex,
però, han justificat l'ERO

per la caiguda de les ven-
des i han descartat fer
marxa enrere en un procés
endegat en l'àmbit estatal.

Les primeres negocia-
cions entre la multina-
cional Cemex i la
comissió dels treballa-
dors no han donat gai-
res fruits. 

Les protestes continuen.

Cedida

Una nova implantació
comercial i industrial s'ubi-
carà a la zona dels Portals
de Tortosa, a partir de
l'estiu vinent. Segons han
avançat a l'ACN fonts del
grup Saltoki, amb oficines
centrals a Pamplona, han
escollit Tortosa per

ampliar la seva presència
a la demarcació, on ja
tenen centres a Tarragona
i Reus. Saltoki és una
empresa, creada l'any
1978, que es dedica al
subministrament de pro-
ductes elèctrics, d'il·lumi-
nació, de lampisteria, cale-

facció i aire condicionat
per a instal·ladors profes-
sionals. 
Fonts de l'empresa han
detallat que es crearan 14
llocs de treball directes i
preveuen inaugurar les ins-
tal·lacions al juliol de l'any
vinent.

Una nova empresa a Tortosa 

crearà 14 llocs de treballs directes

Saltoki preveu inaugurar les instal.lacions al juliol de l’any vinent

Els dirigents catalans dels
sindicats majoritaris CCOO i
UGT, Joan Carles Gallego i
Josep Maria Àlvarez, i
també de la USOC, Antònia
Gil, han reclamat als candi-
dats de les Terres de l'Ebre
a les eleccions al Parlament
que defineixin "clarament" la
posició que defensaran
davant la situació de des-
mantellament industrial que
pateix el teixit ebrenc i el
risc d'emigració, amb l'epi-
sodi de l'anunci dels 147
acomiadaments de Cemex
d'Alcanar com a teló de
fons. En aquest sentit, Álva-
rez ha reclamat de nou un
pla específic per part del
Govern i ha lamentat que
les propostes dels sindicats
en aquesta línia no s'hagin
atès.

Els sindicats
reclamen un pla
específic ebrenc

Les comunitats de
regants de la dreta i l'es-
querra de l'Ebre també
presentaran al·legacions
a la proposta de pla
hidrològic de conca ela-
borada per la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre. 
L'objectiu prioritari dels
regants és que el planeja-
ment reconegui l'especifi-
citat i doni un tractament
diferencial als canals de
la dreta i l'esquerra, res-
pecte les altres conces-
sions de la conca.
"Nosaltres tenim una fun-
ció mediambiental clau
per al Delta i se'ns ha de
reconèixer", ha assegu-
rat el president dels
regants de l'esquerra,
Lluís Pegueroles. 

Els regants
presenten

al.legacions

El Govern es compromet a treballar conjuntament
amb els Ajuntaments d’Alcanar i la Ràpita

Per coordinar-se i negociar amb la direcció de Cemex

ACTUALITAT
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Pel que fa a tipus de matè-
ria, destacar l'augment
significatiu del reciclatge
dels bioresidus, és a dir, la
matèria orgànica i la poda.
D'altra banda, el reciclat-
ge d'envasos i vidre ha tin-
gut, també, un lleuger aug-
ment. Des del consistori
calero es destaca la volun-
tat de reciclatge de la

població. D'altra banda,
recordem que el 2010
l'Ajuntament va implantat
al municipi el sistema easy
de recollida selectiva. Fet
que ha apropat el reciclat-
ge als ciutadans. “És una
bona notícia que compen-
sa els esforços que es fan
des de l'Ajuntament, i els
que fan tots els caleros. A
més de la recollida con-
vencional, naltros hem
reforçat el suport als con-
tenidors de selectiva quan
estan plens i la seva nete-
ja, passem a recollir car-
tró i paper pels comerços
i els grans objectes com
neveres, matalassos, llits,
etc. que els portem nal-
tros mateix a la deixalleria.
De fet, l'Ametlla de Mar es
troba per sobre de la mitja
de reciclatge de les Terres
de l'Ebre i la de
Catalunya”, explica Andreu
Martí, alcalde de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar. 
La Cala encapçala el ràn-

quing de reciclatge de la
comarca seguida de
l'Ampolla amb un 66,1%
de residus reciclats. 
L'any 2011 a les Terres de
l'Ebre es van generar
97.551 tones de residus

municipals, el que suposa
un descens del 0,28% res-
pecte l'any anterior. De
mitjana, cada ciutadà va
generar 1,39 kg al dia de
residus, xifra inferior a la
mitjana catalana que és

d'1,47 kg/hab/dia. Per
comarques, la que genera
més residus per càpita és
el Baix Ebre, amb una ràtio
d'1,54 kg/hab/dia i la que
menys la Terra Alta, amb
0,96 kg/hab/dia.

Segons les dades que
ha fet públiques
l'Agència de residus
de Catalunya, el mes
de novembre, l'Ametlla
de Mar és el municipi
de la comarca del Baix
Ebre que recicla més. I
és que del total de
residus municipals del
2011 es va reciclar un
68,5%. Per tant, lleu-
ger augment respecte
el 2010 on es va reci-
clar un 65,7%.

Des del consistori es destaca la voluntat de reciclatge de la població.

Cedida

El senador Joan Sabaté
ha defensat el veto socia-
lista al projecte de llei de
mesures urgents en matè-
ria de Medi Ambient que
s'han debatut aquest
dimecres al Senat.
Sabaté ha explicat les
raons del veto dels sena-
dors socialistes. Sabaté
ha dit que és “una marxa
enrere en tots els punts
de la protecció del medi
ambient. Es tracta d'una
involució perquè corre-
geix les lleis més sensi-
bles a la protecció i a l'im-
puls de l'ocupació de l'e-
conomia aprovades per
governs socialistes”.
D'altra banda, el senador
ha defensat les esmenes
parcials que els socialis-
tes han presentat a l'arti-
culat. Entre aquestes, una
de les esmenes demana
la supressió del punt que
anul·la les competències
de la Generalitat en matè-
ria d'administració de les
aigües de l'Ebre en territo-
ri català, la Policia del
Domini Públic Hidràulic. 

El senador Sabaté
defensa 

el riu Ebre

L’Ametlla de Mar, el municipi 
que recicla més del Baix Ebre

Del total de residus municipals del 2011 es va reciclar un 68,5%

ACTUALITAT
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La mesura representa un
estalvi a l'Ajuntament d'uns
22.000 euros. La propos-
ta es va portar a aprovació
el passat dilluns, en el Ple
ordinari del mes de
novembre. L’alcalde,

Ferran Bel ha recordat que
des que és alcalde cada
vegada que s'ha aprovat
una reducció salarial per al
personal, aquesta s'ha
traslladat als regidors en la
mateixa proporció o supe-
rior. Així, des de 2007 les
retribucions dels regidors
de l'Ajuntament de Tortosa
s'han reduït d'un 15 per
cent, mentre que les del
personal ha estat entre
l'11 i el 13% aproximada-
ment. 
També l'Ajuntament de
Tortosa debatia en sessió
plenària extraordinària les
al·legacions a la Proposta
de Projecte de Pla
Hidrològic de Conca de la
Demarcació Hidrogràcia
de l'Ebre, elaborat per la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE), i en el qual
es fixa entre d'altres el
cabal mediambiental del
tram inferior del riu Ebre.
Les al·legacions que l'e-
quip de govern porta a

aprovació pels diferents
grups municipals incorpo-
ren l'essència de les pre-
sentades per la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE) i el més relle-
vant de l'informe elaborat
pel Govern de la
Generalitat i que va apro-

var recentment la
Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres
de l'Ebre (CSTE). 
Aquestes al·legacions
també es porten a aprova-
ció per les tres EMD del
municipi. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha

agraït el treball de la PDE,
de la CTSE i del Govern
català, i ha dit que espera
que la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre "tra-
dueixi les bones paraules
que ha expressat fins ara
amb una sensibilitat vers
aquestes al·legacions".

Els regidors de
l'Ajuntament de
Tortosa veuran reduïts
d'una manera impor-
tant els ingressos en
concepte d'assistèn-
cies corresponents al
mes de desembre, per
tal d'assolir una reduc-
ció del 7% en el còm-
put total de la retribu-
ció anual de 2012.
Aquesta retallada és
equivalent a la supres-
sió de la paga extra de
Nadal de treballadors i
funcionaris públics
aprovada pel Govern
de l'Estat.

REDACCIÓ

Una imatge d’arxiu del Ple de Tortosa.
Cedida

El Consorci d'Aigües de
Tarragona (CAT) podria
garantir l'abastament entre
tres o quatre dies, a l'estiu, i
una setmana, a l'hivern, en
cas d'emergència per conta-
minació en les obres de des-
contaminació del pantà de

Flix (Ribera d'Ebre). El direc-
tor gerent del CAT, Salvador
Plana, ha assegurat que
l'ens gestor del minitransva-
sament està preparat per
fer front amb garanties a les
obres després d'haver apro-
vat el seu pla d'emergència i

haver superat simulacres
per constatar que les reser-
ves i els pous de Vinallop
serien suficients. Malgrat
això, Plana ha reclamat que
s'executin les obres pen-
dents del pla de restitució i el
pla d'emergències dels

regants, que permetria dis-
posar de l'aigua dels canals.
D’altra banda, el ple de
l'Ajuntament de Tortosa ha
aprovat aquest dilluns al ves-
pre una moció de CiU que
insta el govern de l'Estat i
l'empresa Acuamed a aca-
bar les obres d'emergència,
previstes al municipi, abans
d'iniciar l'extracció dels llots
tòxics de l'embassamet de
Flix. Aquestes obres són
necessàries per garantir un
abastament d'aigua alterna-
tiu en cas d'un episodi de
contaminació. Tot i algunes
reticències inicials durant el

debat, la moció ha prospe-
rat per àmplia majoria amb
els vots favorables del PSC,
ICV-Entesa per Tortosa, i
PxC. Els grups d'ERC i PP
s'han abstingut. Les
Comunitats de Regants de
l'Esquerra i de la Dreta de
l'Ebre també han expressat
la seva oposició a que s'iniciï
de forma imminent la retira-
da dels llots tòxics de l'em-
bassament de Flix. Els
regants han assegurat que
les obres no poden
començar si no s'executen
els plans d'emergència que
cada Comunitat té enllestits.

Oposició a que comencin de forma
imminent la retirada dels llots tòxics de

l’embassament de Flix
S’insta a l’empresa a acabar les obres d’emergència

El complex hoteler i lúdic
Barcelona World podria
consumir, un cop es
posés en funcionament,
uns dos hectòmetres
cúbics anuals d'aigua del
minitransvasament de
l'Ebre, segons ha calculat
el Consorci d'Aigües de
Tarragona (CAT). Tot i
matisar que no ha estat
requerit al respecte, l'ens
ha fet un càlcul de previ-
sions en base a les dades
públiques sobre el projec-
te per concloure que
podria cobrir la demanda
amb les dotacions d'ai-
gua dels municipis abo-
nats de Vila-seca i Salou
(Tarragonès). «Podria ser
que algun mes d'hivern
no en tinguem prou».

Barcelona World
consumiria 2
hectòmetres 

d’aigua

L'Ajuntament de la Sénia
ha convocat els premis
Emprenedors la Sénia
2012. Uns premis que
tenen com a objectiu la
dinamització, la diversifi-
cació i la promoció de la
iniciativa emprenedora al
municipi, així com el reco-
neixement de l'aportació
que les noves iniciatives
fan com a eina de dinamit-
zació de l'activitat socioe-
conómica i la creació de
llocs de treball. Els partici-
pants hauran de presentar
un pla d'empresa con s'in-
dica a les bases dels pre-
mis que es poden desca-
rregar directament del
web de l'Ajuntament. 

Premis
Emprenedors 
la Sénia 2012

L’Ajuntament de Tortosa retalla un 7% 
les retribucions anuals dels regidors

Aquesta retallada és equivalent a la supressió de la paga extra de Nadal de treballadors i funcionaris públics

ACTUALITAT
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El regidor d'Hisenda,
Rogelio Tomàs, ha expli-
cat que la proposta del
govern ha estat "sensible
a la situació econòmica
actual i al fet que moltes
famílies estiguin passant
per dificultats econòmi-
ques", per no incrementar
la pressió fiscal sobre els
ciutadans. 
Els principals impostos
municipals Ibi Urbana,
Impost d'Activitats

Econòmica i Impost Sobre
Vehicles de Tracció
Mecànica no es modifi-
quen i els ciutadans conti-
nuaran pagant el mateix
import l'any que ve. A més
en el cas de l' Ibi Urbana
s'ha afegit una bonificació
del 15% de la quota a
aquelles famílies que esti-
guin a l'atur i no rebin cap
tipus de prestació. I que-
daran exempts de
l'Impost Sobre Vehicles de
Tracció Mecànica aquells
vehicles que siguin propie-
tat d'una persona que té
reconeguda una pensió
per incapacitat perma-
nent, total i absoluta o una
minusvalia del 33%.
També s'ha modificat a la
baixa la taxa de la Zona
Blava amb una rebaixa del
50% sobre la tarifa dels
15 minuts n'han creat una
de nova per serveis espe-
cials: vigilància, protecció,
ordenació i regulació del
trànsit. Finalment s'ha
modificat també el preu

públic pels serveis de
l'Escola Bressol. 
L'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, ha insistit
que "no hi ha hagut cap
increment dels impostos i
taxes per tal de no aug-
mentar la pressió fiscal
dels ciutadans, però s'hi
que s'han inclòs bonifica-
cions tenint en compte

l'actual crisi".
La proposta d'ordenances
fiscals s'ha aprovat amb
els vots a favor de ERC,
PSC i PP i amb el vot en
contra de CiU. 
El portaveu de CiU, Lluís
Soler, ha dit que aquestes
ordenances no contem-
plen els dos factors
bàsics per al seu grup ja

que no generen dinamitza-
ció econòmica i no fan jus-
tícia social. 
Per la seva banda el porta-
veu del PP, Tomàs
Castells, ha demanat que
s'hauria de cridar a l'opo-
sició per preparar unes
ordenances que ell consi-
dera que s'han preparat
massa a pressa.

Deltebre no pujarà la majoria 
dels impostos per al 2013

El Ple de l'Ajuntament
de Deltebre ha aprovat
en sessió extraordinà-
ria, la proposta
d'Ordenances Fiscals
per al 2013. A la pro-
posta, presentada pel
govern, la majoria
d'impostos i taxes
municipals no es
modifiquen i els que
ho fan és per adaptar-
se a canvis normatius.

Els que sí ho fan és per adaptar-se a canvis normatius

«El govern ha estat sensible a la situació econòmica actual», Rogelio Tomàs, Regidor d’Hisenda

REDACCIÓ

Aquest proper diumenge
11 de novembre a les
12.00h, l 'Assemblea
Nacional Catalana de
l'Aldea organitzarà l'acte
de la penjada de
l'Estelada gegant a la
torre de l'Ermita de
l'Aldea. Víctor Blanch
membre de l'Assemblea
nacional Catalana de
l'Aldea ha dit que «l'acte
és simbòlic per penjar
l'estelada a la Torre,ja
que farà 2 mesos de la
manifestació independen-
tista més gran mai vista a
Barcelona i la nostra
Torre és el monument
més emblemàtic de la
població».
Des de l'Assemblea es
convida la gent a l'acte i
també fan una crida per

qui vulgui formar part de
l'ANC, ja que és totalment
transversal i s’espera que
vingui gent que tingui
ganes de treballar".
També Dani Andreu
Alcalde de l'Aldea ha afe-
git que «des de el Govern
de l'Aldea donem les grà-
cies a l'ANC i especial-
ment al seu representant
al nostre poble Víctor
Blanch per organitzar un
acte tan bonic i simbòlic,
i a un lloc tan emblemàtic
com és la Torre de
l'Ermita». «Reclamem,
pels moments històrics
que estem vivint a
Catalunya, a les Terres de
l'Ebre i a l'Aldea , la màxi-
ma gent possible per fer
un lluït acte, per la impor-
tant participació que

l'ANC, està fent amb les
seves activitats que van
conduir l'11 de setembre
en la gran manifestació

de BCN que marcar un
abans i un després. El
diumenge tindrem una
imatge preciosa per les

nostres terres i pel nostre
poble». 
La foto és un muntatge de
Victor Blanch.

L’ANC organitza aquest diumenge l’acte de penjada de
l’Estelada gegant a la torre de l’Ermita de l’Aldea

«Un acte simbòlic però molt significatiu»

El nombre de persones
aturades ha crescut
aquest octubre a
Tarragona en 2.685
persones, cosa que ha
enfilat el nombre de
desocupats fins els
72.920 persones,
segons el Ministeri
d'Ocupació. L'increment
ha estat del 3,82% en
relació amb el setem-
bre. La xifra d'aturats
consolidada de
Tarragona no suposa
cap màxim històric com
sí ho ha estat a
Catalunya i a Barcelona.
A Tarragona el sostre
fins ara el té l'abril, amb
32.402 persones. El
sector serveis, amb
1.297 aturats més,
seguit de l'agricultura,
amb 669, i la indústria,
amb 10, són els sec-
tors que han estat casti-
gats. Per contra, la
construcció ha registrat
una disminució de l'atur
de 22 persones.

Segueixen
pujant les
dades de

l’atur

Els Mossos d'Esquadra
han detingut sis perso-
nes acusades del robato-
ri de 14 bicicletes de
gamma alta valorades en
uns 20.000 euros, sos-
tretes de diversos pàr-
quings i trasters del
Tarragonès i el Baix Ebre.
El “modus operandi” con-
sistia en vigilar diverses
zones per detectar la
presència d'aquest tipus
de bicicletes. Un cop
marcat un objectiu
seguien la bicicleta per
veure on era guardada i
hi tornaven posterior-
ment per sostraure-la,
forçant la porta d'accés a
l'aparcament o traster.
També s'han detingut dos
receptadors que havien
comprat les bicicletes
sostretes, que finalment
la policia catalana ha
pogut recuperar. La
investigació continua
oberta i no es descarten
noves detencions

Robatori de
bicis al
territori

ACTUALITAT

                  



DIVENDRES 9 
DE NOVEMBRE
DE 2012

diarimés
ebressoocciieettaatt

9www.mesebre.cat

Unes 200 persones van
poder gaudir de l'oferta cul-
tural i patrimonial del
recentment inaugurat
Museu de Tortosa/Històric
i Arqueològic de les Terres
de l'Ebre en una iniciativa
posada en marxa conjunta-
ment per l'Ajuntament de
Tortosa i l'associació gas-
tronòmica Platigot. Amb els
sopars servits als restau-
rants de l'associació les
nits dels passats divendres
2 i dissabte 3 de novembre
s'obsequiava amb una
entrada per persona per
visitar el Museu, que excep-
cionalment va romandre
obert fins a la matinada. El
regidor de Cultura de

l'Ajuntament de Tortosa,
Joaquim del Pino, ha qualifi-
cat l'experiència de "prova
molt positiva", que encorat-
ja, ha dit també, "a fer-la
extensiva en un futur a d'al-
tres equipaments munici-
pals". Del Pino ha afegit
que el públic assistent a la
proposta nocturna del
Museu de Tortosa va ser
molt heterogeni, i que
aquestes bones perspecti-
ves de poder captar una
més àmplia varietat de
públic en les activitats cul-
turals municipals "ha fet
que ens plantegem -ha dit,
així mateix- poder aplicar
aquesta oferta nocturna a
la programació d'exposi- cions temporals de la Sala Antoni García".

L’empresa ha rebut aquest reconeixement a la seva tasca en R+D+I

Nou taller de nanos a la Cala

El Departament de
Benestar i Familia de la
Generalitat de Catalunya ha
concedit una subvenció a
l'Associació Amics i
Amigues de la UNESCO de
Tortosa per al projecte de
"Iaios conta-contes/Vincles
intergeneracionals", dins
l'Any Europeu de
l'Envelliment Actiu. Aquesta
subvenció es destinarà a
l'adquisició de llibres per al
fons de la biblioteca
municipal de Tortosa. Així
mateix, la Fundació Jaume
Bofill ha atorgat un
reconeixement a aquest
projecte que es va iniciar a
Tortosa el curs passat
partint d'una iniciativa

d'UNESCO-Tortosa amb la
col·laboració de la
Biblioteca Marcel·lí
Domingo. Un equip de 23
persones grans, coordinat
per la voluntària Pilar
Saporta, van fer 70
actuacions a 28 aules de 4
escoles del municipi i a
l'Espai Obert
d'Aprenenatge i la
Biblioteca Marcel.lí
Domingo, entre d'altres.
Uns 700 xiquets i xiquetes
de diferents edats van
gaudir dels contes de
sempre i d'altres de nova
creació. Aquest mes de
novembre es reprendran
les activitats del projecte,
amb sessions de formació.

Iaios conta-contes

La Policia Local de
Tortosa va detenir dilluns
un home, M. M., de 30
anys i veí del municipi,
per cinc robatoris amb
violència i intimidació a
Tortosa i a Roquetes (Baix
Ebre). L'home va entrar a
robar amb un ganivet de
grans dimensions i passa-

muntanyes en un super-
mercat, en un forn de pa i
en una botiga de conge-
lats. A més, va intentar
robar a dos vianants amb
intimidació. Partint de la
descripció facilitada, la
policia li va seguir la pista
i el va detenir entre
Tortosa i Roquetes.

Cinc robatoris a Tortosa

L'acte comptà amb la
presència, com a convidats
d'honor, del president de la
Generalitat, Artur Mas,
l'alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, i del President
de la CEOE (Confederació
Espanyola d'Organitzacions
Empresarials), Joan Rosell.
El Grup Balfegó ha invertit
els últims cinc anys més de
10,5 milions d'euros en
Recerca i
Desenvolupament. I és que
segons el grup tonyinaire
l'objectiu d'aquestes
inversions és desenvolupar
un nou model de pesca i
aqüicultura sostenible. Fruit
de la seva aposta per les
noves tecnologies el Grup

Balfegó s'ha convertit en
l'empresa pionera en
desenvolupar un sistema
informatitzat de traçabilitat
que identifica les tonyines
des de la mar fins a la
taula. Aquest sistema
permet el compliment
estricte de qualitat i
seguretat alimentària de
manera senzilla i
automatitzada. 
"Hem rebut aquest premi
amb satisfació ja que és un
reconeixement a la nostra
trajectòria empresarial. A
més, és un premi a la
innovació on s'ha

reconegut l'esforç per
desenvolupar el sistema
pioner al món en traçabilitat
que hem creat", explicà
Pere Vicent Balfegó,
Presdent del Grup Balfegó.
Pel que fa al suport al
coneixement científic,
Balfegó ha finançat
investigacions científiques i
ha donat suport mitjançant
les seves embarcacions a
ens com el CSIC (Consell
Superior d'Investigacions
Científiques), el IEO (Institut
Espayol d'Oceanografia),
l'IRTA (Institut de Recerca i
Tecnologia Agroalimentària)

i l'ICCAT (Comissió
Internacional de la
Conservació de la Tonyina
Atlàntica). Unes
investigacions destinades
al coneixement de les
pautes migratòries,
comportament reproductor,
seguiment lavari, sistemes
de medició i evolució de
l'índex de captura per unitat
d'esforç. 
Els resultats d'aquestes
investigacions es fan
públics, anuament, a la
Jornada Cietífca que
organitza el Grup Balfegó a
l'Ametlla de Mar.

El Grup Balfegó de l’Ametlla 
guanya el premi Carles Ferrer Salat

Foment del Treball
Nacional lliurava aquest
passat dimecres, 7 de
novembre, al Grup
Balfegó, el premi Carles
Ferrer Salat a la seva
tasca de Recerca,
Desenvolupament i
Innovació científica
(R+D+i). Per tant, en
aquesta cinquena
edició, la patronal
catalana, va reconèixer
la feina feta des del
grup tonyinaire calero
en el camp de la
investigació científica
en un acte que va tenir
lloc a la sala Magna de
Foment del Treball, a
Barcelona. 

Piscines amb tonyines del Grup Balfegó a l’Ametlla de Mar.
cedida

200 persones gaudeixen 
de l’oferta cultural de Tortosa

La proposta de les «Nits al Museu» està donant resultats «molt positius»

ACTUALITAT

REDACCIO

Des de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, a través
de la regidoria de
Formació i Treball, s'ha
iniciat aquest passat
dimarts, 6 de novembre, la
segona edició del taller de
nanos. Després de l'èxit de
l'any anterior es repeteix
aquest any el taller al
Centre d'Interpretació de la
Pesca (CIP), els dimarts i
dijous, de sis a vuit del
vespre. Per tant, hi haurà
dos grups, on s'elaboraran
vint caps de nano en total.
Mitjançant aquesta activitat
intergeneracional els més
petits, amb ajuda dels
pares, aprendran a
elaborar aquestes figures
gràcies a l'escultor Joan

Martí qui impartirà el taller.
El preu del curs és de 25
euros que es destina al
material. "Aquest any
tornem a repetir el taller de
caps de nanos. L'any
passat va ser un èxit. De
fet vàrem haver de fer cinc
grups. Enguany, per
disponibilitat del personal,
hem hagut de limitar-ho a
dos dies a la setmana.
Aquesta edició, però, ha
tingut també una molt
bona acceptació. I és que
vàrem omplir el taller els
dos primers dies
d'inscricions", deia Eva del
Amo, regidora de
Formació i Treball, de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar. 

El proper dijous, 15 de novembre, a les 5 de la tarda la
Biblioteca Delta de l'Ebre ofereix una representació de
titelles a càrrec de Titelles Marduix. Es tracta de
l'espectacle «Meitat tu, meitat jo», basat en poemes de
Joana Raspall. 

Actualitat

La llei espanyola de des-
nonaments vulnera la nor-
mativa europea perquè no
protegeix prou els ciuta-
dans, segons ha dictami-
nat aquest dijous l'advo-
cada general del Tribunal
de Justícia de la Unió
Europea, Juliane Kokott.
El dictamen, una resposta
al cas d'un ciutadà que va
ser desnonat per no
pagar una hipoteca de
CatalunyaCaixa, assegura
que les normatives euro-

pees exigeixen que els
consumidors tinguin "un
recurs legal eficaç per
demostrar el caràcter
abusiu de les clàusules
del seu contracte de prés-
tec que permeti que es
pugui detenir un desnona-
ment forçós". La llei
espanyola, però, no té
aquest "recurs legal" i una
persona pot perdre la
casa encara que al·legui
abusos en el contracte de
la hipoteca.

Detenir els desnonaments

                           



DIVENDRES 9
DE NOVEMBRE

DE 201210

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

SECCIÓ PATROCINADA PER:

La Rapitenca va saber jugar-
li al millor equip del grup. El
plantejament va sortir-li com
tenia previst. I així va aguan-
tar al líder i, a més, va poder

batre’l perquè va tenir oca-
sions com una de Ferran al
primer temps. El Cornellà,
molt fort des de l’inici, no va
especular i és que té pòlvora
com per no fer-ho. 
Va anar a pel partit. I així va
gaudir de les seues opcions
en una confrontació de molta
intensitat i desgast. En
aquest sentit, cal destacar el
treball dels rapitencs que van
buidar-se i és que en diver-
ses fases del duel van haver
d’anar darrera de la pilota.
Però van estar units i com-
promesos en l’aspecte
defensiu. 
I a la segona meitat, van
saber ralentir el partit de la

millor manera. Aquest va tra-
var-se. I el Cornellà només va
tenir una opció. L’àrbitre,
impecable a la primera mei-
tat, es va perdre quan va
ensenyar les primeres targe-
tes. No va saber on posar el
llistó del seu criteri. I no va
expulsar al visitant Joel i si,

en canvi, a Javi Ramos, en
menys de 30 segons. 
0-0 i un punt valuós. El pro-
blema, les baixes. Ortega i
Alexis van ser-ho i diumenge
ho seran Javi Ramos i
Cristian que va resentir-se de
la seua lesió. (més info a la
plana 17).

La Rapitenca frena el líder

La Rapitenca va empatar
sense gols diumenge con-
tra el líder Cornellà (0-0).
Un empat meritori perquè
els barcelonins van
demostrar que són, pel
que s’ha vist a la Devesa
fins ara, el millor equip
que hi ha passat.
Molt equilibrat, amb
presència física, i amb
ofici i qualitat. Un gran
equip. Però la Rapitenca
va ser fidel al seu plante-
jament i va saber contra-
restar el joc del rival. A la
primera meitat esperant-
lo i contraatacant quan
recuperava la pilota. I a l
a segona meitat, donant-li
la pausa suficient a la
confrontació perquè
aquesta no tingués anada
i tornada.
La nota negativa, l’expul-
sió de Javi Ramos.

TERCERA DIVISIÓ

Va empatar contra el millor equip que ha visitat fins ara la Devesa

M.V.

La Rapitenca va empatar diumenge passat contra el líder Cornellà.

Canal TE

Potser jo no havia fet encara la
comunió i vaig tenir, al costat del
meu pare, l’oportunitat de conèixer
camps del futbol català com el Nar-
cís Sala, el camp de l’Europa, el
Guinardó (Martinenc), la Magoria
(Sants)...també d’altres com el del
Baronense, Iberiana, Iberia, Polvori-
tense, Poble Sec o fins i tot el de la
Mina (on jugava el Mediterraneo).
La llista de camps és llarga.

Recordo per aquella època una
Primera regional carregada de der-
bis ebrencs (Tortosa, Amposta, Ra-
pitenca, Ulldecona, la Sénia, Santa
Bàrbara...) la Cava estava a Terce-
ra divisió i l’Alcanar a Preferent.
Eren partits vibrants, amb molt de
públic.

El que també recordo de llavors,
tot i el petit que era, és que quan
els equips de l’Ebre anàvem a Bar-
celona se’ns deia (per part del pú-
blic local) que aquí al nostre territo-
ri no es podia baixar que això era
‘una selva’ i que ‘Africa començava
a partir de l’Hospitalet de l’Infant’. I
aquí, a casa nostra, per contra,
sempre sentia comentar que no es
podia anar a segons quins camps
de Barcelona....que ens maltracta-
ven. Bé, hi havien partits molt ten-
sos quan ens visitaven la Iberiana i
el Baronense, per exemple. Un dia,
al camp de l’Amposta, els aficio-

nats més veterans també ho recor-
daran, van haver-hi seguidors visi-
tants que portaven fins i tot cade-
nes...i no és una llegenda. Es cert.
Patètic. Afortunadament, la socie-
tat ha evolucionat, en general. 

La conclusió és que el futbol i
les seues llegendes venen des dels
seus principis. I les ofenses i les fal-
tes de respecte, malauradament,
també. 

Per tant, demano avui altre cop
reflexió i tranquil.litat. 

Aquesta setmana he llegit (face-
book) i sentit comentaris de tota
mena després del Jesús i Maria-
Tortosa. Què si el Jesús i Maria és
la Iberiana de les Terres de l’E-
bre...què si Javi Cid és el ‘Picolo’
(tècnic de la Iberiana) del nostre te-
rritori....Calma i tranquil.litat. Per
part de tots.

El que va passar en acabar el
partit és lamentable. I estic segur
que hi ha un acord unànim. Agres-
sions i violència mai. I no podem
defensar-ho. Mai hi ha motiu.  

I si Pier, que estava escalfat per
la incidència del descans, quan s’a-
caba el partit marxa al vestidor, ha-
gués estat un partit més. I ara no
parlariem de tantes històries. Per
tant, la única conclusió és que
TOTS hem de saber estar al lloc
que ens toca i com ens toca. 

Més reflexió

L’opinió de Michel

L’Ascó va golejar l’Amposta (5-1)

El comitè tècnic
ebrenc amplia la

seua plantilla

La força del líder
12 ÀRBITRES MÉSPRIMERA CATALANA

El comitè tècnic d’àrbitres
ebrenc ha informat aquesta
setmana que disposa de 12
col.legiats més un cop han su-
perat les proves efectuades les
darreres setmanes. “Era un
curs de dos mesos, en el que
han hagut sessions físiques,
teòriques i s’han vist partits
amb els alumnes per poder
perfeccionar el seu aprenentat-
ge. Divendres passat es van
fer les proves teòriques i físi-
ques i el resultat ha estat 12
nous àrbitres”. Des del comitè
es valorava positivament
aquest fet i, a la vegada, es de-
manava “paciència a jugadors,
directius i aficionats amb
aquests col.legiats que, com
ès lògic, necessitaran el seu
temps per anar agafant expe-
riència”. 

L’Ascó, líder de la Primera
catalana, va golejar l’Amposta
en un partit en què va estar
molt encertat (5-1). Tot al con-
trari que el conjunt de la capi-
tal del Montsià. El derbi ja va
trencar-se aviat amb el gol en
pròpia porteria de José Ra-
mon. El central de l’Amposta,
força, li va quedar la pilota en-
rera i en el seu intent d’allun-
yar-la a córner, va enviar-la a
la seua porteria. L’Ascó, molt
ràpid en les transicions, va
desbordar a l’Amposta que ja
va estar molt desajustat en
l’aspecte defensiu, perdent

posicions des del centre del camp. L’expulsió de Bece-
rra va condicionar encara
més (28’). I el 2-0, poc des-
prés, ja va decidir. Abans del
descans, amb l’Ascó crescut i
aprofitant els forats de l’Am-
posta, va venir el 3-0, obra
d’Ermengol. A la represa, a l’i-

nici, Dani va fer el 3-1. Mal-
grat això, l’Amposta no va te-
nir opció d’entrar en el partit i
al final, amb el duel trencat
des de feia una estona, l’Ascó
va aprofitar els espais i va go-
lejar. Jorge feia el 4-1 (84’) i
Isma, de penal, el 5-1 (90’). 

Els socis van decidir-ho: 61 a favor i 2 en contra

Club per la independència
JOVENTUT ESPORTIVA FLIX

La Joventut Esportiva Flix s'ha
proclamat de forma oficial
com el primer club del futbol
català a favor de la inde-
pendència, després de cele-
brar una assemblea extraor-
dinària de socis en la que s'ha
aprovat, per àmplia majoria, la
iniciativa proposada per la
directiva, amb 61 vots a favor,
2 vots en contra i 3 vots nuls,
superant d'aquesta manera,
amb escreix, el llindar de dos
terços de paperetes favora-

bles que la junta havia sugge-
rit inicialment per validar la
proposta. La cita, celebrada al
Casal Sant Jordi, ha servit per
signar, alhora, un conveni de
col·laboració amb la secció
local de l'Assemblea Nacional
Catalana (ANC), que consistirà
en passar a lluir a la samarre-
ta de l'equip l'estelada, a la
part posterior, i el logotip de
l'ANC, a la part davantera.
Diumenge s’estrenarà contra
l’Atlas. Foto: Mestres/JE Flix.

L’Amposta rebrà
diumenge a l’Andorra

(16 h). Buscarà el
primer triomf a casa

Proper partit

La Rapitenca visita
diumenge el Figueres,

un històric que s’ha
recuperat després de

començar de zero.

Desplaçament

L’Ascó va golejar l’Amposta, diumenge, en el derbi ebrenc.
Canal TE
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El R. Bítem va aconseguir la victòria solvent que li mancava. Va go-
lejar el SP i SP (1-5). Va ser el partit de la bona actitud i en el que, a
més, va haver reflex de les ocasions, principalment a la segona mei-
tat. Jota i Emili van encarrilar el triomf al primer temps. Però també
cal dir que els locals, amb el 0-1, van fallar un penal. Povill va fer una
gran intervenció. I abans del descans van posar-se dins de la confron-
tació amb el gol. Els de Bítem, a més, es quedaven amb un menys
per l’expulsió d’Ubalde. A la represa, el SP i SP va fallar un altre pe-
nal. Va ser la darrera opció. Marc Baiges va entrar al camp i va fer-ho
sentenciant amb un hat-trick (1-5). La victòria era necessària i aparca
els dubtes. Diumenge s’ha de fer bona contra el Catllar.

El R. Bítem explota 
al camp del SP i SP 

1-5. HAT TRICK DE MARC BAIGES

El Gandesa va golejar el Camp Clar (5-0). D’aquesta forma, referma
la seua trajectòria a casa, on ofereix una versió diferent a la dels
desplaçaments. Tot al contrari a l’inici de la temporada passada. Els
gandesans, a qui els va costar entrar en el partit, van decidir poc
abans del descans amb dos gols gairebé seguits de Cristian i Gu-
miel. El propi Gumiel repetia a l’inici de la represa, un gol que sen-
tenciava amb el 3-0. Poc després, Roger ampliava l’avantatge i dei-
xava la tarde, en plena Fira del Ví, sense més història en l’aspecte
futbolístic. El juvenil Cugat se sumava a la festa amb el cinquè gol.
El Gandesa ha de buscar, per fer un salt de qualitat, millorar fora.
Després de més de tres décades, visita el Tortosa, diumenge. 

El Gandesa no perdona a casa,
on és més efectiu

CRISTIAN, GUMI (2), ROGER I CUGAT MARQUEN

L’Ampolla va golejar el Calafell (4-0). Un triomf amb doble valor per-
què, a més d’agafar confiança, serveix per deixar un rival a la part bai-
xa encara més enrera. El Calafell és cuer i l’Ampolla, amb un partit per
a recuperar, és catorzè. Hi ha poques distàncies entre els equips. La
cinquena plaça és a cinc. Però s’ha de ser perseverant per a poder
escal.lar posicions. I l’Ampolla va ser-ho diumenge. Es va avançar
aviat amb el gol d’Alex Ramos. Un gol que premia el seu treball i pa-
ciència. Els ampolleros van tenir més opcions però no van sentenciar
fins el minut 77, a través d’Oscar Masdeu. Amado i Ivan van ampliar
l’avantatge fins el 4-0, enmig d’un camp ja molt tou. Cotaina destaca-
va “l’orgull i l’actitud dels jugadors. Van donar-ho tot”.  

L’Ampolla obté un triomf de 
quatre punts

CONTRA EL CALAFELL (4-0)

El Catalònia va fer el resultat
bomba de la jornada. Va guan-
yar al camp del Vilaseca (1-3),
un dels equips que, segons els
pronòstics, ha d’estar a la part
alta de la taula.

Però els jesusencs van guan-
yar amb autoritat. Oscar Gila-
bert, arran d’una falta que ha-
via suposat l’expulsió d’un

defensa local, va marcar el 0-1
(23’). El Vilaseca, un xic espès,
va intentar-ho però es va trobar
amb un Catalònia ben posat i
que, amb les línies ben juntes i
amb un gran treball al centre
del camp, podia controlar l’im-
puls del rival. Poc abans del
descans, una jugada de Quim
va culminar-la Nacho amb el 0-

2. A la represa, el Vilaseca va
pressionar més amunt i el Cata
va haver de multiplicar-se. El Vi-
laseca no va poder marcar i el
Catalònia, amb més espais, va
poder sentenciar. Rodri, porter
local, va evitar-ho. El Vilaseca,
que va jugar molts minuts amb
deu, va fer el seu gol ja a darre-
ra hora. Però no va tenir temps

per a res més perquè Leandro,
quan els locals havien assumit
riscos, va finiquitar el duel amb
l’1-3. Demà (17 h) contra el SP
i SP, el Cata no es pot acomo-
dar, i amb la implicació de Vila-
seca, ha de buscar un nou
triomf i reforçar encara més la
confiança.  

Triomf de prestigi a Vilaseca
UN GRAN CATALÒNIA (1-3)

L’Alcanar va empatar sense
gols al camp del Cambrils (0-
0). L’equip d’Alfons Royo va fer
el que devia per haver guanyat,
excepte transformar una de les
ocasions que va tenir. Va ser un
partit obert, en diverses fases,
si bé el Cambrils va sortir amb
una tendència especulativa que

va propiciar que els canareus
portessin el pes del joc. Però la
seua iniciativa, tot i comportar
tres ocasions clares, no va ser-
vir per obrir el marcador i deci-
dir un partit que en els darrers
minuts va estar més boig. Fou
llavors quan els locals més sen-
sació de perill van fer. 

A l’Alcanar només li manca el gol,
al camp del Cambrils

EMPAT SENSE GOLS

Selu, porter del Tortosa, va evitar la derrota amb la seua actuació.

CANAL TE

El Roquetenc va vèncer al camp del Cunit (0-1). Un triomf vital, en
tots els sentits. Encadenat amb el de dimecres de la setmana pas-
sada contra el Tortosa, és el segon seguit. Un fet de gran valor per
l’autoestima d’un equip que, amb compromís i unió, ha sabut impul-
sar-se per agafar confiança i per sortir de les últimes places. Tot i
que no hi ha distàncies a la taula, el Roquetenc ja viu amb quelcom
més de seguretat. A Cunit, encara amb baixes, la clau fou la impli-
cació i el treball col.lectiu per conservar el gol de Gerard. S’ha de
seguir per buscar un punt i seguit. Demà (16.30 h) seria important
refermar la confiança contra un Vila-seca que arriba ferit.

El Roquetenc creu amb les seus
possibilitats i ja té la confiança

VA VÈNCER AL CAMP DEL CUNIT, GOL DE GERARD

Jesús i Maria i Tortosa van em-
patar diumenge a l’Aube (1-1).
Els locals rebien al Tortosa com
a líders. Tot i insistir a la segona
meitat, amb superioritat numèri-
ca, no van poder batre a Selu,
porter del Tortosa, que va estar
sensacional amb diverses inter-
vencions. El Tortosa, a més, va
fer un gran treball tàctic i el seu
esforç, la seua aplicació i la bo-
na actitud, a més de l’atuació de
Selu, li van portar un empat me-
ritori i que l’ha de reforçar animi-
cament per al futur, dins del seu

creixement a la categoria. 
D’entrada, des de l’inici del

derbi, el Jesús i Maria va dur la
iniciativa. Però el Tortosa va es-
tar ben posat, amb les línies jun-
tes, tancant bé els espais. Els
locals van gaudir d’un parell
d’opcions clares, a travès de Ni-
co, però no van poder amb l’en-
tramat defensiu d’un Tortosa
que, a més, va avançar-se en el
marcador amb un gran gol d’An-
gel, un jugador ben dotat tècni-
cament i que està aportant la
seua qualitat en els darrers par-

tits. Amb el 0-1 s’arribava al
descans i va ser llavors quan es
va produir la primera incidència,
entre Pier, jugador local, i Ser-
gio Navarro, segon tècnic del
Tortosa, que en el seu intent de
separar, va tenir un enfronta-
ment amb el jugador. A la sego-
na meitat, el Jesús i Maria va
pressionar molt amunt i el Torto-
sa, i més quan Angel va veure la
segona targeta, es va veure
obligat a defensar-me molt enre-
ra. Els locals van empatar arran
d’un córner. Jugadors del Torto-

sa van protestar que Albert va
rematar amb el braç. Amb l’1-1,
l’atac i gol del Jesús i Maria va
ser constant. Però el Tortosa,
ben tancat, va estar l’alçada. I
Selu va posar la resta evitant les
nombroses rematades locals a
boca de canó. Al final, empat. I
també batussa. Pier va anar fins
a la banqueta visitant i va bus-
car raons, després de la in-
cidència del descans. Així es va
originar una batussa lamenta-
ble, amb agressió al tècnic visi-
tant.

El Tortosa madura al camp del líder
Els locals, amb superioritat numèrica, van pressionar però van topar amb Selu

EMPAT A UN GOL

La Cava va guanyar el Salou
i, amb l’empat del Jesús i Ma-
ria, és líder un altre cop en so-
litari (3-0). Tal com està el
grup, els canvis a la part alta
de la taula poden produir-se
cada setmana, segons els re-
sultats. I és que serà compli-
cat poder mantenir una regula-

ritat, amb la igualtat existent. 
La Cava va sofrir per doble-

gar al Salou. El partit va ser
travat, fou complicat que el
joc tingués continuïtat. Jaime
va obrir la llauna molt aviat
amb l’1-0. S’havia fet el més
complicat, però el duel no va
obrir-se. La Cava va contagiar-

se del joc del rival i, tot i tenir
opcions, no va poder decidir.

El partit, ja a la represa, es-
tava incert. La Cava no es tro-

bava còmode i la confrontació
es travava.

El més important, un altre
cop, va ser la seguretat defen-
siva del conjunt de Santi Forné
que, a casa, es manté imba-
tud. 

El Salou va intentar-ho però
sense molta profunditat, mal-
grat crear dos ensurts per als
locals. Tot va quedar en això i
en els darrers minuts, amb
més espais, Pardo va senten-
ciar amb dos gols en cinc mi-
nuts. La Cava torna al liderat.

La Cava torna a ser 
el líder de la competició

VA GUANYAR EL SALOU

Jaime, al primer temps, i
Pardo, en dues ocasions a
les acaballes del duel, van

marcar

3-0

El derbi va acabar amb
una batussa. Uns fets

lamentables.

Incidents

Oscar Gilabert, Nacho i
Leandro van marcar.

Gols
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Candidats ebrencs CiU. D’esquerra a dreta:  18.Carles Luz i Moreno. És alcalde de Gandesa i President del Consell Comarcal Terra Alta; Suplent 4. Núria Balagué i Raga. 1a. Tinent
d'Alcalde i Regidora d'Urbanisme. A partir del 15 de desembre, assumirá l'alcaldia de l'Ajuntament d'Ulldecona; Suplent 6. Sara Gil i Llombart. Es arquitecte tècnic. Ha estat regidora

d'Arnes, membre del Consell Executiu Nacional de la JNC, a l'àrea de política municipal i a l'àrea de Món Rural; 4. Meritxell Roigé i Pedrola. Primera Tinent d'Alcalde de l'Ajuntament de
Tortosa. Ha estat Diputada al Parlament de Catalunya a la IX legislatura; 6. Annabel Marcos i Vilar. Advocada. Diputada al Parlament de Catalunya en la IX legislatura, és presidenta local

d'Amposta de Convergència Democràtica de Catalunya; 11. Antoni Suárez i Franquet. Alcalde de l'Ajuntament de Riba-roja d'Ebre des de 2011. És conseller comarcal de la Ribera d'Ebre
des de l'any 2010; 10. Mila Fernández i López. És Diputada al Parlament de Catalunya i secretaria de la comissió d'Ensenyament d'UDC.

PARTIT SOCIALISTA 
DE CATALUNYA

INICIATIVA PER CATALUNYA 
ELS VERDS

La informació ha estat facilitada pels mateixos partits. Apareixen els candidats segons la foto, d’esquerra a dreta. El número correspon al lloc de la llista.

Candidats Ebrencs ICV D'esquerra a dreta: 13. Josep Bertomeu. Roquetes. Advocat laboralista. Membre de l'Agrupació Local d'ICV a Roquetes;
Suplent. Cinta Galiana. Tortosa. Doctora en Educació Física. Regidora a l'ajuntament de Tortosa; 2. Jordi Jordan. Tortosa. Llicenciat en Història. Professor
a l'Institut de Sant Carles de la Ràpita. Regidor a l'ajuntament de Tortosa. President d'ICV a les Terres de l'Ebre; 6. Ivan Wladimir. Tortosa. Coordinador
d'EUiA  A les Terres de l'Ebre. Tècnic Superior en producció de fusta i moble; 15. Laia Rovira. Bítem (Tortosa). Diplomada en  relacions laborals per la
URV / Estudia un Màster de Tècnic de Gestió dels Recursos Humans en les organitzacions a la UAB; Suplent. Llorenç Viña. Estudiant de Treball Social a
la URV de Tarragona. Coordinador de Jóvens d'Esquerra Verda a les Terres de l'Ebre; 9. Alba Benedicto. Tivissa. Estudis en Psicologia. Responsable d'ex-
tensió territorial al Camp de Tarragona. Exregidora a Tivissa. Cap de llista al Congrés a les eleccions del 2011. No apareix a la foto:  18. Martuxi
Ballester (Independent). Alcaldessa de La Sénia.

Candidats ebrencs PSC. D’esquerra a dreta:  17. Josep M. Lleixà, alcalde de Mas de Barberans. Diplomat en professorat d'EGB
per la Universitat de Barcelona; 1r. Suplent. Joan Castor Gonell, alcalde de Sant Jaume d'Enveja. Estudis en dret; 
12. Gerard Gracià, regidor i portaveu PSC a Paüls, advocat; 3. Núria Ventura, diputada, regidora i portaveu PSC a Ulldecona, perio-
dista; 5. José Domínguez, regidor PSC Móra d'Ebre. Diplomat en Relacions Laborals, Tècnic en Diagnòstic per la Imatge, Tècnic en
Gestió de Sistemes Informàtics i Auxiliar d'Infermeria; 10. Dolors Bel, regidora Tortosa. És llicenciada en Filosofia i Ciències de
l'Educació en l’especialitat de pedagogia terapèutica - educació especial per la Universitat Rovira i Virgili-; 
Suplent. Antoni Espanya, regidor i portaveu PSC Amposta, biòleg.
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

CATALUNYA 
DS PARTIT POPULAR

Candidata ebrenca PP.  5. Cruz Sabaté Zaragoza, Regidora a l’Ajuntament
de la Sénia i vicepresidenta del Consell Comarcal del Montsià.

dats segons la foto, d’esquerra a dreta. El número correspon al lloc de la llista.

Candidats ebrencs ERC. D’esquerra a dreta:  17. Sílvia Fumadó, membre de la secció local d'ERC de Sant Jaume d’Enveja; 4. Francesc Gas, alcalde Roquetes i secretari de Política
Parlamentària, Territorial i de Medi Ambient de la Federació Ebre; 11. Francesc Martínez, regidor d’Arnes i secretari d’Imatge i Comunicació de la comarcal de la Terra Alta d'ERC; 
14. Mercè Fisher, regidora republicana d’Alcanar;  2.  Lluís Salvadó, secretari General Adjunt d'ERC i militant de la Ràpita. 13. Irene Negre, militant de la Secció Local de l’Aldea i 
secretària d’Imatge i Comunicació de la comarcal del Baix Ebre d'ERC.
No apareixen a la fotografia,  (7) Montse Perelló, regidora a Tivissa i vicepresidenta de la Federació de l’Ebre d’Esquerra i Felip Monclús (Suplent 1), president de la Secció Local d'ERC de
Tortosa.

Roquetes. Advocat laboralista. Membre de l'Agrupació Local d'ICV a Roquetes;
 l'ajuntament de Tortosa; 2. Jordi Jordan. Tortosa. Llicenciat en Història. Professor
a. President d'ICV a les Terres de l'Ebre; 6. Ivan Wladimir. Tortosa. Coordinador
moble; 15. Laia Rovira. Bítem (Tortosa). Diplomada en  relacions laborals per la
n les organitzacions a la UAB; Suplent. Llorenç Viña. Estudiant de Treball Social a
rres de l'Ebre; 9. Alba Benedicto. Tivissa. Estudis en Psicologia. Responsable d'ex-
ta al Congrés a les eleccions del 2011. No apareix a la foto:  18. Martuxi
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El va tornar a reivindicar les seues aspiracions amb el triomf a Santa
Bàrbara (0-3). I ara, amb igualtat de punts que el Perelló, és el líder. Ja-
cob i Porta, amb sutilesa, van posar al Flix per davant al primer temps.
Els de Lizaso es van adaptar al terreny de joc i al partit. El Santa, cris-
pat amb l’àrbitre, es va quedar amb deu per l’expulsió del porter Lleixà.
La represa ja va ser travada. Els locals, amb baixes i molestos amb l’ar-
bitratge, van acabar en vuit. Mesegué va marcar el 0-3. 

El Flix és el líder

VA GUANYAR A SANTA BÀRBARA

El Camarles va perdre contra l’Ulldecona (2-4). Està de pega amb una
dinàmica negativa (1 punt de 9). A més, no li surt res: “la veritat és que
l’actitud va ser bona i vam tenir opcions. Però estem en un moment en
què no ens surten les coses. I el rival, en canvi, a més d’estar ben po-
sat i motivat, va tenir encert, fent grans gols”, deia Meca que afegia
que “no és excusa però hi ha decisions arbitrals que tampoc beneficien
com l’expulsió nostre quan el jugador protestava una entrada molt llet-
ja d’un rival. Va veure la segona”. Santi, Oriol Grau i Santi posaven el 0-
3. Isma feia l’1-3 i ja al minut 80, Dani Badea marcava el 2-3. Sembla
que podia arribar l’empat però va ser Santu qui culminbava el hat-trick
amb el 2-4. Victòria important de l’Ulldecona, primera fora que fa que
s’enlaire a la taula. Camarles-M. Nova es jugarà dimecres a les 20h.

El Camarles, de pega

GRAN TRIOMF, LIDERAT PER SANTI (HAT TRICK)

RECUPERA JUGADORS (6-1)

La Sénia i Perelló van empa-
tar en un gran partit (2-2).  
El Perelló, tot i fer un planteja-
ment més conservador, amb
dos línies de quatre, un mitja
punta i un davanter referèn-
cia, va ser qui va començar
millor. I va gaudir de dues
opcions clares, amb dues
pilotes que van anar al pal.
Amb els minuts, la Sénia es
va refer i també va tenir les
seues opcions amb un tret
enverinat de Màrius al traves-
ser. El partit estava viu amb
alternatives i arribades a les
dues àrees. Tenia ritme i
intensitat. Va ser la Sénia qui

es va avançar amb un gol de
Màrius. I quan el primer
temps ja moria, Cristian va fer
una centrada-xut que va ser
l’empat. Fou tan psicològic
com l’1-2, a  l’inici de la repre-
sa, arran d’una falta directa
que va traure Tudela. La
Sénia, a més, es va quedar
amb deu. Però Plàcit va arris-
car. Així mateix, a mesura que
avançava la represa, el
Perelló es va defensar més
enrera. La Sénia va empatar i
va gaudir d’altres opcions
amb un penal no xiulat a
Chescu. 2-2. Partit dels que
creen afició. 

La Sénia-Perelló, partit dels que fan afició
Gols, jugades polèmiques, ocasions, intensitat i alternatives. Al final, empat a dos

TERCERA CATALANA. ELS PERELLONENCS SÓN ARA COLIDERS

Tinguem pau i molt d’amor. Això està escalfat.
Partit Jesús i Maria-Tortosa. Va tenir tensió, però
els jugadors van comportar-se. Però en acabar
va començar un altre espectacle. No el relataré
perquè penso que no val la pena. Van haver-hi
protagonistes. Sergi Navarro i Pier van compar-
tir vestidor en temps passat a la Cava. Ara els
dos estan en altres clubs. 
Avui vull fer una reflexió, en general, de la humanitat. És una espè-
cie que en ocasions no es comprèn. Com es diu, un no es coneix
en ocasions ni a ell mateix. Posaré dos exemples. En aquests dies,
els principals banquers estan pressionant a les màximes autoritats
per a traure una llei per als desnonaments davant de la mala imatge
que està donant la banca pel tema dels suicidis d’algunes persones.
Vergonya torera. Un altre exemple. Madrid, anant en cotxe, és com
viure a Itàlia on el tràfic és caòtic. Els conductors a Madrid, amb un
percentatge alt, quan falten pocs segons per a tancar-se els semà-
fors salten com llebres...no respecten ni a un vellet, ni a la senyora
amb el seu nadó...i si els hi dius alguna cosa de la seua infracció et
miren amb una cara com si t’anessin a matar. Així és l’esser humà.
Jo he anat al camp de l’At. de Madrid amb una samarreta del Barça
i mai m’han dit res. I a sobre m’han convidat fins a patates fregides
o a cacaus. Però no puc anar així, amb la samarreta del Barça, al
Bernabéu. Potser ja per por. El futbol no el podem canviar. Hi ha gent
que l’aprofita com l’escenari per desfogar-se. Hi ha gent que crida
en un camp i a casa, en canvi, no diu res. La gent de la Cava i de
Jesús i Maria viuen el futbol amb passió. Aquest diumenge va haver-
hi enrenou a l’Aube, i fa unes setmanes fou al Campredó-Atlas. Dins
de dues jornades, Flix-Pinell, igual tots berenen junts com no arriben
a les postres.
En aquestes terres som de sang calenta al futbol, amb històries pas-
sades que mai s’obliden. Aquí es viu d’una altra forma. Les persones
que van donar aquest trist espectacle diumenge només els hi dema-
no que meditin. Zero total. Però també, a la vegada, hi ha coses que
em preocupen. Diumenge, a Jesús i Maria, un jugador, Iku, se’l van
haver d’emportar a l’hospital. Un mes de baixa. No viu del futbol i té
una feina a la que no podrà acudir, en els temps que corren, per la
lesió. Fa unes jornades, al partit la Sénia-Flix, de forma fortuïta, un
jugador del Flix es va lesionar i en té per sis mesos. La veritat és
que és l’altra cara d’aquesta història. Qui no ho viu, qui no entèn tot
això, pot pensar que això del futbol amateur és de masoques. 
De totes formes, si veig un partit de benjamins o prebenjamins, he
de dir que no veig lesionats, ni males entrades, ni targetes...sola-
ment veig futbol i gols. L’àrbitre no té mai cap problema (bé, potser
amb algun pare però de forma puntual) i els únics plors són els dels
xiquets que han perdut per golejada. No deixa de ser tot futbol, el
de les categories abans esmentades i el de categories superiors.
Amb tots aquests aldarulls, incidents amb els àrbitres, entre juga-
dors...tot això es podria solucionar si es canviessin les reglamenta-
cions, amb àrbitres amb autoritat que sancionessin  les entrades
brusques de la forma adequada i que qui les fes estès 15 partits
sense jugar. I cada targeta groga, meditació del jugador a la banque-
ta....i així els jugadors no protestarien tant. La Federació té la vare-
ta màgica i no sé perquè ha trigat gairebé cent anys en tenir la idea
que jo vaig plasmar fa uns mesos de que els jugadors es saludes-
sin abans dels partits. Com aquesta es poden aplicar altres normes
perquè hi hagi més joc esportiu als camps i que els aficionats també
estiguin més tranquils. Per què no es fa? No ho sé. Els entrenadors
en gran part no són capaços de dominar al seu equip. Fa unes set-
manes, el mister de l’Olímpic, Josep Maria Rovira, em va dir que
solament té una prioritat: “començar amb onze jugadors i acabar
amb els onze”. Si aquesta idea la tinguessin tots els entrendors d’a-
questes comarques, i posessin normes perquè els jugadors les
puguin complir i així no tenir expulsats, el futbol seria més màgic,
més esportiu. Si un jugador s’escalfa i li trauen una targeta groga
per protestar, l’entrenador l’hauria de seure a la banqueta. És un
remei. Però el que passa és tot al contrari. Davant de l’àrbitre, enca-
ra defensen al jugador.  Els que manen al futbol són els federatius.
I ells tenen el seu futur. I al camp, el poder el tenen els àrbitres i han
de saber tallar un partit escalfat. Sé que no és fàcil. Però s’ha de
buscar poder fer i aconseguir. Perquè en ocasions, quan s’intenta,
ja es tard. També parlo del protagonisme dels tècnics prenent mesu-
res amb jugadors que estiguin escalfats perquè els canvin i els
envien a la dutxa. Això no ho fa ningú.  Si els tres components,
Federació, àrbitres i entrenadors, actuessin en la mateixa direcció,
crec que jo que no hi haurien incidents pels camps. Vostés es diran
que els meus plantejaments són impossibles. Potser que jo sigui un
romàntic del futbol, del joc cent per cent net. Mai he cridat a un àrbi-
tre, al contrari, si m’he dirigit a un ha estat per felicitar-lo. Aquests
incidents em posen trist. El dia que a la Federació entri un president
amb ganes de canviar el futbol en parlarem i sortirem en el rècord
Guiness. Quants anys porta Villar? 23. Així batrà el rècord de la per-
manència a l’estat espanyol del generalíssim Franco. 

SEGONA CATALANA. ELS NÚMEROS JA VAN QUADRANT.
El Jesús i Maria continua invicte. La Cava i Alcanar només han per-
dut un partit cadascun. Els dos tenen una cosa en comú: han per-
dut a l’Aube. Les casualitats no existeixen. El Tortosa no pot amb
els equips comarcals, tot i que va traure un punt valuós i meritori al
camp del líder. Roquetenc i Alcanar van guanyar-lo, el Catalònia va

Futbol ebrenc, cada setmana
dibuixos animats

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Cristian va marcar el gol de l’empat a un, poc abans del descans.

El Pinell ja pressiona els líders: és tercer
El Pinell va golejar el Deltebre (6-1) en un partit en què va refermar la
seua ratxa (16 punts de 18). Carlos Montagut i Sergi posaven el 2-0.
Corella, amb un xut que va sorpendre a Norbert, va marcar el 2-1. Però
dos gols psicològics, de Sergi al 42 i de Toni a l’inici de la  represa, van
decidir. Ja no va haver-hi més història. Morillo es va estrenar amb el 5-
1 i Ramos va fer el sisè gol. El Pinell creix i, a més, recupera jugadors.

ELS MORENCS FA TRES JORNADES QUE NO GUANYEN

Campredó-Olímpic, empat sense gols
Campredó i Olímpic van empatar a zero. Els locals van fer molt bé la
seua feina, tal com la tenien plantejada i l’Olímpic, tot i tenir opcions
com una de Pol al primer temps o una altra del juvenil Anguera (ja al fi-
nal), no va poder amb l’entramat defensiu dels de Harri. L’estat del
camp, amb els minuts, no va beneficiar l’intent de contrucció del joc i
al final, empat. El Campredó, que també va tenir la seua gran ocasió,
té deu punts. L’Olímpic és quart però només n’ha sumat 2 de 9).

INDIGNACIO DEL VILALBA AMB ELS ARBITRATGES

L’Ametlla creix

L’Ametlla va guanyar el Vilalba (2-0) en un partit que va saber encarri-
lar a la primera meitat amb els gol d’Nzo i de Jordi Llao, aquest da-
rrer al final del primer temps. L’Ametlla, amb verticalitat i velocitat, va
desbordar en un primer temps en el que va ser superior i va gaudir
d’altres opcions. A la represa, el partit va obrir-se i també va trencar-
se. El Vilalba va fer sensació de perill però sense poder acabar de re-
matar i l’Ametlla, amb espais, va poder amplir el marcador. Els visi-
tants es van mostrar molt molestos amb l’arbitratge. “Va ser
impresentable i la veritat és que estem indignats perquè no és només
d’aquesta jornada”, deia des de Vilalba. Les protestes es van agrau-
jar arran d’una jugada que es reclamava penal i expulsió d’un jugador
local. Un del Vilalba, en aquell instant, va agredir a l’àrbitre. 

CONTRA EL TIVENYS

Tres punts que donen oxigen

L’Horta, amb un partit menys, va guanyar el cuer Tivenys (4-2) i va fer
bo l’empat de Móra. A més, surt de la part més baixa. Ernest i Salva
van remuntar el 0-1 de Ramon. Isaac semblava que sentenciava però
Ramon tornava a crear incertesa. Vallès, de penal, va decidir al final. 

ALEX GALLEGO TORNA A SER VITAL

Remuntada valuosa per a l’Aldeana
L’Aldeana es fa forta a casa on, fins ara, està apuntalant la seua clas-
sificació. El grup està força igualat. En cinc punts, hi ha 12 equips.
Déu n’hi do!. El Sant Jaume, ben posat, va avançar-se amb un gol de
Joan des de gairebé el centre del camp. Era a l’inici de la represa.
Poc després, una jugada genial d’Iker va culminar-la Aleix amb l’em-
pat. Va ser clau. Amb el partit obert, Alex Gallego va tornar a decidir
amb un gol marca de la casa. A darrera hora, expulsió d’Ivan, ara l’Al-
dea i que jugava contra l’equip de la seua localitat, i un xic de tensió.

Atlas i Móra la Nova van empatar a un gol en un partit amb rit-
me trepidant al segon temps. Hagués pogut passar de tot. 

empatar al seu camp i a Bítem i a Jesús i Maria va traure un punt gràcies al seu porter Selu que, de ben segur, la temporada propera estarà en cate-
gories superiors. El Tortosa només ha guanyat dos partits i han estat en partits contra equips de menys pressupost. La pregunta és la següent: deu-
ria canviar la política de fitxatges de cara a la temporada propera? O fer un equip de jòvens de solament 22 anys? La politica de l’any passat no va fun-
cionar i la d’enguany, de moment, tampoc. Els números canten. De totes formes, jo penso que acabaran entre els deu primers. El meu article de la
setmana passada va donar sort al R. Bítem i al Roquetenc. Els de Talarn, sis punts en dos partits. I Miquel Bes va seure a ‘vaques sagrades’ i li va fun-
cionar. Marc Baiges va marcar tres gols a la represa. Penso que aquest noi ha de ser titular. L’Ampolla està regirant el mercat. En menys d’una setma-
na, D. Cotaina ha fet el càsting a tres jugadors. Però l’important és que el mister va llegir la cartilla per a millorar en l’aspecte defensiu i s’ha aconse-
guit. Dos jornades, cap gol.  
El Catalònia és capaç de tot. De rebre dos golejades o de guanyar el Gandesa, empatar a Alcanar i Tortosa i armar-la al camp del Vilaseca. Gran triomf.
El Vilaseca, juntament amb el Roda, només ha guanyat un partit dels darrers cinc. Crisi. Demà dissabte, la Cava té un partit difícil a Roda de Berà. Cap
equip ha pogut marcar-li un gol, tot i que li costa guanyar darrerament. L’àrbitre és Fernandez Garcia, de tendència diriem de que guanyin els de casa,
tot al contrari que Manolo Miras designat al Tortosa-Gandesa. 
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El local Tolosà empatava en els darrers minuts, amb el segon gol local.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

La Sénia, que amb deu va
salvar un punt, i el Perelló
van oferir un gran partit,

diumenge passat.
Al final, 2-2

Gran partit
PRÒXIMA JORNADA   
Palamós-Balaguer
Castelldefels-Vic

Manlleu-Olot
Santboià-P. Mafumet

Vilafranca-Europa
Figueres-Rapitenca (diu 16.30 h)

Cornellà-Vilassar
Gavà-Rubí

Muntanyesa-Júpiter
Terrassa-Gramanet

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Cornellà 10 8 2 0 20 3 26
2. Olot 10 8 2 0 20 5 26
3. Manlleu 10 5 4 1 16 6 19
4. Europa 10 5 3 2 11 6 18
5. P. Mafumet 10 5 2 3 11 9 17
6. Rubí 10 4 4 2 12 7 16
7. Santboià 10 4 4 2 14 11 16
8. Figueres 10 5 1 4 12 12 16
9. Vilassar 10 4 3 3 12 12 15
10. Rapitenca 10 3 5 2 8 5 14
11. Terrassa 10 3 3 4 13 11 12
12. Gramanet 10 2 6 2 8 9 12
13. Vic 10 2 5 3 7 6 11
14. Gavà 10 3 2 5 12 12 11
15. Vilafranca 10 3 2 5 4 11 11
16. Castelldefels 10 2 4 4 8 16 10
17. Muntanyesa 10 1 3 6 6 19 6
18. Balaguer 10 1 2 7 7 17 5
19. Palamós 10 1 2 7 9 20 5
20. Júpiter 10 1 1 8 9 20 4

Tercera divisió RESULTATS
10a jornada, 3a divisió
Palamós-Terrassa 1-3
Balaguer-Castelldefels 2-2
Vic-Manlleu 1-1
Olot-Santboià 2-1
P. Mafumet-Vilafranca 1-0
Europa-Figueres 1-0
Rapitenca-Cornellà 0-0
Vilassar-Gavà 2-1
Rubí-Muntanyesa 4-0
Júpiter-Gramanet 0-3

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Móra Nova-Pinell (16.30 h)
Tivenys-Campredó (15.45 h)

Diumenge
Flix-Atlas (15.45 h)

Ulldecona-S. Bàrbara (16 h)
Camarles-Perelló (15.45 h)
la Sénia-Sant Jaume (16 h)

Olimpic-Aldeana (17 h)
Vilalba-Horta (15.30 h)
Deltebre-l’Ametlla (16 h)

RESULTATS

9a jornada Tercera catalana

Atlas-Móra Nova 1-1

S. Bàrbara-Flix 0-3

Camarles-Ulldecona 2-4

la Sénia-Perelló 2-2

Aldeana-Sant Jaume 2-1

Campredó-Olimpic 0-0

Horta-Tivenys 4-2

L’Ametlla-Vilalba 2-0

Pinell-Deltebre 6-1

Tercera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1.  Flix 9 28 9 20

2. Perelló 9 18 13 20

3. Pinell 9 24 14 17

4. Olimpic 9 16 8 17

5. la Sénia 9 13 9 14

6. Ulldecona 9 14 14 14

7. L’Ametlla 9 14 13 13

8. Aldeana 9 15 16 12

9. Camarles 8 12 13 12

10. Horta 8 16 16 11

11. Sant Jaume 8 16 15 10

12. Móra Nova 8 11 10 10

13. Campredó 9 12 16 10

14. Vilalba 9 11 17 10

15. Atlas 9 9 14 9

16. Deltebre 9 12 18 9

17. S. Bàrbara 9 11 19 8

18. Tivenys 9 14 32 4

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Xerta-Muntells (15 h)
Deltebre-Jesús i Maria (17 h)

Diumenge
Tivissa-Roquetenc (16 h)
Arnes-Catalònia (15.30 h)
la Galera-Batea (15.30 h)

Corbera-Godall (16 h)
Benissanet-R. Bítem (16 h)

Ginestar-Bot (16 h)
Alcanar, descansa∫∫

RESULTATS

9a jornada, Quarta catalana

Batea-Arnes 2-0

Godall-la Galera 6-1

Alcanar-Corbera 3-1

Roquetenc-Xerta 0-4

R. Bítem-Tivissa 5-0

Bot-Benissanet 1-0

J. i Maria-Ginestar 1-4

Catalònia-Deltebre 2-0

Muntells, descansava

Quarta catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 9 26 8 25

2. Corbera 9 35 9 22

3. R. Bítem 8 30 6 18

4. Alcanar 9 18 7 17

5. Catalònia 8 15 14 15

6. Benissanet 8 18 10 13

7. Ginestar 7 19 14 13

8. la Galera 9 17 27 13

9. Xerta 8 19 22 12

10. Bot 7 14 14 10

11. Arnes 9 14 16 10

12. Roquetenc 8 12 19 10

13. Tivissa 8 15 23 8

14. Godall 9 20 25 7

15. J. i Maria 8 12 22 4

16. Deltebre 8 5 26 4

17. Muntells 8 9 36 0s

PRÒXIMA JORNADA 
Morell-Vista Alegre

Tàrrega-Tecnofutbol

Vilanova-Torredembarra

Torreforta-Igualada

Reddis-Martinenc

Amposta-Andorra (diu 16 h)

Valls-Ascó (diu 16.30 h)

Sants-Santfeliuenc

Cervera-Viladecans

RESULTATS

9a jornada, Primera catalana

Tecnofutbol-Morell 1-1

Torredembarra-Tàrrega 1-1

Igualada-Vilanova 3-1

Martinenc-Torreforta 3-0

Andorra-Reddis 1-2

Ascó-Amposta 5-1

Santfeliuenc-Valls 4-0

Viladecans-Sants 4-2

Vista Alegre-Cervera 2-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Ascó 9 25 8 23

2. Viladecans 9 16 6 19

3. Santfeliuenc 9 14 7 18

4. Igualada 9 16 10 15

5. Tàrrega 9 16 14 15

6. Reddis 9 11 13 15

7. Martinenc 9 18 10 14

8. Sants 9 18 17 14

9. Vista Alegre 9 13 14 14

10. Cervera 9 16 14 13

11. Amposta 9 15 14 12

12. Vilanova 9 9 11 12

13. Andorra 9 10 13 11

14. Torreforta 9 8 14 10

15. Tecnofutbol 9 7 17 8

16. Morell 9 8 17 7

17. Torredembarra 9 7 16 3

18. Valls 9 4 16 1

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Roda Berà-la Cava (16 h)
Catalònia-SP i SP (17 h)

Roquetenc-Vilaseca (16.30 h)
Camp Clar-Cambrils (17 h)

Calafell-Jesús i Maria (17 h)
Diumenge

Salou-l’Ampolla (16.30 h)
R. Bítem-Catllar (16 h)
Alcanar-Cunit (16.30 h)
Tortosa-Gandesa (16 h)

RESULTATS

9a jornada, Segona catalana

La Cava-Salou 3-0

Catllar-Roda Bera 1-0

SP i SP-R. Bítem 1-5

Vilaseca-Catalònia 1-3

Cunit-Roquetenc 0-1

Cambrils-Alcanar 0-0

Gandesa-Camp Clar 5-0

Jesús i Maria-Tortosa 1-1

L’Ampolla-Calafell 4-0

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 9 15 6 20

2. Jesús i Maria 9 22 10 19

3. Alcanar 9 22 10 18

4. Cambrils 9 15 7 16

5. Vilaseca 9 15 7 16

6. Roda Berà 9 9 6 15

7. Catllar 9 8 8 14

8. Gandesa 9 17 16 12

9. Jesús Catalònia 9 16 22 12

10. Roquetenc 9 15 14 11

11. R. Bítem 9 12 12 11

12. SP i SP 9 7 17 11

13. Ampolla 8 10 10 10

14. Tortosa 8 14 10 9

15. Salou 9 6 11 9

16. Camp Clar 9 5 20 8

17. Cunit 9 7 11 5

18. Calafell 9 6 24 3
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FUTBOL. QUARTA CATALANA

Aquesta setmana el cadet i el juvenil masculí del volei Roquete es desplaçaven al camp del
C.V.Sant Boi i del C.N.Sabadell respectivament. El partit dels cadets va començar molt bé, guan-
yant per 0-2, però en els altres dos sets, la truita es va tombar i l'equip local va remuntar fins el
2-2. En el cinquè i últim set, els roquetencs van demostrar que temporada rera temporada, el
seu joc millora i que ja no són aqueslls principiants, i van fer un gran joc on van guanyar el take-
break, quedant els parcials (17-25, 19-25, 25-21, 25-23 i 10-15). El juvenils es desplaçaven
sense entrenador ja que el partit del sènior i el d'ells coincidia, però això no els hi va afectar per
fer un gran joc imposant-se per 0-3 amb parcials (30-32, 18-25 i 22-25). Els dos sèniors a diferèn-
cia dels altres dos equips, jugaven a casa. El sènior femení va rebre al C.V.Vilafranca. El primer
set va ser molt ajustat, però al final se'l va emportar l'equip visitant. La resta dels sets, les roque-
teres, tot i lesionar-se una de les seves jugadores, no els hi va afectar per aconseguir emportar-
se la victòria per 3-1 amb parcials (26-28, 25-10, 25-16 i 25-16). Després del partit de les femi-
nes, van jugar els nois. Aquests rebien al F.C.Barcelona. El primer set va començar molt bé per
al roquetencs, però en la resta, la falta d'efectivitat i l'encert dels rivals va decidir. Van perdre tot
i que els sets van ser molt ajustats. Finalment perdien per 1-3 amb parcials (25-19, 26-28, 20-
25 i 22-25). La pròxima jornada, el sènior femení va al camp del Colegio Aleman de Barcelona i
el masculí visita el Mataró. El juvenil i el cadet, reben a casa dissabte pel matí al C.V.Salou i al
C.E.Roca respectivament. 

Volei Roquetes

El Batea va vèncer l’Arnes
en el derbi de la Terra Alta
(2-0). Els visitants van tenir

les primeres
opcions, però fou
més efectiu el con-

junt de Joan Vallès que
durant el primer temps va
decidir amb els gols del
pichihi Alex Piñeiro i d’Adrià.

A la represa el partit va
estar més travat. Amb el
triomf i la derrota del
Corbera, el Batea és líder
en solitari. Els corberans,
molestos amb l’arbitratge,
van perdre a Alcanar. Moha
i Joan van ficar el 2-0.
Cacau, a la represa, posava
incertesa amb el 2-1. Però

arran d’una falta, Saül va
marcar el 3-1. Els canareus,
quarts, s’acosten a les pri-
meres places. Així com el R.
Bítem que va golejar el
Tivissa i, d’aquesta manera,
tenint en compte que ja ha
descansat, és qui està més
prop dels dos primers clas-
sificats. El Catalònia, per la

El Batea, líder en solitari
Diumenge vinent, a partir
de les 10 del matí, al
Centre Esportiu Johnny
Montañés de la Ràpita, es
celebrarà la Supercopa del
Circuit de Pàdel Terres de
l’Ebre de Primera i
Segona.
El campió de lliga de
Primera, el Centre
Esportiu Johnny Montañés,
s’enfrontarà al subcampió
de Copa, el Club Tennis

Vinaròs (el CE J. Montañés
també va guanyar la
Copa). I de Segona divisió,
l’Hospitalet Aster jugarà
contra el Vinaròs B.
Els partits començaran a
les 10 de matí i està pre-
vista una aturada per dinar
a les 13 h. 
Posteriorment, fins aca-
bar, continuaran les con-
frontacions. 
Es preveu una concentra-

ció considerable d’aficio-
nats, a més de jugadors
d’altres clubs per veure
aquesta Supercopa de
Pàdel. D’altra banda, l’or-
ganització ha confirmat
que divendres dia 1 de
desembre, a l’Hotel Diego
de Santa Bàrbara, tindrà
lloc el sopar de gala del
Circuit Terres de l’Ebre de
Pàdel en el que s’entrega-
ran els trofeus. 

DIUMENGE

Supercopa de Pàdel
Al Centre Esportiu Johnny Montañés

L’Amposta Lagrama va per-
dre en la seua visita al
Getasur (28-25). Va ser un
partit anivellat en el que al
primer temps les ebren-
ques van dur la iniciativa en
el marcador, tot i que
sense poder-se distanciar.
Però a l’inici de la represa,
l’equip madrileny va estar
molt segur i efectiu, al con-
trari que l’Amposta que va
passar pels pitjors
moments. Malgrat això,
avançada la represa, l’e-

quip del Montsià va recupe-
rar-se i va entrar de nou en
el partit gràcies a la millora
defensiva, a l’encert ofen-
siu i també al de la portera
Galvez. El partit estava
incert i és que el lluminós
assenyalava un empat a 21
a manca de deu minuts.
La confrontació estava
oberta i només els petits
detalls podien decidir-la,
com així va ser. Dues exclu-
sions ebrenques van resul-
tar determinants perquè en

aquell instant, el Getasur
va despegar-se amb un
parcial de dos gols que va
resultar determinant.
L’Amposta ja ha de pensar
en el proper partit, demà
dissabte a casa (19 h),
contra el Leganès.

Amposta: Gàlvez, Alonso
(3), Domingo (3), Frnova
(7), Simon (8), Uliaque i Vila
(3). Juncosa, Sola (1),
Tortajada i Sara Garcia. 

El Circuit Running Sèries
de les Terres de l'Ebre
enfila la recta final del
calendari, amb la celebra-
ció de la darrera prova, la
Cursa del Pont, aquest
diumenge a Deltebre. 
La segona edició del cir-
cuit Running Series
Terres de l'Ebre, que

haurà constat de 10 cur-
ses de 10 quilòmetres,
ha tingut lloc a Amposta,
Les Cases, Horta de Sant
Joan, Camarles, La
Pobla, l'Ametlla de Mar,
Jesús, La Galera, Tortosa
i aquest cap de setmana
Deltebre. 
La sortida conjunta dels

participants masculins i
les femenines serà a les
10 del matí des del
carrer Bruc. 
Els dorsals es poden
recollir el mateix diumen-
ge de la cursa o els dis-
sabte a partir de les 17h
a la Cambra Agrària de
Jesús i Maria.

CIRCUIT RUNNING SÈRIES

Diumenge, cita a Deltebre: Cursa del Pont

El sènior masculí continua
amb la bona ratxa, 4 de 5
(3 victòries seguides).
Aquest cap de setmana
els tortosins van ampliar
aquesta bona ratxa des-
prés de guanyar a les
Franqueses per tan sols
un gol.
El partit vist al Municipal
va ser d'infart, on els ner-
vis van ser la nota predo-
minant. Tot i anar per
davant al marcador a la
conclusió de la primera
part (13-12) els del Baix
Ebre van patir més que
mai per endur-se la victò-
ria. Les errades defensi-
ves dels ebrencs van per-
metre als franquesins
situar-se dos gols amunt
als últims minuts. A falta
de vint segons per a la
conclusió del partit, els
de casa empataven amb
la consecució d'un penal.
Els visitants van intentar
un últim atac a la deses-
perada, propiciant un con-
traatac local que va esta-

blir el 25 a 24 final sense
temps per a més.
D'altra banda i de manera
no tan positiva, el sènior
femení visitava el camp
de l'H.Tarragona. Un mal
inici i un final precipitat
van fer que el partit es
decantes cap a les tarra-
gonines. Un partit on fins
als últims 5 minuts podia
guanyar qualsevol dels
dos equips, però l'incerte-
sa de les tortosines en els
últims instants va fer aug-
mentar la diferència a
favor de les de casa i ja
no es va poder fer res.
Per tant, primera derrota
de la temporada de les
noies, amb resultat final
de 26 a 20 , cal destacar
l'aportació golejadora de
la jugadora tortosina
Mari pau amb 10 gols.
L'altre derbi que hi havia
aquesta jornada era el
que enfrontava el juvenil
masculí contra el CH
Cambrils. Els dos punts
és van quedar a casa ja

que l'equip visitant (CH
Cambrils) no és va pre-
sentar al partit. 
El tècnic cambrilenc va
vindre a firmar l'acta i es
va excusar dient que no
és presentaven per falta
d'efectius. 
Per tant, ja són 3 les
victòries dels tortosins en
aquesta lliga, el que vol
dir que han guanyat tots
els partits disputats.

Aquesta setmana és posa
en marxa la lliga comarcal
de mini-handbol, que orga-
nitza el CE TORTOSA. A
més, el sènior masculí
viatjarà a Barcelona per
enfrontar-se al AE AULA i
intentar continuar amb
aquest inici de temporada
tan bo. El sènior femení
rep a casa el TORRÓ
D'AGRAMUNT IGP C.H.A. I
el juvenil masculí, també
intentarà augmentar
aquesta bona ratxa que
porta, al camp de l'H
Claret.

HANDBOL. CE TORTOSA

Els sèniors no paren

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

Derrota a la pista del Getasur

El Club Esportiu Montaspre va organitzar el ‘48
dia del camí de muntanya’ a Bítem. 
Els participants van sortir de la zona deportiva
bitemera i van cobrir un recoregut de 12 quilò-
metres i 450 metres de denivell, passant pel
camí de Salva-aigües; Terra Roja, Corralisses;
Els Faixons; Els Tancats; Crestall Rocasses; La
Montserrada; el camí del cementiri tornant a la
zona esportiva. 
La cursa va comptar amb uns 50 participants i,
malgrat la pluja, la meitat d’ells van acabar tot el
recorregut.  

CE MONTASPRE

‘48 dia del camí de la Muntanya’
L’Ajuntament d’el Perelló organitzarà aquest dis-
sabte (17 h) la Milla Urbana. Aquesta cita havia
de celebrar-se el 20 d’octubre però la pluja va
impedir-ho. Es va ajornar fins demà. La prova es
celebrarà com és habitual pels carrers del muni-
cipi i comptarà amb el suport de l’Ajuntament
perellonenc i el Consell Esportiu del Baix Ebre.
Constarà de 1609 metres per a les categories
absoluta, veterana, juvenil, cadet i infantil Serà
de 800 per als benjamins; 400 pels prebenja-
mins i 100 els patufets 1 i 2. La sortida serà
davant del consistori.

DEMÀ DISSABTE

Milla Urbana d’El Perelló

Diumenge passat, al  Camp de  La
Devesa, la Rapitenca va fer un emotiu
homenatge als esportistes,
entrenadors, i familiars del Club
Esportiu L'Àngel (APASA), en motiu de
la participació als Jocs Specials
Olímpics 2012 a Vilanova. L'acte de
reconeixement va consistir amb un
obsequi a cada esportista, fent “xut

d'honor” i una volta al camp.  
Els esportistes van obsequiar a
l'entitat rapitenca amb un banderí del
Club L'Àngel-APASA i amb una pilota
de drap amb l'escut de la  Rapitenca
elaborada amb productes reciclats
pels nois/ies del servei de teràpia
ocupacional de l'entitat. “Volem agrair
a La Unió Esportiva Rapitenca la seva

solidaritat i sensibilitat  envers el
nostre club esportiu”, deien des del
Club L'Àngel-APASA. El mateix
diumenge, al descans del partit, es va
fer un sorteig d’una samarreta del
Swansea d’Angel Rangel. Ell mateix
va lliurar-la al guanyador. El que es va
recaptar fou destinat a la Marató de
TV3.

DE LA UE RAPITENCA

Reconeixement al Club Esportiu L’Angel (APASA)
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DIANA MAR

CRAC de la setmana
ELS 147 TREBALLADORS DE LA PLANTA CEMEX A ALCANAR

Aquest passat 25 d'octubre
l'empresa Cemex comunica-
va als representants sindi-
cals de la cimentera un
expedient de regulació d'o-
cupació (ERO) per a 370 tre-
balladors, prop d'un terç de
la plantilla a Espanya, així
com la posada en marxa
d'un pla de reorganització
per les seves fàbriques i
negocis. De tots aquests
acomiadaments, el gruix
s'ha localitzat a la fàbrica de
ciment d'Alcanar on hi ha
147 treballadors afectats.
Des d'aquell precís moment
hem conegut mobilitzacions
dels propis treballadors, reu-
nions dels comitès d'empre-
sa amb l'empresa a Madrid.
En definitiva, un degoteig
d'informacions davant una
situació d'incertesa que
encara no s'ha aclarit. 
Nosaltres aquesta setmana
us oferim el testimoni direc-
te d'aquests treballadors
que veuen perillar el seu tre-
ball, a través de d'una entre-
vista al president del comitè
d'empresa, Adriano Prados,
i del Coordinador de CCOO
a les Terres de l'Ebre, Josep
Casadó.
Més Ebre: Hi ha algun
motiu que us ajudi a pensar
per què la planta de Cemex
Alcanar serà la més afecta-
da per aquest ERO?
Adriano Prados: Nosaltres
som els primers sorpresos
perquè dels 370 acomiada-
ments que l'empresa preveu
a tot l'Estat espanyol 147
són a Alcanar. 
El que no podem digerir és
que nosaltres teníem un nou
model proposat per l'empre-
sa que comptava amb 150
treballadors. I d'un dia per a
l'altre passem de 16 a 147
acomiadaments i al tanca-

ment de les tres línies de
producció durant tres
mesos, fins passat el Nadal.
Josep Casadó: El primer
que no s'explica és com
s'ha pogut passar d'un expe-
dient de suspensió que era
el que proposava inicialment
l'empresa, a un pla d'aco-
miadament col·lectiu. 
ME: Sospiteu alguna cosa?
AP: Personalment, jo m'incli-
no a pensar que l'empresa
està duent a terme una nete-
ja per després reactivar la
plantà, amb mà d'obra més
barata. Aquesta reflexió la
faig des de l'experiència que
m'ha treballar des de fa tren-
ta anys a la planta de Cemex
Alcanar i portar més de quin-
ze anys al comitè d'empre-
sa. 
JC: La decisió de l'empresa
no respon a la crisi perquè
estem parlant d'una planta
dedicada bàsicament a l'ex-
portació del producte. En
aquest cas, l'afectació de la
bombolla immobiliària o la
falta d'inversió els afectaria
de refiló. No és com el cas
de la LEAR, on la disminució
de la producció fa preveure
el tancament de les naus a
la llarga. En el cas de la plan-
ta de Cemex a Alcanar, la
producció a hores d'ara era
d'unes 900.000 tones i tot
feia preveure que s'acosta-
rien o arribarien als nivells
de l'any anterior, on la pro-
ducció va arribar a un poc
més d'un milió de tones de
producte. Nosaltres, des
dels sindicats considerem
que la reforma laboral, a tra-
vés del Reial Decret del mes
de febrer, i l'aprovació de la
Llei el mes de juliol han
obert la porta a regularitza-
cions d'aquest tipus. 
ME: Fins al moment, quants

cops s'ha reunit el comitè de
l'empresa amb els respon-
sables de Cemex?
AP: Fins ara hem tingut
dues reunions a Madrid,
però ens trobem en plena
negociació. Nosaltres des
del Comitè estem treballant
en dues vies. Per una part,
estem buscant que l'empre-
sa recol·loqui en altres plan-
tes de dintre o fora
d'Espanya als treballadors.
A hores d'ara no puc donar
un número, perquè estem

en plena negociació i primer
s'ha de traslladar la informa-

ció als afectats. Per un
altre cantó, aquest expe-
dient de regularització afec-
ta a 250 persones majors
de 55 anys i s'està treballant
en un possible pla de jubila-
ció, però que sigui correcte
per tal que la persona que
s'hi aculli pugui arribar fins
l'edat de jubilació amb digni-
tat.
JC: La situació és molt pre-
ocupant perquè no és
només el drama d'aquestes
300 famílies de les que

parlàvem. Posem que per la
plantilla hi ha una afectació

al territori d'uns 6 milions
d'euros. A aquest import
hem de sumar-li uns 4
milions, aproximadament,
més en concepte de la
repercussió que representa-
ran totes aquelles empreses
externes que deixaran de
produir. Aquestes dades
repercutiran directament en
altres sectors, agreujant una
situació que de per si és
molt complicada.
ME: Heu demanat ajuda a
la Generalitat de Catalunya?
AP: El Govern Català es
troba que quan es reuneix
amb l'empresa aquesta jus-
tifica la seva actuació en la
dificultat que té per ser
competitiva davant les
prohibicions mediambien-
tals que li arriben des de la

Generalitat que limita la
crema de combustibles
alterns i a les altres plantes
tenen total llibertat d'acció.
També, al·leguen que el
calat del port és un proble-
ma perquè s'ha de dragar
per tal que puguin accedir-
hi vaixells de més tonatge.
JC: Pel que fa als combus-
tibles, nosaltres pensem
que ser competitiu passa
per tenir ments obertes a la
sostenibilitat i ser eficients
amb el medi ambient. 
Però, això posa de mani-
fest que amb el canvi legis-
latiu a nivell laboral, les
empreses poden donar
aquest tipus de justifica-
cions, que no són argu-
ments vàlids, per dur a
terme un ERO.

El cas de la planta de Cemex a
Alcanar tindrà una repercussió de
més de 10 milions d’euros a les TE
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El dolor de coll i esquena és un senyal que alguna cosa està malament
REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

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

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

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

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

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

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

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

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

REBECCA JACKSON DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA
EBRECLÍNIC CENTRE MÈDIC - C/ARGENTINA, 25 - 2on, TORTOSA TEL. 977 448 095
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L’AMPOLLA

Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana

L’ALDEA

Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
ASCÓ

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

DELTEBRE

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

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far
ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Il·luminacióMontsià Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

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

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

d’educació a Distancia
C/. Cervantes, 17  43500 -

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

informacion@tortosa.uned.es
www.uned.es/ca-tortosa

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 PER A LA TERRINA:
•  1 Pollastre desossat i amb la pell a part
(demaneu-la tot el sencera que pogueu)
•  Ceba
•  100g de pernil dolç en un tros
•  1 Ou
•  100Gr. de xampinyons
•  2 Cullerades de pistatxos pelats
•  Oli, sal i pebre
•  2 cullerades de vi blanc
•  1 dent d'all

INGREDIENTS PER A LA SALSA:
•  200Gr. de rovellons
•  2 Alls
•  Ceba
•  Pebre negre
•  200ml de crema de llet
•  200 ml de llet

ELABORACIÓ DE LA TERRINA:
Pelar l'all i la ceba i picar-los molt finets. Netejar amb un

drap els xampinyons i picar-los també finets.
Trinxar el pollastre en un robot de cuina. Afegir-li la sal, el

pebre, l'all i les cullerades de vi blanc. Deixar-ho reposar en
un lloc fresc 30 minuts.

Ofegar la ceba en una paella amb oli durant 3 o 4 minuts.
Afegir els xampinyons i continuar 3 minuts més. Barrejar la
ceba i els xampinyons amb el pollastre, afegir l'ou, el pernil
dolç tallar en tacs i els pistatxos i mesclar-ho bé.

Folrar amb paper film un motlle d'un litre de capacitat, de-
prés posar la pell del pollastre que en sobre pels costats
per poder tapar, afegir-hi la preparació. Acabar-ho de tapar
amb la pell i després tota la terrina amb paper d'alumini.

Coure-la al bany maria, al forn a 170ºC,uns 40 minuts.
Deixar reposar a la nevera unes hores.

ELABORACIÓ DE SALSA:
Netejar els rovellons, reservar els més bonics sencers,

els altres els tallarem.
Tallar els alls i la ceba.
Sofregirem la ceba una mica, després posarem els rove-

llons tallats i els alls, salpebrarem i quan estan dauradets
posarem la crema de llet i la llet. Deixarem coure a foc lent
fins que la crema de llet hagi agafat gust i textura.

Els rovellons sencers els farem al forn a 180ºC durant 5
minuts, amb allets a làmines, sal i oli d'oliva.

Per servir la terrina, la tallem a rodanxes, la podeu servir
freda o fer els talls a la planxa.

Al costat la salsa de rovellons i a sobre els rovellons sen-
cers.

Bon profit!

«Primentons i Tomates» Avui: Terrina de pollastre i
pernil dolç amb salsa de rovellons  

RESTAURANT PAIOLET - TORTOSA 

Plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Borges Ayats, Joan    

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

Téllez Gallego, Celia Eugenia   

Pza. Alfonso XII, 6 (Tortosa) 977440342 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Moran Sitja, Juan Carlos  

Barcelona, 123 A. (Amposta) 977707701

Borrut Valles, Josep M               

Constància, 6  (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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
Durant el matí el cel estarà entre poc i mig ennuvolat per núvols alts i mitjans,
tot i que els núvols seran més abundants al terç oest. Independentment al lito-
ral estarà mig ennuvolat per núvols baixos, sobretot al a meitat sud del sec-
tor.
A partir de migdia i durant la tarda els núvols aniran augmentant d'oest a est
fins a deixar el cel molt ennuvolat o cobert arreu.

Precipitacions
Fins a migdia s'esperen precipitacions febles al Pirineu i al Prepirineu occiden-
tal, així com alguns plugims dispersos a la resta del terç oest.
Al llarg de la tarda les precipitacions podran arribar a qualsevol punt del terri-
tori, moment en que també guanyaran intensitat, sobretot a partir del vespre.
Seran d'intensitat entre feble i moderada en general.

Temperatures
Mínimes lleugerament més altes. Voltaran entre 1 i 6 ºC al Pirineu, entre 3 i 8
ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral nord, entre 6 i 11 ºC a la
resta del prelitoral, i entre 8 i 13 ºC al litoral.
Les màximes seran semblants o lleugerament més baixes, i oscil·laran entre
10 i 15 ºC al Pirineu i al Prepirineu, i entre 14 i 19 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Entre regular i dolenta al Pirineu i al Prepirineu occidental, així com a punts
del prelitoral sud. A la resta de Catalunya serà entre bona i regular.

Vent
El vent serà fluix i de direcció variable a l'interior. Al litoral fins a mig matí i de
nou a la nit el vent bufarà fluix i de direcció variable, si bé durant les hores
centrals del dia s'imposarà el component sud i est fluix amb cops moderats.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Tindràs la possibilitat d'aclarir els teus senti-
ments. Respecte a la teva salut; fes canvis si
el teu mode de viure no et deixa atendre't a tu
mateix de la forma necessària.

Taure
20/4 al 19/5

En l'amor mostra't com ets i oblida't del que els
altres vulguin pensar de tu. Respecte a la  teva
salut; has de conrear més l'autodisciplina  si
vols mantenir-te en forma.

Bessons
20/5 al 21/6

Has de seguir el teu camí amb una determina-
ció. Les teves idees no són equivocades.
Respecte a la teva salut, has de millorar  el teu
cos invertint més hores a fer exercici físic. 

Cranc
22/6 al 21/7

Amb Venus i el Sol transitant pel teu signe els teus
bioritmes sentimentals apunten cap a dalt. La teva
prioritat  actual ha de ser millorar la teva conduc-
ció física. 

Lleó
22/7 al 22/8

Els teus assumptes amorosos i sexuals es
reactiven . Has de  posar els cinc sentits en la
teva vida sentimental . La situació t'aconsella
tenir prudència a l'hora de conduir. 

Verge
23/8 al 21/9

Les teves relacions sentimentals poden estar
canviant a millor, encara pots viure alguna ten-
sió que una altra. Saturn revela  la necessitat
d'alliberar-te de tot.

Balança
22/9 al 22/10

Mostraràs la teva habilitat per seduir la perso-
na que mes t'interessa. Respecte a la teva
salut; pensa que per mantenir-te en forma
sempre hauràs de fer algun esport. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Dins de la teva vida amorosa tindràs l'ocasió de
crear un nova il·lusió. Durant aquesta etapa millo-
rarà molt el teu aspecte personal i la teva capaci-
tat per gaudir de la vida .

Sagitari
21/11 al 21/12

En l'amor les teves emocions més íntimes
passen per un moment d'intensitat i sensibi-
litat . Per millorar-la  has de començar  a
pensar a parar una mica la màquina.

Capricorn
21/12 al 19/01

Durant el dia d'avui tindràs una actitud positiva i
calmada en la teva relació de parella. Per man-
tenir un bon esta físic i anímic  t'has d'allunyar
del que et perjudica.  

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor tindràs una gran  inde-
pendència a l'hora de decidir les coses que real-
ment et ve de gust fer. Avui  ets propens a sofrir
trastorns digestius. 

Peixos
19/2 al 20/3

El Sol i Venus transitant per la teva casa cinc indi-
quen que la teva capacitat per gaudir de l'amor
és major. Pensa que si descuides la teva alimen-
tació acabaràs tenint problemes.  

MATÍ

COBERT

TARDA

PLUJA

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 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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Amb aquest iniciativa ende-
gada des del consistori
canareu es busca posar
èmfasi a la responsabilitat
envers aquests animals, als
quals cal proveir d'un
entorn adequat a les seves
necessitats. I també pretén
subratllar, que els drets

dels animals comporten
necessàriament alguns deu-
res per part dels seus pro-

pietaris, que han de mante-
nir-los d'acord amb les nor-
mes de civisme i convivèn-
cia en relació a la resta de
ciutadans. El fet d'integrar
un animal de companyia en
una llar significa que es
compta amb el comporta-
ment responsable i racional
de la persona que se'n res-
ponsabilitza, i que aquesta
persona compleix les obli-
gacions que això comporta.
Tenir un animal de forma
responsable pot ser una
experiencia gratificant que
pot aportar molts beneficis
tant per a l'educació dels
infants com per a la preven-
ció i el tractament de tras-
torns físics i emocionals.
L'educació dels gossos pot
ser l'aspecte més agrada-
ble, positiu i creatiu de la
convivència amb un animal,
però també pot ser el més
problemàtic. L'animal ha
d'ésser ensinistrat perquè
mantingui unes pautes d'hi-
giene durant tota la seva
vida. A mesura que l'animal
creix va desenvolupant els
seus hàbits i el seu caràc-
ter, i el seu comportament
pot xocar amb les pautes
de conducta que la persona

propietària li vol inculcar.
L'animal ha d'ésser educat i
això requereix temps, volun-

tat i paciència; en cas de
detectar problemes de
comportament hauríem de
consultar un veterinari o
acudir a ensinistradors o
educadors. Quan tenim un
gos hem de ser conscients
que se l'ha d'ensenyar a ser
respectuós envers l'entorn i
les altres persones. Per
suposat en aquesta educa-
ció, els propietaris han d'e-
vitar que el gos realitzi les
seves deposicions al carrer
(i si les fa en espais públics,
les hem de recollir).
L'animal no ha de ser un

perjudici per a la societat
en la qual s'integra. Quan
s'adquereix un animal s'ha
d'assumir la responsabilitat
de garantir-ne el benestar,
però també hem d'evitar
que sigui una font de con-
flictes per a la resta de les
persones amb les quals
convivim. 
A la via pública i als espais
públics els gossos han d'a-
nar identificats i lligats, lle-
vat d'algunes circumstàn-
cies especials. 
A més, s'ha d'evitar que els
animals domèstics molestin

els veïns amb els seus lla-
drucs, crits o sorolls. 
Així s'eviten molts proble-
mes de convivència. 
Però aquesta notícia gira al
voltant de potser l'aspecte
més problemàtic relacionat
amb la tinença de gossos. 
Ja que la brutícia d'aquests
animals és un dels proble-
mes que els ciutadans
esmenten com a greu a les
enquestes. 
Els problemes relacionats
amb aquests excrements
són considerables: des de
les males olors i les dificul-

tats de desplaçament que
causen, al perill que com-
porta que els animals com-
parteixin els espais de joc
als parcs i a les zones de
lleure amb els infants. 
Cal evitar que els gossos
realitzin les seves deposi-
cions als espais de lleure
per a infants. 
La responsabilitat de les
persones propietàries de
recollir els excrements del
seu gos o de portar-los als
indrets adients és la clau
per fer front a aquest pro-
blema.

«Arreplega-les!!»

L'Ajuntament d'Alcanar
i la Policia Local han
ficat en marxa una
campanya contra els
excrements de gos a la
via pública. Està prohi-
bit deixar els excre-
ments de gossos a la
via pública sota denún-
cia de 60Û. La presèn-
cia dels animals de
companyia ha augmen-
tat molt en els darrers
anys. En concret, pel
que fa a la tinença de
gossos, aquest fet exi-
geix una responsabili-
tat especial, tant pel
que fa als seus drets,
com als deures dels
seus propietaris.

El municipi d’Alcanar i la Policia Local han ficat en marxa una campanya contra els excrements de gos

ALCANAR: «EL TEU GOS ÉS TEU, EL POBLE ÉS DE TOTS»

Quan tenim un gos hem de ser conscients que se
l’ha d’ensenyar a ser respectuós envers l’entorn 

i les altres persones

SOCIETAT

REDACCIÓ

              


