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Alguns partits polítics,
com CiU, PSC o
Solidaritat ja han fet els
seus principals mítings
centrals aquesta setma-
na, altres com ERC-
Catalunya Sí ho fan avui
mateix. Aquesta ha estat
una setmana intensa de
propostes, reunions,
xerrades… amb l'objec-
tiu d'arribar a la ciutada-
nia i convèncer que “s'és
la millor opció per endur-
se el vot”. 
Encara en queda una
altra per davant per
mirar, escoltar i decidir
qui volem que ens repre-
sentin els propers 4
anys al Parlament de
Catalunya.

P3

Una setmana intensa de campanya

Els sindicats que representen la plantilla de la fàbrica de Cemex a Alcanar han reclamat al Govern que
intervingui de forma activa per forçar la multinacional mantenir l'activitat i els llocs de treballa a la fàbri-
ca de ciment davant l'ERO que amenaça 147 dels 166 treballadors. El comitè d'empresa ha reconegut
que el dragat per millorar el calat del port de la cimentera i l'ús d'energies alternatives per als forns es
perfilen com alguns dels aspectes claus de la negociació que Cemex manté amb representants de la
Generalitat. Ahir dijous a la tarde es van manifestar pels carrers de la Ràpita. P4

Segueix la lluita

Terres de l’Ebre. El president del Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre acusa l'alcalde
de Flix de "manca de generositat" i "egoisme
localista". P5

Esports. La Rapitenca, que diumenge vinent
rebrà el Vilafranca (12 h), ha fitxat al central
Miguel Pérez, procedent del Villaralbo
(Zamora). P10

Terres de l’Ebre. Més de 1.500 persones es
manifesten a Tortosa. La mobilització amb
motiu de la vaga general va transcórrer sense
incidents pel centre de la ciutat.              P8Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

Divendres passat es va donar el tret de sortida a
la campanya electoral. Han estat set dies inten-
sos… però encara queda molta feina per fer de
cara a les eleccions del 25 de Novembre al
Parlament de Catalunya per part dels diferents
partits polítics que s'hi presenten. Però i si ens
preguntem, les campanyes electorals serveixen
per decidir el vot? Quina creieu que seria la res-
posta? Sembla ser que en aquests comicis, amb
els votants indecisos que hi ha, segons les
enquestes, es creu que la campanya sí que serà
important a l'hora de decantar el vot final cap a
un partit o cap a un altre. Però també cal pensar
en la possibilitat què les campanyes electorals

tenen molt poca influència sobre el vot perquè
prèviament la majoria de la gent ja té triat el que
votarà. Llavors, una campanya no faria canviar
gaire el vot. En tot cas, les campanyes electorals
serveixen primer per conèixer els programes dels
partits, i el que també és ben cert i no es pot
obviar, és que en els últims anys, el món 2.0 ha
avançat a pas de gegant i segurament Facebook
i, sobretot, Twitter ja han pres el relleu a altres
tipus d'informació. Però sigui com sigui, i de la
manera que sigui, la qüestió és entendre el què,
el com i el perquè, i estar convençuts de l' opció
millor possible pel futur de Catalunya. Tú decidei-
xes!

Editorial

Les campanyes serveixen per a decidir el vot?

En resposta a les manifesta-
cions efectuades pels
actuals dirigents del centre
comercial “Futuro Ciudad
Amposta”, i en front de
l'al·lusió vetllada, però direc-
ta, en la que es responsabilit-
za a “un empresari” d'haver
incomplert obligacions, he
de dir, que l'incompliment
d'obligacions va ser, en el
seu cas, dels responsables i
gestors del centre.
La resolució contractual dels
arrendaments dels locals
que ocupava una de les
societats de les que formava
part fou mútuament consen-
suada.
Existien dues societats
explotadores dels locals dife-
rents. Amb accionariat i
socis diferents,  al qual
incomprensiblement, ni
s'al·ludeix, ni se'ls condemna
socialment, com se'm pretén
estigmatitzar a mi.
Tots els ocupants del centre
ens vam veure desemparats,
totes les promeses que
se'ns van realitzar van ser
incomplides sistemàtica-
ment.  Totes les grans firmes
comercials que anunciava i
oferia el projecte inicial, van
anar caient una rera l'altra a
excepció de Carrefour, algu-
nes d'elles fugint a Tortosa,
com bé coneix la ciutadania.
En cap cas es va impulsar el
desenvolupament comercial
del centre. 
Es va advertir des del princi-
pi, pels ocupants, de les
mancances constructives
que el mateix presentava,
recollint les queixes i el sen-
tir dels usuaris que anaven. 
Sent un centre comercial
obert, tant a l'hivern com a
l'estiu, allunya als clients, ja
que  els passadissos, sobre
tot a l'hivern, es convertei-
xen en un corredor que cana-
litza el vent i transforma, el
que deuria ser una agrada-
ble jornada de compres, en
una tortura desagradable
per al visitant.
Aquestes circumstàncies
van ser advertides, comuni-
cades i es va sol·licitar for-
malment la correcció de
defectes. No vam disposar,
ni tan sols de comptadors
individualitzats de llum, sent
aquesta d'obra.
Els lloguers que es van esta-
blir es van esdevenir en
imports impossibles d'assu-
mir, en front la manca de
clients potencials derivada
de fets com els exposats.
Les expectatives dels humils
inversors dels locals, es van
truncar, i la viabilitat dels
negocis es va fer impossi-
ble. Es va intentar negociar i

renegociar els preus dels llo-
guers i se'ns va negar.
L'únic que se'm va oferir, va
ser sortir del centre perquè
al nou gestor li “interessava”
tenir lliure l'al·ludit 40%  de
superfície, i no volia  la meva
presència per animadversió
personal. 
Se li va oferir col·laboració,
projectes i nous inversors i
franquícies, amb les que per-
sonalment havia contactat
en benefici del centre i es va
refusar (encara que pel que
es va apreciar, es van guar-
dar al calaix, alguns d'a-
quests noms).
Es van deixar unes
instal·lacions impecables a
disposició de la propietat,
amb uns costos d'inversió
superiors als 200.000Û
sense cap compensació, lle-
vat la renúncia a reclamar
uns imports endeutats de
renda, insignificants en com-
paració amb la resta i valor
adquirit pels locals, els quals
he de recordar es van entre-
gar als arrendataris en el seu
dia com “obra bruta”.
Definitivament, entenc que
resulta deslleial responsabi-
litzar als abnegats empresa-
ris que vam apostar  per un
projecte de ciutat, perquè
vam creure amb una iniciati-
va privada que potenciaria
Amposta, i que ha defraudat
les expectatives d'una
Ciutat, de la meva Ciutat, de
la meua gent, arrossegant a
la ruïna empresarial no sols
al que subscriu, si no a altres
honrats emprenedors que
van establir els seus negocis
en la creença que se'ls recol-
zaria i defensaria, i a la fi
se'ls va deixar sols en un
erm, en un desert.
No sé, ni vull saber, si algú
ha tret rèdit d'aquesta opera-
ció immobiliària que, el
temps s'ha encarregat de
certificar com frustrada i
frustrant, però el que si que
puc assegurar, és que no
vam ser els empresaris i
emprenedors que vam apos-
tar per establir-mos al centre
des del principi, els respon-
sables del seu fracàs, doncs
hem estat els majors perjudi-
cats, assumint la fallida del
nostre present i del nostre
“Futur”. 

Manel Montes Forcadell
Conseller Delegat de 

DISDELTA SA

Resposta a manifestacions 
d’actuals dirigents de ‘Futuro

Ciudad Amposta’

Opinió

Quan estàvem acostumats a l'opulència,
molts “imputs” positius passaven desaper-
cebuts. Fa temps però, que ens hem acos-
tumat a les noticies negatives i a llepar-nos
les ferides que ens provoca aquest dia a
dia cruel i desgarrador, sense treva i deso-
lador amb la moral dels ciutadans.
En moments com l'actual i en situacions
com la que està passant el país, ningú
escatima esforços i estic segur que menys
encara els que tenim responsabilitats en
vers als nostres ciutadans.  Multipliquem
les gestions, les trucades i els viatges per
treure'n un resultats que afavoreixin els
nostres pobles i les nostres ciutats.
Aquesta es una feina que no permet pau-
ses i que tot i que les coses no es fan d'a-
vui per a demà, s'obrin camins, possibili-
tats i petites finestres que poden arribar a
il·lusionar.
La ubicació a l'Ametlla de Mar de
Mercadona ha obert un camí esperança-
dor, no ja pel que pot suposar com a ser-
vei als potencials clients i a la inversió pri-
vada en terrenys que eren municipals, sinó
per la creació de llocs de treball. Tampoc
escapa a la il·lusió la pròxima obertura
d'una residència per a la gent gran i centre
de dia, que aportarà, a més del servei que
oferirà a la població, una oportunitat labo-
ral per a molts ciutadans i possibilitats de
formació.
I ara, la llum verda a uns terrenys de quali-
ficació hotelera que l'ajuntament ha tret a
concurs i que permetran en els pròxims
mesos l'increment de l'oferta hotelera i
turística, i novament la creació de llocs de
treball del sector serveis, que falta ens fan.
Només són tres inversions, però que ens

han de fer quedar amb els detalls, els quals
podien parèixer petits ara fa uns anys, però
que ara, com és el cas de la creació d'un
centenar de llocs de treball, són imprescin-
dibles pel present dels pobles.
Seguirem aportant esforç i perseverancia a
la gestió municipal per a que aquesta fines-
tra que hem obert a l'esperança amb la
recerca d'inversió privada i pública, pugui
tenir continuïtat en la creació de dinàmi-
ques positives econòmiques i socials.

Andreu Martí
Alcalde de l'Ajuntament 

de l'Ametlla de Mar

La dinàmica positiva

Opinió
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El candidat de CiU a la
Presidència de la Generalitat,
Artur Mas, va ressuscitar
aquest dimarts la crítica a
l'herència del tripartit davant
de més de 1500 persones
en el míting central del partit
a Tortosa, tot subratllant que
si ara cal fer retallades, a
banda de pel dèficit fiscal, és
perquè CiU "va trobar els
calaixos plens de deutes per
tot arreu". El candidat de CiU
també va aprofitar per tornar
a carregar contra el PP i les
seves declaracions contí-
nues, i va remarcar que des-
prés no es queixin «quan el
seu partit sigui el pitjor valo-
rat de tots a Catalunya».
També va intenvenir la candi-
data ebrenca, Meritxell
Roigé. El míting del PSC
també ja s’ha celebrat al
territori. El candidat del PSC
a la presidència de la
Generalitat, Pere Navarro,
segueix intentant convèncer
els catalans de la necessitat
d'aglutinar el vot d'esquerres
al voltant de les llistes socia-
listes. En aquest sentit,
davant unes 300 persones a
Tortosa, i al costat de la can-
didata ebrenca, Núria
Ventura, Navarro va alertar
als votants progressistes
que la resta de partits d'es-
querres "els fallaran" passa-

des les eleccions amb el
sobiranisme o amb les reta-
llades. Pel socialista, només
el PSC "garanteix fer front a
l'independentisme" des de
l'esquerra. D’altra banda,
aquest divendres es fa l’acte
central de la coalició ERC -
Catalunya Sí a Sant Carles

de la Ràpita, però el candidat
ebrenc Lluís Salvadó, ja ha
anat presentant propostes
aquesta setmana. Per a
Salvadó, després de 2 anys
de Govern de CiU, 'lluny del
compromís de Mas d'acabar
la legislatura reduint l'atur a
la meitat, s'ha arribat a xifres

rècord d'atur i de tancament
d'empreses'. Salvadó també
ha recordat la situació de
fractura social que es viu, i el
desmantellament del teixit
econòmic i empresarial que
estan patint les Terres de
l'Ebre. Per al republicà, més
enllà de la situació de crisi

mundial, 'les polítiques que
han portat a terme el PP i
CiU, donant-se suport mútua-
ment, en són responsables,
com també en són les reta-
llades socials i la manca d'in-
versions'.  El número 2 de la
candidatura d'ICV-EUiA a
Tarragona, Jordi Jordan,

també ha presentat les pro-
postes de la formació per
garantir la continuïtat de la
sanitat pública.
Concretament, el partit pro-
posa nous impostos per les
grans fortunes i empreses
que serveixin per finançar els
serveis sanitaris públics,
com s'està fent a França.
Així mateix, també reclamen
un gran pacte contra la
corrupció, i ha insistit que cal
investigar casos que afecten
a la sanitat concertada. El
candidat ebrenc ecosocialis-
ta ha assegurat que, fins ara,
les "retallades" en l'àmbit
sanitari han incrementat les
llistes d'espera i han col·lap-
sat les urgències de
l'Hospital Verge de la Cinta
de Tortosa. Un últim apunt
del PP, el candidat del partit
a Tarragona, Rafael Luna,
assegura que l'únic vot útil
és el del Partit Popular,
adreçant-se directament al
votant socialista. El popular,
però, ha anat més enllà i ha
carregat directament contra
el candidat de CiU a la pre-
sidència de la Generalitat,
Artur Mas, dient-li que "se'n
vagi a fer punyetes" i que les
"bogeries" se les reservi "per
quan estigui al "sofà de
casa". Luna ha convidat Mas
a "prendre exemple" de
Mariano Rajoy.  Recordem
que la candidata ebrenca del
PP és la regidora de la
Sènia, Cruz Sabaté.

Els partits polítics de l’Ebre segueixen
«immersos» en la campanya electoral 

Eleccions 25N.

CiU i el PSC ja han celebrat els seus mítings centrals a Tortosa, altres ho faran en breu

Per davant, l’última setmana per demanar el vot

REDACCIÓ

La campanya està sent molt mediàtica, amb molt de seguiment pels mitjans. 
cedida

ACTUALITAT
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Xavier Pallarès ha volgut
mostrar la seva preocupa-
ció, tant als alcaldes de les
dues poblacions més afec-
tades i també als treballa-
dors de la planta cimentera
d'Alcanar, ja que “l'afectació
que té aquest ERO per als
treballadors dels dos muni-
cipis és molt gran però,

també per la resta del terri-
tori, perquè és una empresa
molt important, que a més
dóna feina a d'altres munici-
pis de les Terres de l'Ebre”.
Concretament, Ramon
Bonastre ha explicat que
treballaran en tres propos-
tes per plantejar a la direc-
ció de l'empresa, amb qui
s'han de reunir aquesta set-
mana. 
D'una banda, que l'empresa
Cemex es repensi l'ERO
“encara que som cons-
cients que és molt difícil”,
en el cas que no sigui així
“que mantinguin els màxims
actius, i que els nombre de
treballadors acomiadats
sigui el mínim, perquè la
planta tingui una continuï-
tat futura” i finalment, que
el Pla Social sigui el més
ampli possible, amb les
millors condicions per als
treballadors, tant econò-
miques com de recol·loca-
ció laboral.
Els representants dels tre-

balladors han explicat el
període de consultes que
s'està produint aquestes
setmanes amb la negocia-

ció de l'ERO a Madrid i han
acordat que, un cop s'ha-
gin reunit ambdues parts
amb l'empresa Cemex, es

tornaran a trobar en una
propera convocatòria a la
Delegació Territorial del
Govern. 

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, i el
director general de
Relacions Laborals i
Qualitat en el Treball,
Ramon Bonastre, s'han
reunit aquesta setmana
amb els alcaldes
d'Alcanar, Alfons
Montserrat, i de la
Ràpita, Joan Martín, i
els representants dels
treballadors de la planta
de Cemex Alcanar.

La reunió va tenir lloc el dilluns passat.

Cedida

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís
Recoder, ha volgut esvair
dubtes sobre la possibili-
tat que el Govern plantegi
noves detraccions del riu
Ebre a través de la inter-
connexió de conques.
Recoder, en una compa-

reixença a la seu del
Departament a
Barcelona, ha reiterat que
a l'Ebre "no li sobra ni una
gota d'aigua" i que actual-
ment té un problema
ecològic molt greu per la
manca de cabals. "No vull
que hi hagi cap dubte i

que ningú en vulgui treure
profit o generar confusió
per unes declaracions
que es treuen de con-
text", ha assegurat el con-
seller, en relació a unes
afirmacions del director
de l'Agència Catalana de
l'Aigua, Leonard Carcolé, fetes la setmana passada en unes jornades a Lleida.

Recoder reitera que a l’Ebre «no li
sobra ni una gota d’aigua» i que no es

poden fer més detraccions
Demana que no es treguin de context «reflexions teòriques»

Consell Comarcal de la
Terra Alta buscarà un pas
alternatiu al Pinell de Brai
per evitar el pas en un
túnel de la Via Verda on
s'han detectat movi-
ments de terres. El con-
sell ha demanat la
col·laboració del
Departament de Territori
i Sostenibilitat per analit-
zar en quines condicions
es troba el túnel del Pinell
i quines accions caldria
emprendre per evitar
qualsevol risc. El conse-
ller Recoder es va com-
prometre a facilitar per-
sonal tècnic. També es
netejarà en pocs dies els
esllavissaments que
mantenen un tram de la
Via Verda inutilitzable
entre Horta de Sant Joan
i Bot. 

Moviments de
terres a la 
Via Verda

L'ens comarcal de Baix
Ebre ha presentat l'adju-
dicació de la convocatò-
ria d'ajuts en relació amb
l'adquisició de llibres
escolars obligatoris del
segon cicle d'educació
infantil, i l'assistència a la
llar d'infants, colònies i
campaments per a l'ac-
tual curs escolar. 
En aquest sentit, el presi-
dent del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha destacat
que “aquests ajuts s'em-
marquen en l'aposta
decidida que realitza
l'ens comarcal en matè-
ria de polítiques socials i
en l'atenció a les perso-
nes”. 

Ajudes per a
llibres escolars 

El Govern manté els contactes amb la direcció de 
Cemex per minimitzar els efectes de l’ERO

No té competències per negociar l’expedient però plantejarà a l’empresa una garantia per la continuïtat de la planta

ACTUALITAT
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Recoder va declarar aquest
dilluns que no s'havien de
fer aquestes obres pel risc
de començar a extreure
llots tòxics sense que l'a-
bastiment alternatiu estigui
finalitzat. Per l'Ajuntament,
Recoder tapa ''la mala ges-
tió en les expropiacions
pendents del Pla de
Restitució'' amb ''falsos
debats'' sobre seguretat.
De fet, la Junta de porta-
veus de l'Ajuntament de Flix
ha condemnat “enèrgica-

ment” les paraules de
Recoder i demanen la seva
rectificació per la ''irrespon-
sabilitat'', afirmen, que
suposaria aturar ara les
obres, posant en perill fons
europeus que ho financen.
Les reaccions han estat
contundents. Des del
Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre, el seu presi-
dent, Jordi Jardí, ha denun-
ciat una “manca de genero-
sitat” per part de l'alcalde
de Flix, Marc Mur. Jardí ha
dit que “quan se planteja un
pla d'emergència per una
possible eventualitat és per-
què hi ha un risc”, i que l'al-
calde de Flix ha de ser cons-
cient de què “la seva actitud
està posant en risc la salut
dels veïns i veïnes de totes
les Terres de l'Ebre”.
L'alcalde de Tortosa també
ha lamentat que des d'al-
guns municipis s'estigui
"fent el joc al govern central"
en aquesta qüestió i "no es
tingui una visió global del
problema". Ferran Bel ha

tornat a recordar que si no
s'efectuen algunes obres,
com per exemple les que
han de garantir el subminis-
trament al poble de Jesús,
es posa en perill l'accés a
aigua potable a una pobla-
ció de 4.000 habitants i a
un hospital, el de la Santa

Creu, que presta servei a
tot el territori. Recordem
que Recoder, va amenaçar
aquest dilluns amb portar
l'Estat als tribunals si
comencen les obres de des-
contaminació. "Ho estem
estudiant, no puc concretar
més però és necessari

actuar". "Si hi hagués una
fuita en el procés,
Aznalcóllar ens vindrà a la
memòria", ha alertat el con-
seller, que ha recordat que
més de 720.000 persones
depenen de l'aigua de l'Ebre
aigües avall del pantà de
Flix.

L'Ajuntament de Flix
ha emès un comunicat
aquest dimarts en què
demana la rectificació
del conseller de
Territori i
Sostenibilitat, Lluís
Recoder, respecte l'a-
turada de les obres de
descontaminació de
l'embassament de la
població. 

Imatge del pantà de Flix.

Cedida

El director general de
Professorat i Personal
Docent de Centres
Públics, Alberto del Pozo, i
el director territorial
d'Ensenyament, Antoni
Martí, presidiren, acom-
panyats d'altres directius
dels Serveis Territorials,
l'homenatge als docents i
PAS de les Terres de l'Ebre
jubilats durant el curs
2011-12. L'acte de reco-
neixement, senzill i emotiu,
va permetre agrair la taca
desenvolupada durant els
anys dedicats a la docèn-
cia d'aquest grup de mes-
tres, professors i profes-
sores i personal d'adminis-
tració i serveis. Al mateix
temps, tres representants
de cadascun dels col·lec-
tius docents de primària i
secundària, van aprofitar
els seus parlaments per
reflexionar sobre el que
havia representant per a
ells tots els anys de servei
i dedicació a la formació
de generacions de xiquets
i xiquetes i joves de les
Terres de l'Ebre.

Homenatge als
jubilats docents 

de l’Ebre

Opinions disconformes al respecte de les obres de
descontaminació del pantà de Flix

Polèmica entre diversos municipis i autoritats
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Aquesta era una de les
principals reivindicacions
del municipi, el qual ha
vist com en els darrers
dos anys s'han posat en
marxa serveis com el de

rehabilitació i odontolo-
gia, evitant d'aquesta
manera, centenars de
desplaçaments al mes,
de ciutadans que en no
tenir aquests serveis a la
població, havien de viat-
jar a Deltebre o Tortosa.
Segons Andreu Martí,
alcalde de l'Ajuntament
de l'Ametlla de Mar,
“hem de valorar tot el
que els responsables
sanitaris del territori
estan fent al CAP de
l'Ametlla de Mar i no
només pels serveis que
han posat en marxa,
donat que estem con-
vençuts que eren neces-
saris i ja ens els mereixí-
em, sinó per l'època en
que ho han fet, una
època difícil, de crisi i on
les inversions i els rea-
justaments en l'apartat
de l'atenció sanitària han
estat en boca de tots. El
poble de l'Ametlla està

molt agraït per veure
que les nostres reivindi-
cacions han estat ate-
ses”.
Al servei de ginecologia
recentment encetat,
s'han d'afegir el servei

de rehabilitació ubicat en
les dependències prefa-
bricades de Ribes Altes,
el servei d'odontologia,
l'ampliació del servei de
llevadora i l'aplicació de
programes d'infermeria

diversos, mantenint la
mateixa dotació de per-
sonal, sense oblidar que
fa uns mesos es va
estrenar l'ampliació de
les instal·lacions del
CAP.

L'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar ha
valorat aquesta set-
mana molt positiva-
ment les millores que
s'han produït en el
funcionament del
CAP de l'Ametlla de
Mar i de l'Àrea Bàsica
de Salut L'Ametlla de
Mar-Perelló, coinci-
dint amb l'inici del
servei de ginecolo-
gia, el qual visitarà el
CAP de l'Ametlla set-
manalment tots els
dijous.

Era una de les principals reivindicacions del municipi.
Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat en un Ple extra-
ordinari les al·legacions a
la "Propuesta de Proyecto
de Plan Hidrológico de
cuenca en la parte espa-
ñola de la Demarcación
Hidrográfica del Ebre", un
document elaborat per la
Confederación Hidrográfica

del Ebro (CHE) que plante-
ja una proposta de cabal
mínim per al tram final de
l'Ebre molt per sota del
que reclamen els experts
per garantir la pervivència
dels ecosistemes del
Delta de l'Ebre i el futur
social i econòmic d'aques-
tes terres. Les al·lega-

cions han rebut el suport
de CiU, PSC, ERC, IC-ET i
PxC, mentre que l'únic
regidor del PP s'ha abstin-
gut. 
El document, que s'a-
dreça al Ministre
d'Agricultura, fusiona les
al·legacions presentades
per la Plataforma en

Defensa de l'Ebre (PDE) i
l'informe tècnic elaborat
pel Govern de la
Generalitat i aprovat per la
Comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres
de l'Ebre, el passat 29
d'octubre. El més rellevant
de les al·legacions rau en
el rebuig a la forquilla de
cabals que planteja la CHE
per al tram final de l'Ebre,
que les institucions, socie-
tat civil i experts conside-
ren clarament insuficient,
ja que suposa un perill per
als ecosistemes del Delta
de l'Ebre, i posa en risc el
desenvolupament econò-
mic del territori, especial-

ment en sectors clau com
l'agricultura, la pesca o l'a-
qüicultura. El text assen-
yala que aquesta proposta
de cabals està poc justifi-
cada tècnicament i no
està basada en criteris de
sostenibilitat ambiental.
Les al·legacions demanen
a la CHE que es revisin
aspectes com l'estat
ecològic d'algunes mas-
ses d'aigua, els criteris de
gestió dels aqüífers, les
reserves estratègiques de
cabals per a nous rega-
dius, i  la gestió dels sedi-
ments per evitar la regres-
sió del Delta, entre d’al-
tres. 

L’Ajuntament de Tortosa aprova les
al.legacions del Pla Hidrològic 

de Conca de l’Ebre
El document fusiona les al.legacions que s’han fet

Transcorregudes unes
setmanes des de la finalit-
zació de l'edició 2012
d'Ebreokasió, la fira del
vehicle d'ocasió, Fira
Tortosa ha presentat un
balanç força positiu, amb
un manteniment del
número de vehicles
venuts així com de xifra
de negoci. En la passada
edició es van vendre 27
vehicles, un més que
l'any passat, mentre que
el volum de negoci va
superar els 230.000
euros. El preu mitjà del
vehicle venut es va situar
en els 8.865 euros. El
president de Fira Tortosa i
regidor de Promoció,
Emili Lehmann, ha fet una
valoració optimista de la
passada edició de la fira.

27 vehicles venuts 
a l’edició 2012
d’Ebreokasió

El president del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre, Jordi Jardí, ha con-
firmat que d'acord amb el
calendari previst, aquest
mes de desembre les
obres de la nau de la plan-
ta de triatge i valorització
de residus municipals, que
l'ens comarcal està cons-
truint al polígon industrial
del Molló, estaran total-
ment enllestides. Es tracta
d'una planta que es con-
vertirà en la primera activi-
tat industrial que s'implanta
al polígon industrial, situat
entre els municipis de
Móra la Nova i Tivissa, i
que vol esdevenir en un
referent al sud de
Catalunya.

Nova planta al
polígon industrial

del Molló 

L’Ajuntament de l’Ametlla de Mar valora molt
positivament les millores al CAP

Coincidint amb l’època dels reajustaments i la crisi

ACTUALITAT
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A més dels sindicats,
col·lectius de mestres,
professionals sanitaris, i
també activistes del
moviment 15M van parti-
cipar en la marxa. 
Fonts policials van xifrar

en 1.300 persones la
participació, mentre que
els sindicats ho van ele-
var fins a les més de
2.000.
De fet, els tres sindicats
han coincidit a valorar
que la vaga ha tingut
més seguiment que la
del passat 29 de març
cosa que atribueixen a
un major conscienciació
per part de la ciutadania
de la situació econòmica
i social que ens envolta.
Com a xifres, el 6,2 per
cent dels treballadors de
l'Ajuntament de Tortosa i
de les societats munici-
pals va seguir la jornada
de vaga. En l'anterior, el
passat 29 de març, va
ser un 17,4% dels treba-
lladors de l'Ajuntament i
de les empreses munici-
pals de Tortosa, els que
van secundar la crida
sindical. 
A banda, la Policia Local
no va tenir constància
d'incidents, més enllà de
la crema de pneumàtics

que dimecres al matí
impedia l'accés al
Polígon Industrial Baix
Ebre entre les 5 i les 9
del matí, aproximada-
ment, quan els Bombers
i els serveis municipals
netejaven la calçada i
deixaven lliures els

accessos. 
A nivell general, el direc-
tor general de Relacions
Laborals i Qualitat en el
Treball, Ramon Bonastre,
ha xifrat en un 24,7% el
seguiment de la vaga
entre els treballadors de
la Generalitat, el 21% a

l'administració local, el
30,62 a l'administració
central i el 16,4% al sec-
tor empresarial privat.
La mitjana del seguiment
de la vaga al sector
públic i privat amb dades
de les cinc de la tarda
era del 17,1%. 

Més de 1500 persones es manifesten 
a Tortosa amb un to reivindicatiu

Més de 1.500 perso-
nes es van manifestar
dimecres a la tarde
pel centre de Tortosa
en una mobilització
amb un to reivindicatiu
però sense cap inci-
dent. Els sindicats
encapçalaven la mani-
festació que sortia-
puntualment a les sis
de la tarda de la plaça
del Carrilet, i que va
recorrer els carrers
del centre de la ciutat
fins a la plaça
Barcelona on es va lle-
gir un manifest en
contra de les retalla-
des.

La marxa va transcórrer sense cap incident pels carrers de la ciutat

Els sindicats asseguren que la jornada va tenir un seguiment superior a la del passat 29 de març

REDACCIÓ

L'Institut Català de les
Dones (ICD) i la Diputació
de Tarragona organitzen
la segona quinzena de
novembre sessions de
formació adreçades a les
dones que volen empren-
dre de les poblacions
d'Amposta, Flix, La
Sènia, Roquetes,
Tortosa, Santa Bàrbara, i
Móra la Nova.
La iniciativa s'emmarca
en un programa formatiu
que es va iniciar el mes
de juny que té per objec-
tiu fomentar l'emprene-
doria femenina a les
comarques del Camp de
Tarragona i de les Terres
de l'Ebre.
Aquest programa preveu
que al llarg de l'any 2012
es realitzin sessions de
formació a les Terres de
l'Ebre i l'any vinent a les

comarques del Camp de
Tarragona. 
A nivell comarcal ja han
tingut lloc sessions al
Montsià, la Terra Alta, i al
Baix Ebre.
El projecte formatiu con-
sisteix en sessions de
dues hores de durada en
les quals personal espe-
cialitzat en ocupació,
empresa i gènere de les
administracions implica-
des ofereix informació
d'utilitat per a les dones
que es plantegen
emprendre.
La formació inclou la pre-
sentació d'un cas d'em-
prenedora local que hagi
desenvolupat el seu pro-
jecte amb èxit, així com
una dinàmica de grup per
intercanviar idees, expe-
riències i crear treball en
xarxa i generar sinèrgies.

L’Institut Català de les Dones ofereix formació 
a les dones que volen empendre

Els propers cursos tindran lloc a Amposta, Flix, La Sènia, Roquetes, Tortosa...

El Parc Natural del Delta de
l'Ebre, del Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural, participa a la
17a edició de la
Setmana de la Ciència a
Catalunya que se celebra
del 16 al 25 de novem-
bre. Durant l'SC12 se
celebren centenars d'ac-
tivitats de divulgació
científica a diverses loca-
litats catalanes.
Jornades de portes ober-
tes, exposicions, xerra-
des, jocs, tallers cientí-
fics, etc.
Els temes centrals de l'e-
dició d'enguany són l'e-
nergia sostenible, la neu-
rociència i l'envelliment
actiu amb motiu de la
celebració, aquest
2012, de l'Any
Internacional de l'Energia
Sostenible per a Tothom,
l'Any Europeu per a
l'Envelliment Actiu i l'Any
de la Neurociència.

El Delta de
l’Ebre, a la

Setmana de
la Ciència

Els alumnes dels insti-
tuts d'Amposta que
estiguin a punt de ser
expulsats per acumula-
ció de faltes disciplinà-
ries podran evitar el
càstig a canvi d'efec-
tuar de treballs socials
en les seves tardes lliu-
res. El Grup Pere
Mata, Creu Roja,
Càritas i Fussmont -
que gestiona la
residència d'avis- han
signat aquest dilluns al
migdia un conveni per
posar en marxa el pro-
jecte 'No et facis fora'.
Basada en una expe-
riència similar que es
du a terme a l'Escala
(Baix Emporda), els
alumnes fan tasques
de suport als dos cen-
tres sempre amb la
tutorització per part de
l'Institut, i del propi
centre on realitzen
aquests treballs i hi
dediquen les tardes de
dimecres i de diven-
dres, que són les que
són lliures per a tots
els alumnes dels insti-
tuts.

«No et 
facis fora»

ACTUALITAT
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Aquest passat dimarts
tenia lloc l'inauguració del
bosc que s'ha plantat a
Horta de Sant Joan
(Tarragona) en memòria
dels bombers que van
morir durant els treballs
d'extinció de l'incendi que
va tenir lloc a l'estiu de
2009. La  iniciativa ha anat
a càrrec del Fons Nacional
Jueu, i segons va explicar
el seu responsable a
Espanya, Laurence
Franks, a  l'acte oficial d'i-
nauguració assistiran
familiars i autoritats, entre
les quals el president de
la Generalitat, Artur Mas,
els consellers Felip Puig
(Interior) i Josep Maria

Pelegrí (Agricultura). En
total, el projecte preveu la
plantació 10.000 arbres,
5.000 a la zona que va
resultar calcinada pel foc
d'Horta de Sant Joan, i
altres 5.000 en la localitat
israeliana de Yattir, en ple
desert de Néguev.
D'aquesta manera es  vol
homenatjar als cinc bom-
bers del Grup d'Actuacions

Forestals (Graf) de Lleida
que van morir després de
ser envoltats per les fla-

mes en les tasques d'extin-
ció de l'incendi forestal que
va tenir lloc a l'estiu de
2009. La idea va sorgir
poc després dels fets,
seguint la tradició a Israel
d'homenatjar a personali-
tats plantant arbredes, on
hi ha per exemple boscos
d'homenatge al magistrat
Baltasar Garzón, a l'expre-
sident de la Generalitat

Jordi Pujol i a la periodista
Pilar Rahola. El bosc
d'Horta s'ha dividit en dues

zones, una primera on es
plantaran 500 arbres i es
descobrirà la placa esmen-
tada i una segona àrea, de
majors dimensions i a l'in-
terior de la zona cremada,
amb 4.500 arbres més. El
projecte de l'entitat es
completa amb l'adequació
d'una àrea de lleure al
Mirador dels Ports, un punt
de la pista forestal en
direcció  a l'àrea de la
Franqueta on es va erigir
un monòlit en record als
cinc bombers de la unitat
GRAF Lleida morts el juliol
de 2009. Aquesta àrea de
lleure disposa de bancs,
una zona de jocs, i una
font.

Cicle de pel·lícules que pretén acostar el cinema als alumnes de primària i secundària de Catalunya

Les «Deesses» de Besolí a Deltebre

L'associació nuclear Ascó-
Vandellòs (ANAV), empresa
de les elèctriques Endesa i
Iberdrola propietària de les
tres nuclears catalanes, inver-
tirà un mínim de 100 milions
d'euros fins a l'any 2016 per
executar les mesures imposa-
des al pla Fukushima. Un pla
aprovat pel Consell de
Seguretat Nuclear (CSN) que
determina quines accions
s'han de realitzat a curt, mitjà
i llarg termini per millorar sen-
siblement els marges de
seguretat arran del desastre
nuclear japonès. L'ANAV
encara ha de pressupostar el
cost global de totes les mesu-

res imposades, que de ben
segur superarà finalment la
xifra anunciada. La primera
de les inversions previstes
serà la compra d'equips elèc-
trics portàtils capaços d'ofe-
rir un subministrament elèctri-
ca immediat en cas d'e-
mergència. En termes gene-
rals, es tracta de mesures de
millora dels marges de segu-
retat en cas de desastres
naturals (terratrèmols i inun-
dacions),mesures per evitar
la pèrdua dels sistemes de
seguretat(sobretot la garantia
del fluid elèctric) i mesures
per millorar la gestió davant
un accident nuclear. 

Pla Nuclear: Fukushima a Catalunya

Una ciclista moria aquest
passat dimarts la nit, en
un xoc contra un cotxe a
Deltebre (Baix Ebre),
segons informava el
Servei Català de Trànsit.
L'accident es produía, per
causes que s’estan inves-
tigant, poc després de
dos quarts de set del ves-
pre al quilòmetre 13 de la

carretera TV-3454. El
sinistre no va afectar el
trànsit. Fins al lloc s'hi
van desplaçar quatre
patrulles dels Mossos
d'Esquadra, dues dota-
cions dels Bombers de la
Generalitat i dues
ambulàncies del Sistema
d'Emergències Mèdiques
(SEM).

Mor una ciclista en un xoc
contra un cotxe

Es farà es farà del 12 al 21
de novembre a cinemes de
Barcelona, l'Hospitalet de
Llobregat, Mataró, Sabadell,
Móra d'Ebre, Manresa, Olot,
Puigcerdà, Tremp, Lleida,
Tarragona i Cambrils. Les
set produccions catalanes
que s'hi podran veure són:
Oblidant Nonot, Los pasos
dobles, Eva, Els nens salvat-
ges, Blog, La maleta mexica-
na i Floquet de Neu. Per
implicar més als alumnes en
el procés del projecte, la
imatge del cicle ha estat dis-
senyada per un grup de bat-
xillerat artístic de l'Institut
Castell d'Estela d'Amer i el
tràiler, que es passarà a l'ini-
ci de cada projecció, per
exalumnes de de l'escola
Bordils. És previst que hi par-
ticipin més de 1.400 alum-
nes de 22 escoles. Els cine-
mes que acolliran el cicle
projectaran una pel·lícula diri-
gida als alumnes de les esco-
les participants en aquest
cicle. A l'inici de cada
pel·lícula, un dels membres

de l'equip de la pel·lícula i un
pedagog faran una breu
introducció sobre un tema
concret del film, com ara el
muntatge, el guió, la fotogra-
fia, etc. per animar els alum-
nes a atendre i entendre el
que estan visualitzant. En
finalitzar el passi, hi ha haurà
un col·loqui en què els alum-
nes podran donar la seva
opinió i contrastar amb l'es-

pecialista els seus punts de
vista. Per últim, a l'escola,
els professors disposaran
d'unes fitxes didàctiques per
poder continuar treballant els
diferents temes tractats
durant la projecció.  Es va
posar en marxa l'abril del
2011 amb l'objectiu d'asso-
ciar el cinema català amb
una imatge de prestigi i de
difondre'l per tot el territori.

Durant cinc dies, especta-
dors de nou ciutats de
Catalunya van poder gaudir
de la projecció de cinc
pel·lícules amb èxit a festi-
vals internacionals de cine-
ma i de cinc pel.lícules amb
èxit a les taquilles. Aquest
cicle va fer augmentar una
162% la mitjana d'especta-
dors a la sales on es van pro-
jectar els diferents films.

«De la pissarra, a la pantalla»

El cicle "Catalunya
Cinema, de la pissarra
a la pantalla" pretén
acostar el cinema als
alumnes de primària i
secundària de
Catalunya . 

Horta de Sant Joan recorda 
el fatídic incendi, tres anys després

Es preveu plantar 10.000 arbres en memòria dels cinc bombers que hi van morir

ACTUALITAT

REDACCIO

La SEM Ramon Calvo
acollirà a partir d'aquest
divendres "Deesses" una
exposició de pintura de
l'artista i il·lustradora Ester
Besolí. Deesses surt per
dos motius: la recerca d'un
fill propi i l'altra, l'estudi de
la veneració a la dona
verge, en les religions
actuals, com a dona
perfecta. Això va portar a
l’artista a establir una
comparativa amb les
antigues religions que
veneraven antigues
Deesses, fèrtils,
productives, orgulloses i
fortes. Representants de la

terra, la natura i el astres.
Deesses consta de
quadres pintats a l'oli sobre
tela de diferent format,
d'altres pintats a l'oli sobre
pasta de paper i una
cololecció de dibuixos
sobre paper fets amb
tècnica mixta, amb 3
formats diferents. Fa molt
temps, en excavacions, es
van trobar unes figures
petites en forma de dona,
amb els pits grans i la
panxa rodona, com si
estesen embarassades.
Aquesta exposició es
podrà visitar fins al 2 de
desembre, de 18 a 20 h.

L' Associació d'Amigues i Amics d'UNESCO Tortosa  pre-
senta la 6a. convocatòria del Premi Federico Mayor
Zaragoza “De súbdits a ciutadans / de súbdites a ciuta-
danes”. Fins al 31 de gener del 2013. 

Actualitat

Amb  aquest acte es segueix una 
tradició que es fa a Israel d’homenatjar a

personalitats plantant arbrades

El proper dissabte 17 de
novembre es presenta el lli-
bre Gerard Vergés i
Príncep, a les 18.30 hores,
a la sala gran del teatre
auditori Felip Pedrell de
Tortosa. Un recull biogràfic
del gran poeta tortosí, del
qual és autor el professor
Emigdi Subirats i Sebastià.
Hi prendran part: l’Alcalde
de Tortosa, Ferran Bel,  el
propi poeta, Gerard Vergés
i Príncep, Dolors Queralt,

presidenta d'Òmnium
Cultural a les Terres de
l'Ebre, Emigdi Subirats,
escriptor i autor d'aquesta
obra, Xavier Garcia, perio-
dista, Manel Ollé, professor
de català i escriptor i un
representant de l'editorial
Onada de Benicarló .
Tambéhi haurà l'actuació
de la coral de la facultat de
Farmàcia de la Universitat
de Barcelona que interpre-
tarà un poema de Vergés.

Recull biogràfic sobre Vergés
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

No seria just no recordar que
el Figueres, un bon equip a la
categoria que de ben segur
tirarà per amunt a la taula, va
tenir també les seues oca-

sions i que va merèixer, com a
mínim, l’empat. Tots dos
equips en van gaudir en una
confrontació que en determi-
nats moments va ser massa
allargada, en un camp que ho
propicia perquè així sigui. Això
va suposar que el partit es
trenquès i que hi hagués
anada i tornada. Tenia ritme i,
d’aquesta forma, arribades a
les dues àrees. 
El que més costa digerir, en el
desplaçament més dur (per la
distància) de la temporada,
fou que quan tan s’havia
remat, quan s’havia anat per
davant en el marcador, es va
escapar un punt, que hagués
estat just per als dos. I va ser

en un minut quan només en
mancaven dos per al final.
Dues jugades gairebé segui-
des van propiciar els gols de
Teixi i de Pol. Fou el 2-1 i un
cop dur per a la llarga tornada
de punta a punta del país
català. La Rapitenca rebrà diu-
menge el Vilafranca (12 h), un

equip en hores baixes. S’ha de
refer. Tornen Javi Ramos,
Ortega i Felipe. Podria debu-
tar el nou fitxatge, Miguel
Pérez, central procedent del
Villaralbo, equip de Zamora en
el que també va jugar
Zambranos. Alexis és dubte.
Cristian és baixa segura. 

Un minut maleït

La Rapitenca, amb les
baixes de Javi Ramos,
Ortega, Cristian, Felipe i
Alexis va visitar diumenge
l’estadi de Vilatenim, de la
UE Figueres. Va ser un
partit en el que, malgrat
la limitació d’efectius, l’e-
quip va respondre. El duel
fou obert, amb ritme i
alternatives, i també amb
nombroses ocasions. Els
rapitencs van avançar-se
amb un gran gol de
Ferran. L’exjugador de la
Cava va rebre una passa-
da interior de Yélamos i,
ja dins l’àrea, va fer un
retall i va batre, amb la
seua cama dreta, el por-
ter del Figueres amb un
xut que va col.locar la
pilota al pal llarg. La
Rapitenca no va senten-
ciar, quan va poder, i va
pagar-ho (2-1). 

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca guanyava però, en un minut (87’), el Figueres va remuntar

M.V.

Ferran, amb un gran gol, va obrir el marcador a Figueres.

Canal TE

Diumenge passat, el Tortosa
va rebre el Gandesa, 33 anys
després. 33 anys que donen
per a molt i també per trobar si-
milituds entre aquella època i
l’actual. A finals dels 70, el Tor-
tosa estava a la Primera regio-
nal després de baixar de la Ter-
cera divisió i, posteriorment, de
la Preferent. Eren anys compli-
cats, en l’aspecte econòmic.
També en el directiu. El club
passava un moment delicat. La
primera plantilla estava forma-
da per jugadors bàsicament
dels planters, amb alguns re-
forços i amb un veterà llegen-
dari com a capità que cremava
els darrers cartutxos en la seua
brillant trajectòria: Ramon Des-
carrega. El pare de tot l’equip.

No era un bon moment. Al
camp anava poca gent. El Tor-
tosa sortia golejat de la Sénia
(4-1) i també perdia a casa amb
el Santa Bàrbara (1-2). L’am-
bient era fred. Se sentia parlar,
per als més joves, de que el
Tortosa havia jugat mitiques eli-
minatòries de Copa, amb el
camp ple a vessar, contra el
Salamanca. Que hi havia un
equip professional amb juga-
dors que del Tortosa marxaven
a clubs de Primera divisió. 

I la veritat és que tot això,
amb l’equip a la Primera regio-
nal, semblava que quedava per
a la història, molt lluny.

Fins que va arribar a la pre-
sidència Joan Vidal (any 80) i
ell, amb un grup directiu entu-
siasta, va redreçar la situació.
Persones que van donar-ho tot,
amb sentiment i il.lusió. Quins
anys! Dos ascensos seguits i un
ambient que no crec que es tor-
ni a veure!. Can Vidalet, Pui-
greig... el darrer partit d’ascens
amb el Manresa...  

Han passat tres décades. I el
Tortosa torna a viure un mo-
ment delicat. No sé si tant com
el que he narrat a l’inici. Però ho
és. L’ambient torna a ser fred. I
hi ha neguit a la directiva per-
què la gestió esportiva torna a
quedar en evidència. Un soci
dels més veterans deia diumen-
ge que “potser se sanejarà el
club, però l’any que ve jugarem
amb el Campredó”. S’entén que
l’estat econòmic és prioritari i
que s’intenta rebaixar el déficit.
Però també cal pensar en al-
tres qüestions. No sé si aparei-
xerà un altre Joan Vidal. Ho veig
dificil a hores d’ara. 

Per tant, el futur no es pre-
veu fàcil. 

33 anys més tard

L’opinió de Michel

L’Amposta s’estrena a casa mentre l’Ascó, líder, va perdre al camp del cuer

Andreu Pàez
xiularà un partit
de la Champions

League juvenil

Cara i creu
DIMECRESPRIMERA CATALANA

L’àrbitre de l’Aldea, del comitè
tècnic ebrenc, Andreu Páez,
xiularà el dimecres de la setma-
na vinent, el partit de la Cham-
pions League juvenil, FC Barce-
lona-Wolfsburg. Estarà assistit
per Víctor Grau i Carlos Colomi-
nes. El quart àrbitre serà Albert
Pinyol. El partit es transmetrà
per Canal Barça i per Es-
ports3, a les 17.45 h.

Cara i creu per als dos
equips ebrencs de la Primera
catalana, en la jornada passa-
da. L’Ascó, líder, va perdre el
primer partit al camp del
cuer, el Valls, equip que no ha-
via guanyat fins diumenge. Va
ser un partit trampa per als
asconencs que no van saber
adaptar-se i que no van saber
aprofitar el seu domini per do-
blegar el dispositiu defensiu
local. Els asconencs que, mal-
grat tot van tenir ocasions,
van estar espesos mentre
que el Valls, multiplicat en de-
fensa, va tenir, a més, encert.
L’Ascó s’haurà de refer diu-
menge (12 h) contra el Sants. 

L’Amposta, per la seua
part, va guanyar el primer
partit a casa. Era important i
l’equip va jugar amb respon-
sabilitat i compromís. Va ma-
durar, tot i que encara ha de
fer-ho més. Gustavo, amb un

gran gol, després d’una as-
sistència de Dani Fatsini, Xavi
Anell, completant una jugada
de Dani Bel, i Cristian, que de-
butava, van marcar. Però
quan tot semblava decidit,
amb el 3-0, l’Andorra es va
posar dins del partit en dues
accions a pilota aturada. Va

faltar, en aquell moment, més
sobrietat. Albert Arnau, Sergi
i Becerra (sancionat amb qua-
tre partits) van ser baixa. 

S’ha fet recurs per la san-
ció del davanter ampostí. L’e-
quip visita diumenge el Gui-
nardó, per jugar contra el
Martinenc (12 h).

La repercussió mediàtica ha estat espectacular

S’estrena la samarreta
JOVENTUT ESPORTIVA FLIX

La Joventut Esportiva va pre-
sentar diumenge abans del par-
tit contra l’Atlas (a les dependè-
nicies del club a l’estadi) la seva
nova equipació, amb l'estelada
i el logotip de l'Assemblea
Nacional Catalana (ACN)
estampats, i va estrenar-la,
convertint-se en el primer club
de futbol que llueix en partit ofi-
cial la bandera independentista
de Catalunya. La presentació
va comptar amb la presència
de membres de l’ANC, a la que
la Joventut Esportiva Flix s’hi ha
adherit. Posteriorment, es va
fer una cerimònia, ja sobre la

gespa, amb la lectura d’un
manifest. Tot això també amb
la bandera estelada gegant
que els Dracs Supporters
Palau Blaugrana van cedir per
l’ocasió al club flixenc i que es
va estendre al centre central
del camp. Tot plegat, un gran
moment per al Flix, líder quan
va pujar la lliga passada i amb
una iniciativa en favor de la
independència que ha tingut
una repecussió mediàtica
espectacular. D’altra banda, dir
que també va haver-hi un emo-
tiu suport a Riera, jugador lesio-
nat.  FOTO: Pau Folqué/JE Flix

Javi Pecas ha estat
baixa. La Rapitenca ha
fitxat al defensa central

Miguel Pérez,
procedent del

Villaralbo (Zamora)

Fitxatge

Gustavo, amb un gran gol, va fer l’1-0, diumenge.
Canal TE
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El R. Bítem va vèncer el Catllar i ja s’enlaira a la taula (2-1). Es el
segon triomf seguit, el que li feia falta per impulsar-se. 

Els gols van ser al primer temps. L’1-0 va fer-lo Jota arran d’una
volea impressionant des de fora de l’àrea buscant i trobant el pal
llarg. El Catllar empatava a la sortida d’un córner. I era Marc Alegre
qui s’estrenava amb el R. Bítem, com a golejador, amb un altre gol
espectacular. A la represa, el partit va tendir a travar-se. El R. Bí-
tem va tenir ofici per llegir-lo i no li va passar com en altres jorna-
des. Va saber buscar la pausa i que el duel no fos amb moltes ana-
des i tornades. I va obtenir un triomf treballat contra “un equip
experimentat i que va fer una bona imatge”. 

El R. Bítem ja troba el camí i
s’impulsa amb el segon triomf seguit

CONTRA EL CATLLAR (2-1)

El Roquetenc rebia el Vilaseca, un dels equips que a priori ha d’estar a
la part alta de la taula. Per tant, un empat no hagués estat un mal re-
sultat. Però finalment si que va ser-ho. El Roquetenc guanyava 3-0 a
manca de deu minuts. Va deixar escapar el triomf en un final de partit
per analitzar. Els de Talarn van començar bé, molt posats i amb bona
actitud. I sent efectius. La bona feina va tenir reflex amb els gols d’A-
leix i de Mario (18’ i 2-0). I van seguir molt compromesos establint Ka-
zu el 3-0 ja a la represa. Però, a partir d’aquell instant, inconscientment,
es van anar fent enrera i el Vilaseca va guanyar metres. I en en els da-
rrers minuts va aconseguir una remuntada èpica que va fer mal als lo-
cals. Si, perquè podia ser un tercer triomf seguit que hagués impulsat. 

El Roquetenc deixa 
escapar dos punts

GUANYAVA 3-0 AL MINUT 80

El Catalònia va guanyar el SP i SP, obtenint un triomf amb doble valor
contra un equip de la seua lliga (3-1). Quim, Toni i Eugeni van encarri-
lar el triomf dels jesusencs que es van posar amb el 3-0 a còpia de
treball, actitud i intensitat. Són les claus d’un conjunt que està adap-
tant-se i que, jornada a jornada, es va consolidant. A més, fou impor-
tant sumar els punts contra un rival directe, en un d’aquells partits en
els que no es pot perdonar i menys a casa, on l’equip s’ha de fer fort
i on ja s’han escapat punts contra equips de la part baixa. 

El SP i SP va marcar el seu gol en els darrers minuts. El Cata,
afiançat, va saber resoldre una confrontació en el que la millor lectu-
ra fou la victòria i que l’equip progressa. 

El Cata es va consolidant,
setmana a setmana

TRIOMF AMB DOBLE VALOR, CONTRA EL SP I SP

L’Ampolla va guanyar al camp
del Salou (1-3). Un triomf im-
portant perquè és el segon se-
guit i perquè representa un salt
en tots els sentits, en el classi-
ficatori, en l’anímic i també per
a seguir madurant.

Ivan feia el 0-1 al primer
temps mentre que el rapitenc
Pere aconseguia el 0-2, ja a la

represa. L’Ampolla va seguir
molt ben posada i va poder
contrarrestar els intents deses-
perats del Salou. Fins que va
arribar el penal al minut 82.
Amb l’1-2, no va haver-hi temps
per als patiments. L’equip de
Cotaina s’està adaptant i ja té
més ofici a la categoria. En un
moment de dubtes, va saber

sortir-se’n sentenciant amb el
gol de Brigi (1-3).

Miquel Cotaina, tècnic de
l’Ampolla, manifestava que
“vam fer un pas endavant im-
portant perquè jugàvem contra
un equip de la nostra lliga i per-
què l’equip es nota que ja va
agafant el ritme a la categoria.
Va costar al principi però poc a

poc es va adaptant. Va jugar
amb molta serietat defensiva i
una jornada més amb molt bo-
na actitud. Hem de continuar
així”. L’Ampolla rebrà diumen-
ge (16 h) el Jesús i Maria. Dani
i Pere seran baixa per sanció
després de veure la targeta
diumenge a Salou. 

L’Ampolla creix
A SALOU (1-3)

El Jesús i Maria visitava el cuer, el
Calafell. Va ser un partit trampa (2-
0). No va jugar amb la intensitat
habitual i va pagar-ho. A més,
l’absència de Sebas va acusar-se.
L’equip no va tenir la seua energia
i quan va voler reaccionar ja no va
poder. El Calafell, tancat darrera,
va saber aprofitar les seues oca-

sions a la represa i va decidir amb
el 2-0. Tot i acabar amb nou, va
mantenir l’avantatge. Partit per
oblidar. Pedra ha causat baixa. El
rendiment no era l’esperat. No
obstant, des del club agraeixen el
seu excel.lent comportament du-
rant el temps que ha portat la sa-
marreta vermella i blanca.

Primera derrota del Jesús i Maria, al
camp del cuer, el Calafell

PEDRA CAUSA BAIXA DEL CLUB DE L’AUBE

Gol de Joan Fontanet. Era el 0-2 al minut 12 de la primera meitat.

CANAL TE

Va ser una de les sorpreses de la jornada. El Cunit, un dels cuers, va
guanyar al camp de l’Alcanar, un dels equips capdavanters del grup
(0-1). Segons Alfons Royo, tècnic canareu, “la veritat és que és increi-
ble. Ells van marcar gairebé sense xutar. El seu gol va venir en un tret
molt llunyà que va sorpendre a Marc. Després, es van dedicar a de-
fensar i no van sortir del darrera. I va ser un atac i gol nostre, amb
nombroses ocasions, però sense encert en els darrers metres. Es
d’aquells partits que sembla mentida que acabes perdent. Que no
tens explicació, que s’ha de veure. Però s’ha d’acceptar i seguir”.

L’Alcanar cau contra un dels cuers,
a casa: “increible però cert”

CONTRA EL CUNIT 0-1

El Gandesa va guanyar al camp
del Tortosa, on va tornar 33
anys després (3-4). Va ser el
triomf que li mancava per a po-
der complementar els que ha
aconseguit a casa.

D’entrada, els gandesans van
ser fidels a un plantejament que
saben executar i que la tempora-
da els va donar bons resultats
com a visitants. Ben replegats,
esperaven al Tortosa al seu
camp i, quan robaven la pilota,
posaven la maquinària per con-
traatar amb la qualitat dels seus

migcampistes i la velocitat de
Cristian. Així, als dotze minuts,
els gandesans ja guanyaven 0-2,
accions de Cristian per l’esque-
rra, a la primera la pilota rebota
en Borull i en la segona, Joan, al
segon pal, la culmina. 

Fins al descans, control del
partit visitant davant d’un Torto-
sa desordenat i fora de contex-
te. L’equip reflectia que no es
troba còmode, sense convenci-
ment. Defensa avançada, però
sense la pressió necessària a la
zona ampla. I dificultats. Tot i ai-

xí va gaudir de dues opcions,
una de Joel i una altra d’Alex.

A la represa, al primer minut,
els locals seguien fora de partit i
Gumiel va trencar la defensa
amb una passada genial. Genís
va marcar el 0-3. El gol, parado-
xalment, va fer mal al Gandesa
que es va fer enrera i es va co-
modar, sense la mateixa intensi-
tat del primer temps. El Tortosa,
ja sent directe, va gaudir de les
primeres arribades fent Alex Ac-
censi l’1-3. El partit es va equili-
brar. El Gandesa va recomposar-

se i semblava que sentenciava
arran d’un penal innocent que
Gumi va transformar amb l’1-4.
Però va tornar a fer-se enrera i el
Tortosa, totalment directe, va
assetjar i va gaudir d’ocasions,
reduint distàncies amb els gols
d’Amaré i de Borrull. I, en temps
afegit, va poder empatar. Al final
3-4. Temps de reflexió per un
Tortosa que veu com el nou pro-
jecte no funciona. El Gandesa fa
un salt de qualitat. 

La reacció arriba tard
El Gandesa, ben posat, va avançar-se amb el 0-3 i amb l’1-4, però va acabar sofrint

EL TORTOSA EVIDÈNCIA EL SEU ESTAT EN UN PRIMER TEMPS PER OBLIDAR

La Cava va guanyar al camp
del Roda de Berà (1-2) i, d’a-
questa forma, es fa fort en el
liderat. L’equip de Santi Forné
està demostrant una fortalesa
defensiva que feia tempora-
des que no tenia el conjunt
blanciblau. Fins al moment és
així. Josué, a la porteria, posa

la resta. Amb aquests paràme-
tres, la Cava va batre a un Ro-
da que no havia rebut cap gol
a casa. I va fer-ho sense fisu-
res darrera, tapant el joc di-
recte del conjunt local i deci-
dint a la represa amb els gols
de Ruibal i de Chicho (59 i 83). 

El Roda marcava el seu gol

en temps afegit. Al final, 1-2.
Tres punts i la Cava més líder,
disputades deu jornades. 

Aleix Ferré, directiu del CD

la Cava, dilluns a Canal TE,
manifestava que “l’equip està
en el bon camí. Va fer una bo-
na sensació a Roda de Berà.
Va estar ben posat defensiva-
ment i és que en aquest sentit
està molt ferm, amb Josué,
que és un gran porter, darre-
ra. L’actitud és bona, així com
l’ambient. Hi ha compromís i
molta motivació, i també il.lu-
sió per poder seguir en la ma-
teixa línia. Es aviat encara,
però la il.lusió és poder seguir
a la part alta de la taula”. 

El Club Deportiu la Cava 
es fa fort com a líder

VA GUANYAR A RODA DE BERÀ (1-2)

Líder en solitari, rebrà
diumenge a la 

UE R. Bítem (17 h), en el
derbi. Els de Santi no han

rebut cap gol a casa.

Derbi

Amb un joc directe, el
Tortosa va gaudir de les

millors opcions i va poder
empatar en temps afegit

3-4

L’Ampolla rebrà
diumenge el 

Jesús i Maria (16 h)

Un altre derbi
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El Flix, en una jornada història (plana 10), va guanyar l’Atlas (3-2) en un
partit complicat pel líder perquè va tenir davant un rival molt incòmode,
que va treballar amb molta intensitat i que va estar a punt de sorpendre.
Li va faltar més atenció en les accions a pilota aturada. Marc va fer-l’1-0.
Ismail va empatar i després va ser Albert qui va marcar el 2-1. John, amb
un gran gol, aprofitant un rebuig del porter visitant, va restablir l’empat
fins que el pichichi Jacob va decidir a la sortida d’un córner (73’). 

El Flix pateix però Jacob decideix

L’ATLAS, UN RIVAL MOLT INCÒMODE

El Deltebre va vèncer l’Ametlla (3-0) en un partit que, segons Baltasar
Capera, tècnic local, “va ser molt distret. Ens vam enfrontar a un bon
equip, que em va agradar. Del millor que he vist fins ara perquè va ju-
gar a futbol i va deixar fer-ho. La diferència és que nosaltres, que a ca-
sa ens adaptem bé fins al moment, vam tenir efectivitat i ells van tro-
bar-se amb René, que va estar molt encertat”. Narcís Fabra (2), jugador
inspirat, i Chacon van marcar. L’Ametlla veu frenada la seua línia ascen-
dent de les darreres jornades. D’altra banda, el Tivenys va guanyar el
Campredó en un duel amb doble valor de punts (4-1). Segueix cuer
però ja més prop dels rival que el precedeixen a la taula. Jaume va
avançar el Campredó però els locals, a la represa, van remuntar a tra-
vés de J. Miquel i de Robert (3) (1 de penal). Pau va tornar a jugar. 

El Deltebre, solvent a casa

BONA IMATGE VISITANT PERÒ MÉS ENCERT LOCAL

GRAN VICTÒRIA, A CAMARLES. SEGUEIX COLIDER

El Móra la Nova va guanyar el
Pinell (2-0). D’aquesta forma, els
pinellans van veure frenada la
seua ratxa de les darreres sis
jornades.
Va ser un partit igualat en el que
els morencs van avançar-se
arran d’un penal que el ‘màgic’
Andreu va saber provocar. Es
podia xiular com la moviola de
Canal TE va demostrar dimarts.
Amb l’1-0 el partit, jugat amb
molta intensitat, fou ferotge pel
seu ritme. El col.legiat, potser
un xic permisiu, no va saber
intervenir i la temperatura del
duel va pujar. El Pinell va entrar
en situació en els darrers deu

minuts del primer acte, amb
dues ocasions clares per empa-
tar. A la represa, d’entrada, el
Pinell, que va arriscar, va tenir
diverses possibilitats. Però
sense encert. I a mesura que
avançava el partit, el Móra, que
va fer un molt bon treball, va ser
fort en defensa. Amb el partit
fracturat, amb anada i tornada,
el Móra la Nova sentenciaria (el
Pinell ja jugava amb deu i deixa-
va molt espais) amb el gol de
Raül. 2-0. Triomf treballat dels
d’Ambròs tenen més equilibri
classificatori i que demà reben
el líder Flix. El partit a Camarles
es va tornar a ajornar.

El Móra frena la ratxa d’El Pinell
Magi, de penal, i Raül, a darrera hora, van decidir el triomf dels d’Ambròs. Demà rebran el líder Flix.

TERCERA CATALANA. DIMECRES ES VA TORNAR A SUSPENDRE EL CAMARLES-M.NOVA

Quatre de la tarda de diumenge. Xiula l’inici del
partit Tortosa-Gandesa el col.legiat, Manolo
Miras. 50 espectadors de l’equip local i uns
quants més del visitant. Els jugadors del
Gandesa es posen el seu ‘mono de feina’ i quan
el Tortosa se n’adona ja perd per 0-3. Aquesta
és la crònica actual de la situació del CD
Tortosa, que es reflecteix en el partit de diumen-
ge. Poca expectació dels aficionats locals que
estan tristos per veure el seu equip en aquesta
categoria i veure que amb els rivals de la comarca o ha empatat
(Jesús i Maria, Catalònia i R. Bítem) o ha perdut (Gandesa, Alcanar i
Roquetenc). Si, tots els rivals de la comarca corren al 150 % quan
juguen contra el Tortosa. 
No són bons temps per aquest equip històric estandard durant cinc
dècades amb les que va tenir el poder absolut, però que veu com a
hores d’ara els referents estan al Montsià, a la Ribera i al Delta
(Rapitenca, Ascó, Amposta, la Cava, Alcanar i La Cava). Si algú, fa
sis temporades, hagués dit que el Tortosa es veuria superat per
rivals comarcals que actualment l’han superat, potser ningú s’ho
hagués cregut. I fins i tot al principi d’aquesta temporada, ni la junta
directiva ni el secretari tècnic, el ‘Gran Juanjo Rovira’, es podien pen-
sar que en la jornada 10 estarien en descens. I que ara signen tots
la permanència, ‘on cal signar’, dirien. Que tots els equips ebrencs,
i són vuit, superen al Tortosa no és una anècdota. Es real. Que el
Tortosa pot baixar a la Tercera catalana, també.  Si la directiva i el
secretari tècnic no prenen decisions valentes les conseqüències a
nivell esportiu poden ser complicades. I que quedi clar, com he dit
en altres ocasions, de que no sóc partidari d’aquestes solucions.
Penso que no beneficien i que acostumen a ser una errada. Els pro-
jectes a llarg termini no contemplen tallar caps. No obstant, és el
que hi ha. 
No solament el Tortosa pateix una minicrisi com a entitat, el Nàstic
porta camí de baixar a Tercera divisió i poder jugar la temporada
propera amb l’Ascó.  
Aquest club, el Tortosa, ha tingut fins fa pocs anys els millors plan-
ters de la comarca, però en el primer equip no ha existit aquesta filo-
sofia en gairebé la seua història. Ara comencen a sembrar, potser
per la situació econòmica. Jo no sé si aquesta política la tindria
aquesta directiva o una futura si comptés amb un taló en blanc per
a poder pujar a la Tercera divisió.
En qualsevol cas, de vegades tocar fons és positiu. Hi ha exemples.
En citaré dos. El Figueres, de la Segona A va passar a la Tercera
regional. I aquest va ser el resultat. De 500 espectadors a la Segona
divisió a 800 a Tercera regional. No ha parat de pujar des de llavors
i avui està a la Tercera divisió. La Sénia, únic club dels que han estat
en categories superiors, que va desaparèixe durant uns anys. No és
broma. Sóc l’autor del llibre de la història d’aquest club i dels anys
83/86 fou quan no va competir. Va tornar a la Tercera regional i va
anar pujant fins arribar a la Preferent on va estar-hi set temporades,
per sobre en aquell moment de l’Amposta o de la Rapitenca, que
estaven a la Primera regional. 
Jo no sé que li passa al Tortosa. He escrit moltes vegades d’aquest
equip i vaig dir el que devien fer la temporada passada per a no bai-
xar. Per què no van fer-ho? No ho sé. Ara, la situació és similar. Jo
els asseguro que si el Tortosa es complica més, Xavi Cid o presen-
tarà la dimissió o serà cessat. Es la llei del futbol. Si passa, que fan
fora a Xavi Cid, l’escollit serà Sergi Domènech. I si aquest no redreça
la situació a nivell esportiu, què passarà? Jo fa uns mesos vaig dir
un nom d’un tècnic que aposta per la joventut. Ja porta tres tempo-
rades amb bons resultats al seu equip i el diumenge va donar una
lliçó, sobre tot al primer temps, al mateix camp del Tortosa. Parlo
d’Enrique Aleixendri que ha vestit la samarreta roigiblanca. Amb
aquest entrenador no baixarien segur cent per cent. I a més fa un
bon futbol. Està clar, però, que ara està al Gandesa.
El Tortosa necessita una transformació total, de dalt a baix, en
aquesta categoria, la Quarta catalana o on sigui per agafar nous
impulsos i retornar a la categoria que li pertoca: la Tercera divisió. 
El club necessita com a entitat una reflexió d’humiltat i saber reconèi-
xer les errades que es van cometre en el passat. I que en aquesta
són les mateixes. Aquesta directiva, de forma obligada o no, va ini-
ciar una nova etapa, però pot entrar una altra junta i fer un equip per
a pujar on faci falta.  No sé si els actuals mandataris aconseguiran
l’objectiu de mantenir la categoria o donar un gir de 180 graus. Però
aquest club té una història gran de grans tardes de futbol, ascensos
i lliguetes d’ascens a Segona, gràcies a uns socis i unes directives
que l’han fet gran. La junta actual o les properes tenen a la seua mà
el canvi que manca. Solament dir als socis del Tortosa, que ara
estan patint que Visca el Tortosa!. Si guanyen a Cambrils serà un
despertar. Si perden, un malson. Somiem i gaudim d’aquesta trans-
formació que necessita el Tortosa a crits. 
TOP SECRET AMPOSTA. No és qüestió de fer premsa rosa aquí
en aquesta columna però perquè no, Nacho Pérez cal dir que té
bona punteria. Serà pare per segona vegada. El seu limit són tres
fills, un ja està, l’altre en camí i el tercer, en qualsevol moment...  
QUAN EL FUTBOL ÉS MÀGIC. El fútbol és màgic. Aquest setma-
na el cuer Valls va guanyar el líder Ascó. Els cuers Cunit i Calafell van
vèncer l’Alcanar i el J. i Maria. El Roquetenc guanyava per 3-0 a
manca de deu minuts i al final el Vilaseca va empatar.  La Sénia s’im-
posava per 3-1 però el Sant Jaume va remuntar per 3-4 i finalment
l’equip local guanyava 5-4, amb emoció.  És la màgia del futbol. No
hi ha enemic petit.  
LA CAVA – JESUS I MARIA, LA COSA ESTÀ INTERESSANT
Jo sugereixo que dinin altre cop les dues directives i que el partit de

On està el futur del CD Tortosa?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

El pichichi Magí va fer, de penal, l’1-0 (minut 7).

El Perelló consolida les seues aspiracions
El Perelló va golejar el Camarles (1-4). Una victòria de prestigi en un par-
tit obert. Segons Bartolo Meca, tècnic local, “van haver-hi moltes oca-
sions. Un resultat de 4-7 hagués pogut ser perquè tots dos en vam te-
nir”. Bartolo afegia que “tot i la derrota (1 punt de 12), vaig veure una
millora, sobre en l’aspecte ofensiu. I bona actitud”. Molinos, tècnic d’El
Perelló estava “molt satisfet pel treball dels jugadors”. Cristian (2) -un
espectaular-, Narcís i Mohe van marcar. Isma va fer-ho pels locals. 

L’ALDEANA VA ALINEAR A QUATRE JUVENILS

Un penal va determinar al minut 90
L’Olímpic, després de tres jornades, va tornar a guanyar (1-0). Va fer-
ho contra l’Aldeana amb un gol de Pete (p) (90’). Els aldeans, amb
quatre juvenils (Magrinyà, Lluc, Oscar i Xavi) van estar millor al primer
temps, amb ocasions clares. A la represa, amb els minuts, i amb An-
dreu Guiu, els locals van millorar i el partit va obrir-se. Per als aldeans,
l’àrbitre va tenir un criteri desigual. Es van quedar amb deu i en temps
afegit va arribar en penal. ‘El més just era un empat’, deia Barbosa.

MOHA (R. BITEM) HA FITXAT AMB EL S. BÀRBARA

Empat en el derbi del Montsià

Ulldecona i Santa Bàrbara van empatar a dos en el derbi (2-2). Un par-
tit discret dels locals que, després del gran triomf a Camarles, no van
estar a la mateixa alçada. I el Santa, per la seua part, sí que va jugar
ben posat i va avançar-se amb el gol de Gilabert, de falta. Santi, efec-
tiu altre cop, va empatar. Però el Santa va seguir ben col.locat, treba-
llant molt i buscant el segon gol. Té baixes però ja ha fet una incorpo-
ració: Moha, del R. Bítem, un davanter que va donar profunditat i que
va mostrar bones maneres. Jaume va fer l’1-2 per al Santa Bàrbara que
va veure, posteriorment, com el partit se li complicava arran de l’expul-
sió del porter. Ferran, jugador de camp (Lleixà estava sancionat) va po-
sar-se sota els pals. A darrera hora, Borrell va empatar i, fins i tot, va
tenir l’ocasió per fer el 3-2. Un resultat que no hagués estat just. 

CONTRA L’HORTA, EN EL DERBI

El Vilalba esclata (7-0)
El Vilalba, en dinàmica negativa fins ara, va destapar-se en un partit ‘en
el que ens va sortir tot’. A la primera part ja va decidir amb el 3-0 da-
vant d’un Horta que no va estar ben posat. A la represa, la inèrcia del
derbi fou la mateixa fins un 7-0 que, més tractant-se d’un derbi, fa mal
als hortencs. Bernabé (3), Abdul (2) -tornava-, Anton i Albert van marcar. 

ELS VISITANTS VAN REMUNTAR UN 3-1, AMB EL 3-4

Partit elèctric a La Sénia (5-4)
La Sénia i Sant Jaume van oferir el partit apassionant de la jornada.
Gols (9), jugades polèmiques, tensió i molta emoció en un duel que els
locals van encarrilar aviat amb el 2-0, dos gols de Màrius. Ivan feia el
2-1 però Carlos posava el 3-1 al marcador. Semblava que el partit es-
tava ben encarrilat però llavors, com en altres ocasions, el Sant Jaume
va traure orgull i casta. Manel, un de penal, va empatar amb dos gols.
Dues accions protestades pel públic local. A la represa, Robert va po-
sar el 3-4. Però, com també li ha passat en altres ocasions, el Sant Jau-
me, quan va per davant, no pot administrar la renda. El tècnic local va
fer 4 canvis i Isaac, primer, i Tolosà (després) van remuntar. 

tornada sigui una nova festa. Que els dos presidents facin el llançament d’honor amb dues pilotes i que xiuli el partit Meritxell. Els ànims estan pujadets,
em consta. La Cava somia amb l’ascens, més que mai, i el Jesús i Maria vol fer història amb el seu segon ascens en tres anys. Aquí no hi ha un terme
mig. No pot pujar només un equip, han de fer-ho els dos perquè no hi hagi guerra futbolística. Els puc confirmar cent per cent que hi haurà dinar de
germanor entre juntes abans del proper derbi. Solament han posat una condició les dues directives: que jo assisteixi per a presidir la taula.... Jo també
n’he posat una: necessito un avió privat...perquè he d’actualitzar els marcadors de 1200 partits el dia del derbi, per a ICOMPETICION... 
3A. CATALANA, LA SEGONA VOLTA SERÀ TERRIBLE
Si fa quatre anys el Jesús i Maria es va escapar en poques jornades, fa tres l’Olímpic, i la passada al final, l’Ampolla, aquesta sembla que pot passar

el mateix amb el Flix i el Perelló. Tots dos tenen posada la directa. Flix amb les seues estrelles i el Perelló amb les seues, encapcelades per Mohe.
L’interessant de la lliga és veure que del lloc 7 al 17 només hi ha sis punts. El que mai s’ha vist. Quantes emocions ens esperen en la segona volta. En
les últime set jornades, els equps més en forma han estat Flix 17 punts, Perelló i Pinell, 16, i Olimpic 14. El Camarles ha encaixat 13 gols en quatre
partits. Els hi falta Marc Prades. L’equip està passant un refredat de tardor. Solament diré que a la taula de la directiva hi ha un dòssier amb dos davan-
ters per a fitxar. I tots dos són molt bons. 
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El porter de l’Andorra no va poder evitar el gran gol del Gustavo.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

L’Amposta va guanyar
l’Andorra (3-2) i,

d’aquesta forma, va sumar
el primer triomf com a

local en la lliga.

S’estrenen a casa
PRÒXIMA JORNADA   
Balaguer-Terrassa

Vic-Palamós
Olot-Castelldefels

Pobla Mafumet-Manlleu
Europa-Santboià

Rapitenca-Vilafranca (diu 12 h)
Vilassar-Figueres

Rubí-Cornellà
Júpiter-Gavà

Gramanet-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Cornellà 11 9 2 0 21 3 29
2. Olot 11 8 2 1 20 6 26
3. Manlleu 11 6 4 1 17 6 22
4. Europa 11 6 3 2 13 6 21
5. Rubí 11 5 4 2 15 7 19
6. Figueres 11 6 1 4 14 13 19
7. Pobla Mafumet 11 5 3 3 12 10 18
8. Santboià 11 4 5 2 15 12 17
9. Terrassa 11 4 3 4 14 11 15
10. Vilassar 11 4 3 4 12 13 15
11.  Rapitenca 11 3 5 3 9 7 14
12. Vic 11 2 6 3 8 7 12
13. Gramanet 11 2 6 3 8 10 12
14. Gavà 11 3 2 6 12 15 11
15. Castelldefels 11 2 5 4 9 17 11
16. Vilafranca 11 3 2 6 4 13 11
17. Muntanyesa 11 2 3 6 9 21 9
18. Balaguer 11 1 3 7 9 19 6
19.  Palamós 11 1 3 7 11 24 6
20. Júpiter 11 1 1 9 11 23 4

Tercera divisió RESULTATS
11a jornada, 3a divisió
Palamós-Balaguer 2-2
Castelldefels-Vic 1-1
Manlleu-Olot 1-0
Santboià-P. Mafumet 1-1
Vilafranca-Europa 0-2
Figueres-Rapitenca 2-1
Cornellà-Vilassar 1-0
Gavà-Rubí 0-3
Muntanyesa-Júpiter 3-2
Terrassa-Gramanet 1-0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Móra Nova-Flix (16.30 h)
Campredó-Vilalba (17 h)

Horta-Deltebre (16 h)
Diumenge

Atlas-Ulldecona (16 h)
S. Bàrbara-Perelló (16.30 h)

Camarles-Sant Jaume (16.30 h)
la Sénia-Olimpic (16 h)

Aldeana-Tivenys (16.30 h)
Pinell-l’Ametlla (16 h)

RESULTATS

10a jornada Tercera catalana

Móra Nova-Pinell 2-0

Flix-Atlas 3-2

Ulldecona-S. Bàrbara 2-2

Camarles-Perelló 1-4

la Sénia-Sant Jaume 5-4

Olimpic-Aldeana 1-0

Tivenys-Campredó 4-1

Vilalba-Horta 7-0

Deltebre-l’Ametlla 3-0

Tercera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1.  Flix 10 31 11 23

2. Perelló 10 22 14 23

3. Olimpic 10 17 8 20

4. Pinell 10 24 18 17

5. La Sénia 10 18 13 17

6. Ulldecona 10 ∫16 16 15

7. Móra Nova 9 13 10 13

8. Vilalba 10 18 17 13

9. l’Ametlla 10 14 16 13

10. Aldeana 10 15 17 12

11. Deltebre 10 15 18 12

12. Camarles 9 13 17 12

13. Horta 10 16 23 11

14. Sant Jaume 10 20 20 10

15. Campredó 10 13 20 10

16. Atlas 10 11 17 9

17. S. Bàrbara 10 13 21 9

18. Tivenys 10 18 33 7

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Roquetenc-Benissanet (16.30 h)
R. Bítem-Ginestar (16.30 h)

Catalònia-Jesús i Maria (17 h)
Diumenge

Arnes-la Galera (15.30 h)
Batea-Corbera (15.45 h)

Alcanar-Xerta (16 h)
Tivissa-Muntells (16 h)∫

Bot-Deltebre (16 h)
Godall, descansarà∫

RESULTATS

10a jornada, Quarta catalana

Arnes-Catalònia 1-1

la Galera-Batea 0-2

Corbera-Godall 6-3

Xerta-Muntells 2-2

Tivissa-Roquetenc 4-1

Benissanet-R. Bítem 0-0

Ginestar-Bot 1-2

Deltebre-Jesús i Maria 0-3

Alcanar, descansava

Quarta catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 10 28 8 28

2. Corbera 10 41 12 25

3. R. Bítem 9 30 6 19

4. Alcanar 9 18 7 17

5. Catalònia 9 16 15 16

6. Benissanet 9 18 10 14

7. Ginestar 8 20 16 13

8. Bot 8 16 15 13

9. Xerta 9 21 24 13

10. la Galera 10 17 29 13

11. Arnes 10 15 17 11

12.  Tivissa 9 19 24 11

13. Roquetenc 9 13 23 10

14. Jesús i Maria 9 15 22 7

15. Godall 10 23 31 7

16. Deltebre 9 5 29 4

17. Muntells 9 11 38 1

PRÒXIMA JORNADA 
Morell-Tàrrega

Tecnofutbol-Vilanova

Torredembarra-Torreforta

Igualada-Reddis

Martinenc-Amposta (diu 12 h)

Andorra-Valls 

Ascó-Sants (diu 12 h)

Santfeliuenc-Cervera

Vista Alegre-Viladecans

RESULTATS

10a jornada, Primera catalana

Morell-Vista Alegre 1-0

Tàrrega-Tecnofutbol 0-2

Vilanova-Torredembarra 1-1

Torreforta-Igualada 1-1

Reddis-Martinenc 0-3

Amposta-Andorra 3-2

Valls-Ascó 2-1

Sants-Santfeliuenc 2-3

Cervera-Viladecans 0-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Ascó 10 26 10 23

2. Viladecans 10 18 6 22

3. Santfeliuenc 10 17 9 21

4. Martinenc 10 21 10 17

5. Igualada 10 17 11 16

6. Amposta 10 18 16 15

7. Tàrrega 10 16 16 15

8. Reddis 10 11 16 15

9. Sants 10 20 20 14

10. Vista Alegre 10 13 15 14

11. Cervera 10 16 16 13

12. Vilanova 10 10 12 13

13. Andorra 10 12 16 11

14. Torreforta 10 9 15 11

15. Tecnofutbol 10 9 17 11

16. Morell 10 9 17 10

17. Torredembarra 10 8 17 4

18. Valls 10 6 17 4

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Cunit-Camp Clar (17 h)
Diumenge

Salou-Roda Berà (16.30 h)
la Cava-R. Bítem (17 h)
Catllar-Catalònia (12 h)

SP i SP-Roquetenc (11.30 h)
Vilaseca-Alcanar (16 h)
Cambrils-Tortosa (12 h)
Gandesa-Calafell (16 h)

l’Ampolla-Jesús i Maria (16 h)

RESULTATS

10a jornada, Segona catalana

Salou-l’Ampolla 1-3

Roda Berà-la Cava 1-2

R. Bítem-Catllar 2-1

Catalònia-SP i SP 3-1

Roquetenc-Vilaseca 3-3

Alcanar-Cunit 0-1

Camp Clar-Cambrils 1-0

Tortosa-Gandesa 3-4

Calafell-Jesús i Maria 2-0

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 10 17 7 23

2. Jesús i Maria 10 22 12 19

3. Alcanar 10 22 11 18

4. Vilaseca 10 18 10 17

5. Cambrils 10 15 8 16

6. Gandesa 10 21 19 15

7. Roda Berà 10 10 8 15

8. Catalònia 10 19 23 15

9. R. Bítem 10 14 13 14

10. Catllar 10 9 10 14

11. l’Ampolla 9 13 11 13

12. Roquetenc 10 18 17 12

13. SP i SP 10 8 20 11

14. Camp Clar 10 6 20 11

15. Tortosa 9 17 14 9

16. Salou 10 7 14 9

17. Cunit 10 8 11 8

18. Calafell 10 8 24 6
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FUTBOL. QUARTA CATALANA. DIUMENGE 15.45 H

El juvenil masculí va rebre el C.V.Salou. Tot i que tots els sets van ser molt ajustats menys l'últim
en el que els locals van ser molt superiors, el resultat final fou molt favorable per als roquetencs
que s'imposaven per 3-1 amb parcials (25-20, 24-26, 25-20 i 25-16). El cadet masculí rebia al
C.E.Roca. Aquest partit, igual que l'anterior, va ser molt igualat, però aquest no va ser bo per als
roquetencs ja que van perdre per 1-3. Tots els sets d'aquest partit van ser molt ajustats. 25-21,
22-25, 20-25 i 21-25.
El sènior femení es va desplaçar al camp del La Escuela Alemán de Barcelona. Aquest partit les
de Roquetes van ser molt superior. Van realitzar un gran joc tot i que van perdre el segon set,
però això no els hi va afectar en la resta per guanyar el partit per 1-3 amb parcials (20-25, 25-
23, 21-25 i 17-25). Amb aquest resultat el sènior femení es col·loca en segona posició de la clas-
sificació a un punt del primer. El sènior masculí es desplaçava al camp del C.V.Mataró. Partit que
va ser molt assequible per als roquetencs que van guanyar 0-3 amb parcials (20-25, 32-34 i 19-
25). El sènior masculí, igual que el femení, es col·loca en segona posició però a dos punts del
primer. 
En la pròxima jornada, el juvenil va al camp del C.E.Roca i el cadet té la jornada de descans. Per
altra banda, els dos sèniors juguen a casa. El femení rep a l'Igualada i el masculí al C.V.Tordera.

Volei Roquetes

El Batea, líder, va guanyar a
la Galera (0-2) amb gols de

Kiko i d’Adrià. Els
locals, per protes-
tes, van acabar amb

nou. El Corbera, segon clas-
sificat, va golejar el Godall.
Cacau feia l’1-0 al primer
temps. A la represa, un gol
en pròpia porteria va ser el
2-0. René reduia distàncies
però Cornejo establia el 3-

1. Xavi Gilabert, darrer fit-
xatge, procedent del S.
Bàrbara, va marcar el
segon gol godallenc. El par-
tit es va trencar arran del 4-
2, obra de Fidel. Cornejo va
aconseguir el 5-2, Dani el 5-
3 per als visitants i Fidel
sentenciava amb el 6-3.
Diumenge, a les 15.45
hores, arriba el partit espe-
rat. 

Serà el de la jornada.
S’enfronten els dos primers
classificats, al camp del
Batea. 
Benissanet i R. Bítem van
empatar sense gols en un
partit obert, amb ocasions i
amb emoció fins el final.
Destacar per últim el primer
punt sumat pels Muntells.
Meritori i un premi al treball
i la perseverència dels juga-

Batea-Corbera, el gran partit
L’Amposta Lagrama va
perdre a casa contra el
Leganés (28-34). Es la
quarta derrota seguida i la
seua situació es complica
a la taula.
La primera meitat va ser
anivellada, amb els dos
equips oferint molta efecti-
vitat ofensiva. No van
haver-hi distàncies al mar-
cador i l’equilibri es veia

reflectit amb el resultat al
descans, 17-18. A la repre-
sa, d’entrada, les defenses
es van ajustar i l’efectivitat
ofensiva va baixar. Però
l’’Amposta no va poder
mantenir-se ferm en defen-
sa i el rival va aprofitar-ho
per agafar avantatges,
degut a que les locals tam-
poc tenien l’encert ofensiu
del primer temps. A manca

de deu minuts, les madri-
lenyes van agafar un avan-
tatge de quatre gols que
van saber conservar i
ampliar al final. 

Amposta: Galvez, Alonso
(1), Domingo (5), Frnova
(7), Simon (7), Vila (4) i
Uliaque (4). Juncosa,
Arasa, Tortajada i Sara
Gracia (3).

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

Derrota contra el Leganés
Es la quarta del conjunt ampostí (28-34)

TORTOSA HIDROCANAL
32- MONTCADA ISTE   13

Les tortosines van enfron-
tar-se amb un equip
reforçat amb bones jugado-
res del desaparegut CH
Valldoreix i CH Barberà, sor-
tint al camp molt motivades
i concentrades. Les visi-
tants venien amb el cartell
de ser un equip defensiu
però en cap moment van
poder amb les locals, que
van jugar un excel·lent par-
tit. Disciplina, seriositat,
concentració i constància:
així es pot definir l'handbol
jugat per les tortosines.
Amb atacs creatius, encert
a la porteria, ordre en el
replegament de la defensa i
llançament de contraatacs
amb velocitat i control de la
pilota, van anar desmar-
cant-se de l'equip contrari
que a la mitja part només
havia fet 7 gols. A la repre-

sa no es va perdre el con-
trol del partit, treballant en
equip i trobant-se molt
còmodes tant en defensa
con en atac i traduint el tre-
ball realitzat en un contun-
dent resultat.
Tercer partit de l'equip
ebrenc a casa i tercera
demostració del millor joc
de l'equip tortosí, que, un
cop més, va oferir al públic,
un joc emocionant i de gran

qualitat. El proper desplaça-
ment serà complicat, a la
pista del CH Vilanova del
Camí.

Alineació: Paula Estorach i
Nerea Cardona a la porte-
ria; Mireia Andreu, Jenifer
Cornejo, Aida Rieres, Maria
Valldepérez, Paula Alcaide,
Jèssica Bertomeu, Cinta
Gisbert, Erika Sigüenza,
Marta Lliveria i Gisele Ángel.

Cristian Ferré en -68 kg. i
Genis Gisbert en -75 kg.,
del TKD Alfaro d'Amposta,
van aconseguir la medalla
de bronze al Trofeu
Generalitat de Catalunya
Junior de Taekwondo que
es va celebrar a Barcelona
aquest cap de setmana pas-
sat, i en el que tot hi havent
canviat de categoria, ja que
han passat a juniors
desprès d'haver-ho guanyat
gairebé tot en cadet,  conti-
nuen al camí dels èxits, i
això que competien contra
gent mes grans que ells,
fent-se un nom dins del
taekwondo, sent dos de les
promeses d'aquest esport
a nivell nacional.
També va competir repre-
sentant a aquest club
ampostí, Marc Omedes, en

el pes pesat, caient eliminat
a primera ronda en un com-
bat molt disputat i fent un
molt bon paper.
Des del club ampostí, “felici-
tem a aquests esportistes
per a que continuen lluitant
per aconseguir nous èxits”.

A la foto apareixen, d’e
esquerra a dreta,  els parti-
cipants del Taekwondo
Alfaro, Cristian Ferre,
Severiano Alfaro, Marc
Omedes i Genis Gisbert
actual Campio d'Espanya a
la categoria cadet 2012. 

TAEKWONDO. DEL TDK ALFARO

Més èxits per als ampostins Cristian Ferré i Genís Gisbert

Després de 4 jornades disputa-
des el juvenil masculí encara
no sap que és una derrota.
D'altra banda, el sènior mascu-
lí no pot continuar amb aques-
ta ratxa de 3 victòries consecu-
tives que duia. El sènior mascu-
lí no va tindre cap opció davant
l'Aula. Tal i com demostra el
resultat a la meitat del partit
(22-14) els tortosins no van
defensar en cap moment, cosa
que va permetre als barcelo-
nins rotar l'equip, fent jugar,
durant molts minuts, jugadors
poc habituals. Això ho van
aprofitar els visitants per
maquillar una mica el resultat i
reduir la distància al marcador,
que va arribar a ser d'11 gols.
Toc d'atenció per a un equip
que portava una clara progres-
sió positiva i que de ben segur
servirà per millorar el seu joc.
AE Aula 37 - CE Tortosa 33.
Aquest cap de setmana els tor-
tosins reben al OAR Gràcia "C",
l'equip local espera refer-se

d'aquesta derrota i continuar
sumant per no deixar escapar
les posicions de dalt de la
taula. Les sèniors a casa no
perdonen. Segona victòria a
casa de les tortosines davant
el torró d'Agramunt amb un
contundent resultat de 33 a
20. La poca precisió, però a la
represa de la segona part,
amb un parcial de 6 a 1, dese-
quilibrava el partit fent de la
segona part un passeig per a
les de casa, cal destacar a
tot l'equip pel bon partit tot i les
baixes; en una línia ascendent.
El pròxim cap de setmana les
sèniors viatjaran a Santpedor
on s'espera que puguin acon-
seguir la primera victòria a
domicili. Els juvenils conti-
nuen amb aquest bon
començament de lliga. Ja són
4 les victòries que sumen.
Aquest cap de setmana va
tocar visitar l'H. Claret. Partit
molt fàcil on els tortosins en
els primers 15 minuts quan ja

es començava a veure el
desenllaç del partit. A la mitja
part s'arribava al resultat de 3
a 19. A la represa de els
ebrencs és van confiar un poc,
degut al ampli avantatge, i els
locals van aconseguir anotar
diversos gols ràpidament.
Després d'un ajustament
defensiu, els de Tortosa van
formar un mur contundent i
amb un atac ràpid i centrat van
acabar d'ofuscar als del Claret.
El resultat final va ser de 8-42. 
En la propera jornada, els
ebrencs es tornen a desplaçar-
se, al camp de la Salle
Bonanova, els 3ers classificats
de la lliga. Per tant, un bon par-
tit entre 2n i 3è classificat. 
Aquest cap de setmana és va
veure la primera jornada de la
lliga comarcal de mini-handbol,
tot i que la participació no va
ser-hi molt gran, va ser tot un
èxit. Un matí on totes les esco-
les de la ciutat van poder gau-
dir d'uns bons partits de mini. 

HANDBOL. CE TORTOSA. ELS JUVENILS SEGUEIXEN INVICTES

El sènior ensopega 

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Triomf còmode, davant el Montcada

Un any més, el carrer principal
del Perelló va acolir la Milla
Urbana. Era la novena edició
d’una cursa consolidada que va
comptar amb més de 300
participants, i amb gran
presència d’aficionats per a
seguir les evolucions dels
atletes.
La nota curiosa fou l’apagada
general que va produir-se quan la
categoria absoluta tancava la

línia d’arribada. Es va haver
d’improvisar, per aquest motiu,
l’entrega de trofeus en un lloc on
hi havia llum. 
En la categoria absoluta
masculina, el primer fou Samir
Ait Bouychamane; el segon
Abdelhaksabhi (Osca) i tercer
Mohamed Aitben (Osca). 
Absolut femení: 1. Ingrid Pino
(FCB); 2. Alba Gallardo (Manresa)
i 3. Laia Daoud (Lleida).

ES VA CELEBRAR DISSABTE PASSAT

Milla Urbana d’El Perelló
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L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
JOHNNY MONTAÑÉS, PASSIÓ PER LA RAQUETA

Johnny Montañés té 36
anys. Es rapitenc i pertany
a una familia que ha vis-
cut, viu i viurà sempre
apassionadament el ten-
nis. Johnny hi jugava i fa
quatre anys va fer una
aposta. Va crear el centre
esportiu Johnny
Montañés, a la Ràpita. Un
centre que, amb il.lusió,
perseverància i molt de
treball ha crescut i és un
referent esportiu, a hores
d’ara, en el tennis i en l’es-
port del pàdel. En parlem
amb Johnny de la seua tra-
jectòria i de l’efervescèn-
cia actual del món de la
raqueta.  

Més Ebre: Passió pel ten-
nis. Quan comença?
Johnny Montañés:
Començo a jugar als 6
anys ja que els meus
pares eren aficionats al
tennis i jo m'hi vaig també
animar perquè m’agrada-
va molt i més per la forma
en què es vivia  a casa.
ME: I arriba un moment
que Johnny aposta per

crear un centre esportiu.
Com va anar?
JM: Jo era entrenador del
meu germà Albert i viatja-
vem per tot el món al cir-
cuit ATP. Vaig tenir una filla
i llavors se’m feia més difi-
cil viatjar fins que vaig
apostar per fer el Centre
Esportiu.

ME: Han passat uns anys,
valoració que en fa?
Satisfet?
JM: Sí, molt satisfet. Avui
en dia penso que som un
referent esportiu tant a
nivell de tennis com al
pàdel. Ha valgut la pena
l’esforç i el treball.

ME: Ha costat arrelar el
món de la raqueta al nos-
tre territori?
JM: Tot costa però si ets
capaç de transmetre a la
gent que entrenes la teva
passió és tot molt més
fàcil. I penso que aquesta
és la clau perquè poc a
poc el tennis i ara també
el pàdel gaudeixen de més
gent que els agradi.

ME: Es considera un
pioner o una referència
per impulsar el tennis al
territori? 
JM: No vull considerar-
me més que ningú,
només intento posar el
meu granet de sorra
perquè aquest esport
estigui a l’abast de tot-
hom. Intento educar als
nens i formar-los perquè
tinguin l'esport, en
aquest cas el tennis,
present durant tota la
seva vida.

ME: Ha arribat on prete-
nia?
JM: Ni molt menys he arri-
vat allà on volia, tinc enca-
ra molts projectes ilusio-
nants per davant i que
espero dur a terme.

ME: El treball de forma-
ció. Ha donat els fruits
desitjats o encara estem
lluny per poder tenir un
altre tennista d’elit?
JM: Encara estem lluny
però poc a poc ens hi
anem apropant. A còpia
de treball i esforç s’ha
millorat i estem en el
bon camí, baix el meu
punt de vista.

ME: Parlant de l’èlit, cal
valorar la trajectòria d’un
altre referent a la familia,
Albert, tot un orgull per a
l’esport ebrenc?
JM: La veritat es que si,
molt poca gent valora el
que ha aconseguit
Albert, però per la gent
que coneixem aquest
món és impresionant,
sense dubte.

ME: El pàdel, tot un món
amb tot el que ha generat.
Una altra aposta.
JM: Sí, un autèntic feno-
men,fàcil,divertit,social...v
vaig fer una aposta forta,
ningu el coneixia...i fixat
ara...

ME: La Recopa, amb els
campions de Lliga i de

Copa de Primera i
Segona divisió, del cir-
cuit que organitza Pàdel
Terres de l’Ebre, es va
disputar diumenge. En
Centre Esportiu Johny
Montañés s’ha imposat
en tot.
JM: Si, la veritat és que
estic orgullós del Centre
i de la gent que forma

part d'ell, sense els juga-
dors i la seva implicació
no podríem guanyar. I
aquesta temporada hem
fet el triplet.

ME: Propers reptes?
JM: Seguir creixent com a
persona i seguir treballant
per a ser cada dia una
mica millor.

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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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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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

Miami Platja.
Apartamento nuevo,
2 dormitorios

dobles, terraza 9
m2 con preciosas
vistas al mar, cocina
independiente equi-
pada con pasa-pla-
tos, 1 baño comple-
to y 1 aseo. Cerca
de servicios y
comercios. Antena
TV parabólica comu-
nitaria. Plaza de
a p a r c a m i e n t o .
Piscina comunitaria.
A un minuto de la
playa y de preciosas
calas. Muy buen pre-
cio. Posibil idad de
alqui ler opción a
compra. Tel.:
639333502

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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GASTRONOMIA

INGREDIENTS PEL FLAM DE FORMATGE:

• 340 gr. de nata
• 120 gr. de llet
• 30 gr.  de sucre
• 130 gr. de  formatge de cabra amb

pell

PREPARACIÓ: 

Disoldre el sucre amb la llet i triturar-ho tot
amb la termomix o similar,

I obtindrem 1100 gr. de basa, posar 3 fulles
de gelatina, i escudella amb gots i deixar collar
al frigo

INGREDIENTS PEL FONS DE CAFÉ:

• 250 gr. de sucre
• 250 gr, de farina d`ametlla
• 150 gr. de farina
• 60 gr. de cacao
• 50 gr. café soluble
• 200 gr. de mantega
• 20 gr. de flor de sal

PREPARACIÓ:

Barrejar el sucre, la  farina df`ametlla, el ca-
fé molt i la mantega a la “kitchen”.

Un cop treballats, afegir la resta d`ingre-
dients.

Enmotllar a la terrina, deixar refredar i tallar
a daus.

Coure 30 minuts al forn a 130 graus

Afegir el “mango” semiconfitat de “SOSA”

«Primentons i Tomates» Avui:
Flam de fotmatge de cabra  

XARCUTERIA & BODEGA GORRIA D’OR - SANT CARLES DE LA RÀPITA 

Plat de la setmana.
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Aytés Meneses, Agustí    

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

Rafecas Renau, Joan Josep   

Av. Generalitat, 7 (Tortosa) 977440327 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Pujol - Pons  

Crta de Grao, 49. (Amposta) 977700483

Laura Lluís - Aida Noe ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Serè o poc ennuvolat en conjunt, amb alguns intervals de núvols baixos al lito-
ral i al Prelitoral sud, que a partir de migdia també s'estendran a d'altres punts
del litoral. A més, a partir de migdia també augmentarà la nuvolositat a la mei-
tat oest del país on quedarà el cel mig ennuvolat. Al vespre la nuvolositat s'a-
cabarà d'estendre a la resta del territori, i el cel quedarà entre mig i molt
ennuvolat en conjunt.

Precipitacions
Al final del dia són probables alguns plugims minsos al litoral sud.

Temperatures
Les mínimes seran lleugerament més baixes en conjunt, i voltaran entre -1 i 4
ºC al Pirineu, entre 2 i 7 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al Prelitoral
nord, entre 4 i 9 ºC a la resta del Prelitoral, i entre 9 i 14 ºC al litoral. Hi haurà
una marcada inversió tèrmica.
Les màximes seran semblants o lleugerament més baixes, i oscil·laran entre
14 i 19 ºC.

Visibilitat
Entre bona i regular. De matinada i a primera hora del matí hi haurà alguns
bancs de boira o boirines a algunes planes i fondalades de l'interior.

Vent
De matinada el vent serà fluix i de direcció variable, amb domini del terral al
litoral. A partir de mig matí s'imposarà el component sud i est fluix, amb domi-
ni del xaloc al litoral.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Amb Venus transitant pel teu signe avui trauràs
la faceta més intensa que tens en l'amor . El
trànsit del Sol per la teva casa dotze indica que
el teu món emocional és intens.   

Taure
20/4 al 19/5

Avui, en assumptes d'amor, el més aconsellable
és que actuïs amb la màxima discreció que
puguis . El teu criteri és fonamental per apartar
els mals hàbits de la teva vida .    

Bessons
20/5 al 21/6

Deixa que el temps posi els teus assumptes
sentimentals en el seu lloc . Qualsevol tipus
d'excitació nerviosa avui et perjudica més que
altres dies. 

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitant per la teva casa deu indica un perí-
ode favorable per utilitzar el teu magnetisme per-
sonal amb mestratge. Solament una forma de
vida harmònica et pot donar equilibri.    

Lleó
22/7 al 22/8

Seràs eficaç i curós en les teves relacions sen-
timentals. No voldràs que se  t'escapi cap
detall . Has de buscar l'equilibri interior i posar
en ordre les teves idees.

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de mercuri , Urà i el Sol per la teva
casa set indica que en la teva relació sentimen-
tal et trobaràs més segur i amb les idees més
clares.

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit de Venus per la teva casa set reflec-
teix que et poden sorgir noves oportunitats
sentimentals. Potser coneixeràs algú del qual
no et pugis oblidar.

Escorpí
22/10 al 21/11

Entra aire renovador a la teva vida. Si no tens pare-
lla coneixeràs gent nova. Urà i el Sol per la teva
casa cinc evitant bons aspectes al teu signe et
dóna més optimisme.

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes sentimentals no has de tenir
pressa ni permetre que la inseguretat oprimei-
xi les teves decisions més importants. Bon
moment per fer una bona neteja del teus cos.

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Mercuri , Urà  i el Sol per la teva
casa tres indica que estaràs molt obert el dià-
leg i a viure trobades amb altres persones. Et
trobes en bona forma.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui viuràs sentiments intensos i contradictoris,
es una mica com tu t'agrada . Respecte a la teva
salut , has de buscar noves fórmules per millorar
el teu rendiment diari.

Peixos
19/2 al 20/3

En l'amor et guies per ideals però has de posar
límits a les coses o relacions que et puguin fer
mal . No siguis impacient , espera el teu
moment.

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

COBERT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 13°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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Les persones que portin un
aliment i col·laborin en
aquesta iniciativa solidària
rebran a canvi un tast de
plat de cullera. Aquesta
campanya es fa amb la
col·laboració de
l'Associació de Venedors
del Mercat i de l'Ajuntament
de Tortosa.  
La campanya del Gran
Recapte del Banc dels

Aliments es presentava a
tota Catalunya aquest pas-
sat dimarts, 13 de novem-

bre, en roda de premsa, a
la seu del Banc dels
Aliments de Barcelona, la
nova edició del Gran
Recapte, impulsat per la
Fundació Banc dels
Aliments i L'Obra Social “la
Caixa” del 30 de novembre
al 1 de desembre. Per
quart any consecutiu feia
una crida a la donació d'ali-
ments per arribar a l'objec-
tiu d' 1.400.000 quilos
recollits. 
Davant l'actual conjuntura
econòmica i social, quan
gairebé un milió i mig de
persones a Catalunya patei-
xen mancances alimentà-
ries, la Fundació Banc dels
Aliments i l'Obra Social ”la
Caixa” han aconseguit que
la crida al voluntariat per la
campanya del Gran
Recapte d'Aliments hagi
estat tot un èxit, aconse-
guint batre rècords en par-
ticipació que suma ja més
de 8.000 voluntaris, tot i
que encara se'n necessiten
2.000 més, per poder arri-
bar als 10.000. 
En la campanya de recolli-
da d'enguany s'habilitaran
més de 800 punts de reco-

llida a supermercats i mer-
cats d'arreu de Catalunya a
més de 200 poblacions on

comptaran amb l'ajuda de
10.000 voluntaris que
aportaran part del seu
temps a la recollida. També
es podrà aportar aliments
online a partir del dia 26 de
novembre, a través del lloc
web www.bancdelsali-
ments.org i www.lacaixa.es 
Amb motiu de la celebració
del Gran Recapte

d'Aliments a Catalunya i de
la Gran Recogida de
Alimentos a Andalusia, que
se celebrarà els dies 30 de
Novembre i 1 de
Desembre, els Bancs
d'Aliments juntament amb
l'Obra Social “la Caixa” han
engegat una campanya de
recollida d'aliments virtual
mitjançant Facebook a

benefici de la FESBAL
(Federación Española de
Bancos de Alimentos). Amb
aquesta campanya es pre-
tén portar La Gran
Recogida de forma virtual a
tot Espanya. Estarà activa
del 15 de Novembre al 15
de Desembre, i compta
amb la col·laboració d'em-
preses com Danone,

Nutrexpa, Laboratoris
Ordesa, La Fageda,
Borges, Llet Nostra,
Unilever, Nestlé i Mondel_z
International, que faran
possible la conversió dels
clics M'AGRADA dels inter-
nautes en quilos d'aliments
bàsics des del següent
enllaç:www.facebook.com/
lagranrecogida.

Jornades gastronòmiques
solidàries a Tortosa

Aquesta setmana
coneixíem que l'asso-
ciació de restaurants
Platigot de tortosa, en
el marc de les
Jornades gastronòmi-
ques del Recapte, s'a-
fegia a la campanya
del Gran Recapte del
Banc dels Aliments,
amb una demostració i
degustació de plat de
cullera a la plaça
Barcelona, al costat del
Mercat Municipal,
demà dissabte 17 de
novembre de 10 a 14
hores. 

«La crida al voluntariat per la campanya del Gran Recapte d’Aliments ha estat tot un èxit»
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