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Després d'una llar-
ga precampanya i la
tradicional campan-
ya de quinze dies,
aquest diumenge
es podrà votar de
les nou del matí a
les vuit del vespre.
Durant els 15 dies
de campanya elec-
toral s'han escoltat
les propostes dels
diferents partits.
Dues qüestions
importants sobre la
taula: crisi econòmi-
ca i independència.
Un objectiu comú,
diferents maneres
de veure i proposar
solucions i alternati-
ves. Ara la paraula
és del poble.

P3

Toca decidir

El temporal de dissabte a Tortosa ha comportat “contradiccions politiques”. El PSC de Tortosa ha demanat la dimis-
sió del conseller d'Interior, Felip Puig, per la seva "pèssima" gestió de l'episodi d'aiguats. Segons els socialistes, la
resposta dels serveis de meteorologia i d'emergències de la Generalitat "va fallar en tots els sentits", perquè no van
advertir la població del temporal. L'alcalde de Tortosa, el convergent Ferran Bel, ha respòs a aquestes crítiques
defensant Puig i ha acusat els socialistes de "'política de voltor"' per intentar treure rèdit polític de les desgràcies".
Un home va perdre la vida quan intentava creuar el barranc del Galatxo amb el seu vehicle.                                           P4

Temporal també “polític”

Terres de l’Ebre. La plantilla de Cemex
d'Alcanar esgota la negociació de
l'ERO confiant en millorar les
indemnitzacions. P5

Esports. Miguel Reverté, davanter
ampostí que jugava amb el Vilassar, ha
fitxat amb el Valls, de la Primera catalana,
grup 2. P2

Terres de l’Ebre. L'Ametlla de Mar licita
una parcel·la per construir un hotel de
quatre estrelles a Tres Cales.  
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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 

Aquest diumenge es celebren les eleccions al
Parlament de Catalunya 2010 i tots els ciuta-
dans catalans, majors d'edat, estan cridats a
anar a votar. Tots els partits polítics ja han fet
la seva “crida particular” a les urnes el dia
25-N. És un moment històric i “ens juguem el
futur de Catalunya”.  I és clar que “toca” anar
a votar. 
Aquest diumenge, no s'hi val a badar! En joc
hi ha molt. Tothom sap que no seran unes
eleccions com les altres.  
No sabem què ens donarà la nit. Es confirma-
ran els sondejos, les enquestes...hi haurà

resultats diferents...
El que si s'ha repetit molt aquestes dues últi-
mes setmanes és que “aquestes eleccions
són les més importants de la nostra vida,
com a partit i com a país”. Que en aquests
comicis podem decidir el camí que volem
prendre com a poble. 
A Brussel·les, a Washington, a Berlín, ens
observen, amb més o menys dissimulació i
amb un interès derivat no pas tant de la nos-
tra rellevància particular com a país, sinó per
les conseqüències que pot tenir la irrupció
catalana en el mapa global. Tot una incògnita.

Editorial

En el punt de mira

El 25 de novembre és el dia
contra la violència de gène-
re, dia per recordar totes
les dones assassinades any
rere any, i les que actual-
ment estan patint violència.
És un dia de denúncia i sen-
sibilització, de lluita, espe-
rança i solidaritat entre
totes les dones del món que
dia a dia patim limitacions
de la nostra llibertat i del
nostre dret a viure sense
violències i a la felicitat. El
25n també estem cridades
a anar a votar, i moltes no
entenem que es convoquin
eleccions en un dia tan
assenyalat, encara menys
pensant en l’abast d'aques-
ta lacra, un assumpte de
caràcter estructural que
hauria d’implicar tota la ciu-
tadania i els poders públics.
És una manca de responsa-
bilitat minimitzar o reduir la
violència masclista a l’àmbit
domèstic, relegant aquesta
problemàtica a l’àmbit pri-
vat, i mostra la poca sensibi-
litat i preocupació vers la
vida de les dones que viuen

en situació de violència de
gènere, i que no són
poques.
Amb aquesta convocatòria
queden prohibides directa-
ment totes les accions que
al llarg d’aquesta jornada i
durant molts anys s’han por-
tat a terme per commemo-
rar el 25n. El concepte de
violència masclista recull
moltes coses i entenc que
impedir la commemoració
d’aquest dia n'és una. A les
Terres de l’Ebre, però, som
moltes les que no volem
passar per alt aquesta data.
Ens seguim organitzant i
seguim lluitant per defensar
allò que volem ser: dones
lliures en països lliures. I ni
serem silenciades ni seran
esborrades les nostres llui-
tes que avui, demà i sempre
cadascuna de nosaltres
escriurem.

Salutacions,
Arantxa Luque Cortés

25-N, Dia Internacional de la 
No Violència contra les Dones.

També hi ha 
convocades eleccions

Opinió

Miguel Reverté, davanter
ampostí que va començar la
temporada amb la Rapitenca
però que va haver de deixar-
la per desavenences amb el
tècnic Teixidó i que llavors va
fitxar amb el Vilassar, és nou
jugador del Valls, equip que
és actualment cuer del grup
segon de la Primera catala-

na. Miguel va fer diumenge
passat, contra el Figueres, el
segon gol del Vilassar.
El jugador ha acceptat la pro-
posta del conjunt vallenc que
és força interessant en l’as-
pecte econòmic. El Valls, que
busca més incorporacions,
vol sortir del pou classificato-
ri. 

L’ampostí Miguel Reverté
(Vilassar) fitxa amb el Valls

Darrera hora

Quan va esclatar la Guerra dels Trenta
Anys, l'any 1618, per causes religioses
barrejades amb qüestions polítiques i
econòmiques, el rei d'Espanya Felip IV
de la dinastia dels Àustries, hi participà
obligat pel seu parentiu amb l'empera-
dor alemany de l'estirp dels Habsburg.
Però les guerres costen diners i una gue-
rra tan llarga va arruïnar la tresoreria
reial. Llavors es decidí que Catalunya
aportés homes i diners a la guerra. Això
originà la indignació de la població cata-
lana, que es va veure forçada a acollir
les tropes imperials que havien de defen-
sar la frontera espanyola d'un hipotètic
atac francès. Els abusos dels soldats,
que es van comportar com si fossin for-
ces d'ocupació, va provocar la revolta
popular dels segadors coneguda com
“Corpus de Sang”. 
Amb el Tractat dels Pirineus, la monar-
quia espanyola i la francesa van posar fi
a les seves disputes. La penyora de pau
va ser el Rosselló que en 1659 es va
incorporar definitivament a França. Això
donà lloc al sentiment antifrancès dels
catalans, que va anar incrementant-se al
llarg de la segona meitat del segle XVII
per esdevenir un dels factors de rebuig
a Felip V pel seu origen. 
Arran de la mort sense descendència de
Carles II, el darrer rei de la casa dels
Àustries, les principals monarquies euro-
pees van prendre partit per algun dels
possibles successors. Uns defensaven
Felip d'Anjou, nét de Lluís XIV rei de
França, que era el candidat de Castella.

Els altres volien l'arxiduc Carles, fill de
l'emperador d'Àustria, qui rebia el suport
de les institucions catalanes. Així va
començar la Guerra de Successió, en
què tropes angleses i austríaques recol-
zant a un candidat lluitaren contra l'exèr-
cit francès, que ajudava als partidaris de
l'altre. Les tropes filipistes es van anar
imposant i, a la fi, amb l'abandó dels
anglesos, Catalunya es va quedar sola
defensant l'arxiduc Carles. L'onze de
setembre de 1714, després d'un dramà-
tic any de setge, va caure Barcelona i es
va acabar la guerra. L'actuació de Felip
d'Anjou, el primer monarca de la dinastia
dels Borbons, fou dràstica: va promulgar
el Decret de Nova Planta, pel qual s'abo-
lien totes les institucions catalanes i les
llibertats del poble. El castellà fou pro-
clamat l'idioma oficial, malgrat que el
català era la llengua parlada per la gent
habitualment.
Ah! Me n'havia oblidat de dir-vos el meu
nom, tot i que a aquestes alçades de
ben segur que molts de vosaltres ja l'ha-
veu endevinat. El meu nom és...
Catalunya.

Ramon Gonzalez
la Ràpita

Memòries d’un país

Opinió

Canal TE

Miguel va fer diumenge passat el segon gol del Vilassar.
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La candidata de les Terres
de l'Ebre i número 4 de CiU
a Tarragona, Meritxell
Roigé, ha fixat la defensa
del riu i del cabal ecològic
de l'Ebre com una de les
prioritats del programa
electoral. Roigé ha assegu-
rat que CiU es mantindrà
"ferma" per assolir els
cabals proposats per la
Comissió per a la
Sostenibilitat.  Roigé, ha
explicat que “si  Catalunya
disposés dels diners que
ella mateixa genera es
podria invertir amb les infra-
estructures més adequa-
des i necessàries per al
nostre territori”. Roigé
també ha sortit, aquesta
setmana, en defensa de la
viabilitat de les ajudes del
sector arrosser i de les
pensions i ha detallat que
«si Catalunya assoleix el
seu objectiu nacional,
aquestes ajudes estaran
més que garantides».
L'economia verda pot arri-
bar a generar 2.500 llocs
de treball a la demarcació
de Tarragona. Així ho ha
destacat la candidata
ebrenca del PSC, Núria
Ventura. En aquest sentit,
ha posat de relleu el poten-
cial econòmic de les políti-
ques de preservació del

medi ambient, i també s'ha
referit a l'aposta del PSC
per l'agroindústria i l'aqüi-
cultura, per la seua
importància en el teixit
econòmic de l'Ebre, però
també perquè ajuden a sos-
tenir el medi ambient. Els
socialistes ebrencs han rea-
firmat el seu compromís

amb la defensa del riu Ebre
i la seva protecció. Davant
de més de quatre-centes
persones al Pavelló Firal de
la Ràpita, el candidat
d'ERC, Oriol Junqueras, va
advertir aquest passat
divendres que l'estat espan-
yol intentarà "comprar" els
catalans un cop s'adoni que

l'estratègia de la por no fun-
ciona. Per aquest motiu
destaca la importància que
ERC sigui forta al Parlament
després de les properes
eleccions i pugui evitar que
el probable Govern de CiU
"abarateixi" els somnis de
llibertat dels catalans. ERC
a l’Ebre també prioritza el

dragatge del port de la
cimentera d'Alcanar, un bon
serveri ferroviari, el corre-
dor del mediterrani, i l'aboli-
ció dels peatges. El número
dos d'ICV-EUiA per
Tarragona, el tortosí Jordi
Jordan, aposta per recupe-
rar la llei de Barris de
Catalunya, però donant-li un

nou enfocament que puga
anar més enllà de la rehabi-
litació de carrers, i que
incloga també la rehabilita-
ció interna dels habitatges.
Jordan ha afegit que d'a-
questa manera es podria
redirigir el sector de la
construcció, molt afectat
per la crisi. També ICV-EUiA
reclama impostos a les
grans fortunes i empreses
per finançar la sanitat públi-
ca. 
El candidat del PPC a la
demarcació de Tarragona,
Rafael Luna, va assegurar
aquest dissabte des de la
Sénia que "les Terres de
l'Ebre continuen sent les
grans oblidades pel Govern
d'Artur Mas" i va criticar
que siguin "les comarques
que menys perceben als
pressupostos de la
Generalitat". En una visita a
la comarca del Montsià,
Luna va reivindicar el des-
doblament de l'eix de l'Ebre
fins al Port de la cimentera
d'Alcanar. Pel que fa a la
comarca de la Ribera
d'Ebre, el candidat popular
va assegurar que "ha per-
dut un Parc Tecnològic
d'Energies, ja que CiU i PSC
van votar en contra del
Magatzem Temporal de
Residus Radioactius. Pel
que fa a la Terra Alta, Luna
va insistir que "necessita
una aposta decidida pel
sector turístic i agrari com
a garantia per tal que no
desapareguin els municipis
i en defensa del món rural".

El proper diumenge ens toca decidir 
el futur de Catalunya

Eleccions 25N.

Els partits polítics afronten el seu últim dia de campanya

El 25N els ciutadans tenim una cita amb les urnes

REDACCIÓ

25N. El proper diumenge serà l’hora de la veritat. 
JESUS RUIZ

ACTUALITAT
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A la reunió, diumenge pas-
sat, hi van assistir l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, l'al-
calde d'Amposta, Manel
Ferré, l'alcalde de Roquetes,
Francesc Artur Gas, l'alcal-
de de Jesús, Pere Panisello,
i l'alcadessa dels Reguers,
Esther Vidal, i el coordinador
territorial d'Unió de
Pagesos. El conseller Puig
s'ha compromès a fer les
gestions pertinents de

forma immediata perquè el
departament de Governació
pugui activar els ajuts neces-
saris. 
Tots els assistents van coin-
cidir en què ara la prioritat
està a garantir l'accessibili-
tat a les finques i a les zones
que l'aigua ha malmès.
El conseller i el delegat van
estar acompanyats pels
directors territorials
d'Interior, Governació,
Agricultura, Ensenyament, i
Territori i Sostenibilitat.   Els
Bombers de la Generalitat
van treballar --des de la
20.00 hores de dissabte i
fins a les 10.00 hores de
diumenge-- en 33 serveis
relacionats amb l'episodi de
fortes pluges que va afectar
les comarques de les Terres
de l'Ebre. 
El servei més destacat es va
dur a terme dissabte a la nit,
on un home va perdre la vida
al veure's arrossegat per l'ai-
gua mentre circulava amb el
seu vehicle al barranc del
Galatxo de Roquetes.  

Ara, el Departament
d'Agricultura assumirà el
peritatge dels danys ocasio-
nats a les finques i camins
rurals pels aiguats a la peda-
nia tortosina dels Reguers,

segons van acordar els
afectats, els serveis tècnics
de l'Ajuntament de Tortosa i
representants de la mateixa
Generalitat. 
El consistori s'ha com-

promès a distribuir a partir
d'aquest dimecres els for-
mularis perquè els propieta-
ris hi puguin fer constar les
destrosses.

El conseller d'Interior,
Felip Puig, i el delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, es
van reunir a la Delegació
del Govern a Tortosa,
amb els alcaldes dels
municipis afectats per les
fortes pluges a les Terres
de l'Ebre per a avaluar
els efectes i els danys
que han provocat els
aiguats a la comarca.

Fotografia de la reunió mantinguda diumenge a la tarde.

Cedida

L'Ajuntament del Perelló
(Baix Ebre) haurà de rebai-
xar les previsions de crei-
xement que plantejava ini-
cialment al Pla
d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) que
s'està tramitant. La

Comissió d'Urbanisme de
les Terres de l'Ebre ha
estudiat el document prè-
viament a la seva aprova-
ció provisional i ha reco-
manat a l'Ajuntament que
renunciï a l'àmbit dels
Pinarets, al nord del muni-

cipi, on es preveien cons-
truir uns 1.600 habitat-
ges. 
En total, el POUM preveia
doblar la població, pas-
sant dels 3.300 habitants
actuals als 7.300; i la
construcció d'uns 2.600

habitatges nous.
Urbanisme creu que les
previsions de creixement

residencial són "exagera-
des" i s'han de reduir les
densitats d'habitatges.

Urbanisme recomana a El Perelló a
renunciar a l’àmbit dels Pinarets per

tirar endavant el POUM
L’Ajuntament proposava doblar la població

Les pluges continuades
d'aquesta tardor  han aca-
bat reduint la producció
prevista d'oli d'oliveres
mil·lenàries. Finalment es
quedarà entre 8.000 i
10.000  ampolles de mig
litre,  comercialitzades
entre els vuit molins del
Montsià i el Baix Maestrat
que formen part de l'asso-
ciació Territori del Sénia.
Segons explica Jaume
Antich al Diari de
Tarragona, gerent de la
Taula del Sénia, organisme
intercomunitari que  pro-
mou aquests arbres monu-
mentals i els seus fruits,
«l'acumulació d'aigua ha
fet baixar el rendiment de
les olives, tot i que la qua-
litat de l'oli que estan pro-
duint és molt bona».

En perill la
producció d’oli

L'empresa Red Eléctrica
de España projecta una
nova línia d'alta tensió
aèria de 400Kv entre el
municipi aragonès
d'Escatrón i La Secuita,
al Tarragonès de 136
quilòmetres de longitud
total. Afecta a tres pro-
víncies diferents,
Saragossa, Terol però,
sobretot, Tarragona, per
on transcorren 101 quilò-
metres. A la demarcació
de Tarragona, la línia
creua les comarques de
la Terra Alta (5 munici-
pis), Ribera d'Ebre (4
municipis), Priorat (3
municipis), Baix Camp (6
municipis), Alt Camp (5
municipis) i Tarragonès
(3 municipis).

Es projecta una
nova línia 

d’alta tensió

El conseller Felip Puig es compromet a que l’Ebre rebi
les ajudes necessàries desprès dels aiguats

Un home va morir en veure´s arrossegat per l’aigua mentre circulava amb el seu cotxe al barranc del Galatxo

ACTUALITAT
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Els representants sindicals
han constatat, aquest
dimecres, que l'empresa
es nega en rodó a reduir
els acomiadaments i
només accepta 59
recol·locacions per als 370
afectats del grup a tot
l'Estat espanyol. 
Després de prendre part
en un nou tall de la carrete-
ra N-340 amb els treballa-

dors també aquest mateix
dimecres, el secretari
general de CCOO a
Catalunya, Joan Carles
Gallego, ha instat el Govern
de la Generalitat a forçar
l'empresa a negociar i acla-
rir quin futur preveu per a la
planta d'Alcanar. Els treba-
lladors i regidors de les
poblacions afectades van
viatjar dilluns a Madrid per
manifestar-se davant les
oficines centrals de
Cemex.
El vicepresident de recur-
sos humans Guillermo
Martínez, va reconèixer als
regidors d'ERC i al diputat
Joan Tardà, que van acom-
panyar als treballadors a
les manifestacions a
Madrid que les negocia-
cions serien intenses fins a
l'últim dia.
"Creiem que pot haver-hi
millores i que es pot
ampliar el nombre de treba-
lladors que segueixin treba-
llant i, d'altra banda, acon-

seguir millors condicions
pels quals desgraciada-
ment perdran el treball",
explicava a Efe el regidor
d'Alcanar Manel Martí a ini-

cis de setmana. Martí
també constatava, com ho
feia també el comitè d'em-
presa, que Cemex no vol
arribar a cap acord amb la

Generalitat respecte al dra-
gatge del port d'Alcanar i
els combustibles alterna-
tius fins que no es tanqui
l'acord de l’ERE.

La plantilla de la fàbri-
ca de ciment de
Cemex a Alcanar
afronta els últims dies
de negociacions de
l'ERO sobre 147 treba-
lladors presentat per
la direcció amb l'ob-
jectiu de millorar sen-
siblement l'última ofer-
ta de 30 dies per any
treballat i 22 mensuali-
tats. 

La manifestació a Madrid.

Cedida

La Cambra de Comerç
de Tarragona ha presen-
tat aquest dimecres l'in-
forme de conjuntura
econòmica del tercer tri-
mestre del 2012.
L'economista Joaquim
Margalef, del Grup de
Recerca, Indústria i
Territori de la URV, ha
assegurat que la caiguda
de la demanda a àmbit
europeu ha frenat l'activi-
tat exportadora de les
empreses del Camp de
Tarragona i l'Ebre.
Margalef ha afegit que el
12% de les exportacions
catalanes provenen
d'empreses del Camp i
l'Ebre. Aquesta dada és
tres punts inferior a la
registrada en l'anterior
trimestre. L'economista
ha ratificat que les expor-
tacions i el turisme
segueixen sent el motor
econòmic de la demarca-
ció.

Estudis 
econòmics a les
Terres de l’Ebre

La plantilla de Cemex a Alcanar afronta 
els últims dies de negociacions de l’ERO

Els treballadors es van manifestar dilluns d’aquesta setmana a Madrid

ACTUALITAT
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La futura infraestructura
hotelera serà de com a
mínim, quatre estrelles. I
és que com a requisit des
de l'Ajuntament es dema-
na a les empreses interes-
sades que l'hotel tingui
aquesta qualificació hote-
lera, sinònim d'alta quali-
tat, i una inversió mínima
de dotze milions d'euros.
Des del consistori s'ofe-
reix un procés de licitació
a quaranta anys, amb con-

tracte de dret de superfí-
cie, a quinze anys, amb
opció a compra. Per valo-
rar l'opció de compra es
parteix del valor del sòl a
data d'avui que és de
2.000.000 d'euros, IVA
exclòs.  Des de
l'Ajuntament calero s'ha
subratllat la importància
dels terminis. I és que
l'empresa adjudicatària ha
de presentar el projecte en
tres mesos, i construir
l'hotel en dos anys, per tal
que l'equipament entri en
funcionament el més aviat
possible. Andreu Martí,
alcalde de l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar destaca la
importància d'aquest pro-
jecte com a motor econò-
mic local: “la intenció pri-
mera és dinamitzar el
poble. Creiem que fan falta
hotels d'aquesta qualitat,
que la Cala és mereix, de
com a mínim quatre estre-
lles. Un hotel que creï ocu-
pació per a la gent del
poble. En definitiva, gene-

rar valor afegit sumat a
projectes com que ben
aviat s'obrirà la residència
d'avis, que hem portat el
gas natural, i la fibra òpti-
ca, i el Mercadona previst.
Per tant, seguirem en
aquesta filosofia de buscar
capital privat que és el que

necessita el poble”. Dins
dels criteris d'adjudicació,
des del consistori, es valo-
rarà, el del dret de superfí-
cie. Per tant, es conside-
rarà la millor oferta, l'hotel
que ocupi més superfície i,
per tant, assumeixi un
import més elevat. Es pun-

tuarà positivament l'incre-
ment del valor d'opció a
compra. També farà guan-
yar punts a les empreses
interessades el percentat-
ge de participació dels
ingressos de l'hotel, i el
termini d'opció de com-
pra.

L'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar, a
través de la Cala
Gestió, ha tret a adju-
dicació una parcel·la
hotelera, de
10.000m2 de propie-
tat municipal, que li
correspon del 10%
d'aprofitament, del
Pla Parcial de la
urbanització Tres
Cales 2ª fase. 

REDACCIÓ

Imatge de la parcel.la.
Cedida

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís
Recoder, ha assegurat
aquest dilluns que el
govern de l'Estat encara
té un any de marge per
iniciar l'extracció dels
llots contaminats de l'em-
bassament de Flix (Ribera
d'Ebre) sense perdre els

fons europeus. Recoder
ha clarificat que la sub-
venció europea s'ha de
justificar a 31 de desem-
bre del 2015 i que el ter-
mini d'execució de les
obres és de 24 mesos.
"Si comencem a 1 de
gener de 2014 tenim dos
anys per acabar-les, i ara

tenim més d'un any per
acabar totes les obres
d'emergència necessà-
ries per iniciar la retira-
da", ha manifestat. 
El conseller ha confessat
sentir-se "incapaç d'en-
tendre" les presses del
Ministeri per iniciar les
obres.

Recoder assegura que encara hi ha un any
de marge per extraure els llots de Flix 

I no perdre els fons europeus

La divuitena reunió espe-
cial de la Comissió
Internacional per al
Conservació de la
Tonyina Roja de l'Atlàntic
-ICCAT en les serves
sigles en anglès-,ha acor-
dat elevar la quota de
captures -total admissi-
ble de captures o TAC-
per a l'Atlàntic Oriental i
el Mediterrani a partir del
pròxim 2013 en 600
tones, passant de les
12.900 actuals a les
13.500. Això permetrà
els sis pesquers del cer-
cle amb base a l'Ametlla
de Mar (Baix Ebre) incre-
mentar lleugerament la
seva quota. Les captures
s’allargaran deu dies fins
a finals del mes de juny.

S’amplia la 
captura de la
tonyina roja

La Direcció General de
Pesca i Afers Marítims ha
detectat la presència
d'un peix globus verinós
al litoral de Catalunya.
Fins ara, se n'han captu-
rat pocs exemplars. Uns
pescadors de la confra-
ria de Sant Carles de la
Ràpita en van pescar
mentre feinejaven amb
les xarxes. El peix és
semblant a un verat,
però amb una bossa a la
part inferior. Tot i que la
seva toxina s'acumuli a
les vísceres -fetge i ova-
ris- no es descarta que
també n'hi pugui haver a
la carn. Si es menja,
ataca el sistema nerviós.

Detectat un peix
globus verinós al

Montsià

L’impuls d’un Hotel a l’Ametlla de Mar,
nou element de dinamització econòmica

En una parcel.la de 10.000 m2, a Tres Cales 2º fase

ACTUALITAT
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Un any i mig després de la
seva creació, la mesa d'al-
caldes veu plenament con-
solidat el seu paper com a
agent principal en el sec-
tor de la planificació
energètica a Catalunya i
és per aquest motiu que
ha volgut centrar el debat
d' enguany en els reptes i
les perspectives de futur
que afronta aquest sector
estratègic. 
El director de la mesa,

Joan Sabanza, durant la
roda de premsa celebrada
aquest dimarts a la seu
del Col·legi de Periodistes
a Tortosa, ha subratllat la
voluntat de l'entitat de
“continuar sent un grup
d'influència i un referent
en la producció elèctrica”.
De la seva banda, el vice-
president de la mesa i
alcalde d'Ascó, Rafel
Vidal, ha situat l'objectiu
de l'entitat en “rendibilitzar
al màxim l'especialització
dels nostres municipis,
que generen el 70% de l'e-
nergia que es consumeix
a Catalunya”. 
La jornada de debat
Energia i
Desenvolupament Local
comptarà amb l'assistèn-
cia del president de la
Diputació, Josep Poblet,
que obrirà la sessió, i amb
la participació d'Ignasi
Nieto, ex Secretari d'Estat
d'Energia, Francesc
Homs, president de l'em-
presa FERSA i ex conse-
ller d'Economia de la

Generalitat de Catalunya, i
David Madí, president del
consell assessor
d'ENDESA a Catalunya. El
director general d'Energia
de la Generalitat, Josep
Canós, clourà l'acte. 
Cal recordar que la MADE

està formada pels consis-
toris d'Ascó, Garcia, la
Fatarella, Móra d'Ebre,
Móra la Nova, Riba-roja
d'Ebre, Tivissa, la Torre de
l'Espanyol, Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant i
Vilalba dels Arcs. 

La MADE té com a objec-
tiu principal aconseguir
una evolució en el panora-
ma que ha dominat les
decisions polítiques a l'en-
torn de l'energia, sector
en el qual al món local se
li ha fet jugar un rol passiu. 

La MADE organitza la II Jornada de debat
Energia i Desenvolupament Local

La Mesa d'Alcaldes de
l'Energia de Catalunya
(MADE) organitza la II
Jornada de debat
Energia i
Desenvolupament Local,
que tindrà lloc el proper
dimarts dia 27 de
novembre al pavelló
firal de Móra la Nova
(Ribera d'Ebre).

Tindrà lloc el proper dimarts 27 de novembre a Móra la Nova

Destaca el seu paper com a principal en el sector de la planificació energètica a Catalunya

REDACCIÓ

El delegat territorial del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, i la
representant territorial de
l'Esport, Cinta Espuny, es
van reunir amb l'alcalde de
Deltebre, Gervasi Aspa, el
president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, i el regidor
d'Esports, Jordi Torres,
per presentar-los el conve-
ni de concessió de la sub-
venció entre el Consell
Català de l'Esport i
l'Ajuntament de Deltebre
per al finançament de la
'Base de piragüisme” del
municipi.
Aquest conveni de la
Secretaria General de
l'Esport permetrà a
l'Ajuntament de Deltebre
obtenir una subvenció de
200.000Û per al finança-

ment de la Base de
Piragüisme del municipi
deltaic, que ha suposat “un
gran esforç per al Govern
amb la situació actual en
què ens trobem però, hem
considerat que calia apos-
tar per aquesta instal·lació,
que permetrà potenciar el
piragüisme a Deltebre i, en
definitiva, a totes les Terres
de l'Ebre” - ha destacat el
delegat del Govern, Xavier
Pallarès. La Base de
Piragüisme de Deltebre
permetrà fomentar aques-
ta activitat esportiva i la
resta d'esports lligats al riu
i molt arrelats al territori, a
més de potenciar el turis-
me i esdevenir un nucli per
a un futur complex espor-
tiu d'iniciació, promoció i
tecnificació esportiva.
Per la seva part, l'alcalde

de Deltebre s'ha mostrat
“molt satisfet i agraït pel
treball del la representant
de l'Esport, Cinta Espuny,
també del delegat com del

president del Consell
Comarcal i, especialment,
al secretari general de
l'Esport, perquè han
demostrat la voluntat d'a-

quest Govern de fer país i
ens han permès dotar-nos
d'eines per a la pràctica i
creixement d'aquest
esport a Deltebre”.

Es signa el conveni de concessió de subvenció per 
a la Base de Piragüisme de Deltebre

Permetrà fomentar aquesta pràctica esportiva

El bisbe de Tortosa,
Xavier Salinas, ha estat
nomenat nou bisbe de
Mallorca, segons va fer
públic el passat diven-
dres el Vaticà. El bisbat
de Tortosa havia convo-
cat a les 12 del migdia a
membres de la cúria
eclesiàstica de la diòcesi
i entitats catòliques, així
com als mitjans de
comunicació, coincidint
en l'hora que l'emissora
vaticana fa oficials els
nomenaments. Salinas
va ser nomenat bisbe de
Tortosa l'any 1997 on hi
ha estat durant quinze
anys, i aquest divendres
ha valorat el seu nou
destí visiblement emo-
cionat. Salinas tornarà
així a les Illes on ja va
estar-hi com a bisbe
d'Eivissa del 1992 al
1997. Segons ha expli-
cat ell mateix, la presa
de possessió es farà
durant a mitjans de
gener.

Xavier
Salinas,

nomenat
Bisbe de
Mallorca

Els residus radioactius
que s'acumulen a les
piscines de la centra
nuclear d'Ascó
començaran a traslla-
dar-se al nou magatzem
temporal individualitzat
(MTI) a partir de finals
del mes de març de
2013. Així ho han anun-
ciat els responsables de
l'Associació Nuclear
Ascó Vandellòs II (ANAV)
que gestiona el com-
plex. Un cop finalitzada
la construcció de l'ATI,
en aquests moments
s'estan efectuant a les
instal·lacions proves en
fred sense elements
combustibles en
paral·lel a la selecció
dels lots de combusti-
ble de les piscines
segons les característi-
ques de cremat i refre-
dament. Els dos pri-
mers contenidors, amb
32 elements radioactius
cadascun, seran diposi-
tats a l'espai a finals de
març.

Residus
traslladats

ACTUALITAT
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Demà dissabte, 24 de
novembre, Caritas s'uneix
a la celebració del Dia de
les Persones sense sos-
tre. Fa disset anys que
des de Caritas Tortosa es
va endegar un projecte de
Casa d'Acollida per a les
persones sense llar i fa
gairebé quatre anys que
vam asistir a la inaugura-
ció de la nova Casa
d'Acollida de Tortosa.
Amb aquest recordatori
Caritas Interparroquial
pretèn concienciar sobre
la situació en que es tro-
ben milers de persones i
que cada dia són més.
Durant el passat 2011, La
Casa va atendre a 1514

transeünts. El servei que
s'ofereix des d'aquesta
institució va dirigit a les
persones que es troben
en una situació molt difícil
i a la casa es dóna des de
menjar, servei de dutxa i
servei de bugaderia. Fins
el moment han passat per
la Casa més de 5.000
persones durant tot l'any
2011. A més de realitzar-
se suport directe a més
de 469 famílies a les que
se'ls ha donat aliments
bàsics. Les donacions per
a la Casa d'Acollida van
arribar fins els 10.000
euros, durant el 2011, el
que suposa el 25% de les
seves necessitats econò-

miques per finançar-se.
Sor Teresa Andrés és la
responsable de l'establi-
ment i junt amb tres ger-
manes més de La Caritat,

s'encarreguen de donar
servei als usuaris. Des de
la vesant del voluntariat
són moltes les persones
que també hi col·laboren.

Cada any, l'Institut Català de les Dones prepara un manifest per aquest 25 de novembre 

Un remodelat Cucafera Folk 

El Ple del Consell Comarcal de
la Terra Alta ha aprovat per
unanimitat  la renúncia a la
paga extraordinària de Nadal
dels consellers comarcals
amb dedicació exclusiva i par-
cial i, en conseqüència, de no
disponibilitat de la partida pres-
supostària corresponenet per
un import de 8.043,20 euros.
D'igual manera, s'ha aprovat la
renúncia del  7% de les indem-
nitzacions que reben la resta

de consellers comarcals  que
formen el plenari de la corpo-
ració. L'equip de govern del
Consell Comarcal, format pels
consellers del CiU  i PP, va con-
siderar oportú que els mem-
bres de la corporació que dis-
posen d'una dedicació exclusi-
va o parcial al servei del
Consell  se'ls apliquessin les
mateixes condicions en matè-
ria de retribucions que al per-
sonal funcionari i laboral.

Renuncien a la paga de Nadal

Agents de la Guàrdia Civil
han interceptat aquesta set-
mana, dues embarcacions
quan es disposaven a des-
carregar haixix en un punt
proper a la platja de la
Rabasa de Sant Carles de la
Ràpita (Montsià). En l'opera-
ció s'ha detingut sis perso-
nes i s'han intervingut 2.226
quilograms d'haixix, un vehi-
cle, una motocicleta, una

pistola i diversos telèfons
mòbils. Els agents van
detectar a través 'un siste-
ma de vigilància exterior l'a-
proximació de les embarca-
cions a la costa i la descà-
rrega de la mercaderia en
una furgoneta. Els detinguts
són de nacionalitat espanyo-
la, marroquina i xilena i
alguns d'ells tenen antece-
dents per narcotràfic.

Intervenen 2.226 quilos de haixix

Allí les dones van denunciar
la violència de gènere en
l'àmbit domèstic i la violació
i l'assetjament sexual en
l'àmbit dels governs, inclo-
ent-hi la tortura i els abusos
que patien moltes presone-
res polítiques. Es va escollir
aquest dia per commemo-
rar el violent assassinat de
les germanes Mirabal tres
activistes polítiques assassi-
nades el 25 de novembre
de 1960 mentre anaven a
visitar els seus marits
empresonats. Els seus
cadàvers destrossats van
aparèixer al fons d'un
barranc. Per al moviment
popular i feminista de la
República Dominicana,
històricament, aquestes
dones han simbolitzat la llui-
ta i la resistència. El 1999,
l'ONU va donar caràcter ofi-
cial a aquesta data.

L'Associació de Dones de
Deltebre ha traslladat la
commemoració de la diada
diumenge amb la 4a
Caminada contra la
Violència de Gènere. La
caminada sortirà a les 5 de
la tarda des del Pas de
Garriga fins al Pont "Lo
Passador" on es farà la lec-
tura del manifest i després
un petit pica-pica. Per la

seva banda l'Associació
local de la Dona de la Cava
se suma a la celebració
amb una xerrada sobre la
violència de gènere aquest
dijous a les 5 de la tarda al
bar del Sindicat a càrrec de
la psicòloga Marga
Casanova. Cada any
l'Institut Català de les Dones
prepara un manifest per
aquest 25 de novembre "Dia

Internacional per a l'elimina-
ció de la violència envers les
dones", consensuat per les
quatre diputacions de
Catalunya, l'Associació
Catalana de Municipis i
Comarques i la Federació
de Municipis de Catalunya.
Per llegir-lo: Manifest "Dia
internacional per a l'elimina-
ció de la violència envers les
dones.

Dia internacional per a l'eliminació de

la violència de gènere a Deltebre

Les associacions de
dones de Deltebre prepa-
ren alguns actes per cele-
brar el 25 de novembre,
declarat dia internacional
contra la violència de
gènere el juliol de 1981,
en el context de la prime-
ra Trobada Feminista de
Llatinoamèrica i el Carib
celebrada a Bogotà
(Colòmbia).

24 de novembre: Dia de les 
Persones sense sostre

La Casa d’Acollida de Tortosa porta 17 anys atenent als transeünts

ACTUALITAT

REDACCIO

La Mostra de Folklore
Popular de Tortosa
Cucafera Folk assoleix en
aquest 2012 una dècada
d'existència, tot encarant
una edició que incorpora la
novetat de que la seva
proposta es perllongarà
durant tres caps de
setmana, amb una oferta
que inclourà concerts en
espais tancats com el
Teatre Auditori Felip
Pedrell, l'Espai Mossèn Sol
o la Cripta de la Reparació,
més enllà de les populars
cercaviles i activitats de
carrer on l'objectiu és
donar a conèixer la riquesa

i varietat del imaginari
festiu de la ciutat i també
dels diferents instruments
que configuren la tradició
musical tortosina. El pregó
d'enguany correrà a
càrrec de Cinta Adell,
responsable des de fa
molts anys de la supervisió
de la vestimenta de
pubilles i pubilletes durant
les Festes de la Cinta, una
persona molt
familiaritzada des de la
seva joventut amb la
indumentària tradicional
tortosina i tota una
institució al municipi en
aquest àmbit.

Ahir vaig rebre una trucada… Era Javier García Vivo…
Recordeu aquell empresari que va acampar davant de la sec-
ció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea, i que va
dur a terme una vaga de fam. García Vivo era un dels proveï-
dors afectats per la fallida de la secció de crèdit i pel blo-
queig dels estalvis dels socis i impositors de la cooperativa.
Doncs bé. Avui a les 17:30 els veins i veïnes de l'Aldea es
concentraran davant la secció de crèdit del municipi per
recordar aquell fatídic dia en el que es van assabentar que
havien perdut els estalvis, en alguns casos, els estalvis de
tota una vida.

Diana Mar... UNA TRUCADA

Aquest any la residència
Ibera fa vint anys (1992-
2012), entre els diferents
actes per commemorar
aquest fet. 
Aquest passat dijous, 22 de
novembre s'organitzava una
Jornada Tècnica adreçada a
professionals que treballen
amb Persones amb
Discapacitat Intel·lectual i
Necessitats de Suport
Extens i Generalitzat. El pro-
grama ha estat dissenyat
per a  oferir un seguit de

ponències que mostren
experiències actuals i nova-
dores al voltant d'interven-
cions que ajuden a millorar la
Qualitat de Vida de Persones
amb grans necessitats de
suport. Des de l'entitat s'ofe-
reix un marc per tal que hi
hagi intercanvi de coneixe-
ment i experiències entre
professionals, amb l'objectiu
fonamental d'oferir a les per-
sones amb DI ateses en els
serveis residencials i Centres
d'Atenció Especialitzada.

APASA fa 20 anys
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

I és que la Rapitenca, sobre tot
a la primera mitja hora, va
estar molt espesa. Tot i que l’i-
nici del partit no ho semblava,

les directrius del duel van ser
unes altres. El Vilafranca, més
ben posat, va anar guanyant
metres i va ser qui va disposar
de les ocasions. Però, parado-
xalment, quan pitjor ho passa-
va, fou la Rapitenca qui va mar-
car. Una jugada per la dreta la
va culminar Callarisa. Un gol
amb gran valor. Per com anava
el partit i també per la con-
fiança del jugador senienc.
El Vilafranca, no obstant, va
empatar acte seguit amb un
gran gol de Marcos. Fins el
descans, el partit va estar igua-
lat. Però a la represa, als inicis,
el Vilafranca es va tornar  apo-
derar de la situació i va gaudir
de dues ocasions claríssimes.
No va marcar i, amb els
minuts, va perdre pistonada. I

més quan José Mari, en el
rebuig d’un córner, va afusellar
el porter rival. Un gol també
valuós. Pel juvenil i per tot el
futbol base, com a referència.
Els darrers minuts ja van ser
rapitencs, amb domini i oca-
sions. Fins que van existir més
espais, producte del trenca-
ment. Llavors una passada de

Laudrup Ramos la va culminar
Callarisa, amb astucia i un toc
de qualitat anticipant-se al por-
ter. Un altre gol amb valor aní-
mic. 3-1. El millor, la victòria.
La Rapitenca diumenge visita
el Santboià (12 h). Ortega i
David (sancionat) són baixa).
Felipe torna i Cristian i Alexis
són dubte.  

Per la direcció correcta

La Rapitenca, després de
tres jornades sense guan-
yar, va tornar a fer-ho con-
tra el Vilafranca (3-1) en
un d’aquells partits en els
que la dinàmica d’uns i
d’uns altres determina. Si,
la dinàmica d’un equip que
està fent bé la feina i que,
amb la inèrcia d’haver
pujat recentment, es troba
en una situació més còmo-
da. I l’altra dinàmica, la
d’un equip acostumat anys
anteriors a cotes més altes
i que ara es veu debilitat i
que està a la part baixa,
amb cinc jornades sense
puntuar. Es aquella llei de
futbol que no té explicació
científica. Es simplement
això: llei de futbol que
acostuma a regir els par-
tits i que també diu que un
dia et trobes el que vas
perdre injustament en un
altre. 

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca va guanyar el Vilafranca i es manté en la zona còmoda

M.V.

Callarisa va fer dos gols. A la imatge, el primer.
Canal TE

No és fàcil per un tècnic entre-
nar a amics seus o companys. En
ocasions, es poden perdre les
amistats amb aquesta relació.
Tampoc ho és per un àrbitre xiular
a coneguts. I si poden, ho eviten. 

Així mateix, per a un periodista
no és fàcil jutzar o parlar de per-
sones o clubs amb els que exis-
teix una relació cordial i extraor-
dinàriament amistosa. 

Però, en tots els casos, s’ha de
fixar la línia i cadascú ha d’estar al
seu lloc. I, sempre, en cas de con-
fusions, s’ha de parlar. Jo sempre
ho he fet. En els darrers quinze
anys la llista d’incidències que he
tingut és llarga. Entrenadors amb
els que tenia molta relació profes-
sional i personal i que, no cal re-
cordar perquè, van passar a reti-
ra-me la salutació quan ens veien
pels camps. I a no fer-me declara-
cions. He dir també que, fins ara,
només han estat tres casos i ja fa
temps.  I en tots tres, el dia que
vaig creure que la situació no po-
dia seguir així, vaig concretar una
trobada, vam parlar-ho i es va re-
establir la relació. I, poc a poc, va
tornar a ser normal . 

El que hem de saber diferen-
ciar és que un partit en la compe-
tició que sigui i en l’esport que si-
gui és només això. No s’han de

perdre llançols pel camí per si una
pilota entra o no. Mai.

Així mateix, ara no cal recordar
les vegades que he anat al jutzat,
a declarar per una denúncia. La
veritat és que no fa gràcia. I, quan
ha passat, no he entès com es
podia arribar a aquell extrem.
Però s’hi arriba. També he d’acla-
rir que, amb el temps, això queda
com una anècdota pels dos cos-
tats.

He d’insistir en què el fonamen-
tal és saber portar una línia. I ser
seriós amb el que fas i el que
dius. Una qüestió és la professió i
una altra es quedar per fer un ver-
mut. 

Vermut? Bé, en ocasions pot-
ser tampoc puc anar ni a fer-lo.
Passen els anys i encara et trobes
amb algú que em recorda (per
ofendre) que si sóc amic d’aquell
entrenador, que si sóc amic d’a-
quell club perquè vaig jugar-hi,
que si vaig dinar amb aquell... 

La gent més propera ja sap
com funciona això. I assumeixo
que  me puc equivocar i que puc
ferir sensibilitats quan això passa.
Però si això succeeix, davant de
qualsevol confusió, una trucada i
ho parlem. El més probable és
que ens acabem entenent. Com
sempre.

Parlem-ho

L’opinió de Michel

Un gran gol d’Isaac va valdre el triomf, al camp del Martinenc (92’)

L’arribada de
Benitez al

Chelsea pot
canviar els plans

L’Amposta trepitja amb fermesa
ORIOL ROMEUCRISTIAN ARASA HA CAUSAT BAIXA. HA FITXAT AMB EL CATALÒNIA

Rafa Benitez ha estat presentat
aquesta setmana com a nou
entrenador del Chelsea, en el
lloc de Di Mateo. S’obre, d’a-
questa manera, una nova etapa
al club anglès. L’ulldeconenc
Oriol Romeu no havia tingut
moltes oportunitats i fins i tot
es va publicar que podria fitxar
amb el València, en el mercat
hivernal. Ara la situació, a ex-
penses de Benitez, podria can-
viar per al futbolista ebrenc.

L’Amposta va vèncer al camp
del Martinenc (0-1). Es la quarta
victòria fora de casa, segona
seguida i l’equip que s’enlaira
fins la cinquena plaça.

Tres punts a còpia de lluita i
fe i que representen un aprenen-
tatge en la maduresa a la cate-
goria per a un nou projecte que
agafa força i que s’apuntala
amb victòries de prestigi com la
del diumenge, a l’històric camp
del Guinardó.

Un duel amb poques opcions
pels dos equips i en el que els
locals van reclamar un penal
que no fou xiulat. L’Amposta va

tenir ordre i en general va
estar ben posat, amb un

Oscar Benet esplèndit en totes
les vessants. Isaac, que ja està
adaptat, va destacar el partit de
l’Andorra i diumenge va ser de-
cisiu. Va agafar una pilota fora
de l’àrea i com si de Messi es
tractés va anar fent eslalons fins
batre el porter local. Gran gol i
gran triomf, en tots els aspec-

tes, en una jornada amb cinc
baixes, totes ofensives. Bece-
rra, Cristian Regolf, Arnau i Ser-
gi. Cristian Arasa deixa el club
“ha estat la seua decisió”. Fit-
xarà amb el Catalònia. 

L’Ascó no va jugar per l’estat
del camp. Segueix líder i diu-
menge visitarà el Cervera. 

Nit de l’Esport rapitenc
DIVENDRES PASSAT

Un total de 19 premis va lliurar
la regidoria d’Esports de
l’Ajuntament de Sant Carles de
la Ràpita el passat divendres 9
de novembre, en la celebració
de la sisena Nit de l’Esport
Local. Un acte que va estar pre-
sidit per la regidora d’Esports,
Noemí Barberà; la representant
de l’Esport a l’Ebre, Cinta
Espuny; i l’alcalde de Sant
Carles de la Ràpita, Joan Martín
Masdeu. L’organització va con-
cedir una menció especial a
Casiano Fibla José, de 56 anys,
exjugador de futbol professional
i persona implicada en l’esport
local. D’aquesta manera, se
suma a la llista (Albert
Montañés, Àngel Rangel, Emilio
Isierte, Andreu Castellà i Mateu
Castellà). La resta de premiats
van ser: Pau Pastor Castellà
(Club de Bàsquetbol La Ràpita),
Lucas Cifuentes Poveda (Club
de Bitlles Alfacs), Joel Ferragut
Garcia (Club d’Escacs La
Ràpita), David Fibla Romero
(Club Fondistes Rapitencs),
Sara Bellés López (Club
Gimnàstic Rapitenc), Ricard
Antó Sérvulo (Club Nàutic Sant
Carles– secció natació), Anna

Sancho Forné (Club Nàutic Sant
Carles – secció rem), Andrea
Acín Beato (Club Patí Rapitenc –
secció futbol sala femení), Anna
Gasparín Balada (Club Rítmica
Xaloc La Ràpita), germanes
Carla i Marta Munté Carrasco
(Club Nàutic Sant Carles – sec-
ció vela), Elena Baudilio
Vallverdú (Club Patí Rapitenc
–secció bàsquet), Albert Garcia
Costa (Club Tennis Serramar),
Ariadna Gonzàlez Barrera (Club
de Twirling Els Alfacs), Xavier
Matamoros Reverté (Motoclub
Sant Carles), Alba Rodríguez
Valldepérez (Patronat Municipal
d’Esports, especialitat natació),
i primer equip i equip cadet de
la Unió Esportiva Rapitenca.

El partit Ascó-Sants es
va ajornar. Es jugarà el

dia 6. L’Ascó 
segueix líder

Lider

Els rapitencs, a
intermitències, van
encarrilar el triomf

davant d’un Vilafranca
que no va merèixer un

resultat tan inflat

Inflat

Isaac, arran d’una acció individual, va marcar el gol (0-1)
Canal TE
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El Roquetenc va empatar al camp del SP i SP (1-1). Un partit que va
complicar-se aviat quan els locals van avançar-se i, a més, Stephane
va ser expulsat de forma “totalment rigorosa”. Oscar Peri, complicat
en ocasions, així va considerar-ho amb un criteri que després no man-
tindria. El conjunt ebrenc va saber refer-se: “no vam començar ben
posats i vam pagar-ho. Amb l’1-0, però, vam reaccionar i, tot i jugar
amb un menys, vam estar més ben situats. Vam empatar i vam tenir
al final l’opció de guanyar”, deia Talarn. Mario va fer l’1-1. I De la Torre
va gaudir de l’oportunitat de marcar l’1-2. El Roquetenc segueix de pe-
ga amb les baixes. Otero i Fouat, amb molesties, van haver de jugar
de titulars davant de l’estat actual. Demà rebrà el Catllar. 

El Roquetenc continua 
de pega amb les lesions

VA EMPATAR, AMB DEU, A SP I SP (1-1)

El Gandesa va guanyar el Calafell (2-1). Va haver de patir, contra el
cuer, però va acabar sumant el tercer triomf seguit i ja s’enlaira a la
taula. 

A la primera meitat, el domini local va ser evident, tot i que també a
intermitències. Les ocasions van ser clares, però no va haver encert.
El rival va contagiar. A la represa, Roger va fer l’1-0. Però el Gandesa
no s’imposava. I el Calafell va tenir vida. Va empatar.  Afortunadament,
un gol del jove Dilla va significar el 2-1. A darrera hora, el Calafell va te-
nir l’opció per fer el segon gol. Es va sofrir però els punts impulsen al
conjunt d’Enrique Aleixendri. El diumenge, a les 16 hores, el Gandesa
visita el Jesús i Maria, en un dels partits destacats de la jornada.  

El Gandesa pateix però assoleix el
tercer triomf seguit

DIUMENGE GRAN DERBI A L’AUBE

El partit entre l’Ampolla i el Jesús i Maria es va ajornar per l’estat del
terreny de joc. Les pluges van deixar molta aigua en diverses zones
del camp i es va acordar no disputar el derbi per prevenció. Per a
l’Ampolla és el segon partit suspés. El dia 6 de desembre jugarà el
pendent contra el Tortosa. I contra el Jesús i Maria ho farà el diumen-
ge dia 9. 
De la propera jornada, l’Ampolla visitarà demà dissabte el Roda de
Berà (16 h) amb l’objectiu de poder mantenir la bona dinàmica de re-
sultats de les anteriors. 
El Jesús i Maria, en un dels derbis del cap de setmana, rebrà diumen-
ge el Gandesa (16 h).

El derbi entre l’Ampolla i el Jesús i
Maria es va suspendre

SEGON AJORNAT PER ALS AMPOLLEROS

El Tortosa va perdre a Cambrils,
diumenge passat (2-1). Els quin-
ze minuts inicials van decidir.
Els cambrilencs, ben posats i el
Tortosa, com el partit contra el
Gandesa, bastant espès. Els lo-
cals van fer els dos gols en
aquesta fase inicial. I després,
van jugar com més els agrada:
replegats i esperant el contraa-

tac. A més, els de Cambrils són
ferms en defensa (9 gols re-
buts) i van tornar a demostrar-
ho.

Cal dir que el Tortosa va mi-
llorar amb el 2-0. Angel, que tor-
nava, va marcar el 2-1 abans
del descans i a la represa, els
ebrencs van dominar i van insis-
tir. Però sense claredat en els

darrers metres. El Cambrils
també va facilitar, amb la seua
proposta, que el Tortosa tin-
gués la pilota. No va poder ser
i nova derrota que agreuja la si-
tuació del conjunt roig-i-blanc
mentre que reforça al del Baix
Camp, que ja es situa a les pri-
meres places.

El Tortosa (amb un partit

menys) rebrà diumenge el Cu-
nit. Dos equips en zona de des-
cens. Partit, sembla mentida
però és així, amb doble valor en
la lluita per sortir de la part bai-
xa. Són tres punts o més neguit
i alarmisme. 

Lamentar la lesió de Gerard,
amb possible trencament dels
lligaments del genoll.

Tortosa-Cunit, més que tres punts?
ELS ROIGIBLANCS VAN PERDRE A CAMBRILS

La dinàmica del Tortosa preocu-
pa. Està en zona de descens i
diumenge afronta un partit molt
important contra el Cunit, un
equip que la temporada passa-
da estava a la Tercera catalana.
Des de la directiva s’informava
aquesta setmana que no hi ha
previsió de que hi hagin nove-
tats: “esperem que els resultats

canviin i hem de creure que així
serà. Per tant, Javi Cid és el tèc-
nic del projecte i, de moment,
continua sent-ho”. Des de la di-
rectiva s’ha desmentit que Sergi
Domènech pugui ser el proper
tècnic si no milloren els resul-
tats, tal com va dir Celma a la
seua columna la setmana passa-
da.

Javi Cid és, de moment,
el tècnic del projecte

CD TORTOSA

Ruibal fou expulsat. L’actuació de l’àrbitre no va agradar als locals.

CANAL TE

El Catalònia va perdre al Catllar (4-2). Pau va fer el 0-1 però els locals,
més incisius, van pressionar més amunt i abans del descans van re-
muntar. El segon gol i, posteriorment, a l’inici de la represa, el tercer,
van ser claus però el Cata no va perdre la cara al partit i va seguir in-
tentant-ho fins que Oscar Gilabert, en el rebuig d’un penal comès a
Cosido, aconseguia el 3-2. Els de la Santa Creu van fer un pal i Euge-
ni va tenir una altra opció. El Catllar va patir fins a darrera hora, quan
va sentenciar amb el 4-2. El Cata, afiançat a casa, rebrà demà al lí-
der, el CD la Cava. Ha fitxat al davanter Cristian Arasa (Amposta).

El Catalònia rebrà el líder,
demà dissabte a la Santa Creu (15.45 h)

CRISTIAN ARASA (AMPOSTA) POT DEBUTAR 

El líder, el CD la Cava, va cedir el
segon empat com a local en una
jornada en la que va rebre el pri-
mer gol a casa. Va ser en el der-
bi contra el R. Bítem (1-1).

Els de Santi Forné es van
avançar (15’) amb un gol de Pau
que, lliure de marcatge, va rema-
tar una falta. El partit, amb l’1-0,
va seguir amb els mateixos parà-
metres. No hi havia un domina-
dor clar, tot i que la Cava, molt
ben posada defensivament, dei-
xava que el R. Bítem pugués te-
nir la pilota. I així buscava sorpen-

dre’l amb la velocitat dels davan-
ters. Va ser la Cava qui  va tenir
la millor ocasió per a encarrilar el
derbi. Una centrada per la dreta
va interceptar-la Vives amb el
braç pegat. Va desviar la seua
trajectòria i l’àrbitre no va dubtar.
Povill, però, va aturar el llança-
ment de Jaime. 

A la segona meitat, el partit es
va obrir, com era d’esperar. Va
perdre rigor tàctic i va començar
a tenir fisures. El R. Bítem, la Ca-
va també ho propiciava, va gau-
dir més de la pilota, tot i que sen-

se crear excessiu perill excepte
una ocasió de Marc Baiges que
va desfer Josué. La Cava, bus-
cant la rèplica al contraatac, va
gaudir de dues oportunitats amb
un tret de Ruibal i amb un 1 con-
tra 1 d’Agus que Povill, esplèndit,
va resoldre. Els de Bítem, en una
acció a pilota aturada, van empa-
tar amb el gol d’Asín. 

Els locals, amb els minuts, van
acabar molt  molestos amb el
criteri del col.legiat. I per això les
protestes. Fonts del CD la Cava
deien que “no va mesurar els

dos equips per igual amb les tar-
getes, pensem que a nosaltres,
en les mateixes accions, ens va
castigar més que a ells. Per re-
cordar una jugada, Sergio Ruiz
ha de veure la vermella per la pa-
tada a Mauri”. Els aficionats tam-
bé van mostrar el seu desacord
amb l’arbitratge. Al final, 1-1. La
Cava continua líder mentre que el
R.Bítem que segueix progres-
sant (7 punts de 9). La Cava ha
presentat recurs perquè “l’àrbitre
es confon en diverses qüestions
en la redacció de l’acta”. 

Desacord del CD la Cava amb l’arbitratge
El líder i el Remolins-Bítem empaten (1-1)

SEGONA CATALANA

L’Alcanar va perdre en la
seua visita al camp del Vila-
seca (4-0). Un partit que es
va decidir a la segona mei-
tat.

Segons Alfons Royo, tèc-
nic de l’Alcanar, “la primera
meitat va ser anivellada, amb
un parell d’ocasions per
equip. A la represa, arran

d’un córner, va haver un re-
buig a la frontal i ens van fer
l’1-0. Llavors vam tenir dues
ocasions clares per empatar,
un pal de Manel i 1 contra 1
d’Adrià amb Rodri que no va
poder transformar. En el con-
traatac següent ens van fer
el 2-0. Vam arriscar, amb
una defensa de 3 avançada.

Vam tornar a tenir una opció,
a través de Manel, gairebé
amb la porteria buida. No
vam marcar i ells, amb es-
pais, van sentenciar amb dos
gols més”. El tècnic afegia
que “penso que el resultat va
ser inflat. Un 2-1 hagués es-

tat més coherent. I també
crec que si transformem les
ocasions que vam crear en
moments puntuals, hagués-
sim tingut més possibilitats
en un partit que, fins ben en-
trada la represa, va ser molt
més igualat del que sembla”.

L’Alcanar no ha marcat en
dues jornades en les que ha
perdut: “estem en un mo-
ment que, per la falta d’efec-
tivitat, hem entrat en aquesta
dinàmica. Però un bon resul-
tat revertirà la situació”. 

El Vilaseca és més efectiu 
que l’Alcanar

GOLEJADA (4-0)

En deu minuts, els locals
van decidir

A la represa

Consideren que l’àrbitre
va tenir un criteri

desigual amb les targetes

Queixes locals

Dos equips en zona de
descens. Diumenge 17 h

Zona de descens
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L’Olímpic va guanyar al camp de la Sénia (0-2) i, d’aquesta forma, es rei-
vindica a la part alta de la taula. “Vam fer un gran partit, molt ben posats
i tenint l’encert necessari en moments claus. Estic satisfet de l’equip,
deia Josep Maria Rovira, tècnic de l’Olímpic. Pete (45’) i Bernat (60’),
arran de dues faltes protestades pels locals, van marcar. La Sénia, que
ha cedit ja massa punts a casa, va reaccionar en els darrers minuts, però
precipitat i sense encert. 

L’Olímpic es reivindica a la Sénia

ELS LOCALS NO ACABEN DE REACCIONAR

L’Aldeana va vèncer el Tivenys (2-1). Segons Ramon Barbosa, tècnic
local, “vam fer una primera part molt bona, del millor fins ara. Vam ju-
gar força bé, tenint nombroses opcions. També cal dir que ens vam
enfrontar a un Tivenys que, tot i la seua situació, va jugar i va deixar
fer-ho”. Iker, amb una acció marca de la casa, de falta, va obtenir l’1-
0. I Alex Gallego, que segueix en ratxa, va aconseguir el segon gol en
un moment clau, poc abans del descans. A la represa, el partit va equi-
librar-se. El Tivenys va reduir distàncies però fou al minut 80. L’Aldea-
na, que havia pogut sentenciar, no va fer-ho i va sofrir per l’ajustat del
marcador. Els aldeans, amb el triomf, es fan forts a casa on han as-
segurat els darrers partits. Cal destacar l’aportació dels juvenils Mo-
ya, Flore Alegre i Marc Royo. Va debutar Jordi Fabregat ‘Chechu’ cedit
pel Tortosa. El davanter Ivan Fumadó ha causat baixa i ha fitxat amb
els Muntells. 

L’Aldeana, inflexible a casa

IVAN HA CAUSAT BAIXA. FITXA AMB ELS MUNTELLS

3-1, A L’AMETLLA, EN UN CAMP IMPRACTICABLE

El Santa Bàrbara va sorpendre
el Perelló, un dels líders (3-2).
Un triomf valuós per a l’equip
de la Plana, en la seua lluita per
sortir de la part baixa. I, a més
de classificatoriament, és
important en l’aspecte anímic,
per la confiança.
La  primera meitat va ser anive-
llada. El Perelló va gaudir d’un
parell d’opcions sense encert i
va ser el Santa Bàrbara qui
marcaria amb un gol de falta de
Gilabert. La pilota va anar per
sobre de la tanca. A la represa,
els dos equips van quedar-se
amb deu. Roda va fer el 2-0
amb un tret gairebé sense

angle. El Perelló va reduir
distàncies arran d’un penal.
Tudela va transformar-lo amb el
2-1. El defensa d’El Perelló va
agafar la pilota per guanyar
temps, i el porter volia impedir-
ho. Targeta pels dos. Per
Tudela, era la segona. Amb el
2-1, el partit va fracturar-se. El
Perelló va aconseguir empatar
amb un penal que va suposar la
segona expulsió local. Mohe
empatava. Els locals van pro-
testar els dos penals. I els visi-
tants, la falta ja en temps afegit
a la frontal de l’àrea. 
Gilagol va posar la pilota a l’es-
caire. 3-2.  

Gilagol lidera el triomf contra el Perelló
L’equip de la Plana va vèncer un dels líders, amb dos gols de falta del pichichi, el segon en temps afegit

TERCERA CATALANA. EL SANTA BÀRBARA OBTÉ UNA VICTÒRIA MERITÒRIA

Quina és la millor terra de l’Estat Espanyol?.
On hi ha bona gent, bons aliments, muntan-
ya, mar, persones amb bondat...on viuria
millor Guardiola? En aquestes terres o a Nova
York?.
No és avui el 28 de desembre però s’acosta.
Jo els hi demostraré en aquest article que els
pensaments de les màximes autoritats d’a-
quest club centenari que és el Tortosa poden
canviar en un segon, tot i que puguin afirmar cent vegades tot el
contrari.
El CD Tortosa ha ratificat a Xavi Cid perquè segons la directiva és
el tècnic del seu projecte. També ho era Carlos Blanch i ja no està
en aquest equip. En el futbol tot dóna un gir en un segon. Vostès
creuen que si Guardiola, hipotèticament, acceptés venir gratuïta-
ment al Tortosa, li dirien que  ‘NO’?. Està clara la resposta, ni pro-
jecte ni Xavi Cid ni res. A més, el president i el secretari tècnic
són del Barça, em consta. 
Jo solament sé que des del club hi ha una persona que sempre
diu el mateix: “de moment, segueix”. Fa unes setmanes, però, no
existia el ‘de moment’.
Jo no sé si Xavi Cid és el tècnic del futur del Tortosa. Tampoc sé
si d’aquí a sis jornades, si el Tortosa és cuer, si llavors seguiria
Xavi Cid. Solament sé, que a n’estes comarques hi ha diversos
Guardioles. Tant de bo Xavi Cid en sigui un d’ells.
Aquest diumenge es jugarà el partit Tortosa-Cunit. Si veiem les
dades de la Federació, el conjunt visitant té més equips que el
local, 8 enfront 7 i si sumem els de futbol-7, són 12 sobre 7 a
favor del Cunit.
El Tortosa no té cap equip inscrit en aquesta categoria, doncs els
campionats els organitza el Consell Esportiu del Baix Ebre.  Fa
quinze dies, el Cunit va acabar jugant a Alcanar, on va guanyar,
amb quatre juvenils. I més temps enrera, el líder la Cava  va haver
de suar, a casa, per superar-lo (1-0). Vull dir amb això que les filo-
sofies a llarg termini són les que funcionen. I el Cunit ho està fent,
tot i que per ells, per la seua història, estar en zona de descens
en Segona catalana no és el mateix que ho és per al Tortosa.
D’altra banda, el liderat dóna rodament de cap. La Cava ha empa-
tat, darrerament a casa, amb l’Ampolla i el R-Bítem. Es tan ferot-
ge com el pinten? Està clar que té un equip amb possibilitats,
ferm en defensa, fins ara. Però que no s’adormin ni la Cava, ni
Jesús i Maria nii Alcanar que per darrera, Cambrils, Vilaseca i el
Catlllar pugen forts i es volen afegir a la festa. 

2A. CATALANA, CADA COP MÉS INTERROGANTS
Com diria un poeta, els equips de la Vegueria o poden salvar-se
tots o poden baixar tots plegats. Roquetenc, R. Bítem, Catalònia
i Tortosa estan en la lluita per fugir de la zona complicada. Però
no s’amoinen, el Tortosa no baixarà. Ja se n’encarregarà tot el
poder del futbol d’aquesta ciutat perquè això no succeeixi. I si a
la segona volta s’ha de fitxar, es farà. El diumenge a Cambrils, l’e-
quip va millorar la imatge. Durant la setmana es va fer una xerra-
da terapèutica entre jugadors i entrenador. Jo crec que una terà-
pia setmanal de 60 minuts aniria bé. Que els jugadors es since-
rin i que el tècnic els escolti. En ocasions, els humans necessi-
tem sincerar-nos més, i això pot anar millor que 20 entrena-
ments.  
A Bitem, mentrestant, Miquel Bes va repartint caramels als seus
deixebles cada setmana: Sergio Ruiz, Jota, Javi Asin o Marc
Baiges. I aquesta setmana en repartirà més.  
El Catalònia és l’equip dels miracles. Porta tres anys salvant-se
‘inextremis’. Aquesta campanya, però, pot patir però està donant
molta guerra. El Roquetenc, primeres tres jornades, dos partits
perduts; últimes vuit, només dues derrotes.
L’Alcanar està en crisi de tardor. Tres partits sense marcar. En
dues setmanes ha rebut dos correctius. Alfons deuria canviar la
tàctica. 
El Gandesa porta quatre partits jugats a tota màquina. Vaig dir
que era un candidat i ho està demostrant. 
El que són les coses. L’Ampolla, recentment pujat, si guanya els
dos partits pendents, es col.locaria en la tercera plaça a un punt
de la promoció.
La Cava i Jesús i Maria continuen la seua lliga particular Maria
siguen su liga particular. Aquesta setmana, capitol 422 d’aquest
culebró. Diumenge, els aficionats del Jesús i Maria, contents de
que el rival empatés, tant com quan ells guanyen. Es normal, això
també passa amb el Barça i el Madrid. Es bonic que estiguin en
la mateixa categoria. I que estiguin al podi, més encara. 
Per acabar, crec que hi ha bones noticies per al futbol ebrenc.
Dos equips, Calafell i Cunit (tal com vaig anticipar) estan gairebé
sentenciats. Però fa nou temporades van baixar 4 equips tarra-
gonins de Preferent (Valls, Ascó, la Sénia i SP i SP) i la història es
pot repetir. Cada jornada que passa es veu als equips de
Tarragona de Primera catalana més posicionats per a baixar de
categoria. De moment, quatre també.
RAPITENCA, TEMPORADA SEGÜENT, TOT PACTAT
Si la Rapitenca baixa a Primera catalana, no destituirien a Teixidó.
Aquest senyor ja és fill predilecte de la població. Es sorprenent la

Guardiola al Tortosa...?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Una acció d’un partit del Perelló, d’aquesta temporada.

El Pinell segueix escal.lant
El Pinell va guanyar l’Ametlla (3-1) en un camp ‘“impracticable per a po-
der jugar”, deien des de la Cala. “Estava pitjor el dia del Vilalba”, comen-
taven els locals. La primera meitat fou equilibrada, sense un domina-
dor. A la represa, en fora de joc segons els visitants, Julio va marcar
l’1-0. Toni va ampliar l’avantatge i, amb el partit trencat, Julio va establir
el 3-0 en una contra. Arran d’un penal a Rullo, Quintana va fer el 3-1 pels
caleros que van acabar pressionant més amunt i reclamant més temps
afegit. El Pinell segueix escal.lant. El club espera que el comitè li accep-
ti les al.legacions a la injusta sanció a Xavi. 

ELS DE SERGI CID CONTINUEN MILLORANT

L’Atlas s’imposa a l’Ulldecona
L’Atlas va guanyar l’Ulldecona (3-1) en un partit en el que per actitud i
intensitat va ser superior i per això va merèixer la victòria. Morat, al
primer temps, Jaafr i John, a la represa, van encarrilar el triomf. Yas-
sine, de penal, va marcar per l’Ulldecona. Els del Montsià es mante-
nen irregulars. L’Atlas, amb esforç i treball, segueix millorant. 

LA PLUJA
Partits ajornats

La pluja va impedir la disputa del Camarles-Sant Jaume; M. Nova-Flix (es
jugarà dimarts o dimecres vinent); Horta-Deltebre i Campredó-Vilalba.
Aquest darrer es pot jugar el dia 6. Els altres, el 8 ó el 9, si hi ha acord.

temporada que està fent el seu equip, principalment en l’aspecte defensiu. “En aquesta categoria es creen poques ocasions de gol, tres o qua-
tre. Tenim un gran porter. Si estem ferms en defensa i aprofitem la nostra ocasió, tenim molt de guanyat”, diu Teixidó. Penso que hauria de can-
viar de professió. Hauria de ser filosof.
Els comptaré un secret de l’agenda de fitxatges de la temporada propera de la Rapitenca. Està gairebé tancada. Un jugador de la zona de Reus,
un altre de la Vegueria i un del Delta. Portem 12 jornades i ja tenen planificada la campanya propera. A això se li diu sentit comú. Intel.ligència
avançada. 

AMPOSTA, CANVI DE TERÇ?

A casa, amb menys espais, li costa més a l’Amposta que fora, on en té més. Es el segon equip a camp contrari. 13è. a casa. Amb tres empats,
una derrota i una victòria per la mínima, a casa, està a tocar de la promoció. El futbol està molt igualat. Diumenge arriba l’Igualada, un equip
letal. S’ha de guanyar. L’Amposta ha de canviar de verb al seu camp (empatar per guanyar, com en l’anterior partit). La victòria de diumenge al
camp del Martinenc té molt de mèrit, amb cinc baixes a la davantera. L’Amposta va endavant!.

EL PINELL JA ESTÀ AL CIM
Què bé li senten les crisis al Pinell. Va començar malament, amb lesions i més lesions,  i en les primeres quatre jornades cap victòria. En les
darreres set, sis. Es l’equip més en forma. Les darreres setmanes amb 22 gols a favor, 18 punts. El Flix 14 (amb un partit menys). Aquesta set-
mana, primer duel en el cim: Flix-Pinell. Sé que els misters, Lizaso i Pachan, són amics. Si el Flix guanya tindrà més prop l’ascens. Si guanya el
Pinell, hi haurà més ‘salsa’. Els quatre primers classificats són els millors equips en les darreres set jornades. Això confirma que l’equip campió
està entre Flix, Perelló, Olímpic o Pinell. Justament, d’aquests quatre conjunts, tres d’ells tenen aficions apassionades, i molt nombroses.

PODEN BAIXAR ULLDECONA, S. BÀRBARA O LA SÉNIA

Primeres quatre jornades, l’Ulldecona va fer 9 punts. Últimes set, sis. La temporada passada va patir per a mantenir-se. En aquesta el guió es
pot repetir. El Santa Bàrbara sort que va fitxar a Carlos Gilabert. Sino, seria cuer. La Sénia, cinc equips han puntuat al seu camp. Flix, Atlas,
Perelló Camarles i diumenge l’Olimpic. 
S’imaginen una lliga entre Ulldecona, Godall, la Sénia, Santa Bàrbara i la Galera?. Ja va existir l’any 1966 en el Campionat Costa Dorada. Estaven
aquests equips. Però no la Galera i si el Masdenverge.
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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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Cornejo obria el derbi amb el 0-1. Després hi haurien cinc gols més.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

Batea i Corbera van oferir
un derbi intens i
emocionant, amb

alternatives. Al final,
empat a tres gols.

Gran derbi
PRÒXIMA JORNADA   

Balaguer-Vic
Palamós-Olot

Castelldefels-P. Mafumet
Manlleu-Europa

Santboià-Rapitenca (diu 12 h)
Vilafranca-Vilassar

Figueres-Rubí
Cornellà-Júpiter
Gavà-Gramanet

Terrassa-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Cornellà 12 9 3 0 24 6 30
2. Olot 12 9 2 1 21 6 29
3. Europa 12 7 3 2 15 7 24
4.  Manlleu 12 6 4 2 17 7 22
5. Pobla Mafumet 12 6 3 3 13 10 21
6. Rubí 12 5 5 2 18 10 20
7. Figueres 12 6 1 5 14 15 19
8. Vilassar 12 5 3 4 14 13 18
9. Rapitenca 12 4 5 3 12 8 17
10. Santboià 12 4 5 3 16 14 17
11. Terrassa 12 4 4 4 15 12 16
12. Gramanet 12 3 6 3 10 11 15
13. Vic 12 2 6 4 9 9 12
14. Gavà 12 3 3 6 12 15 12
15. Castelldefels 12 2 5 5 9 18 11
16. Vilafranca 12 3 2 7 5 16 11
17. Palamós 12 2 3 7 13 25 9
18. Muntanyesa 12 2 3 7 10 23 9
19. Balaguer 12 1 4 7 10 20 7
20. Júpiter 12 1 2 9 11 23 5  

Tercera divisió RESULTATS
12a jornada, 3a divisió
Balaguer-Terrassa 1-1
Vic-Palamós 1-2
Olot-Castelldefels 1-0
Pobla Mafumet-Manlleu 1-0
Europa-Santboià 2-1
Rapitenca-Vilafranca 3-1
Vilassar-Figueres 2-0
Rubí-Cornellà 3-3
Júpiter-Gavà 0-0
Gramanet-Muntanyesa 2-1

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Tivenys-la Sénia (15.30 h)
Diumenge

Flix-Pinell (16 h)
Ulldecona-Móra Nova (16 h)

Perelló-Atlas (15.30 h)
S. Jaume-Santa Bàrbara (15.45 h)

Olímpic-Camarles (16 h)
Vilalba-Aldeana (15.15 h)
Deltebre-Campredó (16 h)

l’Ametlla-Horta (16 h)

RESULTATS

11a jornada Tercera catalana

Móra Nova-Flix sus

Atlas-Ulldecona 3-1

S. Bàrbara-Perelló 3-2

Camarles-Sant Jaume sus

la Sénia-Olímpic 0-2

Aldeana-Tivenys 2-1

Campredó-Vilalba sus

Horta-Deltebre sus

Pinell-l’Ametlla 3-1

Tercera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1.  Flix 10 31 11 23

2. Olímpic 11 19 8 23

3. Perelló 11 24 17 23

4. Pinell 11 27 17 20

5. la Sénia 11 18 15 17

6. Aldeana 11 17 18 15

7. Ulldecona 11 17 19 15

8. Móra Nova 9 13 10 13

9. Vilalba 10 18 17 13

10. l’Ametlla 11 15 19 13

11. Deltebre 10 15 18 12

12. Atlas 11 14 18 12

13. Camarles 9 13 17 12

14. S. Bàrbara 11 16 23 12

15. Horta 9 16 23 11

16. S. Jaume 9 20 20 10

17. Campredó 10 13 20 10

18. Tivenys 11 19 35 7

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Deltebre-R. Bítem (17 h)
J. i Maria-Bot (18 h)

Diumenge
la Galera-Catalònia (15.15 h)

Corbera-Arnes (16 h)
Xerta-Godall (15.15 h)
Tivissa-Alcanar (16 h)

Benissanet-Muntells (16 h)
Ginestar-Roquetenc (16 h)

Descansa: Batea

RESULTATS

11a jornada, Quarta catalana

Arnes- la Galera sus

Batea-Corbera 3-3

Alcanar-Xerta 2-1

Tivissa-Muntells 3-1

Roquetenc-Benissanet sus

R. Bítem-Ginestar sus

Bot-Deltebre sus

Catalònia-Jesús i Maria sus

Godall, descansava

Quarta catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 11 31 11 29

2. Corbera 11 44 15 26

3. Alcanar 10 20 8 20

4. R. Bítem 9 30 6 19

5. Catalònia 9 16 15 16

6. Benissanet 9 18 10 14

7. Tivissa 10 22 25 14

8. Ginestar 8 20 16 13

9. Bot 8 16 15 13

10. Xerta 10 22 26 13

11. la Galera 10 17 29 13

12. Arnes 10 15 17 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 10 12 41 1

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Vista Alegre

Vilanova-Morell

Torreforta-Tecnofutbol

Reddis-Torredembarra

Amposta-Igualada (diu 17 h)

Valls-Martinenc

Sants-Andorra

Cervera-Ascó (diu 16 h)

Viladecans-Santfeliuenc

RESULTATS

11a jornada, Primera catalana

Morell-Tàrrega 0-0

Tecnofutbol-Vilanova 0-2

Torredembarra-Torreforta 4-2

Igualada-Reddis 5-1

Martinenc-Amposta 0-1

Andorra-Valls 0-0

Ascó-Sants sus

Santfeliuenc-Cervera 0-0

Vista Alegre-Viladecans 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Ascó 10 26 10 23

2. Viladecans 11 19 7 23

3. Santfeliuenc 11 17 9 22

4. Igualada 11 22 12 19

5. Amposta 11 19 16 18

6. Martinenc 11 21 11 17

7. Tàrrega 11 16 16 16

8. Vilanova 11 12 12 16

9. Vista Alegre 11 14 16 15

10. Reddis 11 12 21 15

11. Sants 11 20 20 14

12.  Cervera 11 16 16 14

13. Andorra 11 12 16 12

14. Torreforta 11 11 19 11

15. Morell 11 9 17 11

16. Tecnofutbol 11 9 19 11

17. Torredembarra 11 12 19 7

18. Valls 11 6 17 5

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Roda Berà-l’Ampolla (16 h)
Catalònia-la Cava (15.45 h)
Roquetenc-Catllar (16.30 h)

Camp Clar-Vilaseca (17 h)
Calafell-Cambrils (17 h)

Diumenge
R. Bítem-Salou (16 h)
Alcanar-SP i SP (16 h)
Tortosa-Cunit (17 h)

Jesús i Maria-Gandesa (16 h)

RESULTATS

11a jornada, Segona catalana

Salou-Roda Berà 1-1

la Cava-R. Bítem 1-1

Catllar-Catalònia 4-2

SP i SP-Roquetenc 1-1

Vilaseca-Alcanar 4-0

Cunit-Camp Clar 0-2

Cambrils-Tortosa 2-1

Gandesa-Calafell 2-1

l’Ampolla-Jesús i Maria sus

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 11 8 8 24

2. Vilaseca 11 22 10 20

3. Jesús i Maria 10 22 12 19

4. Cambrils 11 17 9 19

5. Alcanar 11 22 15 18

6. Gandesa 11 23 20 18

7. Catllar 11 13 12 17

8. Roda Berà 11 11 9 16

9. R. Bítem 11 15 14 15

10. Catalònia 11 21 27 15

11. Camp Clar 11 8 20 14

12. l’Ampolla 9 13 11 13

13. Roquetenc 11 19 18 13

14. SP i SP 11 9 21 12

15. Salou 11 8 15 10

16. Tortosa 10 18 16 9

17. Cunit 11 8 13 8

18. Calafell 11 9 26 6
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FUTBOL. QUARTA CATALANA. BATEA-CORBERA (3-3)

L'equip juvenil que es desplaçava al camp del C.E.Roca on va perdre per 3-1 amb parcials
(23-25, 25-12, 25-18 i 25-22). El sènior femení rebia al Pintures Planell Igualada "B", equip
que tanca la classificació de la quarta catalana, i com era d'esperar, l'equip roquetenc va
guanyar tot i que les visitants van poder guanyar-los-hi un set i a punt van estar d'empatar
el partit 2-2, però les de Roquetes amb els seus potents serveis, van poder imposar-se
per 3-1 amb parcials (25-8, 22-25, 25-15 i 26-24).
En aquesta jornada, es va fer la presentació dels equips que formen el Club Volei
Roquetes, que aquest any, a diferència de l'anterior en té un més comptetint. El club esta
format: infantil masculí, cadet masculí, cadet femení, juvenil masculí, sènior femení i sènior
masculí. Després d'aquesta presentació dels equips, el sènior masculí rebia a C.V.Tordera.
Tot i que els roquetencs van guanyar per 3-0 els parcials van estar molt igualats, però en
els punts més decisius, els locals van ser més efectius en l'atac i van poder aconseguir
una altra victòria. Els parcials del partit van ser (25-21, 27-25 i 25-21).
En la pròxima jornada tots els equips es desplacen, el cadet masculí al camp del
C.V.Arenys, el juvenil masculí a la Vall d'Hebron igual que el sènior masculí i el sènior feme-
nú a la pista de la Torre de Claramunt Volei Club.

Volei Roquetes

El derbi de la Terra Alta va
acabar amb empat (3-3). Un
empat que deixa els dos

equips tal com esta-
ven. El Batea líder i el
Corbera, segon, a

tres punts.
El partit va ser un clàssic
derbi de la Terra Alta, amb
alternatives, intensitat, juga-
des polèmiques i també
molta emoció.

El Corbera va començar
fort i Cornejo va fer el 0-1.
Roger empatava per al
Batea. Amb l’1-1 i amb joc
molt intens es va arribar al
descans. A la represa, el
líder va empènyer més
amunt. El pichichi Alejandro,
amb un gest tècnic inverosi-
mil, sense angle, va marcar
el 2-1. Però el derbi no tenia
treva. I el Corbera va res-

pondre amb un gol de Fidel.
Amb el 2-2, un penal de
Brusca sobre Alejandro va
significar el 3-2. Va tornar a
reaccionar el Corbera amb
el gol de Montesó que fou el
3-3 definitiu. Gran partit,
gran ambient entre dos
ferms candidats a l’ascens.
Van demostrar perquè.
La resta de la jornada va
estar marcada per la sus-

El derbi no va decebre
L’Amposta Lagrama va vèn-
cer a la pista del Salud
Tenerife per 25-31. Un bon
partit de les jugadores de
Marc Fornós. Excepte els
primers minuts, en què els
dos equips van situar-se a la
pista i el partit va ser igua-
lat, l’Amposta va gaudir del
control del mateix tot i que
els avantatges en el marca-
dor no eren considerables.

La bona defensa i les les
bones seleccions de tir van
generar més efectivitat a l’e-
quip del Montsià. Al des-
cans, les ebrenques guan-
yaven de dos gols. A la
represa, el Tenerife es va
posar dins de la confronta-
ció i va ajustar el partit
arran de la superioritat
numèrica que va gaudir.
Però el tècnic ampostí va

fer un retoc defensiu i
l’Amposta recuperar el con-
trol de la confrontació.
Aquest control va permetre
ampliar l’vantatge fins arri-
bar al 25-31. El Lanzarote,
proper rival de l’Amposta.
Amposta: Gàlvez, Alonso,
Domingo (2), Frnova (10),
Simon (12), Vila (2). Uliaque
(4). Juncosa, Rieres (1) i
Sara. 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

Es retroben amb la victòria
L’Amposta guanya a Tenerife (25-31)

CH Vilanova del Camí, 22
H Tortosa Hidrocanal, 31

Nova victòria, aquest cop a
domicili, en un desplaça-
ment complicat al difícil
camp del Vilanova del Camí. 
Intens inici de les tortosines
que, durant els primers
quinze minuts, van controlar
els ritmes de joc, amb una
bona defensa  i un atac molt
ordenat deixant l'equip con-
trari descol·locat i a remolc
en el marcador (3-8). A par-
tir de la meitat de la prime-
ra part, les locals van anar
acostant-se no tant per la
diferència en el joc, sinó per
l'arbitratge casolà i permis-
siu arribant amb un marca-
dor de 12-16 a la mitja part
i igualant-se a primers
minuts de la segona. 
Aquesta circumstància va
obligar les tortosines a
variar el plantejament de

joc, amb una aferrissada i
contundent defensa i alter-
nances entre l'atac estàtic i
contraatacs.
Bon partit d'handbol i
àmplia victòria que permet
sumar dos punts més en la
classificació. 
Proper partit serà diumenge
25 de novembre a les 11 h
al pavelló de Ferreries con-

tra l'OAR Gràcia Sabadell.

Alineació: Paula Estorach i
Nerea Cardona a la porte-
ria;   Mireia Andreu, Jenny
Cornejo, Aida Rieres, Núria
Albacar, Maria Valldepérez,
Paula Alcaide, Jèssica
Bertomeu, Cinta Gisbert,
Eryka Sigüenza, Marta
Lliveria, Giselle Angel.

Es va celebrar el cap de set-
mana passat el 17é Trofeu
Internacional de Barcelona
de Rem al Moll de la Fusta
just davant de la Rambla de
Mar.
Les fèmines del Club Nautic
Amposta van conquerir el
Trofeu, patrocinat per l'ajun-
tament de Barcelona, aprofi-
tant la setmana de sensibilit-
zació del Dia internacional
per l' eliminació de la violèn-
cia contra les dones.
La regata es va disputar en
mànegues de 500 metres
tipus esprint imposant-se en
la classificació final el bot 4x
ampostí format per Aina
Cid, Aida Castelblanque,
Aida Bonfill i Gemma
Domingo,  classificant-se en
segon i tercer lloc  les

embarcacions del Club de
Rem Tortosa i del Club
Natació Banyoles respecti-
vament. També es va fer en
categoria 8+ masculina el
Trofeu Real Club Marítim

Barcelona, guanyat per el
bot del Real Club Nautic De
Tarragona, segon lloc per al
Club de Rem Tortosa  i ter-
cer al podi el Barcelona Club
de Rem.

REM. EL CN AMPOSTA FOU EL GUANYADOR

17è Trofeu Internacional de Rem de Barcelona

Aquest cap de setmana el
juvenil masculí visitava la
Salle Bonanova “B” que havia
deixat escapar el liderat per-
dent davant el Poblenou.
Partit molt disputat on no van
haver-hi diferències de més
de 3 gols. Als tortosins els hi
va costar agafar rodatge en
defensa, i fins els 20 primers
minuts no sabien com parar
els atacs dels locals però
amb el reajustament defensiu
van aconseguir un parcial de
0-5 que va deixar el resultat
de 14-17 a la mitja part. A la
represa, els ebrencs no van
baixar la guardia i van mante-
nir la distància, però 5 minuts
de relax va permetre als bar-
celonins acostar-se al marca-
dor amb l’empat a 22. Els
últims minuts van ser de
bojos. El resultat final va ser
de 27-28. Els tortosins conti-
nuen invictes i empaten a 10
punts amb els liders, H.

Poblenou. Aquesta setmana
reben a l’EH Sant Vicenç dels
Horts. D’altra banda el sènior
masculí després d'encaixar
una dura derrota a domicili
davant el AE Aula la jornada
anterior no podia deixar esca-
par els dos punts a casa, per
mantenir-se a la zona alta de
la classificació. I no ho va fer,
partit molt seriós dels torto-
sins davant l’OAR Gracia
Sabadell on van demostrar
les seves qualitats durant tot
el partit. A partir dels 10
minuts de joc, és van posar
les piles i van allunyar-se del
marcador. A la mitja part s’a-
rribava al 16-9. A la represa
els tortosins es van dedicar a
aguantar el resultat. I van
endur-se el partit per 29-22.
Fins i tot va poder debutar el
porter del juvenil, Jordi Corral
amb una bona actuació. Ara
viatgen a Barcelona per
enfrontar-se al BCN-Sants,

segon classificat pels
ebrencs que són tercers.
Les sèniors visitaven el camp
del líder, Alcarràs i el que
pareixia que seria un partit
ben fàcil per a les locals, no
ho va ser tant. Les tortosines
van anar guanyant durant
vora 50 minuts. El desgast
físic (només un canvi possi-
ble), l'augment de l'agressivi-
tat defensiva lleidatana a la
segona va fer capgirar un
partit totalment dominat per
les tortosines. Al partit de tor-
nada les coses seran ben
diferents de ben segur. La
propera jornada les tortosi-
nes reben a casa a l’H Sant
Pedor.
Els infantils del club
començaven la competició.
El masculí va aconseguir la
primera victòria davant el CH
ALCOVER i el femení no va
poder superar a un CH
CAMARLES més rodat.

HANDBOL. CE TORTOSA

El juvenil, colíder

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

No van perdonar a Vilanova del Camí

El primer equip del Cantaires va
guanyar dissabte al voluntariós
equip del Vallfogona de forma
brillant per un contundent 46-95. 
Va ser un partit perfecte des del
primer minut. Des de bon
començament els ebrencs van anar
adquirint un clar avantatge gràcies
a una extraordinària actitut
defensiva, a un control del ritme del
joc eficient i a un encert elevadíssim
de les accions ofensives. Així, al

minut 8 el marcador ja era de 4-17.
Es va mantenir la intensitat arribant-
se al descans amb  un clar 18-52. 
La segona part va seguir amb la
mateixa dinàmica. D'aquesta
manera es van augmentar les
distàncies (25-63, minut 28).
L’equilibri entre el joc exterior i
l'interior ha estat magnífic prenent
aquest fet especial relevància tenint
en compte les reduides dimensions
de la pista. 

Al final doncs, victòria per 46-95.
Des de l’entitat, “felicitem a tots els
jugadors per l'enorme esforç i
compromis que un dia més han
demostrat i els animem a seguir
treballant per continuar creixent“.
Proper partit, diumenge a les 19 h
a Ferreries.  Equip: Pau
Benito,Manuel Martínez (4), Ramon
(16), Lluís Bel, Dani (17), Giménez,
Ivan (3),  Joan (15), Jordi (7), Xavi (
5),  Sandy (28).

BÀSQUET CANTAIRES

Triomf a Vallfogona
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CRACS de la setmana
GENÍS GISBERT I CRISTIAN FERRÉ, TAEKWONDO ALFARO D’AMPOSTA

Genís Gisbert I Cristian Ferré
pertanyen al Taekwondo
Alfaro d’Amposta. La seua
trajectòria és espectacular,
havent-ho guanyat gairebé
tot en categoria cadet, i
anant ben encaminats un
cop han fet el salt i ja com-
peteixien en una de superior.
Són el reflex d’una bona
feina per tot un col.lectiu que
està sent un referent d’a-
quest esport i que Més Ebre
ha volgut fer un reconeixe-
ment en aquesta secció.
Són els nostres Cracs de la
setmana.  

Més Ebre: Quan comença
la vostra afició al
Taekwondo?
Genís Gisbert: Quan tenia 7
anys perquè tinc el gimnàs
molt prop de casa i sempre
passava per davant i jo volia
entrar-hi quant veia als que
entrenaven, fins que final-
ment els meus pares em van
apuntar perquè es pensaven
que era molt petit però no
sabien que era a partir dels
3 anys. 
Cristian Ferré: Als sis
anys, vaig voler provar-ho i
en poc temps vaig compro-
var que m’agradava molt.
ME: Qui us va impulsar a
practicar-lo?
GG: Ningú en especial va
ser curiositat meva en veure
com anaven vestits.
CF: Em va impulsar una
pel·lícula de Bruce Lee que
vaig veure-la de petit. Vaig
pensar, vull fer el mateix.
ME: Heu assolit molts d’è-
xits, quin teniu millor record?
GG: En un campionat inter-
nacional a la final, perquè
em va sortir un contrincant
francès molt bo, actual cam-
pió de França que em va
guanyar, però tot i així va ser

la millor experiència que he
tingut.
CF: La plata del campionat
d’Espanya cadet, ja que vaig
vèncer al campió de la
comunitat de Madrid i de
Galicia que eren els dos
combatents més forts del
quadre, perdent a la final
contra el campió d’Euskadi.
Vaig anar guanyant tot el
combat però al final em va
superar.
ME: La darrera competició
fou una medalla de bronze al
Trofeu Generalitat en
Catalunya Júnior?
GG: Si, va ser una medalla
de bronze i una molt bona
experiència ja que vam pujar
de categoria passant de
cadet a júnior.
CF: Sí, i combatent a una
categoria on els altres eren
mes grans que jo.
ME: Quan de temps dedi-
queu a aquest esport? 
GG: Entrenem tots els dies
matí i tarda de dilluns a
divendres i els dissabtes
pels matins. I els dissabtes
pel matí i els dimecres per la
tarda anem al C.A.R. de Sant
Cugat a entrenar amb la
selecció catalana de la qual
formem part. Potser ens
suposa molts sacrificis però
com que ho fem perquè ens
agrada i nosaltres volem, no
crec que ens sigui tant dur;
a qui realment els hi és un
sacrifici és als nostres pares
que han de pagar tots els
viatges i materials per com-
petir. Per altra part comen-
tar que els entrenaments del
matí els podem fer gràcies a
que hem aconseguit entrar a
formar part del nou Centre
de Tecnificació d’Amposta, i
tot i que encara que no és un
esport tecnificat, aquest
centre ens ha acollit gràcies

a ser uns del titulars de la
selecció catalana de taek-
wondo, deixant-nos canviar
els horaris per tal de poder
entrenar dos hores cada
matí.
CF: Hi entrenem tots els
dies de la setmana matí i
tarda al gimnàs, excepte
dimecres de tarda i dissabte
que anem a entrenar sols pel
matí al CAR de Sant Cugat,
amb la selecció.
ME: Quin és l’objectiu? El
vostre repte? Una olimpiada?
GG: El meu objectiu és supe-
rar-me a mi mateix dia a dia,
i comprovar els fruits dels
entrenaments competint. El
meu repte ara per ara es
guanyar el pròxim campio-
nat que es el dia 25 de
novembre, ja que és el
següent. Encara es molt
d’hora per parlar
d’Olimpíades, tot i que seria
un somni fet realitat.
CF: Superar-me a mi mateix
dia a dia, i així arriba a unes
olimpíades.  A hores d’ara és
un somni.
ME: Un esport arrelat al
Gimnàs Alfaro d’Amposta.
Quants en sou en total al
club? 
GG: Fent Taekwondo som
unes 120 persones, hi ha
sobretot molts de nens
petits perquè és un esport
ideal per fomentar la discipli-
na i tot i ser un esport indivi-
dual també fomentem el
companyerisme i el respec-
te pels altres. Fins i tot els
pares demostren una gran
unió a l’igual que els seus
fills i no només amb els
altres pares del gimnàs si no
també amb els dels altres
contrincants que coneixem
dels campionats. També cal
nombrar els antics com-
panys que teníem que també

competien però per desgra-
cia no van tindre la sort de
poder arribar on nosaltres
ho hem fet gràcies al nostre
entrenador Severiano Alfaro,
que ens aguanta dia a dia i
perd molts caps de setmana
per poder fer-nos créixer
com a competidors, espor-
tistes i també com a perso-
nes.
CF: Som al voltant de 120
xiquets i xiquetes entrenant
Taekwondo, hi ha xiquets i
xiquetes per igual. 
ME: El Taekwondo potser
manca viure’l, coneixe’l? Ha
costat al nostre territori però
ho esteu aconseguint. 
GG: Desgraciadament és un
esport poc conegut, hem tin-
gut la sort que gràcies a l’è-
xit de les passades olimpia-

des ha gaudit d’una mica de
nom. Tot i ser un art marcial
que té la seva part de com-
bat no és gens agressiu, ja
que el que intentem és pun-
tuar i no fer-nos mal. Això es
pot veure amb la relació que
tenim amb els competidors,
perquè en la gran majoria
tenim una molt bona amistat
sense importar si són rivals
nostres o companys.També
hi ha un altra modalitat de
taekwondo que és la part
tècnica coneguda com a
pumses que és un seguit de
moviments que combinen
atacs i defenses, aquesta
modalitat no és olímpica
però és una de les més boni-
ques del taekwondo ja que
vindria a ser la seva essèn-
cia. En les dos modalitats hi

ha diferents categories per
competir. 
Els pumses van dividits
només per edats i els com-
bats a més també es dividei-
xen en pesos. Hi ha 4 eta-
pes: Infantil (de 8 a 11 anys),
Cadet (de 11 a 14), Júnior
(de 14 a 17 anys) i Sènior
(Més de 16 anys).
CF: El taekwondo fins
aquests últims anys no ha
estat molt reconegut, grà-
cies als èxits de les darreres
olimpíades on Joel González
va aconseguir Or, Brigitte
Yague va aconseguir Plata i
Nicolàs Garcia també va
aconseguir Plata. Jo trobo
que gràcies a Genis i a mi,
aquest esport ja es coneix
una mica més, al menys per
les terres de l’Ebre.
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IMMOBILIARIA�

         

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tacions, menjador,
cu ina,  bany com-
p le t  i  ba lconada.
A l ta  qua l i ta t .  A l
costat de col· legis,
supermercats  i
zona comerc ia l .
Tel: 607538304

Carrer  Trafa lgar.
Local comercial en
l 'avinguda principal
de Les Cases
d'A lcanar.  Façana
a c r i s t a l a d a .
Totalment condicio-

nat. Ideal com ofi -
cina o per a desen-
volupar activ itat de
cara al públ ic.  Tel:
610203144

La Sen ia .  P laça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal parel les,
consta de men ja -
dor  amb sor t ida
ba lconada,  cu ina
independent  equ i -
pada, lavabo amb
dutxa re format ,
hab. doble  i  hab
ind. En el centre La
Senia. 661707383
Preguntar por Emi

Ul ldecona. Local en
l loguer o venda de
35m_,  re format ,

amb aparador  a l
carrer, sòl de par-
quet i  bany, total -
ment equipat, Ideal
per of icina o boti -
ga.  S i tuat  en e l
carrer  Ma jor
d 'U l ldecona.  Te l :
977743399

Deltebre. Casa de
2 plantes reforma-
da, 3 habitacions,
men jador  d 'est i l
rúst ic  amb xeme-
neia, cuina off ice,
bany,  àmpl ia
terrassa i  magat -
zem. De l tebre.
Zona La Cava.
145 .000 Û .  Te l :
607538304

Deltebre. Zona La
Cava,   avgda.
Goles de l 'Ebre.
Ampli local comer-
cial, ideal per of ici -
nes. Es cantoner i
to ta lment  acr is ta -
lat. En el centre del
poble.  Reformat i
c o n d i c o n a t .
L loguer  o venda.
Consu l t i  preu.
610203144

- La Senia. Ocasió!
Es ven edif ici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
habitacions i  amb
cu ina equ ipada.
Preparats  per  a
vendre o l logar.
98 .000 Û .  Te l :

607538304 (pre -
guntar por Eva)

Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comer -
c ia l  de Reus.
Esquinero, 100m2
en dues p lantes,
condic ionat per a
qualsevol t ipus de
negoc i .  Ub icac ion
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700

Miami Plat ja. Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i
2  banys.  P isc ina

comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m_. A 5 min. de
la  p la t ja .  Preu
i m m i l l o r a b l e .
215 .000 Û   Te l :
977249700 

MOTOR�

   

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

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven

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

zina. Preu de
ganga 12.000Û
Interessats pre-

guntar per
Susana 

607 538 304
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CAFE/TASCA L’ESQUELLA DENGAUDÍ 

CREMA DE LLIMONA AMB FRUITES
DEL BOSC

INGREDIENTS:

125 grs maizana
500cc aigua
3 llimones grans (el suc i la pell)
100cc nata liquida
500grs sucre
Fruites del bosc 

PREPARACIÓ

Bollir l'aigua. Fora del foc li fiquem el sucre i
la Maizena.Remenar be fins barreijar.Tornar a
ficar al foc, i courel 10 o15 minuts.

Traure del foc ficar el suc de les llimones co-
lat, i la pell ratllada de una de les llimones. Des-
pres afeguir la nata i remenar be.

Refredar, servir.ho en copes i decorar amb
les fruites.

RESTAURANT CHAPARRAL

ROM A LA PLANXA AMB CAR-
XOFES LAMINADES I OLI D'ALL

TENDRE I MANDARINA

INGREDIENTS:

· 200gr Rom
· 2 Carxofes 
· 1 Mandarina 
· Oli oliva 
· Sal 
· All tendre

PREPARACIÓ

Posar el rom a la planxa ben calenta, una
vegada cuit posar en una safata, salteixar les
carxofes laminades i el all tendre i per ultim
posar el oli i el suc de la mandarina.

RESTAURANT CAN BUNYOLES

BACALLÀ AMB ESCABETX AMB
VERDURETES I BOLETS

INGREDIENTS:

Bacallà
Pestanaga
Porro
Carbassa
Bolets
Sal i Oli
Lloré
Farigola
Vinagre de Moscat
Suc de mandarina
Suc de llimona
Pell de mandarina i llimona
Fumet de peix

PREPARACIÓ
Poxar les verduretes tallades amb juliana en una cas-

sola amb oli, tapada i amb poc foc.
A part, saltejem en una altra cassola els bolets, amb

oli, afegim suc de mandarina, suc de llimona, les pells, la
farigola i el lloré i una mica de fumet de peix. Posem el
bacallà . Tapem , deixem coure 5 minuts i afegim les ver-
duretes poxades.

RESTAURANT LA COSTA
CUINA MEDITERRANEA

RAP AMB LLAGOSTINS 
AL ROMESCU

INGREDIENTS:

· 1 Cua de rap
· 1 cullerada de romescu
· Pebre roig d`Alcanar
· Brou de peix
· Cloïses
· Llagostins
· Espàrrecs verds i patatetes

PREPARACIÓ

Es sofregeix el  rap, posem el pebre
roig,  la cullerada de romescu i el brou i
tot seguit es deixar bullir uns 10 minuts
aproximadament.

Després afegim les cloïses, els llagos-
tins, s`emplatat i es posen els espàrrecs
fets a la brasa i les patetetes i bon pro-
fit.
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Torrent Costilla, Francesc X.   

Felip Pedrell, 94 (Tortosa) 977441830 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Salom Beltran, Artur  

Passatge Júpiter, 18. (Amposta) 977704076

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Serè o poc ennuvolat fins a migdia. A partir de la tarda, arribaran núvols alts
i mitjans, més compactes a l'oest del país. Independentment es formaran
núvols baixos a punts del litoral i prelitoral sud, i al vessant sud del Pirineu.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Mínimes en lleuger o moderat descens i màximes similars o lleugerament més
altes. Les primeres voltaran entre -1 i 4 ºC al Pirineu, entre 1 i 6 ºC al
Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral, i entre 6 i 11 ºC al litoral. Les
màximes estaran entre 9 i 14 ºC al Pirineu, entre 11 i 16 ºC al Prepirineu i a
la depressió Central, i entre 15 i 20 ºC al litoral i al prelitoral.

Visibilitat
Entre regular i dolenta per bancs de boira a fondalades i planes de l'interior,
que localment poden persistir fins a migdia. A la resta del territori serà de
regular a bona.

Vent
Fluix i de direcció variable, amb domini del component oest a l'interior i de
component sud i oest al litoral.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Els teus sentiments amb algú proper poden
ser contradictoris. Intenta aclarir-te. Respecte
a la teva salut, en aquest moment disposes
d'una bona dosi d'energia.

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d'amor no hi ha res en l'actua-
litat que pugui trencar la teva harmnia perso-
nal. Avui és un dia de gran activitat física i
mental.

Bessons
20/5 al 21/6

Vius un bonmoment per a les teves realcions
afectives. Avui estaràs especialment comuni-
catiu i alegre. Enla teva vida actual predominen
els aspectes psicològics sobre els físics.

Cranc
22/6 al 21/7

Si vols reactivar la teva vida sentimental, ara
pots tenir tracte amb la gent diversa que et
proporcionaran els contactes que estàs bus-
cant.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor atura't un moment i
observa el que t'envolta. Omple't del que t'ofe-
reiz el dia. El descans t'ajuda a posar en ordre
el teu cos i la teva ment.

Verge
23/8 al 21/9

La força del teu amor de vegades ho demos-
tres amb la teva ambició sentimental i el teu
caràcter intens. Vius un moment idea per a
començar un règim d'aprimament.

Balança
22/9 al 22/10

Has de plantejar-te noves coses en la teva vida
sentimental i social. Hi ha assumptes que has
de modificar. Si tens ocasió, procura allunyar-
te de la ciutat i sortir al camp.

Escorpí
22/10 al 21/11

En relació amb l'amor el teu èxit rau a dins de les
paraules apropiades amb el to adequat. Avui és un
dia perfecte per a relaxar-te i per a estar més en
contacte amb tu mateix.

Sagitari
21/11 al 21/12

Potser sigui el moment de prendre una decisió
definitiva en assumptes d'amor, potser hagis
de mentalitzar-te per a comprometre't de
forma real.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d'amor t'interessa fer les coses
de manera més tranquil·la per a evitar certs
revessos. Respecte a la salut, la teva constitu-
ció és forta i resistent.  

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor no et perdis en mis detalls,
les coses són més senzilles del que tu et creus.
Encara que et trobes bé, estaràs intranquil men-
talment.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor seràs bstant afortunat
per tenir el suport del teu entorn més íntim de
forma incondicional. Has d'anar en compte amb
els teus genolls.

MATÍ

SOL

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

17º 9°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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El proper 31 d'octubre s'i-
naugurà una nova edició
de la Tribuna
d'Arqueologia, que
enguany comptarà amb
17 conferències progra-
mades fins el 19 juny, i
que tindran lloc a la sala

d'actes del Palau Marc de
Barcelona, els dimecres a
les 19h, tot i que també

es poden seguir per vide-
ostreaming al lloc que té
Tribuna d'Arqueologia al
web de la Generalitat de
Catalunya. Una de les con-
ferències de la programa-
ció estarà dedicada a pre-
sentar els resultats de la
recerca arqueològica rea-
litzada en els darrers anys
al jaciment de Sant Jaume
- Mas d'en Serrà
d'Alcanar. Serà el dime-
cres 5 de desembre quan
els arqueòlegs que han
portat a terme les excava-
cions en aquest jaciment,
David García, Isabel
Moreno, Marta Mateu,
Laia Font i Carme Saorin,
exposaran les investiga-
cions realitzades en
aquest assentament d'è-
poca preibèrica. Sant
Jaume - Mas d'en Serrà és
un jaciment que es troba
en procés d'excavació
des de fa catorze anys, i
que s'ha interpretat com a
lloc de vivenda d'un cab-
dill que controlaria el que
s'ha anomenat el Complex
Sant Jaume, un territori
que estaria format pels
jaciments ubicats dins
dels termes municipals

actuals d'Alcanar i
Ulldecona. 
La seva extremada quali-

tat ha fet que s'hagi con-
vertit en un jaciment
imprescindible per poder
entendre la Primera Edat
del Ferro (650-575 a.C,
aproximadament). 

En la darrera campanya
d'excavació realitzada el
passat mes d'agost, es va
produir una nova i impor-
tant troballa, una segona
torre adosada a la mura-

lla, que s'afegeix a una
altra que ja havia estat
descoberta en les prime-
res campanyes d'excava-
ció. 
Aquestes torres de Sant

Jaume - Mas d'en Serrà
són, juntament amb les
del jaciment dels Vilars
d'Arbeca (les Garrigues),
les primeres torres que
s'edifiquen a Catalunya.

L'assentament de Sant Jaume-Mas d'en
Serrà present a Tribuna d'Arqueologia

Des de l'any 1982, el
Servei d'Arqueologia i
Paleontologia del
Departament de
Cultura organitza un
cicle anual de con-
ferències anomenat
“Tribuna d'Arqueologia”,
amb l'objectiu de donar a
conèixer els resultats
d'algunes de les darre-
res investigacions
arqueològiques i pale-
ontològiques  fetes a
Catalunya i de dife-
rents períodes, així
com també dels tre-
balls realitzats a l'exte-
rior que puguin ser
d'interès en relació a
l'arqueologia catalana.

Presentació dels resultats de la recerca arqueològica realitzada al jaciment en els darrers anys

17 CONFERÈNCIES

«La seva extremada qualitat 
ha fet que s’hagi convertit en 
un jaciment imprescindible»

ACTUALITAT
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