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Terres de l’Ebre. Deltebre adquireix una
draga per garantir la navegabilitat a la
desembocadura del riu.

P5

Esports. La Rapitenca, vuitena a la taula,
rebrà diumenge el Manlleu, cinquè classificat
a la Tercera divisió (12 h).

P10

Terres de l’Ebre. Associacions de veïns i
govern municipal s'enfronten per la
participació de les entitats als plens
d'Amposta.                                         P8Av
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CiU ha guanyat altre cop
unes eleccions al
Parlament, però amb 50
diputats (12 menys que el
2010) Artur Mas ha quedat
molt lluny de la majoria
absoluta o excepcional
que reclamava per liderar
el procés cap a l'Estat
propi. ERC és des d'avui la
segona força al Parlament,
amb 21 escons. El PP,
guanya un escó i en té 19,
20 n'aconsegueix el PSC
perdent-ne 8 i un escó més
aconsegueix ICV, amb els
seus millors resultats al
Parlament amb 13 dipu-
tats. Ciutadans, en suma
sis als tres que ja tenia, La
CUP entra al Parlament
amb tres diputats per
Barcelona. Solidaritat
desapareix de la cambra.

P3

Un panorama plural

El jutjat del contenciós
administratiu número 2 de
Tarragona ha ordenat a
l'Ajuntament d'Alcanar l'en-
derroc d'un complex de 32
habitatges a la urbanització
de Serramar. El requeri-
ment, avalat pel TSJC, arri-
ba sis anys després de la
primera sentència que
declarava nul·la la llicència
d'obres concedida pel con-
sistori l'any 2003, arran la
denúncia d'una veïna.  Els
serveis jurídics del consis-
tori al·legaran impossibilitat
material o legal per intentar
aturar el requeriment. El
recurs es farà efectiu
abans del termini de deu
dies hàbils que finalitza el
pròxim dimecres, 5 de
desembre.

P5

Aturar l’enderroc de 32 habitatges 

MARIANO LALANA
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OOPPIINNIIÓÓ

El passat diumenge 25 de Novembre la ciuta-
dania sí va parlar. Es va apropar a les urnes i
va dir la seva. La participació a les eleccions
al Parlament de Catalunya a les comarques
de Tarragona va arribar al 66,34%, gairebé
deu punts per sobre que en les darreres elec-
cions del 2010, quan va quedar en el
56,79%. 
Hi havia molt en joc i la gent volia manifestar
el seu parer i el resultat va ser el més plural
dels últims anys. En joc moltes coses, però
també la independència de Catalunya. I s'han
fet moltes lectures envers el tema desde lla-

vors. Es veuen els resultats electorals del 25-
N com una mostra del suport a les forces
partidàries d'un referèndum independentista.
També es destaca la caiguda de CiU a les
urnes.És cert que el candidat de CiU, Artur
Mas, no va aconseguir la majoria absoluta
que buscava, però cal remarcar el suport
obtingut per la resta de partits partidaris a la
independència ha estat considerable. Fa gai-
rebé una setmana que sabem que  caldrà "tei-
xir aliances" per aconseguir fer una consulta.
Les converses estan en joc. El resultat ja
se’ns comunicarà.

Editorial

A l’expectativa
Actualment estem vivint en
ple el debat sobre el dret a
decidir amb posicions a
favor i en contra, entre sobi-
ranistes i espanyolistes.
Entre els debats en contra
de l'estat propi estan els
que creuen en la indivisibili-
tat de l'Estat, i ho justifiquen
per raons històriques i, fins i
tot, constitucionalistes, pre-
nent com a referent l'article
de 2 de la Constitució
Española del 78 (“La
Constitución se fundamenta
en la indisoluble unidad de la
Nación espanyola”). No obs-
tant, les experiències inter-
nacionals són molt variades
i les legislacions no impedei-
xen el fet de poder gaudir
en plenitud dels drets nacio-
nals. 
El sentit modern del dret de
l'autodeterminació de les
nacionalitats es configura a
partir del final de la Primera
Guerra Mundial, amb la
desintegració dels imperis
centreeuropeus arran d'un
dels 14 punts wilsonians i la
constitució de la Societat de
Nacions, l'any 1919. Aquest
esperit dealista en les rela-
cions internacionals volia
donar una resposta a les
aspiracions nacionals de
tots aquests pobles sotme-
sos a aquell ordre imperial
monolític. Més tard, el prin-
cipi també es recull a la
Carta de les Nacions Unides
de l'any 1945, la qual cosa
va permetre accelerar els
processos de descolonitza-
ció i la constitució de nous
estats arreu de l'Àfrica i
Àsia, principalment a partir
de la disgregació dels impe-
ris ultramarins europeus
francès i britànic. D'aquest
principi va sorgir la constitu-
ció de nous estats
(Txecoslovàquia, Iugoslàvia,
Romania, Bulgària, Albània,
Hongria, etc) en el període
d'entreguerres, així com la
independència de nous
estats (Tunísia, Algèria,
Marroc, Vietnam, Laos,
Camboia, Índia, Pakistan,
etc), en els anys immediats
a la fi de la Segona Guerra
Mundial.
Més tard, en temps més
recents, a partir d'alguns
dels anteriors estats es van
constituir d'altres de nous,
degut a la caiguda del teló
d'acer i a partir de la unifica-
ció de les dues Alemanyes.
Uns, mitjançant processos
dolorós com és el cas para-
digmàtic de Croàcia,
B ò s n i a - H e r c e g o v i n a ,
Kosovo o dels estats caucà-
sics de l'antiga Unió
Soviètica, i d'altres, d'una
forma exemplar i pacifica,

com és el cas de la dissolu-
ció de Txecoslovàquia en
dos nous estats, la
República Txeca i la
República Eslovaca, amb els
quals es va poder donar
forma als anhels separatis-
tes eslovacs, mitjançant un
procés de negociació i dià-
leg que va tindre tot el
suport d'una persona d'una
talla intel·lectual extraor-
dinària com l'aleshores pre-
sident txecoslovac, Vàclav
Havel. 
Fins a dia d'avui, el naixe-
ment de nous estats ha
estat imparable i com a cas
més recent podent citar la
constitució del nou estat de
Sudan del Sud, el juliol de
l'any passat. Tots aquests
processos de naixement de
nous estats ens porten a la
conclusió que són fets flexi-
bles i canviants en el temps,
i que en cap cas són estruc-
tures monolítiques intoca-
bles i indissolubles, com
volen justificar els poders
fàctics interessats que citen
la carta magna de torn. I en
molts casos s'intenta donar
resposta a les aspiracions
nacionals dels pobles per-
què puguin decidir lliure-
ment i d'una forma madura,
pacifica i democràtica, quin
té que ser el seu destí,
tenint com a objectiu pri-
mordial la ostentació de la
capacitat de decisió pròpia.
Catalunya com a nació té el
dret a poder decidir quin ha
de ser el seu destí lliure i
sobirà, sense les interferèn-
cies de tercers, per poder
gaudir de la seva plenitud
nacional. I més, quan en
aquests moments hi ha
exemples on s'han trobat
vies de consens i negocia-
ció, com són els casos del
Quebec i Escòcia. La via a
seguir és clara i les formes
són totalment pacífiques i
democràtiques, interioritza-
des en la idiosincràsia dels
catalans com a nació
moderna i europea que som
i serem. 

Lluís Granero Giner. 
Regidor de l'ajuntament de

Sant Carles de la Ràpita

Un dret internacional

Opinió

Després de les eleccions al Parlament
celebrades el passat diumenge, en
nom de la Federació de l'Ebre
d'Esquerra vull agrair la confiança que
han tingut en el nostre partit els
18.000 ebrencs que ens han votat.
Aquest fet ens dóna una gran responsa-
bilitat perquè ens converteix en la
segona força política al conjunt de les
Terres de l'Ebre, a cadascuna de les
quatre comarques i de les seves capi-
tals. També ens situa com la primera
força d'esquerres i d'alternativa de
Govern. I, ara, què?, ens pregunta tot-
hom.

En l'àmbit regional, farem sentir amb
força la veu de les Terres de l'Ebre al
Parlament, amb el diputat Lluís
Salvadó, i intentarem que aquestes
comarques tornin ser reconegudes i
importants per a la resta del país per-
què, durant aquests dos darrers anys,
no ho han sigut. En l'àmbit nacional, ja
hem dit que facilitarem la investidura
de Mas com a president i li donarem
estabilitat parlamentària en qüestions
clau, com ara els pressupostos sempre
que hi hagi un compromís explícit de
convocatòria d'una consulta indepen-
dentista per als pròxims anys i s'acordi
un pla d'acció exterior. Aquest suport
al Govern haurà de ser des del
Parlament, perquè entenem que la
imatge del cap de l'oposició donant
aquest suport seria tan o més eficaç
per avançar cap al referèndum que no
pas una coalició. És curiós, però escol-
tar com aquells que fa només uns pocs
anys acusaven ERC que només entrava
al Govern de la Generalitat per tenir
'poltrones' ara volen que ERC entri al
Govern perquè és el 'millor per al país'.
ERC, a més a més, des del Parlament,
podrà incidir en la rectificació de les
polítiques socials i econòmiques que
s'han aplicat a Catalunya els dos
darrers anys. Cal deixar de carregar la
crisi només en les classes treballado-
res i mitjanes i fer que aquells que més
tenen aportin més. Així, cal dur a terme
propostes com ara la de recuperar l'im-

post de successions per a les grans
fortunes, aplicar una taxa als dipòsits
bancaris dels bancs i caixes com es fa
a la resta d'Europa o eliminar l'euro per
recepta que aquí paguem doblement.
En definitiva, aplicar polítiques que ens
portin cap a una Catalunya més justa i
més lliure. 

Sabem que el camí no és gens fàcil,
però davant el moment històric que
vivim, ERC està disposada a assumir
responsabilitats i decisions que priorit-
zen el país al partit. Demanem que
també la resta de partits, moviments
socials, agents socials i econòmics
actuïn amb el mateix sentit de país,
perquè la situació econòmica així ens
ho demana, i la possibilitat d'assolir la
independència del nostre país després
de 300 anys d'espera és única. 

Gervasi Aspa
President de la 

Federació de l'Ebre d'ERC

Cap a una Catalunya més justa i lliure

Opinió
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Aquest diumenge conei-
xiem els resultats a l’Ebre.
Convergència i Unió (CiU) va
mantindre la seua primera
posició amb el 34,9% però
amb un descens destacat
respecte a l'anterior man-
dat, que va assolir el 40%.
La segona força va ser ERC
amb el 21,5%, seguida del
PSC, amb l'11,6%, el PP,
amb l'11,2%, Iniciativa,
amb el 6,3% i la CUP, amb
el 3,3%. Tan convergents
com, especialment, socia-
listes, perden vots al territo-
ri. En canvi, sobretot
Esquerra però també PP i
Iniciativa han guanyat
suports. Pel que fa a les
valoracions, que no es feien
esperar, Convergència i
Unió ha volgut destacar que
continua sent la primera
opció per als ebrencs, tot i
la disminució de vots. A par-
tir d'ara, afirmen que mira-
ran els encaixos que s'han
de fer per formar govern.
«L'únic objectiu serà el de
governar el país per pren-
dre decisions important per
a les Terres de l'Ebre i
Catalunya». Meritxell Roigé,
la cap de llista de les Terres
de l'Ebre per CiU ha agraït
la feina feta per militants i
simpatitzants durant la

campanya i ha recordat que
«dels 4 diputats de les
Terres de l'Ebre, dos serem
de CiU». D’altra banda,
Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) pràctica-
ment ha doblat els seus
vots a la demarcació de
Tarragona respecte els
resultats de fa dos anys. En

aquestes eleccions, situada
com a segona força en
nombre de vots  i empatada
en escons amb PP i PSC.
Aquests resultats donen als
republicans tres diputats
per la demarcació de
Tarragona i es confirma així
el rapitenc Lluís Salvadó
(número 2 a la llista) com a

diputat per a la propera
legislatura. Amb un 22% de
vots obtinguts es situa com
la segona força de l'Ebre a
les 4 capitals de comarca.
El Partit dels Socialistes
(PSC) a la demarcació de
Tarragona, però, ha estat
un dels partits més malpa-
rats a les eleccions d'a-

quest diumenge. I és que,
malgrat que està empatat
en nombre d'escons -tres-
amb Partit Popular (PP) i
Esquerra Republicana
(ERC), en nombre de vots
s'ha convertit en la quarta
força política a la demarca-
ció (fins ara era la segona).
Per tant, satisfacció contin-

guda entres els socialistes
ebrencs després que s'hagi
aconseguit que Núria
Ventura mantingui el seu
escó de diputada i les
Terres de l'Ebre continuïn
tenint una veu d'esquerres
al Parlament.  Del resultat a
les Terres de l'Ebre, Ventura
ha admès que "ens obliga a
reflexionar sobre el projec-
te i  a prendre decisions
perquè sigui més fort en
benefici del territori". En el
conjunt de la província de
Tarragona, la coalició ICV-
EUiA ha aconseguit 24.448
vots (pels 15.747 que havia
tingut el 2010) i a la ciutat
de Tortosa, ICV-EuiA ha
sumat 1.432 vots (pels
878 de fa un parell d’anys).
Amb tot, un creixement que
ha deixat Jordi Jordan a les
portes del Parlament i que
fan que aquests resultats
siguen els millors de la
història de la formació.
Segons Jordan «el poble ha
parlat contra la política de
retallades de Mas». El Partit
Popular, de la seva banda,
s'ha consolidat com a ter-
cera força a la demarcació.
Amb el 100% dels vots
escrutats, els populars han
assolit 53.435 vots, només
400 menys que els republi-
cans. Malgrat aquest resul-
tat, l'ebrenca Cruz Sabaté
ha quedat lluny de poder
entrar. Segons el PP, el
poble ha apostat per l'alter-
nativa al nacionalisme. 

CiU guanya les eleccions a l’Ebre però amb menys
força i ERC es consolida com la segona opció

Eleccions 25N.

Els socialistes perden vot al territori

Esquerra i PP guanyen suports

REDACCIÓ

Resultats de les eleccions a cada comarca ebrenca. 
JESÚS RUIZ

ACTUALITAT
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Els regidors de l'Ajuntament
de l'Ametlla de Mar han
acordat solidaritzar-se amb
els treballadors municipals i
han decidit deixar de perce-
bre la paga extraordinària
de Nadal i és reduiran la
nòmina del desembre en un
7,1%. Aquest percentatge
respon al còmput anual de
la rebaixa de sou que se'ls
aplicarà als treballadors.
Aquesta iniciativa la realitza-

ran els regidors de l'equip
de govern i de l'oposició.
“Tots els representants des
de l'equip de govern ens
hem solidaritzat amb els
treballadors i renunciem a
la paga de Nadal. Crec que
és una manera de fer pinya
en aquests moments difí-
cils”, subratlla Andreu
Martí, l'alcalde de l'Ametlla
de Mar. Aquest acord dels
regidors s'ha realitzat per
tal de donar suport als tre-
balladors municipals que a
causa de la crisi han rebut
congelacions reiterades de
sou i retallades. Tot i que la
decisió del govern central
de treure la paga extra dels
treballadors públics no
inclou els càrrecs polítics.
També, recordem, el ple
del Consell Comarcal de la
Terra Alta va aprovar per
unanimitat la renúncia a la
paga extraordinària de
Nadal dels consellers amb
dedicació exclusiva i par-
cial. La partida que estava
destinada a aquestes remu-

neracions i que, amb la
mesura, no en farà ús l'ens,
ascendia a un import total
de 8.043,20 euros. Així

mateix, el ple es va aprovar
la renúncia del 7% de les
indemnitzacions que reben
la resta de consellers

comarcals que formen el
plenari de la corporació en
concepte d'indemnitza-
cions per assistències.

Els regidors de
l’Ametlla de Mar no
rebran paga extra
aquestes festes de
Nadal i és reduiran la
nòmina del desembre
en un 7,1%. Aquest
percentatge respon al
còmput anual de la
rebaixa de sou que
se'ls aplicarà als tre-
balladors del consisto-
ri.

Una imatge d’arxiu d’un ple de l’Ajuntament de l’Ametlla. 
L’equip de govern es solidaritza amb els treballadors municipals. 

Cedida

La plantilla de la fàbrica
de ciment de Cemex a
Alcanar (Montsià) ha
votat de forma àmplia-
ment majoritària a favor
de ratificar el preacord
amb la direcció de l'em-
presa que suposarà l'a-
comiadament de 136 tre-

balladors d'un total de
166. Dels 146 vots eme-
sos en la consulta convo-
cada pel comitè d'empre-
sa aquest passat diven-
dres a la tarda, 137 han
votat sí al preacord, cinc
no, tres sufragis han
estat nuls i un en blanc.

La resta de centres de
Cemex a l'Estat espanyol
afectats també han dona
un suport majoritari a la
proposta pactada. Un
cop el pròxim dilluns sin-
dicats i direcció rubriquin
l'acord, l'empresa
donarà a conèixer la llis-

ta d'afectats que
començaran a ser aco-

miadats a partir del 3 de
desembre. 

La plantilla de Cemex d’Alcanar aprova
per àmplia majoria el preacord 

per executar l’ERO
Un total de 137 dels 146 treballadors es mostren partidaris d’acceptar

La Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) ha presentat els
resultats de l'informe
anual sobre substàncies
perilloses d'origen indus-
trial presents al riu. De les
més de 7.300 analítiques,
en un 17,2% s'ha detectat
la presència d'alguna d'a-
questes substàncies per
sobre dels límits de
referència. Dels 43 tipus
de substàncies perilloses
que s'investiguen, se n'ha
detectat la presència de
16. En els controls del
tram català de l'Ebre s'han
detectat diverses substàn-
cies, com el mercuri, a
Tortosa, Móra d'Ebre i
Ascó, i en el control del riu
Segre, a Lleida. 

Troben
substàncies

perilloses al riu

El Govern ha assegurat
que continua treballant
perquè el projecte d'in-
vestigació d'energia eòli-
ca marina Zèfir tiri enda-
vant davant la costa de
l'Ametlla de Mar (Baix
Ebre). El director general
d'Energia, Josep Canós,
ha detallat que fa pocs
dies, juntament amb el
conseller Mena, es van
reunir amb els fabricants
dels aerogeneradors per
conèixer les previsions
de desenvolupament d'a-
questes empreses.
Canós ha deixat clar que
la situació econòmica
també afecta aquest sec-
tor i s'ha mostrat prudent
a l'hora de fixar un calen-
dari.

El projecte Zèfir
segueix endavant

L’equip de govern de l’Ajuntament de l’Ametlla 
no cobrarà la paga extra de Nadal

Així mateix, tots els seus representants es reduiran la nòmina del desembre en un 7,1%

ACTUALITAT
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El requeriment, avalat pel
TSJC, arriba sis anys des-
prés de la primera sentèn-
cia que declarava nul·la la
llicència d'obres concedi-
da pel consistori l'any
2003, arran la denúncia
d'una veïna. Els blocs pro-
moguts per Turov, SL mul-
tipliquen la densitat edifi-
cable permesa en uns
terrenys qualificats com a
ciutat jardí que només
admeten, segons el pla
urbanístic, nou xalets. El
procés ha revelat que
almenys 50 llicències

podrien haver estat conce-
dides irregularment amb
aquest criteri durant l'èpo-
ca. Aquest dijous mateix i
en caràcter urgent, el con-
sistori de la localitat del
Montsià ha convocat una
roda de premsa per parlar
sobre els fets. Segons ha
informat l’alcalde, Alfons
Montserrat, els serveis
jurídics de l'Ajuntament
al·legaran impossibilitat
material o legal per inten-
tar aturar el requeriment.
El recurs es farà efectiu
abans del termini de deu
dies hàbils que finalitza el
pròxim dimecres, 5 de
desembre. El consistori
confia en exhaurir totes
les vies legals per evitar
executar de forma imme-
diata la restitució de la
legalitat urbanística orde-
nada judicialment i que el
cas, no es reprodueixi en
les més de 50 llicències a
la mateixa zona que
podrien haver estat conce-
dides irregularment.

El jutjat del contenciós
administratiu número
2 de Tarragona ha
ordenat a l'Ajuntament
d'Alcanar (Montsià)
l'enderroc d'un com-
plex de 32 habitatges
a la urbanització de
Serramar.

Roda de premsa de caràcter urgent, ahir a la tarda, a l’Ajuntament d’Alcanar.

MARIANO LALANA

Al Ple de Deltebre s'ha apro-
vat per unanimitat el conveni
de co l . laborac ió entre
l'Ajuntament de Deltebre i la
Confraria de Pescadors Sant
Joan per tal d'adquirir una
draga a f i  de garant i r  la

navegabi l i ta t  de l  r iu  Ebre
fins al mar durant tot l 'any,
assegurant l 'ús del port pes-
quer i de l 'esportiu. 
L'Alcalde, Gervasi Aspa, ha
ins ist i t  que és de “v i ta l
importància aquesta draga

en aquests moments de crisi
no només per garant i r  la
fe ina dels pescadors s inó
per poder aprofitar la nave-
gabi l i ta t  com a impuls i

atractiu turístic, tot i lamen-
tar  la  incompetència de l
govern centra l  en aquest
tema que fa massa anys que
dura”, ha remarcat. 

El ple de Deltebre aprova
la compra d’una draga per

garantir la navegabilitat tot l’any

També promocionarà turísticament el port del municipi

La Diputació de Tarragona,
l'Obra Social 'la Caixa' i la
fundació privada Pere Mata
han signat un acord per a
la protecció i conservació
mediambiental del Parc
Natural del Delta de l'Ebre
a través de la retirada de
brossa als espais naturals
del Delta. El president de la
Diputació, Josep Poblet, i
la representant de la
Fundació privada Pere
Mata, Maria Glòria
Salvador, van signar el con-
veni aquest dimarts.
Aquesta iniciativa s'emmar-
ca en l'aliança que mante-
nen la Diputació i l'Obra
Social 'la Caixa' per a la
preservació d'espais natu-
rals i la reinserció de
col·lectius amb risc d'ex-
clusió social. L’actuació
està pressupostada en
20.000 euros.

Per la
preservació 

del Delta

La Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre ha
finalitzat la campanya de
mostreig de larves de
musclo zebra en masses
d'aigua de tota la conca.
Aquesta actuació, que es
repeteix cada any, ha con-
sistit en la presa de 1.049
mostres en 262 punts
diferents d'un total de 56
embassaments. Després
de la campanya d'aquest
2012, els embassaments
amb presència de mus-
clos zebra adults són,
entre d'altres, els de
Mequinensa, Riba-roja
(Ribera d'Ebre) i Flix
(Ribera d'Ebre). 

S’acaba la
campanya del
musclo  zebra

L’Ajuntament d’Alcanar al.legarà impossibilitats legals per a
evitar l’enderrocament de 32 habitatges al Serramar

El termini per a presentar el recurs finalitza el proper dimecres

ACTUALITAT
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El programa de la qual va
ser presentada aquest
dimarts en roda de prem-
sa, per part de l'alcalde
del municipi, Joan Martín
Masdeu; el regidor de
Dinamització Econòmica,
Lluís Granero; el secreta-
ri de la confraria de pes-
cadors Verge del Carme,
Joan Balagué; la presi-
denta del Col·lectiu de
Cuina La Ràpita-Delta de
l'Ebre, Imma Bòria, i el
vicepresident de l'Estació
Nàutica de Sant Carles
de la Ràpita i restaurador
local, Joan Pons.  El cer-
tamen, que obrirà les

seves portes al públic a
les 12 hores, serà inau-
gurada per Joan M. Roig,
gerent de l'Àrea econòmi-
ca i de Patrimoni del
Servei Català de la Salut i
exalcalde d'Amposta. Hi
participaran en la desena
Diada del llagostí un total
de 10 restaurants locals i
la Confraria de
Pescadors Verge del
Carme, i hi col·laboraran
diversos productors
agroalimentaris de les
Terres de l'Ebre, com
Arròs Montsià, Olis ST
Montsià o vins de la DO
Terra Alta, que són mem-
bres del Col·lectiu de
Cuina La Ràpita-Delta de
l'Ebre. Tots plegats faran
costat a la Confraria de
Pescadors Verge del
Carme per promocionar
el producte estrella de la
llotja rapitenca, el llagos-
tí. Així, aquesta diada
“contribuirà a la consoli-
dació de la Ràpita con a

destinació de turisme
gastronòmic”, segons
destacava l'alcalde, Joan
Martín Masdeu.  Durant la
diada de demà dissabte
dia 1 de desembre està
previst que es reparteixin
2.000 racions de llagos-
tins cuinats amb diferents
receptes, tant tradicio-
nals com innovadores.

Enguany, el preu del
tiquet de degustació serà
de 5 euros per ració,
amb pa i consumició
inclòs. Complementant la
diada gastronòmica del
proper dissabte, els res-
taurants participants ofe-
riran uns menús espe-
cials al preu de 38 euros
(amb iva inclòs), que es

podran degustar als seus
establiments entre els
dies 1 i 16 de desembre,
en el marc de les
Jornades Gastronòmiques
del Llagostí. 
Durant aquests dies,
l'Estació Nàutica del
municipi oferirà descomp-
tes d'un 10% en les reser-
ves d'activitats.

El pavelló firal de Sant
Carles de la Ràpita aco-
llirà demà dia 1 de
desembre la celebració
de la desena Diada del
llagostí.

Imatge del cartell.
Cedida

El passat 8 d'agost una
nova junta rectora prenia
el relleu al capdavant de
la cooperativa de l'Aldea.
Gairebé quatre mesos
després, part dels socis
afectats per la fallida de
la secció de crèdit
denuncia que no han
rebut cap comunicació

sobre la situació en què
han trobat la cooperati-
va, les estratègies que
s'estan seguint o l'elabo-
ració del pla de viabilitat.
La setmana passada van
plantar una carpa plena
de pancartes reivindicati-
ves per recordar la situa-
ció de desemparament

en la qual es troben un
any després i els 4,7
milions d'euros que que-
den per retornar als
impositors. Els afectats
s'organitzaran per crear
una nova plataforma,
contractar advocats, i
intentar que es depurin
responsabilitats.

Sense data per recuperar 
els seus estalvis

Es compleix un any de la fallida de la Cooperativa de l’Aldea

El 30% de les cirurgies
que es duen a terme a
l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa són de
còlon. Això ha suposat
la formació d'un impor-
tant equip a l'hospital
especialitzat en aques-
tes operacions que
aquest divendres s'ha
promocionat entre els
millors especialistes
dels hospitals de
Barcelona i València. En
la trobada al Verge de la
Cinta, els doctors han
pogut seguir conjunta-
ment una operació de
còlon per laparoscòpia
en directe i han compar-
tit coneixements. És la
primera vegada que es
reuneixen tantes perso-
nalitat de l'especialitat a
la demarcació.

Cirurgia de
còlon al Verge

de la Cinta

El Consell Comarcal de
la Terra Alta informa
que s'ha reobert el
trànsit de bicicletes el
tram de la Via Via Verda
entre les estacions
d'Horta de Sant Joan i
Bot, que es trobava
tallat des de l'1 de
novembre a causa
d'una esllavissada cau-
sada per les pluges.
Des del divendres de la
setmana passada ja es
pot circular amb nor-
malitat en aquest tram.
L'afectació ha durat 16
dies. 

Reobert el trànsit
a la via verda de

la Terra Alta

Sant Carles de la Ràpita repartirà 2000 racions de
llagostins cuinats pels restauradors

El proper 1 de desembre, en la desena Diada del Llagostí

ACTUALITAT
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D'una banda, la presenta-
da pel PSC, en la línia
dels objectius de la
Federació veïnal -que
agrupa les sis associa-
cions de la ciutat- de
modificar el Reglament
Orgànic Municipal (ROM),
que ha estat rebutjada
amb els vots en contra
de l'equip de govern i
l'abstenció d'ERC. 
De l'altra, la dels republi-
cans, en sintonia amb el
plantejament de Manel
Ferré, proposava conti-
nuar vehiculant la partici-
pació ciutadana a través
de l'impuls de la Taula
d'Entitats i la comissió
municipal creada a l'efec-
te, que ha estat aprova-

da amb el suport de l'e-
quip de govern. 
"La veu del carrer ha d'a-
rribar. S'està parlant
molt de participació i
nosaltres creiem que
l'hem de fer realment",
va afirmar el President
de l’Associació de Veïns,
Llorenç Navarro (a la
foto). 
La Federació aspirava a
poder defensar ella
mateixa les mocions
davant del ple, en comp-
tes de vehicular-les a tra-
vés dels partits com fins
ara o recollint un suport
popular del 10%.
"Nosaltres podríem subs-
tituir una Taula d'Entitats
que no existeix. Som l'ú-
nica entitat de segon
grau reivindicativa. No
volem excloure a ningú,
només sumar", va argu-
mentar, tot apuntant que
les seves iniciatives recu-
llen la inquietud del
moment econòmic i
social per part de la ciu-
tadania. 
L'alcalde, que ha permès

la intervenció de Navarro
dirigint-se a la corpora-
ció un cop ha aixecat la
sessió del ple, considera
que la Federació ha de
continuar presentant les
seves propostes des de
la Taula d'Entitats, poten-
ciant el seu funciona-

ment com a òrgan parti-
cipatiu, a la comissió. 
"No té massa sentit, per-
què suposaria una discri-
minació positiva", va indi-
car en referència a la
moció del PSC i les
demandes veïnals.
L'alcalde, però, va recri-

minar a Navarro que,
mentre demana partici-
pació, només tres de les
sis associacions que
representa tenen dret a
vot a la Federació. 
"Ha de ser bidireccional
l'aplicació de la participa-
ció", va assegurar.

«Enfrontament» entre l’alcalde d’Amposta i el
President de l’Associació de Veïns de la ciutat

La qüestió de la partici-
pació ciutadana als
plens ha estat objecte
de dues mocions al ple
municipal d'aquest
dilluns. 

Al ple d’aquest dilluns s’ha qüestionat “la participació ciutadana als plens”

L’Associació de Veïns proposa defensar les mocions sense intervenció de grups polítics

REDACCIÓ

La II Jornada Energia i
Desenvolupament Local,
organitzada per la Mesa
d'Alcaldes de l'Energia
de Catalunya (MADE)
s'ha celebrat aquesta
setmana al pavelló firal
de Móra la Nova (Ribera
d'Ebre) i ha comptat
amb més d'un centenar
d'inscrits. La jornada,
que estava també ober-
ta al públic en general,
ha constatat la “incerte-
sa” actual del sector
elèctric, davant tant de
les recents modifica-
cions regulatòries com
per altres d' anunciades
per l' Executiu central. 
Durant la jornada, el pre-
sident de la Diputació de
Tarragona, Josep
Poblet, ha anunciat que
l'any 2013 serà una rea-
litat la càtedra Energia i

Desenvolupament Local
a la Universitat Rovira i
Virgili, estudis que ha
impulsat la Mesa
d'Alcaldes de l'Energia
de Catalunya per tal d'a-
favorir anàlisis científics
sobre potencialitats de
desenvolupament terri-
torial prenent com a
base la producció elèc-
trica. En la jornada ha
participat Alberto
Carbajo, ex director d'o-
peracions de Red
Eléctrica Española, que
ha constatat que un dels
principals reptes de
futur en la planificació
energètica és la millora
de les xarxes de distri-
bució i la coordinació de
la planificació territorial
entre les diferents admi-
nistracions. Carbajo ha
substituït l'ex secretari

d'Estat d'Energia, Ignasi
Nieto, que ha excusat la
seva absència. 
De la seva banda, el pre-
sident d'una de les
empreses líders en ener-
gies renovables, FERSA,
Francesc Homs, ha

posat en dubte que la
supressió de primes a
aquest tipus de genera-
ció serveixi per a reduir
el dèficit tarifari, que és
l'argumentació defensa-
da per l'Executiu. “No
compartim el soroll que

aquestes primes siguin
la causa del dèficit tarifa-
ri”, ha assenyalat, alhora
que ha qualificat d'”atzu-
cac” el moment actual
en què es troba el sec-
tor eòlic, tant pel que fa
a la regulació normativa.

Més d’un centenar d’assistents a la II Jornada 
de debat Energia i Desenvolupament Local, a Móra la Nova

La càtedra de la URV serà una realitat el 2013

Al mateix temps que en el
casc urbà s'està comple-
tant el cablejat de la fibra
òptica, des de la Cala
Fibra es preveu l'habilita-
ció de tres torres wimax
a l'Ametlla de Mar per tal
de donar cobertura i
millorar l' accés a Internet
a les urbanitzacions. I és
que mitjançant aquest
sistema inal·làmbric és
pot fer arribar Internet
amb garanties i amb
molta més qualitat que la
senyal que arriba actual-
ment.  De moment  s'ha
utilitzat la torre de teleco-
municacions del camp de
futbol, i s'ha fet l'enllaç
per convertir-la en torre
emissora wimax.
D'aquesta manera, des
de la Cala Fibra es preveu
que, abans de Nadal, la
urbanització Roques
Daurades, Polígon
Industrial i disseminats
puguin gaudir de conne-
xió a Internet, i telefonia,
si es requereix. 

Millora de
l’accès a

internet a 
La Cala

El sindicat Unió de
Pagesos (UP) va reunir-
se aquest dimecres
amb representants del
Ministeri d'Agricultura
per abordar la pro-
blemàtica del cargol
poma al Delta de l'Ebre.
Segons ha informat el
sindicat, durant la troba-
da, totes dues parts van
coincidir en la necessi-
tat de dissenyar noves
mesures agroambien-
tals per al cultiu de
l'arròs que serveixin per
lluitar contra la plaga
per al període del nou
Programa de
Desenvolupament Rural
2014-2020. Així mateix,
també es va abordar
com es poden compati-
bilitzar les ajudes agro-
ambientals de l'any
vinent amb l'asseca-
ment dels camps i la
salinització per comba-
tre la plaga.

El problema
del cargol

poma

POLÍTICA
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La Federació de Grups
Amateurs de Teatre atorga
anualment els Premis Arlequí
de Teatre 2012 amb la finali-
tat de distingir a les entitats,
grups i persones que més
han fet per difondre, defen-
sar i treballar pel teatre ama-
teur. Entre els premiats d'en-
guany hi ha el deltebrenc
Josep Bertomeu. Josep
Bertomeu i Mercè és una
persona molt vinculada al
món de la cultura a Deltebre
i, especialment, al món del
teatre amateur i de les lle-
tres. Ha estat col·laborador
de diversos mitjans escrits,
escriptor: de ressenyes
històriques, articles etnogrà-

fics, lingüístics i culturals
sobre el poble i les terres de
l'Ebre, de la novel·la històrica
"La Torre de l'Àngel Custodi" i
diverses obres de teatre i sai-
nets com: l'Oncle Maso, Los
Consogres, Lo Pont: Director
i actor de teatre amateur va
ser fundador de la Cia. Delta
Teatre de la qual n'ha estat
diversos anys dinamitzador i
membre actiu, i és per
aquest faceta que rebrà el
Premi Arlequí a la persona
pel seu treball constant en
pro del teatre, com actor,
director i escriptor. Els
Premis Arlequí de Teatre
2012 es lliuraran el dilluns 3
de desembre a Barcelona.

Els punts acumulats van directament al mòbil per SMS, no fan falta sistemes operatius avançats

II Concurs de Talents a l’Ametlla

Demà dissabte, 1 de
desembre, l'Ajuntament de
l'Aldea s'adherirà a
Òmnium Cultural fent un
pas més al municipi per la
Cultura i per la Llengua
Catalana. En el transcurs
de l'acte l'Alcalde de
l'Aldea Dani Andreu llegirà
un manifest i es signarà el
document d'adhesió a
Òmnium Cultural. A l'acte
assistiran representants
del Govern Local , la vocal
de la junta Rita Marzoa i la
Presidenta d'Òmnium
Terres de l'Ebre Dolors
Queralt. Òmnium Cultural,

entitat fundada l'any 1961,
treballa per la promoció i la
normalització de la llengua
catalana, la cultura i la
identitat nacional de
Catalunya. En l'actualitat, i
després d'anys de treball
constant, Òmnium té la
voluntat d'esdevenir el punt
de trobada de la societat
civil. Una casa comuna
generadora d'idees i
projectes que permetin
afrontar els nous reptes
que planteja una societat
canviant i en constant
evolució: la Catalunya del
segle XXI. 

L’Aldea s’adhereix a Òmnium Cultural

Gastronomia dels cítrics a Alcanar

A la Ràpita, ja és pot com-
prar amb el telèfon mòbil.
en més de quaranta
comerços. El sistema
Olepoints, que fa possible
aquesta gestió, funciona de
la següent manera: “amb
les teves compres als
comerços vinculats a la
xarxa olepoints vas acumu-
lant punts al mòbil i des-
prés pots efectuar com-
pres amb aquests”. Un ole-
point és equivalent a un
euro. Es tracta d'un projec-
te pioner que ha rebut

recentment un reconeixe-
ment de la Cambra de
Comerç, Indústria i
Navegació de Tortosa i ha
estat apadrinat per
l'Ajuntament de Sant Carles
de la Ràpita. També ha
estat entre els 10 finalistes
de Plug and Play Tech
Center, concurs que ha
impulsat a projectes com
Google o Facebook. Amb
aquest sistema capdavan-
ter sorgeix la comoditat de
poder sortir a comprar amb
un simple mòbil. 
Un altre aventatge, és que
evita l'acumulació de targe-
tes de punts de diferents
establiments per part dels

clients. 
“Hem evolucionat el siste-
ma de fidelització per punts
dels comerços, pensant en
els usuaris. No hem inven-
tat res, hem agafat la tec-
nologia existent i l'hem
fusionat”, afirmava Jordi
Zaragoza, jove emprenedor
rapitenc, creador, junt amb
el valencià David Espí, de la
plataforma olepoints. 
“No fa falta targeta ni regis-
tre previ dels usuaris, els
punts van directament al
teu mòbil, i dóna igual el
mòbil que sigui, no fan falta
sistemes operatius
avançats. Els olepoints es
poden gastar al moment,

en l'establiment que vul-
guis, els pots transferir a
qui vulguis, no van a parar a
un catàleg i no caduquen”,
explicava Espí, expert en
noves tecnologies.“I tot
això es porta amb total
seguretat, ja que en cada
gestió, es genera un núme-
ro clan”. L'únic cost que té
és l'SMS que ha d'assumir
l'establiment quan fa la
venda o l'usuari quan fa la
compra. Les empreses són
les encarregades de definir
la quantitat de punts que
volen adquirir de la platafor-
ma i d'establir els percen-
tatges de punts que rega-
len als seus clients.

La Ràpita, el primer municipi de l’Estat 
on es pot pagar amb el mòbil

Avui divendres, a les 13h,
a l'Ajuntament de la
Ràpita, es presenta la pla-
taforma Olepoints,
implantada mitjançant la
Unió de comerç a Sant
Carles de la Ràpìta, sent
aquest municipi el primer
on es podrà pagar amb el
telèfon mòbil. Per a
cadascun dels assistents,
es repartiran uns ole-
points (equivalents) que
en acabar la roda de
premsa es podran gastar
en el pica-pica que ha
preparat un establiment
vinculat a la xarxa ole-
points, on els participants
podran experimentar el
fet de pagar amb el
mòbil.

Josep Bertomeu, guardonat 
amb el Premi Arlequí 2012

Premi que s’atorga anualment per la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya

ACTUALITAT

REDACCIO

El pròxim dia 15 de
desembre tindrà lloc a
l'Ametlla de Mar el II
Concurs de Talents de les
Terres de l'Ebre, un
esdeveniment solidari , que
ja l'any 2010 va tenir la
seva primera edició a Mora
d'Ebre. L'acte, organitzat
per Norman Jay, director
del programa de Ràdio Still
Rockin que emeten algunes
emissores del territori,
pretén recaptar diners a
favor de la causa d'aquest
any de la Marató de TV3.
És per aquest motiu que
s'ha posat un preu simbòlic
de 3 Ûa les entrades de

l'acte, el qual tindrà com a
escenari la Sala de la
S.C.E.R de l'Ametlla de
Mar. El concurs està obert
a tothom del territori que
tingui alguna habilitat en
qualsevol dels camps
artístics de l'espectacle, ja
sigui cant, musica, ball,
humor, etc. i entre tots,
s'atorgarà un primer premi
de 200 Û en metàl·lic. La
data límit per a formular la
inscripció, serà el 12 de
desembre. El concurs està
obert a tothom del territori
que tingui alguna habilitat
en qualsevol dels camps
artístics de l'espectacle. 

Demà dissabte, 1 de desembre, el Taller Cinta Dalmau a
Tortosa acull a partir de les 19 hores la presentació del conte
“La Mireia i la Marta a la ciutat d'Asotrot”, d'Alícia Gamundi
Vilà, amb il·lustracions de Manel Margalef i música d'Albert
Gamundi Gilabert. L'acte anirà a càrrec de Cinta Pasqual
Montañés, empresaria i directora de l'Onada Serveis; Josep
Lluis Villa, director d'Imagina Ràdio i el Jove Cor Flumine.

ACTUALITAT

Alcanar, les Cases
d'Alcanar i Alcanar-Platja
celebren del 23 de
novembre al 23 de
desembre les tradicionals
Jornades gastronòmiques
dels cítrics, que enguany
arriben a la 19ª edició.
Durant aquest mes els

restaurants oferiran els
plats més innovadors i
també el més casolans
on els cítrics són els
productes estrella.
També es podran maridar
amb els excel·lents vins
del territori i postres
artesanals.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La setmana passada (i aquesta
també) va ser convulsa a l’en-
torn del Santboià, per diverses
qüestions d’ordre intern i que
van planejar per l’estadi, princi-

palment al primer temps quan
es detectava un ambient enra-
rit.
La Rapitenca, en la seua línia i
amb algu retoc obligat en la
defensa, en la que va debutar
com a titular Miguel Pérez, va
anar per feina. Va estar ben
posada i esperava la seua
opció per sorpendre. En va
tenir diverses. I va veure porte-
ria al minut 42 quan una passa-
da milimètrica a l’espai, a l’es-
quena de la defensa local,
quan aquesta estava
descol.locada, va aprofitar-la
Sergio Ramos per assistir a
Callarisa que, a porteria buida,
va fer el 0-1.
A la represa, el Santboià va
sortir ferit, com era d’esperar.
Va pressionar més amunt. I la
Rapitenca va veure’s obligada
a defensar-se més enrera. No
obstant, també va gaudir de

diverses possibilitats de con-
traatac que no va saber culmi-
nar. Hagués estat la sentència.
No va poder assolir el segon
gol i fou el Santboià, arran
d’una falta directa (la pilota va
passar entre la tanca) quan va
produir-se l’empat. En els
darrers minuts, el Santboià va
intentar-ho però el resultat ja

no es mouria. La bona noticia
fou els retorns de Cristian i
d’Alexis. Diumenge vinent tor-
naran David i Ortega. Serà
baixa José Mari mentre que
Munta és dubte. El rival, el
Manlleu, cinquè. 
El partit següent a casa serà el
dia 15, en dissabte, contra el
Palamós (16.30 h). 

Diumenge, el Manlleu

La Rapitenca va empatar
diumenge al camp del
Santboià (1-1). Un empat
sempre positiu, tenint en
compte que era fora de
casa i que permet man-
tenir la mitjana anglesa.
Però va poder minimitzar
l’esforç rapitenc perquè
el gol local va arribar en
la recta final del duel
(minut 80) quan els rapi-
tencs havien gaudit de
bones situacions de con-
traatac per haver pogut
decidir amb el 0-2, una
vegada Callarisa, en
ratxa, havia marcat el 0-
1 al minut 42 de la pri-
mera meitat.
No obstant, va “faltar ins-
tint assassí” (recordava
Teixidó) per a poder con-
vertir aquestes situa-
cions amb la sentència
del partit a Sant-boi.

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca, vuitena, rebrà el cinquè classificat (12 h)

M.V.

Callarisa, amb assistència de Javi Ramos, va fer el 0-1 a Sant-boi. 
Canal TE

Estiu de l’any 98. Jo ja portava
dos anys vinculat a la premsa es-
portiva, mentre encara jugava. La
temporada 97/98, a nivell futbolís-
tic, era esplèndida per a l’equip en
el que estava: el Roquetenc. Anà-
vem ben encaminats per a poder
assolir l’ascens a Preferent. 

A la vegada, en aquella època,.
se’m va plantejar, a través de dos
companys, la possibilitat de crear
entre els tres un setmanari espor-
tiu. La idea em seduia, però, tot i
les meues limitacions com a futbo-
lista, estava il.lusionat en poder ju-
gar a la Preferent. Amb el Roque-
tenc hi havia un grup de joves amb
gran projecció com Carlos Gila-
bert, Lluís, Jordi Adell, Moisés,
Pancràs...i altres més veterans
com Paco o Domingo. Un bon
equip en el primer any de Javi Cid
com entrenador. S’arribava al final
d’aquella temporada i la possibili-
tat d’ascens era ferma. Jo estava
decidit a tirar endavant el projecte
periodístic perquè era ambiciós i
també inèdit. Però també m’en-
grescava molt seguir jugant i po-
der fer-ho a la Preferent. Llavors
em vaig plantejar: si el Roquetenc
aconseguia l’ascens, continuava
jugant i no m’implicava amb el pro-
jecte periodistic. Considerava que
si em posava al capdavant d’un
setmanari esportiu havia de deixar

de jugar. No ho veia compatible
per una qüestió de transparència
informativa.

Darrer partit d’aquella lliga i ha-
viem de guanyar a Santa Bàrbara
per jugar la promoció d’ascens.
Era una final, per mi en tots els
sentits. Però 1-1...va pesar la res-
ponsabilitat. No va haver-hi as-
cens. Jo depenia d’un resultat. Pe-
ro era caixa o faixa. I havia de
complir. Ho havia dit. I vaig decidir
el projecte. Decisió complicada,
en aquell moment. Però allí neixia
tot. Sorgia Minut 91. El setmanari
va ser difícil tirar-lo endavant.
Però, tot i quedar-me sol, amb l’a-
juda del meu pare vaig seguir.
Després he de recordar la unió
amb els germans Guinart. Com-
partiem redacció amb els com-
panys de L’Occidental. Posterior-
ment, al cap d’uns anys, aquest
setmanari va passar a ser Més
Ebre i el Minut 91, Més Esport.
D’això fa avui 11 anys. Una gran fi-
ta. Molts moments per recordar i
molta gent pel camí (no em puc
oblidar de l’ampsotí Joan Biosca).
Sóc l’únic que quedo. Ara, amb Jo-
an Antó com autèntic impulsor del
mitjà en uns moments complicats
per fer-ho, i Tere, Diana i Jesús a la
redacció, puc estar-ne satisfet
pensant com pot canviar tot si una
pilota entra o no.  

11 anys
L’opinió de Michel

L’Amposta, en un duel tàctic, va empatar contra l’Igualada (0-0)

Miguel debuta
amb gol però no

pot evitar la
derrota

L’Ascó reforça el lideratge
UE VALLS1A. CATALANA. VA VÈNCER A CERVERA (0-3)

Miguel Reverté, tal com vam
anunciar la setmana passada,
va fitxar amb el Valls i diumen-
ge va debutar, contra el Marti-
nenc. El davanter ampostí, des-
prés del seu pas pel Vilassar,
va acceptar l’oferta del conjunt
vallenc per ajudar-lo a sortir de
la part baixa de la taula. Tot un
repte. I que, a hores d’ara, es
preveu complicat. Miguel va de-
butar i va fer el gol del Valls. No
obstant, els vallencs van per-
dre 1-3. 

L’Ascó va visitar el Cervera i va
sumar tres punts que, amb un
partit menys, reforcen la seua
condició de líder (0-3). El partit, a
més, també era important des-
prés de l’ensopegada al camp
del Valls, per connectar-se als
desplaçaments i no adormir-se
com sí que va passar aquell dia.
A Cervera, els locals van tenir la
primera opció. Però l’Ascó va ju-
gar conscient per no deixar-se
sorpendre. I va reaccionar. Er-
mengol va fer el 0-1 i, poc des-
prés, el Cervera es quedava amb
deu. Acte seguit, Adrià va mar-
car el 0-2. A la represa, els asco-

nencs van frenar l’impuls
dels lleidatans i, tot i patir,

no van rebre cap gol. Jorge sen-
tenciava al final. L’Ascó rebrà diu-
menge el Viladecans, en el partit
de la jornada. El líder contra el
tercer (12 h).

L’Amposta, per la seua part,
va empatar amb l’Igualada (0-0).
Un partit de respecte, tàctic, i
també condicionat per les baixes
locals, totes ofensives: Becerra,

Arnau i Sergi. Regolf amb moles-
ties va estar d’entrada a la ban-
queta. L’Amposta, tenint en
compte les baixes i l’entitat del ri-
val, va sortir amb tres mitges
puntes i un davanter, Dani Fatsini.
Defensivament, va estar impeca-
ble, excepte dos desajustos que
van suposar dues opcions de l’I-
gualada. Però ofensivament no
va poder tenir força suficient per
arribar amb presència davant. La
fortalesa de l’Igualada també
obligava a treballlar molt a la zo-
na ampla i per això costava arri-
bar amb efectius davant.

En els darrers deu minuts del
primer temps i a la represa fou
l’Amposta qui va dur la iniciativa.
L’Igualada va cedir-li metres, es-
perant al seua ocasió. I al final  va
tenir-la. L’Amposta va insistir
però sense precisió en els da-
rrers metres. 7 punts de 9, es
manté en una bona situació.
Demà visita el Torredembarra,
penúltim. 

Festa de l’esport del Baix Ebre
DEMÀ, A L’AUDITORI DE TORTOSA (18 H)

Demà dissabte 1 de desem-
bre al Teatre Auditori Felip
Pedrell de Tortosa a les 6 de
la tarda es coneixeran els
millors esportistes del Baix
Ebre de la temporada 2011-
2012 en les modalitats d'e-
dat escolar, federat en edat
escolar i absolut, que sorti-
ran d'entre els més de cinc-
cents que seran guardonats
en el decurs dels IX Premis
Esportius Baix Ebre, que
organitza el Consell Esportiu
i el Consell Comarcal del
Baix Ebre. Al mateix temps
es lliuraran una sèrie de pre-
mis específics segons les
valoracions que ha tingut en
compte el jurat. El Club
Tennis Taula Tortosa rebrà el
premi a la millor entitat pels
seus èxits a la competició
esportiva; La Penya Ciclista
Baix Ebre serà premiada
com la millor entitat per la
seva tasca de promoció
esportiva; Creuers Delta de
l'Ebre tindrà el guardó a l'em-
presa com a entitat o institu-
ció per la seva col.laboració
i patrocini en el piraguisme;

Sergi Segura, de la Unió
Esportiva Remolins Bítem,
tindrà premi al millor
col.laborador esportiu;
Philippe Colette, tècnic de
judo, serà reconegut amb
el premi a la millor tasca tèc-
nica o docent en el camp de
l'esport; el premis Fair Play a
l'esportivitat serà per al
Torneig de la Solidaritat del
CD Roquetenc; i el premi al
millor esdeveniment esportiu
de l'any serà per al Triatló
Doble Olímpic. 
Com és habitual també es
lliuraran una sèrie de men-
cions especials que en
aquesta ocasió seran per
Antonio Acero, molts anys
vinculat a l'activitat ciclista al
Baix Ebre, Joan Tirón per
haver aconseguit el repte
personal de pujar tots els
cims de 3.000 metres o
més dels Pirineus, l'atleta
Albert Giné, per la trajectòria
de l'última temporada i els
remers Pau Vela i Alex
Sigurbjonson per l'extraordi-
nari palmarés aconseguit
darrerament.

L’Amposta visita demà
dissabte el

Torredembarra (16 h)

Demà

En la jornada passada,
la Rapitenca va

empatar al camp del
Santboià (1-1)

Empat

L’Ascó va imposar-se, a Cervera.

IRIS SOLÀ
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El Roquetenc, que segueix de pega amb les baixes, va perdre davant
el Catllar (0-1). Un partit igualat, en el que va haver-hi imposició defen-
siva i en el que van existir poques opcions. Era d’aquells que es po-
dia decidir per petits detalls. I a la represa, la seua dinàmica no va
canviar, amb ritme i intensitat però sense claredat en les darreres ju-
gades. El Roquetenc va tenir la seua ocasió com també el Catllar. Fal-
taven cinc minuts i va arribar la polèmica. Un penal ‘clar’ sobre Marc
Prades i que no fou xiulat per Meritxell. Ja en temps afegit, una deci-
sió confosa va originar una falta i arran d’aquesta, el 0-1. Aquestes
decisions van comportar malestar. El Roquetenc, que portava quatre
jornades sense perdre (8 de 12),es torna a estancar (2 de 9). Llorenç,
Stephane, Castells i Fouat foren baixa afegint-se a Subi i a Amadeu. 

Polèmica en els darrers minuts

CD ROQUETENC. 0-1

L’Ampolla va empatar dissabte a Roda de Berà (1-1). Un partit igualat
al primer temps en el que el Roda va intentar dur la iniciativa però l’Am-
polla, amb bona col.locació, ho contrarestava. Van haver-hi poques op-
cions. Els locals van tenir-ne una. A la represa, aviat, els rodencs van
obrir el marcador. I llavors van tenir opcions per a decidir. Però no van
poder transformar-les. I l’Ampolla, amb els minuts, va anar guanyant
metres, davant d’un Roda que va cedir-ne. En els darrers minuts, arran
d’un refuig a la frontal, Oscar Masdeu va fer un gran gol. Amb l’1-1, Bri-
gi tindria una opció posterior. L’empat fou meritori, per la resposta de
l’equip. Són ara vuit punts de 12 quan s’afronta una setmana de tres
derbis a casa. L’Ampolla es pot quedar on està o pot impulsar-se.

L’Ampolla, en línia ascendent, afronta
tres derbis a casa en una setmana

GANDESA, TORTOSA (DIA 6) I JESÚS I MARIA (EL 9)

El Remolins-Bítem va superar el Salou (2-0) i continua en línia ascen-
dent de resultats. Ha sumat deu punts dels darrers dotze i ja s’acos-
ta a la part alta de la taula. 
La categoria està oberta i competida i això representa que hi hagin
poques distàncies entre els equips. Però ara els de Miquel Bes ja es-
tan més prop de les primeres places.

Sergio Ruiz, que tornava a la titularitat, va obrir el marcador molt
aviat. Els de Bítem van estar bé durant el primer quart, però després
van diluir-se i contagiar-se del rival. El partit no va tenir ritme. I no va
canviar a la represa, fins que Aaron va marcar el 2-0 (76’). 

Sepe es baixa per lesió. Vives va acabar amb molesties al turmell.  

10 punts de 12

UE REMOLINS-BITEM

Potser a l’estiu, des del CD Tor-
tosa, pocs s’imaginaven que
avançat el mes de novembre el
partit amb el Cunit, equip que ha
pujat recentment, seria tan im-
portant en tots els sentits, però
principalment en el classificato-
ria, per sortir de la part baixa de
la taula. Potser no s’ho imagina-
ven, però és la realitat. Es cert

que els roigiblancs tenen un par-
tit menys i també que, tot i no
estar fets per a lluitar per l’as-
cens, tampoc ho estan per tro-
bar-se prop de la cua. 

I diumenge, conscients del
que hi havia en joc (més que tres
punts), van sortir al camp ben
posats i amb més dinamisme.
Amb responsabilitat. I aviat van

superar a un Cunit que va tenir fi-
sures defensives, també provo-
cades perquè el Tortosa va dis-
poser de més precisió en les
seues accions. Joel i Angel van
trencar el duel en sis minuts (13
i 19). El Cunit gaudiria de la seua
ocasió poc abans de descans.
No va aprofitar-la i a l’inici de la
represa, la història va acabar-se

quan Joel aconseguia el 3-0.  El
Tortosa va jugar còmode i bé.
Pau Valmanya faria el quart i
després del gol visitant, Crespo
arrodonia el triomf amb el 5-1.

Un triomf valuós pel que signi-
fica. La junta ha fixat un cicle de
quatre partits perquè pugui can-
viar la dinàmica abans de pen-
dre cap decisió.

El primer, ben salvat
CD TORTOSA

L’Alcanar va golejar el SP i SP (5-
0), després de tres setmanes
sense marcar cap gol i, lògica-
ment, sense guanyar. Es va re-
fer. Segons Alfons Royo, el tèc-
nic, “com el dia del Cunit, vam
crear nombroses ocasions però
la diferència fou que en aquesta
jornada vam encertar”.
L’equip va oferir una altra imat-

ge, més posat. El tècnic va intro-
duir canvis deixant a Edu i a Mo-
las, d’entrada, a la banqueta. 
Hat-trick d’Adrià al primer temps.
En la recta final del duel, Ivan i
Edu feien el 5-0. El SP i SP, amb
l’1-0 (23’), es va quedar amb
deu. A Alfons li va agradar la pro-
posta del rival, “va jugar i deixar
fer-ho”.   

L’Alcanar trenca tres setmanes de
sequera...i de quina forma

5-0 AL SP SP, AMB HAT-TRICK D’ADRIÀ

Jaime afusellava el 0-1, poc abans del descans.

CANAL TE

El líder CD la Cava va guanyar el
derbi al camp del Catalònia (0-2)
on va demostrar el seu estat aní-
mic actual. Un equip unit, com-
promés i implicat, i molt motivat
per la seua situació a la taula. I
que, a més, no va perdonar. El
Catalònia, per la seua part, va es-
tar ben posat, dins de la igualtat
del duel, però va acabar pagant
cares les dues indecisions que
va cometre en defensa. El líder
va aprofitar-les. Per això és el lí-
der. Defensivament va estar a un
nivell molt alt i davant té pólvora

per a decidir, com va fer-ho. El
partit, ja des de l’inici, va ser  tra-
vat. De respecte, entre dos
equips amb la lliçó apresa i que
sabien que qui menys s’equivo-
caria, s’emportaria els punts.
Durant la primera mitja hora, la
Cava, ben posada, va intentar
dur la iniciativa. Però sense crear
opcions. El Catalònia va inquietar
en un parell de jugades d’Eugeni.
La igualtat presidia el derbi. Tot
això fins que una falta llunyana a
favor del líder va significar una pi-
lota penjada a l’àrea local i, d’allí,

una segona acció que va gene-
rar un rebuig que Jaime, a boca
de canó, no va desaprofitar (40’).
Els locals van estar un xic tous
en defensa, en aquell instant.
Malgrat tot, el Cata va poder em-
patar poc abans del descans,
arran d’una genialitat d’Eugeni.
La pilota va sortir fora per poc. 
A la represa, als pocs minuts, els
locals van tornar a estar, puntual-
ment, dèbils al darrera. Jordi Ro-
vira, incisiu, va treballar per bus-
car la pilota aerea i va propiciar-li
el 0-2 a Agus. La Cava, amb l’a-

vantatge, va aplicar-se amb ofici.
El Catalònia va arriscar i va tenir
les seues opcions, com una juga-
da de gol anulada a Eugeni (va
haver falta prèvia a Marc, protes-
tada) i una altra ocasió del propi
Eugeni. No va arribar el gol local
i la Cava que és un líder que no
afluixa. Ruival i Pardo van ser bai-
xa, afegint-se a Moha i Eric. El di-
rectiu Aleix, també a la plantilla,
va jugar uns minuts. El Cata se-
gueix amb les baixes de Sisco,
Gallego i Cornejo. Cristian Arasa
va debutar.a

El líder no perdona a la Santa Creu
Va aprofitar dues escletxes defensives del Cata i segueix amb fermesa (0-2)

SEGONA CATALANA. CD LA CAVA

El Jesús i Maria va emportar-
se l’altre derbi de la jornada, con-
tra el Gandesa (2-0). Victòria tre-
ballada i molt soferta. I això que
es va encarrilar aviat, amb el gol
de Ximo, de falta (2’). La pilota
va tocar a la tanca i es va enve-
rinar, entrant a la porteria. Amb
l’1-0, durant els primers quinze

minuts, els locals van poder de-
cidir amb tres ocasions clares.
Posteriorment, el partit va equili-
brar-se, sense un dominador
clar. Es va travar. El Gandesa va
mantenir les dues línies que ha-
via fixat al darrera, una de 5 i una
de 4 al centre del camp, amb
l’objectiu de no deixar espais

(acumulant homes) per a les se-
gones jugades i també bloque-
jant l’accès que acostumen a te-
nir Ferreres i Nico. Per això, els
gandesans van disposar de po-
ca presència ofensiva. A la re-
presa, va seguir la mateixa dinà-
mica. Partit travat i incert per

l’ajustat al marcador. Cap dels
dos equips podia definir les
seues intencions. Van existir po-
ques opcions. Els locals van
gaudir d’una contra de Nico i els
visitants d’un tret de Roger que
va sortir fora per poc. El partit
no estava resolt fins que una as-
sistència de Ferreres va aprofi-
tar-la Nico. Amb el control va fer
un regat i a la mitjavolta va mar-
car el 2-0 (88’). El J. i Maria, amb
un partit menys, és segon. El
Gandesa va veure frenada la rat-
xa de tres victòries seguides. 

El Jesús i Maria s’enlaira 
a la segona plaça

VICTÒRIA AMB SOFRIMENT, DAVANT EL GANDESA

Ximo, de falta, va marcar l’1-0, al minut  2.

CANAL TE

Els de l’Aube el
recuperaran el diumenge

dia 9, a l’Ampolla

Un partit menys

la Cava rebrà diumenge el
Roquetenc, en un altre

derbi (17.30 h)

Proper partit

4 partits per poder
canviar la dinàmica

Decisió
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L’Olímpic segueix sent un dels líder després de guanyar un Camarles en
hores baixes i que, a expenses de recuperar els dos partits, està a la zo-
na baixa de la taula. I això que es va avançar arran del xut de Fluixa que va
desviar Bernat. Però Pol, està que se’n surt, va posar la maquinària en mar-
xa i abans del descans va remuntar amb dos gols. A la represa, els camar-
lencs no van encertar en la culminació i, amb més espais, l’Olímpic va sen-
tenciar amb el gol de Jaume, ja al final. 

Pol lidera a un Olímpic que no perdona

EL CAMARLES NO REACCIONA

La Sénia va guanyar al camp del Tivenys i es refà després dels darrers
resultats (1-3). Molt aviat, va avançar-se amb el 0-2 (4’), gols de Joan i
de Chescu. A l’inici de la represa, Carlos va fer el 0-3. El Tivenys va re-
duir distàncies (J. Miquel) quan el partit ja estava escalfat. Els visitants
es van queixar del joc dur dels locals, com l’entrada que va suposar la
lesió d’Isaac. Els locals també van veure joc dur del rival en alguns mo-
ments i actituds provocatives com la de Chescu. Al final, 1-3.  

La Sénia es refà, al camp del Tivenys

PARTIT TENS

L’Horta va guanyar a la Cala (0-2). Segons els locals, “potser va ser el
millor partit que hem fet fins ara. Vam tenir fins a 11 ocasions clares.
Però no va haver forma. I l’Horta va resoldre avançada la represa. Pen-
sem que el resultat no fou just”. Des d’Horta es comentava que “a la pri-
mera part, nosaltres vam estar millor, tenint tres opcions clares. A la re-
presa, l’Ametlla va dominar i ens va pressionar molt, creant diverses
arribades. Però amb un gran gol de Miquel vam fer el 0-1 i, de penal,
vam sentenciar. L’empat hagués estat més just, tal com va anar”. Per la
seua part, el Santa Bàrbara es dispara amb la segona victòria seguida.
El Sant Jaume va perdonar al primer temps i va pagar-ho car. Carlitos i
Pau van marcar pel Santa, que va estar millor a la represa (0-2). 

L’Horta, més efectiu a la Cala
EL SANTA BÀRBARA S’IMPULSA: 0-2 A SANT JAUME

L’ATLAS VA SER UN RIVAL MOLT INCÒMODE

El Flix (líder amb un partit
menys) va superar el Pinell en el
partit de la jornada (2-1). 
Els flixancos van sortir ben
posats, potser més que un
Pienll que va costar-li entrar en
situació. De fet, no va aconse-
guir-ho durant el primer temps.
El Flix, més vertical, va gaudir
de dues opcions i en una acció
en la que es podia comprovar
l’estat d’uns i altres, va marcar
l’1-0. Jugada per banda, aprofi-
tant l’espai a l’esquena de la
defensa, xut al travesser i rebuig
per Porta que va fer l’1-0. A la
represa, aviat, el Flix va assolir
el segon gol. Bona acció per la

dreta i Jacob, amb la canya,
marcà el seu dotzè gol.
Llavors, amb el 2-0, el Pinell va
reaccionar. Toni va aparèixer i
l’equip, amb Morillo al camp (va
ser un dels jugadors que, per
molesties, no va poder sortir
des del principi), va pressionar
molt amunt. Toni, amb un gol
marca de la casa, va aconseguir
el 2-1 i el duel es va ajustar. El
Flix, que buscava la contra, va
passar angúnies. El partit es va
fracturar i el Pinell, a més de
reclamar un penal va tenir la
gran ocasió per empatar. 
La pilota va sortir fora. 
Al final, 2-1.  

El Flix acaba patint però suma tres punts més
Els de Lizaso van avançar-se amb el 2-0. El gol de Toni, del Pinell, va posar incertesa fins el final (2-1)

TERCERA CATALANA. ES LIDER, EMPATAT A PUNTS AMB EL PERELLO I OLIMPIC. DIA 9, PARTIT A MORA

La temporada passada, mesos abans del seu
final, vaig pronosticar els ascensos de la
Rapitenca (gener) i Morell (novembre).
Comencem ja els pronòstics d’aquesta tempo-
rada; dins de tres setmanes iniciaré el gran
serial de quins seran els campions de Primera,
Segona i Tercera catalana. Un per setmana.
En dues d’aquestes categories, està més clar
que l’aigua. I en l’altra és més complicat que
buscar una agulla en un paller. Però jo m’arrisco. Els encerts els
publico. Les errades, també. Però si vostès volen jugar i fer la
Porra de cada lliga, poden participar en la lligueta amb els seus
encerts a ICOMPETICION. Cadascuna de les lligues ha incorporat
la Porra. Com veuen, cada setmana una novetat. La passada fou
el ALERTA MAIL. Molts coneixien ICOMPETICION. La única web que
actualitza gairebé en temps real els resultats dels equips ebrencs,
des de futbol amateur, benjamins, prebenjamins, veterans i fèmi-
nes. Doncs bé, des de fa unes setmanes, s’ha llançat un servei
revolucionari. Poden escollir el partit que desitgen de ICOMPETI-
CION i rebran en el seu mail la informació, a la mitja part, quan hi
hagi un gol i al final. Es una novetat més de ICOMPETICION, que
va començar donant els resultats i ha anat afegint altres registres
com les plantilles, golejadors, base de dades, estadístiques...ara
llancem ALERTA EMAIL. I dins de properes setmanes, més nove-
tats.  
CARLOS SLIM, PROXIMA PARADA, LA RAPITENCA 
Fa poques setmanes que ha comprat l’Oviedo. El multimilionari
mexicà que té participació a CaixaBank (grup la Caixa) i ocupa el
lloc número 23 de les persones més poderoses del món, segons
la revista Forbes. Vostès pensaran que això no potser. Torres més
altes han caigut. La propera setmana desvelaré en exclusiva quel-
com que no sap ningú al club, ni el seu president, ni el seu secre-
tari tècnic, D. Fernando, ni els seus socis...solament Joaquin
Celma. Els anunciaré l’any que la Rapitenca estarà a la Segona B.
Però no és un article qualsevol, és gairebé un article que no té res
d’opinió. Es un treball documental que els mostraré punt per punt. 
AMPOSTA, LA VIDA SEGUEIX IGUAL. Nou empat a casa, nova
decepció. No es preocupin que a la segona volta guanyaran molts
partits, paraula de Joaquin Celma. En aquesta categoria la situació
està escalfada en les últimes places. El Torredembarra va cessar
el seu tècnic Papaseit. I el Valls gairebé ha hipotecat el seu escut
per a pagar la fitxa de Miguel Reverté. Els dos equips, tot i les
novetats d’urgència, estan sentenciats. Però queden els miracles.
LA CAVA, JESUS I MARIA. CAPITOL 456.
La Cava i Jesús i Maria estan de caça. Cadascun d’ells està a punt
de tancar un fitxatge. Però una cosa és buscar-lo i l’altra, trobar-lo. 
A Deltebre, hi ha tres equips de futbol, dos camps, un on juga la
Cava, un altre on ho fa el Jesús i Maria; hi ha dues esglèsies, una
a la Cava i una altra a Jesús i Maria, hi ha dues societats de caça-
dors... 
El Jesús i Maria, en la mateixa jornada que ara, però de la tempo-
rada passada, portava 12 gols encaixats. Actualment, amb un par-
tit menys per a recuperar, en porta els mateixos. Millor defensa i
millor davantera amb l’arribada de Nico. Equip més potent.
Els números de la Cava són impecables. Solament quatre gols
rebuts des de la segona jornada. Es letal a camp contrari. Aquest
equip fa olor a campió. Jo solament dic als entrenadors d’aquesta
equips que vagin a misa. I que demanin. Aquest any Déu està gene-
rós. La darrera noticia que m’arriba de la Cava i està totalment con-
firmada, és que han autoritzat un fitxatge. Però la directiva ha ficat
la condició de que millori el present o que sigui diferent. Vaja!
Hauran de fitxar a Ronaldo per millorar el que tenen!. 
TORTOSA, REUNIÓ SECRETA
Els que manen van tenir una reunió amb Xavi Cid: “Si d’aquí a Nadal
no canvia la dinàmica, haurem de fer alguna cosa”. I Xavi Cid va
respondre: “ho entenc”. Havia pres el tècnic la decisió de dimitir si
es perdia contra el Cunit? Solament els Déus ho saben. Únicament
sé que el Tortosa té millor equip del que la classificació reflecteix.
També sé que farà una segona volta molt bona i que, a la llarga,
aquest equip tindrà potencial. En aquesta categoria, el Tortosa
juga contra rivals de la comarca, i a més, goleja en alguns partits:
Calafell, ara el Cunit....per al Tortosa és millor aquesta categoria
que la Tercera divisió. Algú ho dubta? Jo solament tinc un interro-
gant, quan juga l’Atlas a casa, hi ha molts aficionats. Quan juga el
Tortosa, n’hi ha pocs. Cal fer el futbol gratuït? Podria ser una pos-
sibilitat.  
GRAN COTAINA 
Ha pujat a tres equips: CE Ascó, S. Bàrbara i l’Ampolla. Va agafar
el CE Ascó en la jornada 12 amb 5 punts i va acabar en el cinquè
lloc. A l’any següent, el va pujar. Miquel Cotaina és el tècnic dels
equips modestos. Però és més efectiu que un rellotge suís. Ara
porta tres desplaçaments seguits i complicats. Dos empats i una
victòria. Afronta la setmana propera tres partits consecutius a
casa: Gandesa, Tortosa i Jesús i Maria. Si guanya els tres,
l’Ampolla estarà ben encaminat per la permanència. Però també
pot passar que “els perdem els tres”, diu el tècnic ampollero. En
quatre partits només li han fet un gol. Potser li manca un davanter.
Ja ho està mirant. La seua agenda està calenta.

La travessa del futbol ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Albert Viñas deixa el Flix. Marxa a Finlandia. Va jugar el darrer partit.

PAU FOLQUÉ/JE FLIX

El Perelló guanya amb dificultats

El Perelló va guanyar l’Atlas (2-1) i continua sent un dels líders. Molinos,
a més de les baixes ja conegudes de Vicent i de Navarro, tenia les de
Tudela i Cristian. El pichichi Mohedano va aconseguir l’1-0 a la mitja ho-
ra de joc. Però l’Atlas estava molt posat, jugant amb molta intensitat. A
la represa, arran d’un penal que va suposar la segona targeta al local
Jordi, Morat va empatar. El duel va ser més intens encara. El jove Eric,
amb un gran gol, va aconseguir el 2-1. L’Atlas es va quedar amb nou
però, tot i això, va abocar-se i va tenir opcions, com també el Perelló a
la contra. Victòria treballada i complicada d’un dels líders. 

ALEX GALLEGO EMPATA AL 90, A VILALBA (1-1)

L’Aldeana referma la seua millora

Vilalba i Aldeana van empatar en un partit obert (1-1). Yalti feia l’1-0 (42’)
quan Rallo havia perdonat el 0-1. A la represa, els locals van tenir les
seues opcions com dues pilotes als pals i un gol anulat. L’Aldeana, tam-
bé, reclamant a més un penal que no fou xiulat. Iker, molt actiu, va pro-
piciar la jugada i Alex va empatar. Els aldeans ja puntuen fora. 

SANTI VA FER ELS DOS GOLS (2-0)

L’Ulldecona no falla a casa
L’Ulldecona va vèncer el Móra la Nova (2-0) en un partit que va decidir
l’encert del pichichi Santi (12 gols). Ell va fer l’1-0 arran d’una jugada de
Borrell i Grau. El Móra va perdonar a la represa i l’Ulldecona, més efec-
tiu, va sentenciar amb el gol de Santi, amb assistència de Yassine. 

El Deltebre es fa fort com a local
El Deltebre va guanyar el Campredó (1-0) amb un altre gol de Narcís,
molt rendible fins ara. A la primera meitat, els locals van estar millor
però a la represa el partit es va travar i René va evitar l’empat dels vi-
sitants.

QUINS SON ELS MILLORS EQUIPS, ELS EBRENCS O ELS DE LA ZONA DE TARRAGONA?
Números són números. Nou equips de l’Ebre a Segona catalana i 160 punts en total. Nou del camp de Tarragona, i 131. I a sobre, allí tenen juga-
dors com a rovellons. 3 vegades més població. Aquí fem les coses millor, h¡i ha molt d’inetrès. Algú en té dubtes?.
REMOLINS-BÍTEM, LES AIGUES ESTAN CALMADES
Quan un equip, en dotze jornades, solament ha perdut dos partits i solament un fora de casa, això vol dir que no baixarà de categoria. Però pujar,
tampoc. Qui t’ha vist R. Bítem i qui et veu? Fa unes jornades prop de ser un dels cuers i ara prop de recordar grans moments d’anys enrera. En
aquesta lliga, també cal tenir en compte que, per la seua competitivitat, els equips pugen i baixen com l’escuma.
LES MATEMÀTIQUES MAI FALLEN AL FUTBOL
Vaig dir que en les primeres quatre jornades, estaria molt clarificada una lliga. Jornada 4 a la Segona catalana, en les cinc primeres places hi esta-
ven la Cava, Jesús i Maria, Alcanar i Vilaseca. Jornada 12, estan els mateixos equips. S’ha despenjat el Roda i en el seu lloc ha entrat el Catllar.
Compte amb aquest equip que potser el gran tapat. Com que és molt difícil que vostès creguin que en solament quatre jornades una lliga pugui
estar clarificada torno a explicar aquesta dada estadística i perquè vegin que el campionat ja reflecteix moltes coses en les primeres quatre jorna-
des amb els conjunts que hi ocupen els primers cinc llocs. I el més important d’aquesta dada: no ha fallat en les darreres 25 temporades.  
QUIN EQUIP HA REBUT 13 GOLS PER PARTIT?
Categoría infantil, un dels cuers, el Roquetenc, que havia rebut dues golejades, 19-0 i 15-0, contra l’Ebre Escola i l’Amposta, s’enfrontava a l’últim
classificat, Sant Jaume B, conjunt aquest que en les set primeres jornades ha estat derrotat, entre altres, amb aquests resultats: 29-0, 22-0 i 20-
0. El Roquetenc, que ja estava cansat de rebre golejades, va superar el Sant jaume per 7-0. El Sant Jaume no va marcar i no ho ha fet en el que
portem de lliga. 94 gols encaixats, 13 per partit. Cal felicitar els seus jugadors per l’entrega de cada jornada, per competir per apendre. Per la seua
esportivitat. I cal considerar que és un equip B, amb jugadors de primer any i que estan jugant per gaudir. I s’ha de saber fer-ho. Per tant, des d’a-
quí el meu suport total perquè són joves i autèntics esportistes que lluiten per millorar, tot i els resultats i que els rivals els superen.
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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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Xavi Anell va tenir una de les ocasions de l’Amposta, al primer temps.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

L’Amposta va empatar a
casa amb l’Igualada (0-0)

en una confrontació
anivellada. El resultat va

ser just. Té 19 punts.

Empat just
PRÒXIMA JORNADA   
Gramanet-Cornellà

Pobla Mafumet-Palamós
Europa-Castelldefels

Rapitenca-Manlleu (diu 12 h)
Vilassar-Santboià
Rubí-Vilafranca
Júpiter-Figueres

Muntanyesa-Gavà
Vic-Terrassa
Olot-Balaguer

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Cornellà 13 9 3 1 24 8 30
2. Olot 13 9 3 1 22 7 30
3. Europa 13 7 4 2 16 8 25
4. Pobla Mafumet 13 7 3 3 14 10 24
5. Manlleu 13 6 5 2 18 8 23
6. Figueres 13 7 1 5 17 16 22
7. Rubí 13 5 5 3 19 13 20
8. Rapitenca 13 4 6 3 13 9 18
9. Santboià 13 4 6 3 17 15 18
10. Vilassar 13 5 3 5 15 15 18
11. Gramanet 13 4 6 3 11 11 18
12. Terrassa 13 4 5 4 15 12 17
13. Vilafranca 13 4 2 7 7 17 14
14. Vic 13 2 7 4 10 10 13
15. Gavà 13 3 3 7 12 16 12
16. Castelldefels 13 2 5 6 9 19 11
17. Palamós 13 2 4 7 14 26 10
18. Muntanyesa 13 2 4 7 10 23 10
19. Júpiter 13 2 2 9 13 23 8
20. Balaguer 13 1 5 7 11 21 8

Tercera divisió RESULTATS
13a jornada, 3a divisió
Balaguer-Vic 1-1
Castelldefels-P. Mafumet 0-1
Santboià-Rapitenca 1-1
Gavà-Gramanet 0-1
Vilafranca-Vilassar 2-1
Palamòs-Olot 1-1
Manlleu-Europa 1-1
Figueres-Rubí 3-1
Cornellà-Júpiter 0-2
Terrassa-Muntanyesa 0-0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Móra la Nova-Perelló  (16.30 h)
Campredó-l’Ametlla (16 h)

Diumenge
Flix-Ulldecona (16 h)

Atlas-Sant Jaume (16 h)
S. Bàrbara-Olimpic (17.15 h)
Camarles-Tivenys (16.30 h)

la Sénia-Vilalba (16 h)
Aldeana-Deltebre (16.30 h)

Pinell-Horta (16 h)

RESULTATS

12a jornada Tercera catalana

Tivenys-la Sénia 1-3

Vilalba-Aldeana 1-1

Perelló-Atlas 2-1

Sant Jaume-S. Bàrbara 0-2

Flix-Pinell 2-1

Ulldecona-Mçora la Nova 2-0

Olimpic-Camarles 3-1

Deltebre-Campredó 1-0

l’Ametlla-Horta 0-2

Tercera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1.  Flix 11 33 12 26

2. Olimpic 12 22 9 26

3. Perelló 12 26 18 26

4. Pinell 12 28 19 20

5. la Sénia 12 21 16 20

6. Ulldecona 12 19 19 18

7. Aldeana 12 18 19 16

8. Deltebre 11 16 18 15

9. S. Bàrbara 12 18 23 15

10. Vilalba 11 19 18 14

11. Horta 10 18 23 14

12. Móra la Nova 10 13 12 13

13. l’Ametlla 12 15 21 13

14. Atlas 12 15 20 12

15. Camarles 10 14 20 12

16. Sant Jaume 10 20 22 10

17. Campredó 11 13 21 10

18. Tivenys 12 20 38 7

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Roquetenc-Deltebre (16.30 h)
R. Bítem-Jesús i Maria (15.45 h)

Catalònia-Bot (17 h)
Diumenge

la Galera-Corbera (diu 15.15 h)
Arnes, descansa

Batea-Xerta (15.30 h)
Godall-Tivissa (15.15 h)

Alcanar-Benissanet (16 h)
Muntells-Ginestar (12 h) (Sant Jaume)

RESULTATS
12a jornada, Quarta catalana

Deltebre-R. Bítem 1-6

Jesús i Maria-Bot 2-0

la Galera-Catalònia 0-2

Xerta-Godall 1-2

Corbera-Arnes 2-0

Tivissa-Alcanar 1-2

Benissanet-Muntells 43

Ginestar-Roquetenc 1-0

Descansava, Batea

recu. Catalònia-Jesús i Maria 4-0

Quarta catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 12 46 15 29

2. Batea 11 31 11 29

3. Alcanar 11 22 9 23

4. R. Bítem 10 36 7 22

5. Catalònia 11 22 15 22

6. Benissanet 10 22 13 17

7. Ginestar 9 21 16 16

8. Tivissa 11 23 27 14

9. Bot 9 16 17 13

10. Xerta 11 23 28 13

11. la Galera 11 17 31 13

12. Arnes 11 15 19 11

13. Godall 11 25 32 10

14. Jesús i Maria 11 17 26 10

15. Roquetenc 10 13 24 10

16. Deltebre 10 6 35 4

17. Muntells 11 15 45 1

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Vilanova 

Morell-Torreforta

Tecnofutbol-Reddis

Torredembarra-Amposta (dissa 16 h)

Igualada-Valls

Martinenc-Sants

Andorra-Cervera

Ascó-Viladecans (diu 12 h)

Vista Alegre-Santfeliuenc 

RESULTATS

12a jornada, Primera catalana

Reddis-Torredembarra 3-1

Torreforta-Tecnofutbol 3-2

Tàrrega-Vista Alegre 0-3

Sants-Andorra 0-2

Viladecans-Santfeliuenc 0-1

Cervera-Ascó 0-3

Valls-Martinenc 1-3

Vilanova-Morell 0-1

Amposta-Igualada 0-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Ascó 11 29 10 26

2. Santfeliuenc 12 18 9 25

3. Viladecans 12 19 8 23

4. Martinenc 12 24 12 20

5. Igualada 12 22 12 20

6. Amposta 12 19 16 19

7. Vista Alegre 12 17 16 18

8. Reddis 12 15 22 18

9. Vilanova 12 12 13 16

10. Tàrrega 12 16 19 16

11. Andorra 12 14 16 15

12. Sants 11 20 22 14

13. Cervera 12 16 19 14

14. Torreforta 12 14 21 14

15. Morell 12 10 17 14

16. Tecnofutbol 12 11 22 11

17. Torredembarra 12 13 22 7

18. Valls 12 7 20 5 

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Roda Berà-R. Bítem (16 h)
Cunit-Calafell (17 h)

Diumenge
Salou-Catalònia (16.30 h)

La Cava-Roquetenc (17.30 h)
Catllar-Alcanar (12 h)

SP`i SP-Camp Clar (11.30 h)
Vilaseca-Tortosa (16 h)

Cambrils-Jesús i Maria (12 h)
l’Ampolla-Gandesa (16 h)

RESULTATS

12a jornada, Segona catalana

Roda Berà-l’Ampolla 1-1

Catalònia-la Cava 0-2

Roquetenc-Catllar 0-1

Camp Clar-Vilaseca 2-1

Calafell-Cambrils 2-1

R. Bítem-Salou 2-0

Alcanar-SP i SP 5-0

J. i Maria-Gandesa 2-0

Tortosa-Cunit 5-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 12 20 8 27

2. Jesús i Maria 11 24 12 22

3. Alcanar 12 27 15 21

4. Vilaseca 12 23 12 20

5. Catllar 12 14 12 20

6. Cambrils 12 18 11 19

7. R. Bítem 12 17 14 18

8. Gandesa 12 23 22 18

9. Roda Berà 12 12 10 17

10. Camp Clar 12 10 21 17

11. Catalònia 12 21 29 15

12. l’Ampolla 10 14 12 14

13. Roquetenc 12 19 19 13

14. Tortosa 11 23 17 12

15. SP i SP 12 9 26 12

16. Salou 12 8 17 10

17. Calafell 12 11 27 9

18. Cunit 12 9 18 8
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FUTBOL. QUARTA CATALANA

La jornada aquesta setmana la van començar amb el cadet masculí que es va desplaçar
al camp de l'Arenys on no van estar massa encertats i van perdre per un contundent 3-0
amb parcials (25-15, 25-18 i 25-23). D’altra banda, el juvenil es va desplaçar a la pista de
la Vall d'Hebron. Els roquetencs presentaven diverses baixes que això va afectar molt amb
el seu joc  i també van perdre per 3-0 amb parcials (25-22, 25-22 i 25-23). Tot i que l'e-
quip de la Vall d'Hebron era bastant assequible, la falta d'atac i la mala defensa van ser
claus en el pitjor partit de la temporada. Els sèniors, es desplaçaven, el femení a la Torre
de Claramunt. Tot i la matinada de les de Roquetes, no els hi va afectar en res per fer un
bon joc i poder guanyar una jornada més per 1-3 amb parcials (25-21, 10-25, 12-25 i 21-
25). El masculí es desplaçava, igual que el juvenil, a la Vall d'Hebron, però en aquest cas,
no va fallar i va aconseguir una altra victoria guanyant per 1-3 amb parcials (25-19, 13-25,
24-26 i 11-25). 
La pròxima jornada, els equips cadet i juvenil reben al pavelló de Roquetes a la Vall Hebron
i a C.E.E Volei Ametlla respectivament. Per altra banda el sènior masculí es desplaça al
camp del Vilafranca i el sènior femení descansa.

Volei Roquetes

Primer triomf del CFS Roquetes aquesta temporada després d'haver pogut sumar només
dos punts en les quatre primeres jornades. 
Va ser davant de l’Inter Tarragona quan els de David Castrejon van aconseguir-la (5-4). 

CFS Roquetes: Elio, Edu, Marcial, Joanmi, Juli. Joan, Perolada, Marc, Toño, Jaume, Goldero. Àrbitres: Jesús
Ferrando Toledo i Christian Panisello Buera. Gols: 1-0, Jaume (9'); 1-1, Carles (15'); 2-1, Joanmi (19'); 3-1, Marcial
(27'); 4-1, Marcial (30'); 4-2, Carles (35'); 5-2, Jaume (36'); 5-3, Carles (doble penal) (38'); 5-4, Xavi (40').

C. Futbol Sala Roquetes, primera victòria

El Batea descansava en la jor-
nada passada. Per aquest
motiu, el Corbera, amb la
victòria en el derbi contra

l’Arnes (2-0), torna a
pujar fins el liderat,
compartit amb el

Batea que, lògicament, té un
partit menys. El Corbera,
amb baixes com la de Fidel,
va encarrilar el partit a la pri-
mera meitat amb els gols de
Montesó i de Joel. Però es va
acomodar a la represa.

L’Arnes va fallar un penal (60’)
que, en el cas de transformar-
lo, hagués pogut canviar la
dinàmica del duel. El filial de
l’Alcanar referma la tercera
plaça amb la victòria treballa-
da a Tivissa (1-2). Luca i Pau
van marcar pels canareus.
Alex Jurado va fer-ho pels de
la Ribera. El R. Bítem no perd
de vista les places d’ascens.
Va golejar el filial del Deltebre
(1-6). El filial del Catalònia
també reivindica les seues

opcions amb els sis punts
sumats. Diumenge a la Galera
(0-2), amb un gran gol de Dani
de falta i un altre de Marc, i
dimecres contra el J. i Maria
(4-0). El Benissanet, per la
seua part, va guanyar a darre-
ra hora Els Muntells, equip
que, poc a poc, està creixent.
Els del Montsià, que van incor-
porar a Cristian Gallardo, van
remuntar en tres ocasions
amb els gols de Romica (2) i
de Rullo. Però al 83 va arribar

Corbera i Batea tornen a compartir liderat

L’Amposta va perdre contra
el Lanzarote en una confron-
tació marcada per l’actu-
caió arbitral (32-35). Les
decisions en els darrers
minuts “van ser determi-
nants”, segons el club
ampostí.
El partit va ser igualat i  l’e-
quilibri de forces es va
reflectir en el marcador, tot
i que les jugadores de l’e-

quip canari es van avançar
en els darrers instants del
primer temps arribant al
descans amb el 15-18.
A la segona part, va seguir
la mateixa dinàmica, amb
joc molt intens i sense que
cap dels dos equips pugués
distanciar-se en el marca-
dor. Ja veia que seria un
duel que es podria decidir
per petits detalls. I aquests

van arribar, tot i que van
acabar sent grans. Faltaven
pocs minuts i l’Amposta
guanyava per un gol quan
es van produir les exclu-
sions gairebé seguides de
Simon i Uliaque. I un penal
en contra. 
El Lanzarote es va posar
per davant i va adquirir un
avantatge que fou decisiu
(32-35). 

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

L’arbitratge crea polèmica
Derrota amb el Lanzarote (32-35)

TORTOSA HIDROCANAL,23
OAR GRÀCIA SABADELL,19

Complicat partit per a les
tortosines que es van trobar
amb un contrincant inespe-
rat: l'arbitratge. Tot i la supe-
rioritat tant en joc com en
actitud, l'equip local va sofrir
el pitjor arbitratge de la tem-
porada, en un encontre on
les protagonistes no van ser
les jugadores. Havent
col·legiats a la província pre-
parats per a conduir els par-
tits de la categoria, màxim
nivell de l'handbol català
femení, demanaríem a la

Federació cura a l'hora d'as-
signar els encontres evitant
situacions com les viscudes
al pavelló tortosí.
El joc tortosí va iniciar-se en
la línea que ens tenen acos-
tumats: atac ordenat i defen-
sa aferrissada, sense cedir
en cap moment l'avantatge
en el marcador. A mesura
que passaven el minuts, les
vallesanes es van anar moti-
vant en veure que cap acció
antireglamentària  era degu-
dament castigada: defensa
dins l'àrea, desdoblament
interior dels pivots, comen-
ten passos contínuament,
enganxades de braços

armats...  La defensa torto-
sina no va cedir, tot i la
diferència òbvia en el criteri
arbitral. Això va convertir el
partit en una lluita continua
que va anar minant la moral
de les jugadores i l'afició tor-
tosina, que, tot i guanyar
l'encontre, van acabar sen-
tint l'amargor de la injustícia
soferta. Alineació: Paula
Estorach i Nerea Cardona a
la porteria;   Mireia Andreu,
Jenny Cornejo, Aida Rieres,
Núria Albacar, Maria
Valldepérez, Paula Alcaide,
Jèssica, Cinta Gisbert,
Eryka Sigüenza, Marta
Lliveria, Giselle Angel.

Es va celebrar el dissabte
24 de novembre la primera
regata de promoció de rem
olímpic en aigües del riu
Ebre a la ciutat d'Amposta.
Magnifica participació amb
190 bots i prop de 170
remers de tots els clubs de
Catalunya i el Club Capri de
Mequinenza de la veïna
comunitat d'Aragó. 
Destacar la participació del
alevins i infantils del Club de
Rem Delta de Sant Jaume
d'Enveja amb sis embarca-
cions i l'augment important
del Club Nautic Sant Carles
de la Ràpita, amb 10 bots.
Les regates van ser molt dis-
putades, amb molta esporti-
vitat per part de les prome-
ses del rem i amb molta
presència de públic que

omplia el passeig del riu
com feia molt de temps que
no es veia.Els remers de les
nostres terres han tingut
molt bons resultats. 
Destacar el Club de Rem
Tortosa amb set medalles.
Tres primeres posicions per
el 1x alevi masculí amb A.
Gimenez, el 1x aleví femení
amb Sara Estevez i el 2x
aleví femení amb Angela i
Sara Estevez. Dos medalles
de plata per el 2x aleví mas-
culí amb Chavarria i Gimenez
i també per el cadet d'inicia-
ció Marc Martinez amb skiff.
I dos medalles de bronze per
el 2x aleví femení de Elena
Cid i Julia Gomez i finalment
per al 2x infantil femení amb
Mireia Llambrich i Blanca
Adell.

Molt bona també l'actuació
del remers del Club Nautic
Amposta amb cinc meda-
lles. 
Una medalla d'or per el skiff
cadet masculí tripulat per
Aleix Chimeno, dos medalles
de plata conquerides per el
1x infantil fèmina amb
Damaris Beltri i el 2x infantil
femení amb Nuria Martin i
Nuria Puig. I dues medalles
de bronze, la primera per el
2x aleví masculí amb Joan
Cercos i Josep Subirats i la
segona per el 2x infantil
masculí amb Alex Paga i
Oriol Mateo.
Extraordinària progressió
també dels remers rapitencs
conquerint dues medalles
per al Club Nautic de Sant
Carles de la Rapita

REM

Regata promoció a Amposta

Segon desplaçament de l’e-
quip tortosí en terres
metropolitanes sense sort.
Ja són dos derrotes conse-
cutives les que arrossega
el sènior masculí del club
fora de casa. Aquesta set-
mana es desplaçaven al
camp d'un rival ben difícil
i que s’està disputant les
zones més altes de la clas-
sificació. Si a això li sumem
les diverses baixes en
defensa i que els tortosins
van arribar tan sols 15
minuts abans del partit, van
ser motius de la derrota
tortosina. 
El resultat final va ser de
39-33 i els ebrencs tornen
a demostrar, a més de
totes les circumstàncies
esmentades, una debilitat
defensiva que s’haurà de
millorar en les properes jor-

nades. Aquesta setmana
rebrà al colista a les 7 de la
tarda del Dissabte al pave-
lló de Ferreries, partit per
tornar a reaccionar i no dei-
xar escapar la zona d'as-
cens.
El partit del juvenil quedava
ajornat per petició del club
visitant i van fer un amistós
contra els veterans del club
per no perdre rodatge i per
poder preparar el proper al
camp del Cornellà.
Un mal inici en defensa del
sènior femení i un H.
Santpedor que va saber
com defensar l’atac tortosí
amb una mixta sobre les
jugadores claus en l’atac
de les de casa, va impedir
les ebrenques emportar-se
els dos punts. 
A la mitja part s’arribava a
un 7-14 i tot i que les de

casa no van renunciar al
partit durant la segona
part, amb un marcador
amb una diferència prou
gran, tan sols van poder
maquillar el resultat final
que va ser de 20-23 a favor
de les visitants. Aquesta
setmana viatjaran al camp
del Cambrils per disputar el
derbi provincial.
A més a més aquest cap
de setmana és va complir
la segona jornada de la
lliga comarcal de mini-hand-
bol organitzada per aquest
club. 
Una jornada que va ocupar
4 pistes durant tot el matí
al recinte firal. Jornada
molt lúdica i amb molta par-
ticipació, a part dels equips
locals van participar també
equips del Perelló i
d'Amposta.

HANDBOL. CE TORTOSA

El sènior no pot amb el segon classificat

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Tot i el triomf, malestar per l’arbitratge

En el partit disputat diumenge al
pavelló de Ferreries el sénior va
aconseguir una còmode victòria
davant del Torredembarra (64-48). 
L'inici de partit no podia ser millor
doncs una defensa asfixiant
combinada amb un atac molt fluid va
permetre adquirir un clar avantatge
(12-0, minut 4), que s'ha incrementat
fins el 19-4 del final del període. Les
coses han canviat a partir d'aquest
moment. Unes defenses alternatives

dels visitants unides a una certa
desconcentració local han fet que el
ritme de joc caigué, que els errors
guanyessin els encerts, que hi
hagués més pilotes perdudes que
encert en els llençaments.
D'aquesta manera van passar els
minuts sense reaccionar. Malgrat
tot, la victòria no va perillar ja que la
diferència sempre fou vora els 20
punts. El resultat final, 64-48. 
La setmana vinent, visita a la pista

de l`AAEET de Valls. 
D’altra banda, cal informar d’una
noticia important, i més en l’època
actual. Es tracta de l’acord de
col.laboració entre l’empresa Also
Casals Instal.lacions i el Club
Bàsquet Cantaires. Also Casals serà
el patrocinador del primer equip, el
sènior masculí de Tercera catalana. 
Des del Bàsquet Cantaires s’agraia a
l’empresa “per haver aposta per la
nostra entitat”.

CANTAIRES. ALSO CASALS INSTAL.LACIONS, NOU PATROCINADOR

Tot i acomodar-se, guanyen amb solvència (64-48)

                              



DIVENDRES 30 
DE NOVEMBRE

DE 201218

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
OOPPIINNIIÓÓ

L’ENTREVISTA DIANA MAR 
SECCIÓ PATROCINADA PER:

CRAC de la setmana
EMILI LEHMANN. REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DE L’AJUNTAMENT DE TORTOSA

La V Fira de Nadal al Nucli
Antic de Tortosa obre les
seves portes per recor-
dar-nos que en menys
d’un més estarem cele-
brant els Nadals. Però
nosaltres volem saber
que té aquesta fira que la
fa tan entranyable, a l’ho-
ra que es converteix en
un pol d’atracció per  a
grans i menuts. Per esbri-
nar-ho parlem amb Emili
Lehmann, regidor de
Promoció Econòmica de
l’Ajuntament de Tortosa.
Més Ebre: Cinquena edi-
ció  de la Fira de Nadal al
Nucli Antic de Tortosa.
Quins elements han fet o
fan possible la consolida-
ció de la fira? 
Emili Lehmann: La fira
de Nadal del Nucli Antic
de Tortosa és ja un refe-
rent al territori i prova
d'això és la gran partici-
pació de paradistes que
tindrem enguany, més de
50 durant un recorregut
que espero que faci molt
de goig.
ME: Un dels punts forts
d'aquest esdeveniment és
el seu component lúdic.
Quin paper juga i amb què
es trobarà, enguany, el
visitant?  
EL: Les fires de carrer
necesiten activitats com-
plementàries i així, nosal-
tres presentem una zona
infantil, dues exposicions:
una de pessebres i una de
joguines antigues, espec-
tacles, xocolatada...
ME: Fins a quin punt són
importants per a la Fira de
Nadal establir sinergies
amb altres entitats, com
l'Associació de Veïns
Centre-Nucli Antic Tortosa
o l'Associació de Comerç?

EL: La fira no tindria sen-
tit sense la complicitat
dels agents que viuen el
dia a dia del barri. Tant
els comerciants com els
veins ens han donat
suport des del primer dia,
cosa que també ha fet
possible arribar a una cin-
quena edició.
ME: Quin és el circuït per
participar-hi amb una
"paradeta"? Actualment
s'ofereixen facilitats per
participar-hi com a
comerç? 
EL: La fira està oberta a
entitats i comerços, espe-
cialment els orientats a la
temática nadalenca, a
més aquells que formen
part de les associacions
de la ciutat tenen una
bonificació en el preu.
ME: Per quin motiu s'ha
triat fer la Fira el cap de
setmana del 7 al 9 de
desembre? 
EL: Hem avançat les
dates per tal que els visi-
tants puguin triar els orna-
ments de Nadal, perquè
obrim la llum nadalenca,
perquè són uns dies fes-
tius però d'obertura
comercial i tot això
creiem que ha de ser
també un reclam per visi-
tar-la.
ME: Enguany l'exposició
de pessebres es veurà
ampliada amb més diora-
mes. Què és un diorama? 
EL: Els diorames són
veritables obres d'art,
representacions en minia-
tura de detalls quotidians
referents als pesebres i
que gràcies a
l'Associació de
Pessebristes podrem
veure enguany durant
tots els dies de la fira.

ME: Quan arriba el Nadal,
la solidaritat està molt
present en totes les inicia-
tives que es proposen. En

el cas de la Fira, quin
paper jugarà la solidaritat?

EL: Com sempre, no és
únicament una fira
comercial sinó també
social, on participen

entitats que ofereixen
tot allò que els seus

voluntaris aporten o pro-
dueixen com manuali-
tats.
ME: El fet d'ubicar-se en
un espai com és el casc
antic, propicia deixar
anar la imaginació. Què
oferirà als més petits? I
als més grans? 
EL: El casc antic és el
marc ideal per a una fira
de Nadal que va molt

orientada cap als xiquets
que podran veure anima-
lets, joguines, conta-con-
tes, tallers,
animació...però els més
grans també hi trobaran
el seu encant al voltant
d'uns carrers plens de
paredetes que ofereixen
tot allò indispensable per
preparar unes bones fes-
tes de Nadal.

«Hem avançat dates per tal que els
visitants puguin triar 

els ornaments de Nadal»
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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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RESTAURANT RACÓ DE JESÚS 

SEITÓ AMB CEBA ACARAMELADA 
I REDUCCIÓ DE CLEMENTINA

INGREDIENTS:

· 2 cebes grosses
· 1/2 suc de mandarina
· 24 ceitons
· Sucre
· Sal
· Oli d`oliva

PREPARACIÓ

En una cassola, posem l̀ oli i la ceba tallada a juliana i es pot-
xa amb una mica de sucre.

Després afegim el suc de la clementina i es deixar reduïr.
Salem els seitons i els afegim a la cassola. Es fa una cocció

curta (2 min. Aprox).
Emplatem i  a menjar.

RESTAURANT TALLER DE CUINA 
CARMEN GUILLEMOT

“TATAKI DE TONYINA AMB SÈSAM, 
AMANIDA DE RÚCULA I

GUACAMOLE DE MANDARINA”

INGREDIENTS:

· 1 taco de tonyina
· Oli verge de cacauet torrat
· Llavors torrades de sèsam blanc i negre.
· Oli d'oliva, sal i pebre.
· Amanida de rúcula. (fulles d'escarola,

dent de lleó i rúcula, germinats de ceba)
· Guacamole de mandarina (Abocat tritu-

rat amb suc de mandarina, una gota de ta-
basco, un all, una mica de ceba i oli d'oliva
verge extra)

PREPARACIÓ
Passar la tonyina per la planxa molt calenta deixant cru l'in-

terior.
Untar la tonyina amb l'oli de cacauet i després enganxar-li

les llavors de sèsam.
Servir amb l'amanida i el guacamole.

RESTAURANT EL RACÓ DE L’ANNA

SOPA D`ÀNEC A LA TARONJA

INGREDIENTS 4 PERSONES:

Per el brou:
· 2 carcasses d`ànec
· 1 pastanaga
· 1 apit
· 1 nab
· 1 xiribia

Per al rostit:
· 2 cuixes de confit d`ànec
· 1 taronja
· 1 cullerada de café de mermelada de    

taronja amarga
· 5 cl. De licor de taronja

PREPARACIÓ
Es fa un brou i es deixa bullir una hora i mitja
Agafem les cuixes d`ànec  i les rostim al forn amb el suc

d`una taronja, el licor i la culleradeta de mermelada. Un cop
fred, esmicolem l̀ ànec amb trossos ben petits. En un plat po-
sarem dos grills de taronja, pel damunt , una mica de la carn
d`ànec emicolada i li tirarem el brou. Si el brou es vol més
suau, es pot afegir una mica de brou de pollastre.
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Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Borges Ayats, Joan    

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

Renau Domingo, Montserrat   

Cervantes, 23 (Tortosa) 977441126 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli  

Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

Mercè Bel - Carles Mur               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Predomini de l'ambient assolellat amb el pas de bandes de núvols alts arreu
del país.
Per una altra banda, hi haurà intervals de núvols baixos a punts del sector cen-
tral del litoral, i de forma més dispersa i sobretot durant el matí en els dos
extrems.
Independentment, al vessant nord del Pirineu el cel estarà entre poc i mig
ennuvolat fins a primera hora del dia.

Precipitacions
No s'esperen precipitacions.

Temperatures
Temperatures mínimes entre lleugerament i moderadament més baixes.
Oscil·laran entre els -5 i -10 ºC al Pirineu, entre els -5 i 0 ºC al Prepirineu i
depressió Central, entre els -3 i 2 ºC al prelitoral, i entre els 1 i 6 ºC al litoral.
Per la seva banda les temperatures màximes seran lleugerament més baixes
i oscil·laran entre els -2 i 3 ºC al Pirineu, entre els 2 i 7 ºC al Prepirineu, entre
els 5 i 10 ºC a la depressió Central i prelitoral, i entre els 7 i 12 ºC al litoral.
Ambient fred arreu. Hi haurà glaçades moderades a l'interior i localment
febles al litoral.

Visibilitat
La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general.

Vent
Vent de component nord i oest entre fluix i moderat amb algun cop fort de
mestral a l'extrem sud de matinada, i algun de molt fort de tramuntana a l'Alt
Empordà.
Independentment, hi haurà vent fluix i de direcció variable a l'interior del qua-
drant nord-est i a punts del litoral central i sud de la costa Brava.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d´amor no camines desorientat,
però potser encara no és el moment , espera
una mica més. Has de ser més conscient de la
importància  de tenir un bon estat de forma.

Taure
20/4 al 19/5

Si reflexiones  sobre les experiències  que
estàs vivint  dins de la teva vida sentimental
veuràs que tens motius per rectificar. Avui te
sentiràs a gust   amb tu mateixa.

Bessons
20/5 al 21/6

La teva libido està pels núvols. Agafaràs qual-
sevol camí que et dugui a l´aventura. Respecte
a la teva salut, oblida't dels menjars ràpids i
precuinats . Evita l´especulació.

Cranc
22/6 al 21/7

És el moment que afrontis el futur amb nous
projectes de parella. Respecte a la teva
salut, si et sents malament consulta-ho a un
metge. No  ho deixis per demà.

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Venus, Mercuri i Urà per la teva
casa vuit indica uns dies fantàstics per viure la
teva sexualitat i millorar molts aspectes de la
teva vida més íntima.  

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Venus, Urà i Mercuri per la teva
casa set reflecteix que prendràs   decisions que
afecten la teva vida sentimental. Has d´equili-
brar la teva vida amb més estones d`oci.

Balança
22/9 al 22/10

Vius un moment excel·lent per enamorar-te i
per transformar la teva vida. Respecte a la
teva salut , no et deixis dur per cap excés o
acabaràs sentint certa intranquil·litat.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Dintre de la teva vida sentimental moltes coses
dependran del teus esforç personal. Si deixes
entrar les teves emocions sense posar traves et
sentiràs molt millor.  

Sagitari
21/11 al 21/12

En l´amor els teus horitzons personals tendei-
xen a expandir-se i tot el que té  a veure  amb
les teves relacions travessa per una  etapa
activa i dinàmica. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus, Urà i Mercuri transitant per la teva casa
tres faciliten que coneguis algú interessant. Et
sentiràs  meravellosament i amb moltes ganes
de passar una bona estona. 

Aquari
20/1 al 18/2

Avui trobaràs la manera de relacionar-te amb el
sexe oposat duna forma oberta i distesa. Tindràs
una activitat mental massa activa ,una miqueta
precipitada .

Peixos
19/2 al 20/3

No discuteixis amb la teva parella, el bon humor
és millor vehicle per al teu benestar interior. Si
millores el teu estat físic la teva personalitat s'hi
veu reforçada. 

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL I NÚVOLS

TEMPERATURES

Màxima Mínima

11º 6°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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El referent nadalenc que
el patronat de la passió
d’Ulldecona promou cada
any com un element inelu-
dible del Nadal català,
serà també enguany enri-
quit per les novetats que
presenta la directora de
l'espectacle, Ares Piqué
“aquest any, hem hagut
de fer molts canvis en el
repartiment, alguns dels
actors que interpreten
papers protagonistes ho
faran per primer cop, no
són nous dins l'entramat
de la passió, ni dalt de
l'escenari, però si en el
seu paper i això sempre
suposa una feina extra “.
Les funcions durant

aquests diumenges,
seran una de les activitats
del municipi que tindran

més atractiu en especial
per l'escenificació que
cada any varia per a
donar-hi un aspecte nou a
la tradicional representa-

ció. 
Entre altres novetats que
els espectadors trobaran

a les quatre representa-
cions d'enguany hi figu-
ren, l'actualització de la
banda sonora de l'espec-
tacle, reversionada pel
seu autor Fernando
Guarch on hi ha participat
la Banda de Música
d'Ulldecona. 
Un nou element incorpo-
rat als Pastores ve per la
participació de la secció
de patinatge del Club
Joventut. 
Segons la directora “com

cada any, estem incorpo-
rant nous gags i intentar
millorar la posada en
escena utilitzant tots els
recursos de què disposa
el patronat, per poder
sorprendre al públic. Al
voltant de 50 nois i noies
estaran dalt de l'escenari
per oferir el fruit del seu
treball i sacrifici ja que
inverteixen el seu temps
d'oci en preparar l'espec-
tacle”. 
Els Pastorets d'Ulldecona

que formen part de la
coordinadora de
“Pastorets de Catalunya”
tenen enguany un preu de
5,50 euros per entrada.
Si l'espectador presenta a
la taquilla el "flayer" publi-
citari tindrà un estalvi d'un
euro per cadascuna de
les representacions. 
La venda de les entrades
serà al mateix teatre mitja
hora abans de la funció.
Els Pastorets van triomfar
l'edició passada amb

motiu dels 30 anys de
funcions ininterrompudes
i enguany el patronat de
la passió està convençut
en repetir la mateixa
assistència d'especta-
dors. 
Per Ares Piqué “posar-se
al capdavant dels
Pastorets per quart any
és un repte, hem de
seguir millorant i fent
avançar l'espectacle per-
què segueixi essent atrac-
tiu”.

Els Pastorets d’Ulldecona,
un referent nadalenc

Les representacions
dels Pastorets , de gran
popularitat a les
comarques de l´Ebre,
es posaran en escena
al teatre municipal els
diumenges 9, 16, 23 i
30 de desembre a les
18,00 h. 

Al voltant de 50 nois i noies estaran dalt de l’escenari per oferir el millor d’ells mateixos

ARRIBA NADAL

Enguany, s’ha actualizat la banda 
sonora de l’espectacle, reversionada

pel seu autor Fernando Guarch
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