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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Les infraestructures
prioritàries per a les TE
contemplades en el Pacte
Nacional.

P4

El turisme creix un 33 % a
Tortosa l’estiu en què la
ciutat compta amb la major
oferta.

P5

Esports

Joan Alcoba, campió de la
Copa Catalunya de tir.

P17

Societat

La maqueta més gran de
tren d’Espanya arriba a
Tortosa amb Terra de Vent.

P9

Dilluns vinent la televisió comarcal CANAL TE estrena la programació de la nova temporada 2009-2010. El mitjà ebrenc incorpora enguany
nous col.laboradors i manté els seus habituals. La informació local pròxima continua sent el tret diferencial dels diferents espais que ocu-
pen la graella. Tornarem a veure cares conegudes, l'informatiu del vespre, dirigit per Tere Gonzàlez, el magazín DIXA´M VORE, presentat per
Diana Mar,  el programa d'esports MÉSESPORTS, conduit per Michel Viñas...tot això i d’altres continguts com entrevistes d'actualitat i espais
setmanals, quinzenals o mensuals amb un gran nombre de professionals al darrera. La nova temporada arriba ara amb el tema obert
sobre la nova tecnologia digital, i Canal TE es planteja el repte d' impulsar un debat amb profunditat sobre el model de televisió local, dels
continguts, un debat sobre que vol dir una comunicació realment de proximitat. Necessitem una tecnologia dúctil, i adaptable a la realitat
local, que ens permeti una comunicació realment de proximitat. Aquest és el repte, i s’obre tot un ventall de possibilitats. P3

Nova temporada 
de Canal TE            

La Diada Nacional de Catalunya, que es celebrarà aquest divendres dia 11 de
setembre, representa la reivindicació de la Història del poble català, que el
1714 va veure com l'exèrcit de Felip V el despullava de les seves lleis, cultura
i llengua. Així al llarg i ample de tot el territori ebrenc a l’igual que a la resta de
Catalunya durant aquest dia la senyera vestirà els carrers de la majoria de ciu-
tats i pobles, a banda de dur-se a terme diferents actes reivindicatius.   P24

11 de setembre, un Dia per a 
moltes interpretacions



DIJOUS 10
DE SETEMBRE

DE 20092
opiniódiarimés

ebre
www.mesebre.cat

mésdiari

ebre
Edita:

Limicola, SL
DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659  

MÉS EBRE

Gerent:
Aleix Beltran

Redacció:
Tere Gonzalez, Diana Mar,

Michel Viñas, 
Col.laboradors:

Amado Cebolla, Josep Juan,
Maite Mestre, Hadar

Ayxandri, Marto, Roco
Fotografia:

Mariano Lalana
Disseny i maquetació

Jesús Ruiz
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa
Distribució:

Unipost La ràpita
977 74 50 51

c/ Estanislao Figueres, 17 entr.
43002 Tarragona

Tel.: 902 35 70 70
www.mesebre.cat

L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’opi-
nió expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa seus

necessàriament.

5.000 exemplars 

ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:

www.mesebre.cat

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjuntar
les dades personals, el número de DNI i un telèfon de
contacte. Si es vol signar amb les inicials o de forma
anònima serà sota la responsabilitat del lector. 

Feia anys que no veia Tortosa amb
tant de moviment d’obres. Una
realitat que indica que la ciutat té
canvis i que està en una bona
direcció. Entre altres millores, cal
destacar que passejar de
Ferreries fins a Roquetes s’ha con-
vertit en un plaer. Quan, fins ara,
feia pena. 
Poder anar pel passeig actual és
una millora de la qualitat de vida
extraordinària. 

També és el cas del de Jesús a
Roquetes. Tot això, unit a altres
infraestructures i arranjaments
que s’estan efectuant, em fa sentir
més comode de veure com estem
en un principi de sortida de l’estan-
cament que s’ha viscut durant molt
de temps.

No entro a valorar si la inversió és
de la Diputació, de la Generalitat,
del PLANE o del mateix
Ajuntament.

Jo, com qualsevol altre tortosí, el
que vull és que es millorin els ser-
veis i poder transitar per la meua
ciutat satisfet de fer-ho. D’això és
tracta.

En ocasions, en cercles privats,
he comentat que Tortosa era una
ciutat fosca, bruta. Ara es veu una
llum al túnel i es divisen millores
que feien falta. Queda molt per fer.

Sense dubte. Però hi ha sensació
de prosperitat. I al carrer se’n
parla.

D’altra banda, vas pel centre de la
ciutat i es disposa d’una Cafeteria
com és la del Viena que és un pri-
vilegi i que dóna molta vida i penso
que ha servit molt també per al
comerç.

I quan entres a Tortosa, venint per
l’Aldea, et trobes un Mcdonalds,
amb el que representa. 
L’altre dia hi pensava: estic a
Tortosa?

La gent de Tortosa, majoritaria-
ment, hem estat molt crítics amb
la nostra ciutat. I ha estat de
forma merescuda en moltes oca-
sions. Però hem d’obrir-nos i
saber aprofitar les ocasions.

Insisteixo en què queda molt per
fer. No obstant, m’agrada el que
començo a veure. 
No vull fer conjectures ni persona-
litzar les millores, ni si és mèrit
d’uns o d’uns altres. Ferran Bel va
prometre fer-ho bé i s’ha de desta-
car que ho està intentant.

Joan Gavaldà
Tortosa.

Tortosa es posa guapa

Cartes dels lectors

Al moment de la publi-
cació d'aquesta carta
ja s'haurà celebrat el
concert de Manel per
Festes de la Cinta a
Tortosa. Els adminis-
tradors del grup de
Facebook que ho vam
reclamar celebrem la
proposta però no per
la manera que s'ha
portat a terme.

Primerament, pel dia
escollit. Un dimecres
de setembre és un
mal dia pel jovent, ja
que ja hi ha molts des-
plaçats a Barcelona i
Tarragona per qüestió
d'estudis, d'exàmens
o de feina. I la majoria
dels que estan a
Tortosa i rodalies
també tenen obliga-
cions laborals al dia
següent.

Una altra cosa que
hem trobat injustifica-
da ha estat el preu.
15 euros seràn molt o
poc, però per al
públic objectiu d'a-
quest concert, són
bastants, des de la
nostra humil opinió. 

La crisi també afecta
als joves de casa nos-
tra. I perquè de quan
en quan cal mirar les

cases del costat, a
Cambrils el dia 22 van
actuar quatre grups,
alguns de més catxet,
gratuïtament; a Móra
d'Ebre, dins el KZ
Music Festival, 6
grups més per 5
euros; i una entrada
del Palmfest d'un dia
ens costava 18 amb
una desena de pro-
postes per nit (totes
les propostes esmen-
tades són de caràcter
alternatiu). 
El cost final del grup
no arriba a la trentena
part del pressupost
de festes.

Per últim, sent un con-
cert per joves, dins
l'àmbit festiu i amb el
caràcter del grup,
creïem que celebrar
el concert dins
l'Auditori tampoc és
adequat.

Amb aquesta carta els
administradors volem
expressar el nostre
descontentament per
tots aquests motius.

Els administradors del
grup.

Sobre el concert de Manel

Cartes dels lectors

Amb l'arribada de la TDT a casa nostra, el coman-
dament disposa de molts més canals televisius que
abans. N'hi ha per a tots els gustos, generalistes,
temàtics, de compres, sortejos, vídeos musicals,
etc. De fet n'hi ha tants que costa fer una selecció

d'un o dos canals i
ser fidel cada dia.
Veure un telenotí-
cies d'un canal és
molt semblant a
veure'l als molts
altres de caire
general; les matei-
xes notícies amb
enfocs lleugera-
ment diferents.
Però per moltes
noticies que
veiem, són poques
les que parlen de

casa nostra a no ser que sigui una tragèdia de
grans dimensions, fet aquest que lluny de fer-nos
sentir orgullosos ens fa sentir més desgraciats. 
Per sort encara tenim una televisió de proximitat a

les Terres de l'Ebre que tracta totes les noticies del
territori, les dolentes, però també les bones.
Aquesta televisió que té nom i cognoms és Canal
TE, la única televisió que va aconseguir un lloc dins
el format de televisió TDT, i que està emetent en
l'actualitat. Si bé és cert que encara ara hi ha algu-
na televisió analògica local que emet de manera
il·legal, molt aviat deixaran d'emetre per aquesta via
donada l'apagada analògica que s'ha de fer dins de
l'any 2.009. Per sort, la desaparició de les televi-
sions il·legals coincidirà amb el naixement de 3
nous canals de televisió digital de proximitat de les
Terres de l'Ebre. L'esforç d'un equip de periodistes
i tècnics per portar a terme una televisió com Canal
TE és molt més gran del que ens podem imaginar
en un inici.  Aquest equip de professionals s'ha
posat al descobert aquesta setmana amb la pre-
sentació de la nova temporada 2.009 - 2.010 que
comença aquest mes de setembre amb nous for-
mats de programes relacionats amb les Terres de
l'Ebre, i aquesta és precisament una de les bones
notícies que fèiem referència abans, ja que gràcies
a aquest equip podrem seguir estant informats del
que passa a casa nostra.

Per sort encara tenim una
televisió de proximitat a les
Terres de l'Ebre que tracta
totes les noticies del territo-
ri, les dolentes, però també
les bones. Aquesta televisió
que té nom i cognoms és
Canal TE.

Editorial

La televisió de proximitat és el futur 
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Aquest proper dilluns 14 de
setembre, a part de
començar el curs escolar,
també és notícia que la tele-
visió comarcal Canal TE
aixecarà el teló per presen-
tar la nova temporada des-
prés del parèntesi dels pro-
grames especials d'estiu.
Dintre les pàgines d’ aquest
número de MÉS EBRE troba-
ran el millor còctel d'infor-
mació del que serà, de
manera exclusiva, la nova
programació del mitjà de
comunicació i alguns dels
millors moments que ompli-
ran els pròxims mesos.  La
setmana comença amb
força al plató de «Dixa´m
Vore». Aquest magazine
engega els motors de la
segona temporada que,
des de les 11 fins a les 13
hores del matí, 2 hores en

rigoròs directe, de dilluns a
dijous, oferirà, de la mà de
Diana Mar, tot un seguit de
continguts socials, polítics,
culturals i d'entreteniment,
amb seccions fixes desde
els estudis i d'altres d’im-
provisades. Tota la rigorosi-
tat de l'actualitat analitzada
amb el “duende” de la con-
ductora i els seus convi-
dats. «Dixa´m torna amb
l’essència de la temporada
passada però amb moltes
novetats que no passaran
desapercebudes per a l’es-
pectador», són paraules  de
Diana Mar. La resta de la

programació televisiva
dóna continuïtat als progra-
mes ja oferts la temporada
passada: tots els dies el
repàs a l'actualitat en l'infor-
matiu de les 20.30h de la
nit i els dilluns a la nit el pro-
grama d'esports, «Més
Esports», 22 h. Si els pro-
grames d'entreteniment
comencen els informatius
també es preparen per una
nova etapa plena de fets i
esdeveniments. La directo-
ra dels informatius de Canal
TE, Tere Gonzàlez, enceta
també aquest dilluns la
nova temporada de l’espai.

Les notícies del vespre per
acostar l’ actualitat del nos-
tre territori d'una manera
més reflexiva i analitzada,
alhora que amena. Un dels
elements importants de
l’espai seguirà sent el
temps d´entrevista, en la
línia d´acostar els personat-
ges del panorama actual
als espectadors. «Els infor-
matius de Canal TE segui-
ran la mateixa línia que en
temporades passades. Una
línia d’intentar apropar el
territori a la gent, i donar
també el punt de vista
ebrenc als aconteixements

que ens envolten i tenen
lloc fora de les 4 comar-
ques», ens diu Tere
Gonzàlez. El programa
esportiu de Michel Viñas
torna amb molta força.
«Més Esports» segueix amb
l’objectiu de repassar cada
dilluns la jornada del cap de
setmana. Michel farà l’anàli-
si dels resultats dels equips
ebrencs, començant per la
tercera Divisió (Rapitenca i
Amposta) i la Primera
Catalana (Tortosa) i recor-
dant la resta de categories,
des de la Preferent fins la
Tercera Regional. Tot això,
amb imatges de partits i
opinions de diferents convi-
dats, els principals protago-
nistes de la jornada.  «Molt
il.lusionat per la nova tem-
porada  en la que intenta-
rem millorar i apropar la
informació dels nostres
equips. Agrair la complicitat
dels espectadors que van
confiar en nosaltres el curs
passat i esperar que la
mantinguen en aquest pro-
per». «La cuina
dels restaurants de les
Terres de l'Ebre, feta per
natros i per a natros. Els
millors restaurants del terri-
tori als nostres estudis, cui-
nant pels nostres especta-
dors les millors receptes
amb els productes de la
terra com a protagonistes»
així ens descriu el presenta-
dor Amado Cebolla el pro-
grama que condueix
«Primentons i Tomates».
Una recepta cada dia  per

ampliar els nostres coneixe-
ments de cuina ebrenca.
«Unes classes gastronòmi-
ques a molt bon preu...gra-
tis». També els matins dels
dimarts es continuarà ofe-
rint el programa «Maiors»
amb continguts per a la
nostra gent gran. Mireia
Pagès ens presenta cada
setmana consells per a la
tercera edat, testimonis de
primera mà, entrevistes
amb professionals del sec-
tor... un punt de vista dife-
rent del col.lectiu. Tere,
Diana, Michel, Amado,
Mireia... tots ells donen la
cara, són els personatges
amb que la gent identifica
Canal TE, però no oblidem
que darrera la càmara exis-
teix un treball molt impor-
tant, necessari perquè
vostès puguin veure como-
dament els programes des
de les seves pantalles.
Carlos Martorell és el realit-
zador de la casa, no
podiem acabar aquest arti-
cle sense  preguntar-li com
afronta ell la nova tempora-
da del Canal. «El principal
objectiu és la superació
dels nous reptes tècnics
que sorgeixen dia a dia,
més quan aquest any tin-
drem 2 platós nous.
Sencillament, intentar dei-
xar el llistó més alt que l’any
passat». Perquè no ho hem
dit... «Dixa´m vore» i «Més
Esports» estrenen nous
decorats , i no direm com
són, perquè posin la televi-
sió el dilluns vinent.  

Càmara 2...1 2 3 entrem!

El setembre és un mes
d’inicis. La tornada a la
feina, el cole, les univer-
sitats, les entregues per
fascicles als quioscos,
els règims...Canal TE no
podia ser menys i el 14
de setembre, desprès
de 2 mesos, podrem
tornar a veure l’essèn-
cia de programes i pre-
sentadors.

Canal TE inicia aquest dilluns 14 de setembre la nova temporada. Continguts nous i habituals els que podrem trobar

Tere Gonzàlez, Diana Mar, Michel Viñas...les cares conegudes de la cadena tornen amb il.lusió

TG

Carlos Martorell, realitzador de CANAL TE.

ME
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El Govern  ha donat
aquesta setmana el vist i
plau al document del
Pacte nacional per a les
infraestructures previ a la
seva signatura amb par-
tits polítics i represen-
tants del món local, social
i econòmic del país. El
Pacte abasta infraestruc-
tures tant de la competèn-

cia de l'Estat com de la
Generalitat i, segons Lluís
Salvadó,  Delegat del
Govern a les Terres de
l’Ebre,“recull l'essència
del consens en infraes-
tructures que ja es con-
templa en el Pla Territorial
de les Terres de l'Ebre, en
procés d'aprovació”. El
Pacte proposa un total de
127 línies d'actuació,
cadascuna amb un llistat
complet de projectes, dis-
tribuïts entre els sis
àmbits d'intervenció i, on
destaquen, a nivell de
Terres de l'Ebre: Mobilitat
i transport col·lectiu o
Ferrocarril; destaca el
traspàs de regionals a la
Generalitat, la renovació
de la línia Reus-Móra, el
ramal ferroviari des del
polígon Catalunya Sud fins
el port dels Alfacs o una
nova línia d'alta velocitat
al corredor del
Mediterrani amb una esta-

ció a les Terres de l'Ebre.
En Infraestructures vià-
ries: on es contempla, per
part de la Generalitat, el
desdoblament de la C-12
entre la Ràpita i Amposta,
amb 2 carrils per sentit de
circulació. Per part de
l'Estat, es contempla l'au-

tovia A7, la interconnexió,
per Gandesa i Benifallet,
de l'A-68 amb l'Eix de
l'Ebre desdoblat, les
variants de l'Aldea,
Gandesa i Corbera i el ter-
cer pont de Tortosa, entre
altres. 
Ports i aeroports, amb el

nou aeroport de les Terres
de l'Ebre, de 27.2M Û i la
promoció de la navegabili-
tat a l'Ebre. Sòl per a acti-
vitats econòmiques: en
aquest apartat destaquen
el Logis Ebre, la
instal·lació de fibra òptica
als polígons industrials,
com la modernització dels
regadius del Delta. Aigua:
destaquen les infraestruc-
tures que proveiran d'in-
dependència hídrica a les
grans àrees consumido-
res d'aigua del país, es
preveu la creació del
GIATE (consorci per la
gestió integral de l'aigua a
les Terres de l'Ebre), l'exe-
cució de depuradores als
municipis de més de
2.000 habitants i l'execu-
ció del pla per la protec-
ció integral del Delta,
entre d'altres.   
El Pla preveu una primera
fase que arriba fins al
2015.

El Pacte Nacional per a les Infraestructures
contempla de manera prioritària les TE

Lluís Salvadó, delegat
territorial a les Terres
de l’Ebre, considera
que el nostre territori
surt molt beneficiat en
matèria d’infraestruc-
tures en quant a la pu-
blicació del Pacte Na-
cional. Es recullen un
total de 127 actua-
cions a l’Ebre.

«El document incorpora les principals necessitats del territori d’una manera exhaustiva»

REDACCIÓ

Està previst que les TE siguin prioritàries al Pacte Nacional.
Cedida

El Departament d’Acció
Social i Ciutadania ha
anunciat que els consells
comarcals del Baix Ebre,

el Montsià, la Terra Alta i
la Ribera d’Ebre, així com
els ajuntaments de
Tortosa i Amposta, rebran
enguany més de 4,3
milions d’euros per desen-
volupar programes d’aten-
ció social. Sobretot es
destinaran a actuacions

en transport adaptat,
atenció a les persones
amb dependència, inclu-
sió social, atenció a la
infància i a l’adolescència,
i integració a les persones
immigrades. 
L’increment de les ajudes
per finançar els serveis

socials bàsics
és la novetat
més important
i destacable
per donar un
nou impuls i
pal.liar els
efectes de la
cisi econòmi-
ca d’aquest
any. 
Així ho recu-
llen els conve-
nis signats
entre institu-
cions i dife-
rents repre-
sentants.

D’infraestructures a Accions
Socials...4,3 milions de reforç

Municipis de l’Ebre rebran pressupost pels seus programes

REDACCIÓ

La llar d'Infants municipal
de l'Aldea, el Bresol del
Delta, té ja les seves por-
tes obertes, des de les
8:30 del matí fins les
19:00 de la tarda, i
actualment compta amb
33 xiquets i xiquetes del
municipi i 2 més de pobla-
cions veïnes. De cara al
gener n’hi ha matriculats
6 més. De moment no hi
ha servei de càtering, i les
famílies són les encarre-
gades de portar el menjar
dels seus fills/filles.
L’equip directiu i les edu-
cadores han mostrat el
seu entusiasme i il.lusió
amb el nou projecte. 

Plors i il.lusió a
la llar d’infants

de l’Aldea

La carretera que uneix
Arnes i Horta de Sant
Joan amb l'Eix de l'Ebre
(C-12) ja ha quedat reo-
berta al trànsit en la seva
totalitat després de tres
anys tancada per les
obres de la seva remode-
lació. El fet, però, que el
Departament de Política
Territorial i Obres
Públiques hagi decidit fer
compatible el pas dels
vehicles amb la finalitza-
ció de les actuacions
entre Prat de Comte i
Horta (T-330), amb res-
triccions de pas puntuals
i trams sense asfaltar, ha
provocat les queixes dels
usuaris.

Reobertures i
noves

restriccions 
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La millora de l'oferta turís-
tica a Tortosa, amb el nou
Centre d'Interpretació del
Renaixement, el passeig
de les Fortificacions, la
creació d'un nou web
turístic, o la senyalització
del patrimoni monumental
són algunes de les iniciati-
ves posades en marxa

per l'Ajuntament de
Tortosa destinades preci-
sament a afavorir el crei-
xement del turisme i que
aquest estiu s'ha pogut
constatar. El regidor de
Promoció Econòmica i
Turisme, Ricard Forés, ha
afirmat que "Tortosa està
millor ara del que ho esta-
va l'any passat" i ha incidit
en el "treball en l'impuls
de nous equipaments
turístics, l'aposta per un
millor servei i la potencia-
ció de la promoció exte-
rior" com a elements clau
que justifiquen els bons
resultats d'aquest estiu.
"Anem en la bona línia per-
què el sector turístic tin-
gui cada vegada més pes
en l'economia de la nostra
ciutat."Pel que fa l'ocupa-
ció hotelera, el creixe-
ment d'aquest estiu res-
pecte del de 2008 es
xifra en un 2,84 per cent,
essent els mesos de juny i
juliol els que han registrat
increments més impor-
tants. La mitjana d'ocupa-

ció dels caps de setmana
s'ha situat en el 60 per
cent. En relació a la pro-
cedència, els turisme
català creix un 40,8%
aquest estiu. En l'àmbit de
l'Estat, els visitants proce-
dents d'Euskadi, Castella i
Lleó i Andalusia registren
creixements, mentre que

els madrilenys i aragone-
sos baixen sensiblement.
Pel que respecta als
estrangers, el turisme
francés es recupera
(64,8% d'increment) des-
prés de la caiguda de
2008, i registren també
crescudes importants els
procedents d'Itàlia

(84,8%), Bèlgica (39%),
Holanda (39%) i Alemanya
(22%). El turisme britànic
cau un 9,6 per cent. La
recent posada en servei
de la pàgina web www.tor-
tosaturisme.cat també ha
servit per constatar la
importància d'aquest
canal de comunicació.

Més de 6.000 turistes

Els visitants que han
passat per les oficines
de turisme de Tortosa
durant els mesos de
juny, juliol i agost, han
crecut un 33,85 per
cent respecte l’estiu
del 2008. Família cata-
lana amb fills petits
que fa estades de cur-
ta durada constitueix
el perfil del visitant que
s’està consolidant a la
ciutat.

Atrets per la cultura, els monuments i els esdeveniments de la ciutat de Tortosa

REDACCIÖ

El regidor de Turisme, Ricard Forès, ha assenyalat que aquesta és una línia de cara al futur.
CEDIDA

Prop de 300 persones i
uns 200 tractors entre
sindicats i cooperatives
agràries de diferents
punts de les Terres de
l'Ebre es van manifestar
dissabte al migdia pels
carrers de Tortosa per
reclamar preus justos
per als productes agríco-
les L'objectiu de la trac-
torada -la primera conjun-
ta entre sindicats i coo-
peratives- era fer conèi-
xer a la ciutadania la
situació en la que es
troba el sector agrari i
fer front comú davant les
administracions. Es
denuncia la situació
'insostenible' del camp.

Tractorada

«popular» contra les

injustícies agràries

La companyia Endesa està
acabant un estudi sobre les
possibilitats de control de
poblacions de larves de
musclo zebrat als embas-
saments, en base a la ges-
tió hidràulica que es porta
a terme en l'explotació d'a-
quest tipus de masses d'ai-
gua. L'estudi s'emmarca
en un projecte de recerca
cofinançat pel Programa
Nacional de Ciències i
TecnologiesMediambiental
s i amb una durada de tres
anys. Endesa ha dut a
terme una caracterització
exhaustiva del cicle anual
de les larves de musclo
zebrat a l'embassament de
Riba-roja d'Ebre, el primer
de l'estat espanyol.

S’estudien possibles
opcions per acabar

amb el musclo zebrat

L'Associació Mossèn Ovidi
Tobias ha atorgat el X
Premi Dóna'm la Mà a la
Lliga Contra el Càncer. El

jurat ha valorat el treball
"altruïsta, desinteressat i
abnegat" que ha fet la
Lliga "en favor de totes les
persones que pateixen
càncer, per la bona aten-
ció als acompanyants dels
malats i també per les
activitats que organitzen

per recaptar diners per a
la investigació per comba-
tre la malaltia". El presi-
dent de la Lliga, Francesc
Vallespí, ha recollit el guar-
dó. "Mentre quedi un sol
malalt de càncer, la Lliga
estarà al seu costat per-
què no camini tot sol", ha

dit Vallespí, i ha convidat
els presents a participar
en la caminada solidària
que es farà a Tortosa el

proper divendres 11 de
setembre per recaptar
fons per a la lluita contra
el càncer.

«Mentre quedi un sol malalt de
càncer, no caminarà sol»

La Lliga Contra aquesta malaltia rep el X Premi Dóna´m la Mà

REDACCIÓ
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Les màquines recol·lectores
comencen, aquests dies, a
segar els primers camps
d'arròs del Delta , una sega
que ja s’ ha iniciat per les fin-
ques plantades amb la varie-
tat bomba, menys producti-
va i molt més vulnerable a les
inclemències climàtiques de

finals de l'estiu que les varie-
tats japòniques tradicionals
de la zona però, al mateix
temps, molt més valorada
pel mercat. Ja han entrat uns
400.000 quilos d'arròs
bomba i s’ està davant la pre-
visió d'assolir les 130.000
tones de producció -un incre-
ment d'un 5% respecte l'an-

terior-. Les bones condicions
climàtiques de l'estiu i el con-
trol de les plagues han estat
factors determinants,
segons ha explicat el presi-
dent d'Arrossaires del Delta,
Jordi Casanova, per poder
estar parlant d’aquestes
expectatives de producció.
El revers de la moneda,

però, és que de moment el
sector no disposa de preus
de referència per a la comer-
cialització de l'arròs, atès
que les grans indústries que
els fixen encara no s'han pro-
nunciat al respecte. El fet
que les grans indústries
comercialitzadores d'arròs
de l'estat espanyol encara no
hagin fixat els preus de com-
pra que serviran de referèn-
cia per als productors, deixa
en estat de neguit i incertesa
als productors. En qualsevol
cas, Casanova creu que serà
igual o inferior als 0,36 cèn-
tims per quilo de 2008.  Per
fer front a la nova situació del
mercat i els reptes comer-
cials que planteja,
Arrossaires aposta per
fomentar la producció amb
marca pròpia, especialment,
de la varietat bomba, que es
ven 2,6 cops per sobre del
preu mitjà de la resta d'arros-
sos produïts al Delta. 
Arrossaires factura anual-
ment uns 41 MEUR. De fet,
en la comercialització, l'enti-

tat duplica la quantitat
d'arròs en blanc -assecat i
pelat, amb un rendiment
mitjà del 50%- que produei-
xen els seus associats, distri-
buint en total 40.000 tones
de dotze varietats diferents,
la major part de les quals
provenen de la importació-
vaporitzats o basmati, entre
d'altres. Arrossaires -amb
una producció d'un terç de
l'arròs total que es
recol·lecta al Delta de l'Ebre,
la mateixa quota, aproxima-
dament, que la Cambra
Arrossera del Montsià i el
mercat lliure-, factura anual-
ment uns 41 MEUR. De fet,
en la comercialització, l'enti-
tat duplica la quantitat
d'arròs en blanc -assecat i
pelat, amb un rendiment
mitjà del 50%- que produei-
xen els seus associats, distri-
buint en total 40.000 tones
de dotze varietats diferents,
la major part de les quals
provenen de la importació-
vaporitzats o basmati, entre
d'altres-.

La recol.lecció de l’arròs s’allargarà fins
el proper mes d’octubre

El bon aspecte del cere-
al, les condicions clima-
tològiques òptimes, la
calor i les bones tempe-
ratures que ha fet
aquest estiu, fan que la
previsió de collita de
l’arròs d’aquest 2009 si-
gui positiva. Tot i així,
encara és d´hora per un
diagnòstic definitiu.

Es confia que la producció millorarà en un 5% respecte l’ any passat, i més de 120.000 tones

REDACCIÓ

Un camp d’arròs.

Cedida

El senador republicà de
l'Entesa Catalana de
Progrés, Pere Muñoz, ha
anunciat que en el
primer Ple del Senat, del
proper 15 de setembre,
formularà una pregunta a
la Ministra de Medi
Ambient Elena Espinosa
sobre el calendari d'execu-
ció de les obres per l'ex-
tracció dels llots tòxics de
l'embassament de Flix.
“Volem que la Ministra con-
creti de manera clara el
calendari. Que exposi
quan començaran aques-
tes obres, que encara no
s'han començat a execu-
tar”.

«Tengo una
pregunta para

usted»

Només quatre dels 21
aerogeneradors del
parc eòlic de Vilalba
dels Arcs mantenien la
nit del passat dilluns els
dispositius lluminosos
blancs activats. 
És  una xifra sensisble-
ment inferior al nombre
d'aerogeneradors, més
d'una desena, que a mit-
jans del mes d'agost
van posar en marxa els
potents i polèmics flai-
xos. 
A banda de la reducció,
els promotors també
han disminuït la llumino-
sitat dels dispositius en
funcionament.

Descens dels
aerogeneradors

de Vilalba

El programa Leader és un
programa dedicat a la
pesca, cofinançat entre el
Departament d’Agricultura

i els fons europeus.
Aquest té com a uns dels
seus principals objectius
ajudar a remontar l'econo-
mia pesquera dels munici-
pis del litoral de les Terres
de l'Ebre. Aquesta matei-
xa setmana la seva pre-
sentació ha anat a càrrec

del director general de
Pesca, Martí Sans, que
també ja ha avançat la
constitució del grup d'ac-
ció local que ha de valorar
els projectes que opten
als ajuts d'aquest progra-
ma. Un total de 700.000
euros seran els que es

destinaràn a donar suport
a aquest tipus d’activitat i
durant el pròxim mes
administracions, confra-
ries de pescadors i parti-
culars poden presentar
projectes, uns projectes
que poden rebre fins a un
40% de subvenció. En
aquest sentit, es poden
acollir al programa Leader
les activitats que contri-
bueixen a diversificar l'e-
conomia de municipis
com l'Ametlla de Mar,
l'Ampolla, Deltebre,
Amposta, Sant Jaume
d'Enveja, Sant Carles de

la Ràpita i Alcanar; donen
valor afegit als productes
de la zona o suposen una
millora ambiental del delta
de l'Ebre. És tracta d´un
programa molt complet  i
que beneficia molt el sec-
tor amb aportacions pres-
supostàries molt significa-
tives. 
Durant els propers quatre
anys es destinaran 3
milions d'euros al Leader
«Esperem generar una
inversió de 8 milions d'eu-
ros als municipis de la
costa de l'Ebre», va dir
Martí.

700.000 euros d’inversions 
per al sector pesquer

El programa Leader té com a objectiu el reforç de l’economia del litoral

REDACCIÓ
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Fins al 12 de setembre
segueixen els actes
organitzats en motius de
les Festes de la Cinta de
Tortosa d’aquest 2009.
Fent un repàs del que
han pogut gaudir els tor-
tosins i tortosines
aquests últims dies tro-
bem el Dia del Xiquet, un
dia molt animat i dedicat
als més petits de la casa
amb un atapeït progra-
ma festiu de jocs i activi-
tats infantils. Així, al llarg
del matí, al parc Teodor
González, els xiquets i
xiquetes de Tortosa van
poder participar en els

jocs populars i tradicio-
nals com les carreres de
sacs, el trencaolles, el
taller de fang i altres
activitats. També els
més grans que acom-
panyàven els menors,
van trobar els seus
moments de gresca din-
tre l’ambient festiu que
es va crear a aquest

punt de la ciutat.
Cinema infantil amb la
projecció de la pel·lícula
"Madagascar 2" al Teatre
Auditori i la tradicional
xocolatada amenitzada
amb els malabars i acrò-
bates del circ Raluy són
altres de les activitats
organitzades. Així,
alguns dels artistes i

especialistes del presti-
giós i tan premiat i reco-
negut Circ Raluy, sortien
aquest dia de la carpa
instal·lada a la plaça del
Bimil·lenari per partici-
par en el Dia del Xiquet.
De fet, el ric Raluy ja ha
passat a l'equador de la
seva estada a Tortosa. A
la plaça del Bimil·lenari

es poden visitar la
col·lecció de carruatges
històrics i fins el diumen-
ge, cada tarda a les
20.0 hores hi ha les
representacions de l'es-
pectacle Olympia, una
excel·lent demostració
de circ clàssic ( acròba-
tes, pallassos, la roda
de la mort, malabaristes,
funàmbuls aeris....) que
ha estat guardonat amb
el Premio Nacional de
Circo 1996 i la Creu de
Sant Jordi 2006, entre
d'altres. Diumenge, hi
haurà també representa-
ció a les 17.30 hores.
També un dels actes
destacats fou la Diada
del Tortosí Absent, impo-
sant les tradicionals
insígnies als ciutadans
participants. Una de les
homenatjades fou Carme
Pellejà, alcaldessa de la
Fatarella, L’alcalde
Ferran Bel recordava que
es tracta d’un acte sen-
zill però dels més emo-
tius de la Festa Major.
Els Gegants de la ciutat
feien, desprès, el seu
tradicional ball en honor
dels tortosins absents.

Recta final de les Festes de la Cinta,
últims dies per als tortosins

La setmana passada
anunciàvem l´inici de
les festes de Tortosa. A
pocs dies que s’acabin,
fem un repàs als actes
més populars d’aques-
ta setmana. Desta-
quem la Diada del Xi-
quet i el Tortosí Absent.

Van començar el passat 5 de setembre i s’acaben el proper dissabte 12

Fem un repàs als últims actes organitzats per l’Ajuntament de Tortosa

REDACCIÓ

Tortosa viurà dies de festa fins el cap de setmana.
CEDIDA

Comença el curs escolar i
també el curs universitari.
A la Universitat Rovira i
Virgili de Tortosa les aules
van començar a plenar-se
el passat dimarts 8 de
setembre. La principal
novetat d’enguany és l’ini-
ci de les obres del nou
campus universitari al
parc de la fira de
Remolins, amb un pressu-
post de gairebé 10
milions d’euros i un termi-

ni d’execució de 16
mesos. També com a
novetat, aquest any, tenim
l’adaptació dels diferents
estudis als nous graus,
que passen tots a tenir
una durada de 4 anys.
Graus que han estat èxito-
sament acollits pel que fa
al nombre de demandes.
18.000 sol.licituds, xifra
que representa un 20%
que l’any passat, són les
que ha rebut la URV d’es-
tudiants que han confiat
en la institució per poder
impartir els seus estudis
superiors aquest curs
2009-2010. 
D’aquests 18.000, un

total de 7.000 s’ han que-
dat sense plaça i durant
aquest mes de setembre
hauran d’estar atents per
si hi ha alguna baixa.
Entre els estudis més
demandats trobem
Medicina, Educació
Infantil i Infermeria. 75
places d’ aquesta carrera
última, que s’han cobert
del tot, i 50 places més
del nou grau d’administra-
ció i direcció d’empreses
(ADE)  que substitueix l’an-
tiga diplomatura d’empre-
sarials, són les que ha
ofertat la URV. 
També s’han omplert les
40 places que s’havien

ofert en el grau infantil i
les 40 més ofertades en
els nous estudis d’educa-
ció primària. 
L’objectiu d’ aquestes
modificacions és que l’ex-

pansió del procés de
Bolonya es completi l’any
vinent amb la incorporació
de graus a les enginye-
ries, arquitectura i dos
àmbits de la medicina. 

Ampliació de l’oferta
acadèmica a la URV de Tortosa
El nou grau d’ADE i Educació Primària, principals novetats 

REDACCIÓ

El Parc Natural dels
Ports ja té a punt dos
nous equipaments
didàctics, que completa-
ran la seva oferta d'ús
públic, en la que es
donen a conèixer els
valors mediambientals i
paisatgístics d'aquest
espai protegit. A la
Sénia, seu del parc a la
comarca del Montsià,
s'acaba d'estrenar un
nou espai a l'edifici de
les Escoles Velles. Es
tracta d'una sala d'expo-
sicions de 110 metres
quadrats on es pot
veure la mostra perma-
nent 'La vida als Ports'.
Aquesta exposició, en
marxa des de la setma-
na passada, dóna a
conèixer les principals i
més representatives
espècies de flora i fauna
que habiten la serralada
del ports, a través d'au-
diovisuals i sistemes
interactius.

«La vida als
Ports» per
conèixer el
patrimoni

La Diputació de
Tarragona, a través de
l'Organisme Autònom
Desenvolupament Local
(OADL), ha destinat un
total de 40.000 euros a
la dinamització del món
rural. Ho ha fet a través
de la signatura de dos
convenis de col·labora-
ció, l'un amb Joves
Agricultors i Ramaders
de Catalunya (JARC) i l'al-
tre amb l'Associació
Agrària Joves Agricultors
de Tarragona, que tenen
com a objectiu: donar
suport als pagesos i
ramaders de la demarca-
ció, a més d'afavorir el
manteniment del medi
ambient davant les pers-
pectives de futur. Un total
de 20.000 euros servi-
ran per organitzar xerra-
des informatives de
caràcter tècnic sobre
temes agraris, jornades
tècniques, fires i cursos.

Ajudes per
difondre les

activitats del camp
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D’aquesta manera, el pas-
sat 7 de setembre, l'antic
cinema Fèmina de Tortosa,
acollia un any més, l'inau-
guració d'una exposició re-
lacionada amb el país con-
vidat com una de les
activitats prèvies d’aquesta
edició. En la que també es
podrà disfrutar de l'actua-
ció del grup Quartet de
corns dels Alps “Edelweiss”
que aproparan la música

més tradicional de Suïssa, i
una degustació popular de
fondue de formatges i xo-
colates suïssos. 
L'exposició de Suïssa, que
es podrà veure fins el dia

12 de setembre, inclou una
monumental maqueta de
tren de la empresa Cube
Peak, i imatges de Suïssa
Turisme. 
La maqueta de tren en es-

cala 1:87, reprodueix els
paisatges de la riba del riu
Rhin, concretament, la zo-
na de Loreley. Amb una me-
sures de 8,64 m de llarg i
1,22 d'ample, la maqueta

ofereix una visió panoràmi-
ca i realista del territori ani-
mada per la circulació de 8
trens i 21 cotxes, a més
d'una il·luminació que re-
crea l'efecte de l'alba, el
vespre i la nit. Aquestes ca-
racterístiques fan de la ma-
queta una obra única en el
nostre país. S'han in-
vertit més de 1.500 hores
de feina per reproduir diver-
ses escenes ambientades
amb més de 150 personat-
ges entre les que destaca
l'ambient dels pescadors,
les vinyes, els camperols i
fins i tot, la recreació d'una
filmació d'una pel·lícula de
terror a les ruïnes d'un cas-
tell. 
Per últim cal recordar als
nostres lectors que tots els
actes del festival, organit-
zat per la regidoria de Fes-
tes de l'Ajuntament de Tor-
tosa i Acadèmic, són
gratuïts. 

La maqueta més gran de tren d’Espanya
arriba a Tortosa amb Terra de Vent

El Festival Terra de
Vent, del 10 dins el 13
de setembre, que en-
guany arriba a la seva
setezena edició comp-
tarà amb una impor-
tant presència com a
país convidat.

Enguany, el Festival Terra de Vent ens proposa conèixer més a fons el país suís.

REDACCIÓ

Maqueta Loreley.
Cedida

L'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Deltebre
ha organitzat en el marc
dels actes de la Diada de
Catalunya dos activitats

per donar a conèixer el
treball dels arqueòlegs del
Centre d'Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya
(CASC) que investiguen el
Jaciment Deltebre I, un
antic vaixell enfonsat
enfront la desembocadura
de l'Ebre. La campanya
arqueològica, en la qual

participa un equip de 28
arqueòlegs, va començar
el passat 17 d'agost i s'a-
llargarà fins al 9 d'octubre.
Per difondre el treball que
s'està duent a terme,
demà dijous 10 de setem-
bre s'ha organitzat la
xerrada “El vaixell enfon-
sat de Deltebre” a càrrec
de Xavier Nieto, director
del CASC. A més, el diven-
dres 11, a partir de les 11
del matí, hi haurà una
“Jornada de portes ober-
tes al port de Deltebre”
per conèixer el treball de
l'excavació del vaixell
enfonsat i la tasca dels

arqueòlegs i on es podrà
mostrar les primeres tro-
balles dels arqueòlegs.
Les dos activitats estan
obertes per a tot el públic.
Així, avui, 10 de setembre,

es realitzarà una xerrada
sota el títol “El vaixell
enfonsat de Deltebre”. a
les 20 hores. A càrrec de
Xavier Nieto, director del

Centre d’Arqueologia
Subaqüàtica de Catalunya.
I demà dijous, els interes-
sats podran gaudir, a par-
tir de les 11 hores, d’una
jornada de portes obertes

al port de Deltebre per
conèixer el treball de l’ex-
cavació del vaixell enfon-
sat i la tasca dels arqueò-
legs.

Els arqueòlegs parlen del
vaixell enfonsat de Deltebre
Amb la participació de Xavier Nieto, director
d’arqueologia Subaqüàtica de Catalunya.

REDACCIÓ

L'artista tortosí Jaume
Rocamora exposa del 5 al
20 de setembre al Saló
del Polvorí de la Fortezza
del Priamar, a la ciutat ita-
liana de Savona. La mos-
tra, anomenada
"Rocamora. Una lingua,
una forma di dialogo".
S’ubicarà a l'interior d'una
imponent fortalesa militar
edificada entre els anys
1542 i 1543. Serà la pri-
mera vegada que les
obres que configuraran
l'exposició s'exposaran al
públic després de la seva
presentació a l'Instituto
Cervantes d'Utrech el mes
d'octubre del passat any
2008.

Rocamora
conquereix la
Fortezza del Priamar

Promogut per la Fundació
Rei Jaume I i organitzat per
la Mancomunitat de la
Taula del Sénia i
l'Ajuntament d'Ulldecona, i
aprofitant que enguany
són les Festes
Quinquennals tant a
Ulldecona com a Alcanar.
Donat que els Balls de
Jota de les dos poblacions
tenen la mateixa música i
la dansa és molt similar,
s'ha organitzat una
Trobada de les dos Jotes,
el “Ball de Mantons
d'Ulldecona” i el “Ball de
Sant Antoni d'Alcanar”,
aquest passat diumenge 6
de setembre a la plaça de
l'Església del municipi.

Les jotes
agermanen els
nostres pobles

Els actes que se celebren a Deltebre volen
difondre el treball dels arqueòlegs

Jaciment a Deltebre I
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Ja al Marià Toha vam
veure una Rapitenca
ferma que havia trobat un
punt d’equilibri entre els
jugadors recentment arri-
bats i els que van quedar-
hi de la Lliga passada.
L’equip va demostrar soli-
desa. I la manté en l’inici
del campionat, amb dues
victòries.
L’estil pot agradar més o
menys però el que és
indiscutible és que la
Rapitenca intenta ser un
conjunt sense fisures i el
més pràctic possible,
adaptat a les seues possi-
bilitats. 
Així s’ha situat entre els

primers, fent-se respectar.
Es aviat per a caure en
eufories. Però l’inici és un
bona referència per obli-
dar el de l’any passat, que
fou calamitós.
Antoni Teixidó, tècnic de la
Rapitenca, comenta que

«la temporada passada
vam fer cinc punts en deu
jornades i ara ja en por-
tem sis en dues. La veritat
és que dónen molta tran-
quil.litat i confiança per
seguir treballant. Això
acaba de començar». El

veterà entrenador consi-
dera que «s’han adaptat
bé els jugadors que han
arribat amb els que han
continuat de la temporada
passada. Són jugadors
que tenen ganes de crèi-
xer i estan il.lusionats. I
això es nota». 
Del partit de diumenge
passat a Premià (1-3), l’en-
trenador recordava que
«ens vam saber refer al
gol i no vam perdre la
compostura. A mesura
que passaven els minuts
ens vam imposar i penso
que vam acabar sent
superiors».
La Rapitenca afronta, amb
les piles molt carregades,
un altre desplaçament diu-
menge vinent. Serà a
Manlleu (19 hores): «si
som capaços de traure
alguna cosa, ens farem de
respectar molt quan el
campionat acaba de
començar. Penso que la
categoria estarà igualada

amb tres o quatre equips
que seran superiors. Entre
aquests, hi considero que
hi estarà el Manlleu».
La Rapitenca tornarà a
tenir baixes. Efren es con-
fia que pugui estar per la
setmana posterior, però
Dani Tacon i Siria no
podran jugar. Es el cas
també de Raül Teixidó
que, amb unes molesties
al pubis, podria ser baixa
en aquesta tercera jorna-
da del campionat de Lliga.
En un any, el panorama
dels rapitencs ha canviat
radicalment. Així és el fut-
bol. S’ha de seguir enda-
vant.

6 de 6

Déu n’hi do! Quin inici
de Lliga!. La Rapitenca
ha guanyat els dos par-
tits. I no solament són
els sis punts, si no la
forma i la imatge.

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca va guanyar amb autoritat al camp del Premià (1-3) i referma el bon inici de Lliga

M.V.

La Rapitenca, que ja té
sis punts, visitarà
diumenge vinent el
camp del Manlleu en el
segon desplaçament
consecutiu.

Diumenge 19 h

Això ha començat. La
temporada de la crisi ja
ha vist el tret de sortida.

A la Ràpita la il.lusió
ha tornat de forma ex-
plosiva. Un conjunt reno-
vat que ja ha generat les
primeres alegries. Du-
rant l’estiu hi havia dub-
tes de les seues possibi-
litats i es comentava
que s’havia de reforçar
millor del que ho havia
fet. Doncs, d’entrada,
sembla que s’ha encer-
tat i que s’ha trobat una
bona direcció.

L’Amposta, també
molt renovat i adaptat a
la cojuntura econòmica,
no va acabar de convèn-
cer en el debut a casa i
un sector de l’afició va
sortir del camp dient
allò de que «enguany pa-
tirem». Es aviat per fer
aquestes conjectures.
Ha d’haver-hi més temps
per valorar. I penso que
hem de saber com es-
tem i on podem arribar.

I què dir del Tortosa?.
Un altre projecte i una al-
tra decepció inicial. En
principi, faria el mateix
plantejament que en el
cas de l’Amposta. Ha de
passar més temps per
traure més conclusions.
No obstant, la primera
fou molt dolorosa. L’am-
bient a l’estadi genera
tristor, amb poc públic i
una gelor que contagia. 

El malestar era palpa-
ble en els aficionats al
sortir de l’estadi. Les ca-
res pagaven. Només un
o dos van manifestar
obertament el seu ma-
lestar al final del partit,
però la resta sortien dol-
guts i assumint la reali-
tat, com en els darrers
anys. 

Sensacions

L’opinió de Michel

L’Amposta va empatar en
el debut a casa, contra el
Benavent (0-0). Segons Jo-
sé Luis Tarrazona, president
del club, «va ser un partit
molt equilibrat en el que a la
primera meitat el Benavent
va dominar més. A la sego-
na, en canvi, vam ser més
nosaltres els que vam dur la
iniciativa. Ens va faltar gol».

Sobre l’equip, Tarrazona
deia que «em va agradar
per l’actitud i el treball. L’ú-
nic que ens manca es crear
més situacions de gol. El
Benavent és cert que va te-
nir més opcions clares, amb
rematades als pals. Però
cal dir que van ser en ac-
cions a pilota aturada».

L’Amposta ha sumat un
punt en dues jornades:

«queda molt per davant. La
Lliga acaba de començar.
Crec que hi ha plantilla per
poder assolir la permanèn-
cia, treballant i lluitant molt.
Sabem que ens hagués anat
bé un reforç més per donar-
li més consistència a l’e-
quip. I amb més diners ho
haguéssim buscat. Però dis-
posem del que hi ha i amb
això ens hem basat». 

L’Amposta es desplaça,
en la jornada vinent, tercera
del campionat, al camp del
Palamòs. Posteriorment, ju-
garà dos partits seguits a
casa, contra el Manlleu i el
Balaguer, aquest darrer el
dimecres dia 23 de setem-
bre. 

Enguany hi ha jornades
entre setmana. Una d’elles
és aquesta.

L’Amposta es desplaça a Palamós
L’equip de Franc Artiga va empatar en el debut a casa contra el Benavent, dissabte (0-0)

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

Antoni Teixidó, tècnic de la Rapitenca.
ME

El conjunt de la capital
del Montsià jugarà al
camp palamosí el
diumenge a les 5 de la
tarde. Serà la tercera
jornada del campionat
de Lliga.

17 hores
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Ja vam esmentar fa dues
setmanes que el nou projec-
te del Tortosa necessitava
molta paciència. Es cert. Es
una proposta d’un equip jo-
ve, que s’ha de construir. 

No obstant, l’aficionat i
l’entorn roig-i-blanc no estan
per a efectuar massa exer-
cicis de paciència després
de les decepcions acumula-
des en els darrers anys. I es
nota.

Diumenge passat, excep-
te els primers vint minuts,
en què el Tortosa va intentar
dur la iniciativa i va tenir una
ocasió clara amb una rema-
tada de Dario, la resta fou
gairebé un monòleg de la
Gramenet. Un equip equili-

brat, que sap a què juga i
que fou superior. Ja abans
del descans va avançar-se
amb el 0-1 quan el davanter
Oscar Muñoz va aprofitar
una indecisió al darrera dels
locals. No seria la última.
No. En van haver-hi moltes. 

Amb el 0-1, la Grama va
dominar totalment. Sense
més. El Tortosa va ser impo-
tent. Es va desunflar sense
disposar de possibilitats de
reacció.

A la represa, ben aviat,
Oscar Muñoz amb una acció
individual, aprofitant la pas-
savitat defensiva d’un Torto-
sa que estava trencat, va
establir el 0-2. Els locals ja
jugaven amb deu fruit de les
errades en cadena. 

No va haver-hi història.
Res a dir. Els darrers vint mi-
nuts, ja amb el 0-3, van ser
una agonia.

Poc públic a l’estadi i,
com ja és habitual, indiferèn-
cia. Malgrat això, cal dir que
la processó anava per dins. 

És un nou projecte. I s’ha
d’esperar que l’equip pugui
refer-se i madurar. I, sobre
tot, que no tingui insegure-
tat amb el que està fent. 

No obstant, seria interes-
sant començar a estudiar la
possibilitat de reforçar-lo.
L’únic salvable va ser l’atre-

viment de Marc Vernet i l’a-
parició de Toni Calafat. 

El Tortosa es desplaça al
camp del Santfeliuenc, diu-
menge (12 h).

Sergi Domènech, tècnic
del conjunt roig-i-blanc, re-
coneixia que «excepte els
deu primers minuts, tot l’e-
quip va estar fora del partit,
desaparegut i sense ritme.
No vam fer res de la pretem-
porada». Sergi afegia «estic
convençut que l’equip es re-
cuperarà. N’hem parlat i diu-
menge vinent la sensació
serà diferent». 

L’entrenador de Bítem
agraïa «el respecte que va
tenir el públic el diumenge,
tot i el mal joc».

El debut torna a generar 
desil.lusió i decepció a l’afició

El Tortosa va perdre
davant de la Gramenet
per 0-3, en la primera
jornada de la lliga. Una
nova decepció, sobre
tot per la imatge.

CD TORTOSA

El Tortosa cau justament golejat en el debut en la lliga, davant el filial de la Gramenet (0-3)

M.V.

Una acció del partit del Tortosa, diumenge passat.
ESPORTS QUATRE COMARQUES

Oscar Muñoz, davanter
que va estar al futbol
base de l’Olímpic i de
l’Ebre Escola, va marcar
els tres gols visitants.

Jugador conegut

Un equip renovat i molt
jove ha de tenir marge
per poder rectificar la
imatge de diumenge, que
fou molt dolenta.

Marge de confiança

Com cada any, la Lliga
Contra el Càncer ebrenca
organitza una jornada plena
d’activitats esportives

enmig de les festes de la
Cinta de Tortosa, amb un
karrusel de partits de fut-
bol, bàsket i handbol que
significaran, juntament,

amb la caminada popular,
una fòrmula solidària de
gran magnitud.
L’esport de la ciutat es
mobilitzarà per una bona

causa i l’esforç de tot un
grup ampli de persones
que treballa per una causa
tan noble i solidària, veurà
la seua seua recompensa
amb la participació dels
col.lectius que hi pendran
part en aquesta diada en
què la vessant humana
està per sobre de qualse-

vol altra.
Des de nois petits fins als
veterans s’implicaran una
vegada més amb aquesta
nova edició de la jornada
més solidària.
La cita serà a l’estadi, on
tindran lloc la major part
d’activitats avui dijous
durant el dia. 

Esport i solidaritat, un altre any
La Lliga Contra el Càncer mobilitzarà l’esport tortosí

REDACCIÓ

SOLIDARITAT

El Roquetenc s’estrena en el
nou campionat de la Regio-
nal Preferent avançant el
seu partit contra el Cam-
brils. L’equip del Baix Camp,
tal com vam informar, va
demanar d’avançar-lo aprofi-
tant la Diada de Catalunya. I
el Roquetenc va acceptar-
ho. Serà a les 18 hores. Un
partit que, per ser el primer,
sempre és incert i en el que
el Roquetenc, que ha iniciat
una nova etapa amb Guiller-
mo Camarero a la banque-
ta, ha de millorar en aspec-
tes en els que aquesta
pretemporada no ha estat a
l’alçada, principalment en
les irregularetats que ha vis-
cut en alguns dels amisto-
sos disputats durant aquest
mes d’agost. 
El Roquetenc, que el cap de
setmana passat no va dis-
putar cap confrontació (di-
vendres, havia de fer un par-
tit d’entrenament amb la
Rapitenca B) tindrà la baixa
del davanter Lluís Fornés,
que acusa unes molesties a
l’esquena.

El Cambrils, que també
disposarà de debut tècnic a
la banqueta amb Javi Ro-
bles, va vèncer dissabte, en
la seua presentació, al CF
Ascó per 3-0. En els darrers
minuts, els cambrilencs van
marcar dos dels gols.

El Roquetenc rebrà
demà divendres (18
h) el Cambrils, en la
primera jornada

INICI DE LLIGA

Tal com vam informar la
setmana passada, l’entitat
que presideix Nati Ferré ha
preparat una jornada de
portes obertes per al pro-
per dia 15 de setembre en
la qual totes les noies inte-
ressades en poder jugar i
implicar-se amb l’equip po-
den anar-hi a l’estadi de
Tortosa (19 h).

El Tortosa Ebre ha de
participar en la Lliga terri-
torial de Futbol-7 en la que
hi ha un bon nombre de
clubs que tenen previst
participar-hi. Probable-
ment, l’equip  estarà entre-
nat per Antonio Rueda,
persona vinculada a l’enti-
tat en els darrers anys,
quan ha fet de delegat.

Antonio Rueda
entrenarà l’equip
del Tortosa Ebre, a
la Lliga territorial

FUTBOL FEMENÍ

El CD Tortosa va presen-
tar ahir dimecres l’autocar
de l’entitat que servirà
pels desplaçaments dels
equips roig-i-blancs.

Una inversió de futur i
que té un gran valor i li dó-

na un nivell al club, en
aquest sentit, propi del
futbol professional.

El vehicle ja s’estrenarà
el proper diumenge, en el
desplaçament que el Tor-
tosa té a Sant Feliu de Llo-
bregat. 

El CD Tortosa ja té el seu
autocar propi per als

desplaçaments
Es va presentar ahir dimecres

REDACCIÓ

L’autocar del CD Tortosa.
Cedida
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Plantilla del Catalònia, en la presentació oficial.
ME

Serà el primer partit oficial per al nou club asconenc que va
sorgir a principis de l’estiu fruit de la fusió. El debut oficial,
diumenge a les 17 h, es produirà a l’estadi riberenc contra
la Sénia, un equip que conserva un projecte localista i a cò-
pia de les possibilitats pressupostàries actuals. Segons
fonts del club, els jugadors han acceptat cobrar tots el ma-
teix. Una mesura per tirar endavant el futbol senienc. 
D’altra banda, el CF Ascó té 24 jugadors en una plantilla
que no està tancada. Podria haver-hi una nova incorporació.
El jugador David (Pinell) finalment no va fitxar en no existir
entesa entre les dues parts. Seguirà al club pinellà. 

Debut històric per al CF Joventut
Esportiva Ascó Escola, davant de la Sénia 

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Es l’hora de la veritat també per al CD la Cava. Demà visita l’-
Hospitalet. Robert Cantó, un dels tècnics, confiava en recupe-
rar algun dels jugadors que van ser baixa diumenge a l’Aube.
Pier, Nico, David Cid i Eros no van poder estar a Jesús i Ma-
ria on la Cava va perdre 4-1: «malgrat el resultat, estic content
del l’equip. Va intentar jugar i durant diverses fases va fer-ho
bé. Només va haver-ne una de desconcert en la que vam re-
bre tres gols en pocs més de deu minuts».
Així mateix, Cantó afegia que «s’ha de destacar la implicació i
l’actitud dels jugadors durant la pretemporada». Joel serà bai-
xa a l’Hospitalet per sanció.

El CD la Cava visita l’Hospitalet de l’Infant
demà divendres (19 hores)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana, amb el seu tarannà patriòtic i amb l’orgull de la defen-
sa de l’escut de la localitat, torna a afrontar una temporada a la
Primera regional amb l’objectiu de mantenir-se sense dificultats,
com la lliga passada quan va ser un dels equips que més punts
va sumar a la segona volta.  El propòsit també és ser més re-
gular i fer-ne una primera més profitosa que la del campionat an-
terior. El primer rival a l’estadi (diumenge 16.30 h.) serà un Valls
que ha tornat a Primera per la porta gran després de ser cam-
pió del seu grup. Liderat per Manel Cazorla, és un dels equips
dels que millor s’ha parlat durant la pretemporada. Sense dub-
te, lluita per recuperar part de la seua història més recent. 

L’Aldeana s’enfronta a l’estadi de la Unió, a un
Valls que vol recuperar la seua identitat

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia va ser el sub-
campió, la temporada passa-
da. Va acabar empatat a
punts amb el Camp Clar. Per
a la nova campanya, a priori,
ha de ser un dels equips refe-
rents a la part alta de la tau-
la. Tot i la marxa de Calafat al

Tortosa, manté al pichichi
Aleix i continua sent poderós.
Cal veure com s’adapta a la
nova temporada i si conser-
va la regularetat de l’anterior.
La majoria de tècnics el do-
nen com un dels favorits a
estar a les primeres places. I
diumenge s’estrena en la lli-

ga al camp d’un Alcanar que
vol enlairar-se i ser un equip
emergent. El conjunt que en-
trena ‘Txiki’ Reverté té ganes
de poder lluitar en el tren
capdavanter. 
Diumenge té el primer exa-
men d’un curs que serà llarg
i molt competit. 

Un inici de Lliga 
molt interessant

L’Alcanar rebrà el Catalònia, diumenge a la Fanecada (16 h)
REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

German Inglés, jugador mo-
renc que va estar a la Rapi-
tenca, Reus, Nàstic, Gavà,
Tortosa (entre altres) serà un
dels atractius de la competi-
ció. Jugarà amb un Gandesa
que manté la plantilla de la

temporada passada i que, a
més, s’ha reforçat. Joan Ba-
rrufet, jove de Benissanet
que va estar al Nàstic juvenil
i que jugava amb la Pobla, no
continua al filial grana i ha de-
cidit anar a Gandesa. «La
plantilla estava tancada, però
no hem pogut renunciar a un

jugador com aquest», deia
José Lorenzo Diego, presi-
dent del Gandesa. Diego afe-
gia que «hi ha molta il.lusió i
les sensacions són molt bo-
nes. Hi ha equip per estar
dalt a la classificació però ja
sé sap que al futbol no es po-
den fer previsions». El Gan-

desa té la millor plantilla de la
seua història: «en la zona
que estem, fer-ne una més
competitiva no crec que si-
gue possible». Xatet (Batea)
també s’ha incorporat al Gan-
desa.
Diumenge comença la lliga
contra l’Ampolla que està en-

trenat per Angel Garcia, rtèc-
nic que ja va dirigir el club de
la Terra Alta: «un gran entre-
nador i un gran amic. No
obstant, confio que, en la lí-
nia de casa de la pretempo-
rada, puguéssim guanyar».

Angel Garcia, tècnic de

l’Ampolla, per la seua part,
admetia que «el Gandesa té
un gran equip, que segur que
estarà dalt a la taula. Nosal-
tres, diumenge, no tenim res
a perdre i sí molt a guanyar.
Es el primer partit i l’afron-
tem amb moltes ganes de
començar i d’intentar fer-ho
bé. Respectem a tothom.
Però penso que si treballem
com fins ara, amb la mateixa
il.lusió i implicació, tindrem
les nostres opcions». L’Am-
polla va guanyar dissabte en
el darrer partit de la pretem-
porada, a l’Ametlla (1-3). 

L’Ampolla visitarà un Gandesa que té «la
millor plantilla de la seua història»
A més del fitxatge estel.lar de German Inglés, cal afegir a Joan Barrufet (Pobla)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Gandesa va golejar, en
festes, dissabte el Pinell i
diumenge passat a
l’Almunia, pel mateix
resultat (4-1)

Golejades

Ulldecona i Remolins-Bítem
inicien una nova etapa en el
present campionat, amb tèc-
nics nous i amb possibilitats
per traure el cap pel cim de
la classificació. 

Nacho Pérez, tècnic del
Remolins-Bítem, explicava
que «sempre és important
començar bé un campionat
perquè dóna confiança al tre-
ball que s’ha fet durant la pre-
temporada. A més, crea mol-

ta il.lusió. Sabem que serà
un partit complicat perquè
l’Ulldecona és un bon equip i
disposa d’un tècnic experi-
mentat». Nacho afegia que
«veig a l’equip amb moltes
ganes i, a més, està capaci-

tat per fer una bona tempora-
da». David ‘Cuquet’ (Reguers)
i Toni Domingo (Batea) s’in-
corporen a la UE Remolins-Bí-
tem. Per Nacho comença
una temporada especial en
el plànol personal ja que va

ser pare la setmana passa-
da. Per la seua part, Rogelio
Figueres, tècnic de l’Ulldeco-
na, no estava gens satisfet
del darrer partit contra el
Traiguera: «tot i guanyar, es-
tic decebut de com vam ju-

gar. Pitjor impossible. Penso
que diumenge, contra el Re-
molins-Bítem, serà un partit
molt complicat i que la veri-
tat és que no ens arriba en
un bon moment». Albert Ar-
neu serà una baixa important
per als locals.

El porter rapitenc Raül Ji-
menez, durant la pretempo-
rada, va entrenar un dia amb
el club de Bítem i, posterior-
ment, li va sorgir una oferta
del Burjassot que no va aca-
bar acceptant. Llavors va fit-
xar amb l’Ulldecona. 

Ulldecona i Remolins-Bítem també volen
reivindicar-se en aquesta temporada
Tots dos equips s’enfronten en la primera jornada, diumenge (18.30 hores)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El porter Raül Jimenez va
entrenar amb el
Remolins-Bítem i va
fitxar després per
l’Ulldecona

Anècdota
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La Tercera regional comença la propera setmana.
ME

El torneig de Veterans ‘Riu
Avall’ es va crear l’any pas-
sat. En ell hi prenen part el
Benifallet, el Tivenys i la UE
Remolins-Bítem, amb
equips de veterans que es
fan per l’ocasió. Hi ha una
citat a cadascuna de les po-
blacions. Enguany, la prime-
ra serà a Benifallet, dissab-
te la tarda, un dia després
de que acabin les festes.
Posteriorment, també en

festes, es celebrarà a Bí-
tem i, per acabar, coincidint
amb Sant Miquel, es jugarà
a Tivenys.

D’altra banda, dir que diu-
menge va disputar-se a Be-
nifallet el Memorial Fran-
cesc Treig. 

En aquesta edició va ha-
ver-hi un partit de veterans
que ja va servir de prepara-
ció per al torneig Riu Avall,
de dissabte. 

Aquest dissabte es disputa una nova edició
del torneig de veterans ‘Riu Avall’

VETERANS

El Camarles, un dels equips consolidats a la Segona regional
i que la temporada passada va ser dels destacats, comença
la lliga amb un partit complicat: rebrà el Perelló diumenge (17
h). L’inconvenient per als locals són les baixes: fins a set en
tenien el cap de setmana passat (per això va haver d’ajornar
el duel contra el CD la Cava). El tècnic Ramon Barbosa espe-
rava recuperar «quatre o cinc jugadors per afrontar el partit».
El derbi té un pronòstic molt incert. Es la primera jornada i, a
més de la rivalitat, juguen dos equips amb possibilitats. El Pe-
relló, amb els reforços efectuats, disposa d’un onze força
competitiu que ha de tenir molt a dir en la lliga. 

El Camarles, amb baixes, rebrà 
el Perelló en un derbi clàssic

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Ja vam informar la setmana passada que el Masdenverge no
podrà iniciar la lliga a casa després de la resembra que s’ha
fet aquest estiu i que es confia en què pugui millorar en els
propers dies. Jugarà diumenge (17 h) a Santa Bàrbara con-
tra el Vilalba. Tots dos equips han sofert canvis i en el cas del
Masdenverge el tècnic Moncho s’estrena. El Vilalba, que ha in-
corporat al davanter Fidel (Flix), jugador de Bot que ha de ser
el referent ofensiu, ha compensat les quatre baixes amb unes
altres tantes altes: «penso que, amb tot plegat, tenim una
plantilla equilibrada per afrontar el campionat amb garan-
ties», deia Xavi Subirats, tècnic del conjunt villalbí.

El Masdenverge jugarà a Santa Bàrbara,
contra el Vilalba (diumenge 17 h)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Toni Bertran, després de sis anys al futbol base de l’Aldeana,
inicia una nova etapa amb el filial ampostí: «és un repte que he
acceptat amb ganes. M’ha agradat el que se m’ha plantejat. Es
tracta de ser el màxim competitius, tenir aspiracions de pro-
gressar i d’aprofitar el treball de la base, donant continuïtat a ju-
gadors que surten del juvenil». Ha hagut una renovació molt
gran. La majoria de jugadors de la temporada passada no han
continuïtat «només un ho fa». Tots els que segueixen, com fins
ara, han sortit dels planters. El S. Bàrbara, que espera no patir
tant i que està molt renovat -amb aires nous en la plantilla i a la
banqueta amb Jordi Roca- serà el primer rival (diumenge 17 h). 

Toni Bertran inicia un «repte» amb l’Amposta
B, que diumenge juga amb el Santa Bàrbara

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El CF Benifallet, que dissabte, va fer la presentació dels equips
davant l’afició, inicia la lliga contra el Batea (diumenge, 17 h). El
club inicia un nou projecte «amb moltíssima il.lusió» després
d’estar prop de la desaparició. Dissabte, els de Pere Rins van
guanyar a la Torre de l’Espanyol (5-0). També van jugar els altres
equips, destacant el prebenjamí, que va fer gaudir als aficionats
amb el seu joc i els gols (6-2). 
«En la primera jornada sempre és important guanyar, per la con-
fiança», deia Rins. El Batea retorna a la categoria després de
ser el campió de la Tercera. Li manca acabar d’apuntalar la plan-
tilla i per això està mirant de fer alguna incorporació més. 

El Benifallet comença la lliga i un nou
projecte, al seu camp, contra el Batea

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Reinaldo Rocha debutarà en partit oficial amb el conjunt rapi-
tenc a la banqueta de la Devesa diumenge (17 h). El filial par-
teix amb l’objectiu de no ser tant irregular com en la tempo-
rada passada i compta amb un equip amb possibilitats per
fer-ho. El Pinell, per la seua part, inicia el campionat amb vo-
luntat de poder lluitar, com la lliga passada, per estar entre
els cinc primers. Sense descartar res.

Dissabte es va veure superat pel Gandesa (4-1). Les altes
del Pinell han estat Hilari (Reguers), Ruben i Ramos (Perelló),
David Avila (Vilanova) i Ferran (Falset). David i Toni, que venien
del futbol barceloní, continuen. 

La Rapitenca B s’enfronta a un Pinell amb
aspiracions en aquesta lliga

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El filial del Remolins Bítem va guanyar en el darrer partit de
la pretemporada, jugat dissabte, a casa, contra el Rossell (4-
3). Abans, dimecres, va visitar l’Ulldecona perdent per 4-1.
«Tot i la derrota, cal dir que vam millorar la imatge respecte
la confrontació anterior contra el filial del Roquetenc. Vaig
acabar satisfet», deia Jesús Ferrando, el tècnic de l’equip de
Bítem.

Del debut, diumenge (17 hores) al camp de l’Olímpic, Fe-
rrando manifestava que «és l’hora de la veritat. La pretempo-
rada ha servit per fer proves i buscar adaptar l’equip. Ara co-
mença una altra dinàmica, on el resultat ja compta».

El filial del Remolins Bítem debuta a la
categoria, visitant l’Olímpic de Móra d’Ebre

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla va perdre dissabte passat contra l’Ampolla en l’últim
duel de preparació de la pretemporada (1-3). «Tot i la derrota,
estic molt content del partit. L’equip em va agradar i, sobre tot
durant la primera meitat, va estar ben posat i jugant com vo-
lem que ho faci. Vam millorar respecte altres amistosos», deia
Balfegó, tècnic de l’Ametlla. Al descans el resultat era d’1-1. 
L’equip de la Cala rebrà diumenge (17 h) l’Aldeana B, un equip
que sap des de fa una setmana que ha de jugar a la Segona
regional. Fins aquell dia, el rival dels caleros era el Reguers.
Diumenge ho serà el conjunt que entrenen Angel Pagà i Pau Fi-
labert. 

L’Ametlla, animat pel darrer partit, comença
la lliga amb el filial de l’Aldeana

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Horta, com ja va succeir-li l’any passat, va haver de sus-
pendre el primer partit de lliga, a casa, amb motiu de la Fes-
ta Major. El motiu és que el camp s’utilitza per una altra ac-
tivitat festiva: els bous. Llavors ja junta directiva de l’Horta,
que enguany tampoc va preveure-ho al seu moment, va de-
manar a la del Corbera de jugar aquest cap de setmana pas-
sat. Però llavors fou al club corberà qui no li venia bé dispu-
tar el derbi aquest dia. 
El partit s’ha ajornat i ara falta si hi ha acord pels dos clubs
per trobar el dia per jugar. Si no, serà la Federació qui dic-
taminarà la data.

El partit Horta-Corbera se suspèn i els dos
equips hauran d’acordar quan es juga

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

La competició tindrà el tret de sortida aquest divendres dia 11
mb un partit avançat a la jornada del cap de setmana aprofi-
tant la festivitat de la Diada de Catalunya. Es tracta del gran
derbi del Delta: Deltebre-Jesús i Maria. Un derbi que feia dos
anys que no es produia i que aquesta temporada es recupe-
ra, sent en la primera jornada. Es un partit diferent. Els dos
clubs es coneixen de sobres. El Deltebre, amb nou president,
nova directiva i amb un nou entrenador, comença una etapa
nova, amb un equip renovat. El Jesús i Maria, més conjuntat,
apareix com un dels equips amb aspiracions després de la lli-
ga passada i de mantenir i fins i tot millorar la plantilla.  

El derbi del Delta serà el primer partit de la
categoria: divendres dia 11 (20 hores)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL. DELTEBRE-JESÚS I MARIA

La setmana passada ja vam comuni-
car que la Tercera regional ebrenca,
presentarà un únic grup de 18 equips.
La retirada del Bot i la de darrera ho-
ra del Venus van propiciar-ho. Tot i que
en principi s’havia aprovat el sistema
de dos grups amb deu equips cadas-
cun, la majoria de clubs consultats

han acceptat de forma molt positiva el
fet que n’hi hagi només un. La prime-
ra jornada serà: Arnes-Ulldecona; Gi-
nestar-Benissanet; Catalònia B-Flix;
Rasquera-Torre Espanyol; Jesús i Ma-
ria-Godall; Alcanar-Tivenys; Roque-
tenc-Móra la Nova; Tivissa-Campredó;
Fatarella-Atlas Tortosa At. Club.

Recordar que pugen tres equips. 

El grup 19 de la Tercera regional
inicia la lliga la setmana vinent

Els dies 19 i 20 de setembre comença el campionat
REDACCIÓ

JA ESTÀ EL CALENDARI
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Joan Alcoba va proclamar-
se campió de la Copa Ca-
talunya, el cap de setmana
passat a Molles del Vallès.
Va acabar el primer amb
un registre de 193/200.
Una marca que fou la mi-
llor i que demostra el nivell
del tirador ebrenc que cal
destacar que es troba en
un gran moment. I és que
també fou el primer per
equips de cases comer-
cials i per clubs. 
La Copa Catalunya era vàli-
da per a l’equip de Catalun-

ya. I ara, amb aquesta bo-
na situació, Joan Alcoba
afrontala Copa del Rei a Al-
meria (dia 19), darrerprova

d’enguay i que serà pun-
tuable per a l’equip nacio-
nal.
Per tant, més exits per al

tirador de Roquetes en la
seua ja exitosa trajectòria
esportiva. 

Joan Alcoba, campió 
de Catalunya

El roquetenc Joan Al-
coba amplia el seu
palmarès. Si fa poc va
vèncer en el campio-
nat de Catalunya, ara
ho ha fet en la Copa.

TIR AL PLAT

Va guanyar la Copa Catalunya, celebrada a Mollet del Vallès

REDACCIÓ

Joan Alcoba.
Cedida

Demà divendres 11 de
Setembre se celebrarà, a
les instal·lacions munici-
pals de Vilanova i la Geltrú,
la Fase Catalunya Total 90
de la Premier Cup.
El Campionat, impulsat per
NIKE a nivell internacional,
arriba enguany a la seva
dissetena edició consoli-
dat com el mundial oficiós
de la categoria Sub-15.
La Fase Catalunya, prime-
ra de les Fases
Classificatòries que tin-
dran lloc a l’Estat espan-
yol, comptarà amb la parti-
cipació de 24 equips pro-
cedents d’arreu de
Catalunya, entre ells FC
Barcelona i RCD Espanyol,
i serà d’entrada gratuïta
per a tots els assistents.

Funcionament 
La fase de grups estarà
integrada per 8 grups de
tres equips cadascun que
competiran entre si en
forma de lligueta a una
sola volta. Aquesta fase
de classificació es dispu-
tarà entre les 9 h i les 16
h.
A partir de les 17:45h es

jugaran les semifinals i a
les 19.30h s’iniciarà la
gran final. 
Seguidament tindrà lloc
l’entrega de trofeus.

Grup A
Vilassar, Vilanova i
Cornellà.
Grup B
CE Mercantil, FPE Mataró i
CEF Cervera.
Grup C
Jabac Terrassa, Blanca
Subur i Lleida.
Grup D
Espanyol, Junior i Premià.
Grup E
Nàstic Tarragona, Vila
Olímpica i AEC Manlleu.
Grup F
Barça, Sant Gabriel i
Ràcing de Sarrià. 
Grup G
Damm, CE Tecnofutbol i
Tortosa.
Grup H
Santes Creus, Girona i At.
Segre.

Fase Catalunya de la
Premier Cup

Es disputarà demà divendres

REDACCIÓ

A VILANOVA

Vilanova serà la seu de la fase Catalunya de la Premier Cup.
ME

Jordi Tomàs (CN Ampos-
ta) va pendre-hi part en la
darrera prova del campio-
nat d’Espanya de motos
aquàtiques celebrada a
Los Angeles de San Rafa-
el.

En la modalitat de jet, el
pilot ampostí ja arribava

com a primer classificat i,
en aquesta nova ocasió,
es va tornar a imposar,
com ho havia fet fins al
moment. 

Ara ja es prepara per a
la segona prova del Mun-
dial que s’ha de celebrar a
Pekin. En la primera, fou
tercer. 

Ja era campió en la modalitat en què va vèncer

REDACCIÓ

MOTONAUTICA

El tenista rapitenc Albert
Montañés, número 48 del
rànquing de l’ATP va dispu-
tar ahir la primera ronda del
challenger de Gènova.

Montañés, que està més
recuperat de les seues mo-
lesties físiques que l’ha tin-
gut apartat de les pistes du-

rant dos mesos, havia de ju-
gar contra Yuri Schukin, de
Kazakhstan. Un jugador
contra el qual ja va enfron-
tar-se fa dos anys, a Sant
Marino quan el tenista
ebrenc va imposar-se.
Schukin és el 193 del món.
Per tant, a priori, Montañés
era favorit.

S’enfrontava a Yuri Schukin

REDACCIÓ

TENIS

La classificació final, des-
prés de les cinc regates
disputades en la Lliga de
Muletes ebrenca ha quedat
de la següent forma: l’As-
sociació Esportiva Xino-Xa-
no, de Deltebre, la Ràpita i
el Xino-Xano B. Aquesta
també fou la classificació

de la darrera, celebrada a
Deltebre, on es va viure
una jornada intensa, com
en les altres. 

En categoria femenina,
la classificació a Deltebre
fou la següent: la Ràpita,
Xino Xano A i Cambrils. I la
definitiva: Xino Xano A, la
Ràpita i Cambrils.

Xino-Xano, rei de la Lliga 
de Muletes ebrenca

Montañés, a la 
Challenger de Gènova

L’ampostí Jordi Tomàs
segueix acumulant victòries

Deltebre va ser la darrera regata

REDACCIÓ

REM

Aquest dissabte, la Penya
Ciclista de Móra d’Ebre
organitza la quarta BTT
de l’Ebre ‘Camí de Sirga’. 

A les quatre de la tarde
s’iniciarà des del pavelló
de la capital de la Ribera
d’Ebre i hi ha previst dos

recorreguts de més de
30 quilòmetres cadascun.

S’espera, com en les
anteriors edicions, una
bona participació en una
cursa que ha tingut, des
del seu inici, molt bona
acceptació i que fa gaudir
als bons aficionats. 

IV BTT de l’Ebre
‘Camí de Sirga’, el dissabte

a Móra d’Ebre
Organitzada per la Penya Ribera d’Ebre

REDACCIÓ

Els aficionats al BTT tenen una cita, dissabte a Móra d’Ebre.
Cedida

El Tortosa hi pendrà
part, jugant (grup G),
amb el Damm i el
Tecnofutbol.

Categoria sub-15
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Avui: MARIANO LALANA, DIRECTOR DE CANAL TE

Fent-nos ressò que el pro-
per 14 de setembre Canal
TE engega una nova tempo-
rada, el CRACK d’aquesta
setmana no podia ser altre,
que el seu director, Mariano
Lalana. Així que sense més
dilacions comencem:

El Canal Terres de l'Ebre
va néixer el 25 d'abril de
2007. Amb quina filoso-
fia es va engegar el pro-
jecte?
El projecte de Canal TE va
nèixer amb la idea d'oferir
una televisió local de quali-
tat per a la població ebren-
ca basada en la proximitat,
pluralitat informativa i l'en-
treteniment. En poques
paraules i deixant eufemis-
mes a banda, fer la tele d'a-
quí.
Amb quines dificultats us
vau trobar al principi?
En un principi, i com a qual-
sevol empresa que inicia la
seva activitat, el més difícil
és la implantació. La veritat
és que les dificultats del
principi són les que menys
importància tenen en

aquest moment, el realment
important, ara, és salvar les
dificultats actuals que no en
són poques.
De fet en el moment d'a-
pertura vosté no era el
director, com va viure el
fet de ser-ho?
Vaig començar a treballar a
Canal TE desde l'inici però
no amb aquest càrrec, vaig
iniciar la meva etapa a

Canal TE com a realitzador,
després, al maig del 2007
em vaig fer càrrec de la
direcció assumint una linia
continuista a l'anterior direc-
ció i, de manera progressi-
va, introduïnt els elements
que vam considerar neces-
saris per a donar-li a Canal
TE la identitat territorial que
ja anteriorment se li volia
donar. 
Des de la seva experièn-
cia. Quins considera que
són els elements clau
per a que aquest projec-
te funcioni?
Per a que el projecte funcio-
ni hem d'oferir el que els
altres canals no ofereixen a
la població ebrenca. Això es
tradueix en oferir un contin-
gut en clau local tant en
informació com en entrete-
niment, la gent de les
Terres de l'Ebre espera
veure al “seu” canal les notí-
cies d'aquí, els partits de
futbol dels equips de les
nostres comarques, les
entrevistes als nostres
herois locals, els concerts
dels grups d'aquí i la actua-

litat nacional desde una
òptica local oferint al televi-
dent com ens afecta tot allò
que es decideix lluny de les
nostres terres. Quines
són les mancances a
hores d'ara? E n
aquest moment estem tre-
ballant en un escenari
econòmic molt complicat i
sensible, aquest és l'origen
de les nostres mancances,

no hem d'oblidar que som
un mitjà de comunicació pri-
vat i això significa que el
nostre finançament depén
directament de la publicitat.
El marc econòmic actual no
ens ajuda a crèixer degut a
l'austerisme econòmic que
està vivint el teixit empresa-
rial de les nostres terres.
Són moltes les empreses
que per reduïr la despesa
prescindexen de la publici-
tat. Un fet que pot suposar
un risc per a molts negocis
ja que invertir en Canal TE
suposa arribar a més de
13.000 persones del nos-
tre territori.

En aquests
moments els mitjans de
comunicació i en el seu
cas concret, les televi-
sions, estan vivint la pro-
gressiva apagada analò-
gica per tal d'arribar a la
TDT. En quin moment del
calendari es troba el
canal que vosté dirigeix?

La situa-
ció és complexa, ja que
mirant de reüll a altres parts
del territori, veiem que ens
hem quedat endarrerits un
altre cop, si mirem als nos-
tres companys del nord,
podrem veure com des del
Camp de Tarragona fins a
Girona, passant per
Catalunya Central i
Barcelona, les televisions
locals estan emitint en TDT,
si mirem cap al sud, des del
Nord de Castelló fins a
València, també la TDT local
és una realitat. El calendari
ens diu que el segon
semestre del 2009 serem
al TDT, de moment encara
s'estan complint els termi-
nis però no dixo de lamen-
tar-me per dos raons, una
que hàguem d'ésser els

últims i dos, que encara no
tinguem una data definitiva
per entrar a la TDT. 
Quin paper representa
Canal TE dins del territo-
ri ebrenc?
Canal TE representa, o
volem representar, un
paper molt significatiu dins
de les llars de les Terres de
l'Ebre. Volem entretenir,
informar, divertir, fer ballar.
Volem riure amb els nostres
televidents, però el que real-
ment volem és ser un més
de cada casa. El que volem
és que els televidents ens
tinguin a nosaltres. Res em
faria més feliç que Canal TE
fos La Tele de tots i cadas-
cun dels pobles i les perso-
nes de les Terres de l'Ebre.
Cap a on considera que
hauria d'evolucionar la
Comunicació a les Terres
de l'Ebre?
A nivell local, els mitjans de
comunicació, i més en con-
cret la televisió, ha estat
històricament un mitjà infra-
valorat. Això es deu a la
manca de recursos econò-
mics per a fer un projecte
amb cara i ulls i a la manca
de professionalitat dels
seus responsables en
alguns casos. Em refereixo,
per a no crear malentesos,
a la televisió que actual-
ment encara es pot veure
per la capital del Baix Ebre,
un exemple que estereotipa
a la televisió local com a
“tele cutre”. En canvi, enca-
ra avui lamento la desapari-
ció de Canal 21, un mitjà on
vaig difrutar amb grans pro-
fessionals i on vaig com-
prendre l'essència de la
televisió local digna. 
De cara a la nova tempo-
rada, que ens pot
comentar?      

La nova temporada de
Canal TE no és cap secret,
tot i que enguany trobarem
alguna novetat, les cares
seran més o menys les
mateixes i la programació
estarà fonamentada en la
informació, actualitat, gas-
tronomia i esports. La nove-
tat més important serà el
TDT. Finalment, no sabem
quan, la gent ens podrà sin-
tonitzar pel TDT, d'aquí que
l'objectiu d'aquesta tempo-
rada sigui millorar tot el que
hem estat fent fins ara i

consolidar la nostra graella.
A nivell de continguts,
aquesta temporada, la

novetat passa per l'agricul-
tura i el ball, de moment és
l'unic que puc avançar.

I vosté com es veu d'aquí
10 anys?
Aquesta pregunta m'esbos-
sa un somriure, la veritat es
que no ho sé, el que sí que
puc contestar és el que vull.
D'aquí 10 anys a nivell per-
sonal  m'agradaria haver
format una família (que ja va
sent hora) i a nivell profes-
sional m'encantaria estar
preparant la próxima tem-

porada del canal de televi-
sió referència al territori, és
a dir, Canal Terres de l'Ebre.

«Això es deu a la manca de recursos
econòmics i a la manca de professionalitat
dels seus responsables en alguns casos»

La tv local, un mitjà infravalorat

«Res em faria més feliç que Canal TE fos La
Tele de tots i cadascun dels pobles i les
persones de les Terres de l’Ebre»

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

L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Bar Societat Av. Catalunya, 131

DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Biblioteca
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu

SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28

ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49

LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1

GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8

LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36

LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Mercat Plaça del Mercat
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre

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

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13

AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Profoto Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Biblioteca Plaça del Castell
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58

ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4

ELS MUNTELLS

Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA

Ajuntament Avda. Catalunya, 22-30

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodoro González
Lo Cistell C/ Ciutadella
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
U.R.V. C/ Betania, 5
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Mossos d’Esquadra
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Celler de L’Ebre C/Barcelona, 87
EMD de Jesús Plaça Pati de la Immaculada, 1
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL SETMANARI mméésseebbrree

www.mesebre.cat
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Us presentem una moixarra al forn farcida de verdures i 
una guarnició a base de cloïsses i verdures, un plat deliciós i econòmic

Amb un ganivet, obrirem la
moixarra, li treurem l'espi-
na i la deixarem com un
xapadillo, un cop netejada
la peça, salarem l'interior
del peix i, amb la peça
oberta i neta d'espines, hi
hafegirem pimentó verd i
roig trinxat, un parell d'alls
tendres també tallats, un
parell de tires de bacó fu-
mat i dues rodanxes de lli-
mona. Un cop haguem po-
sat la verdura i el bacó,
tancarem com un llibret la
moixarra i, si voleu, la po-
deu assegurar amb un fil
de cuina. Quan tinguem
preparat el peix, hi tirarem
un bon raig d'oli d'oliva de
la nostra terra a una safa-
ta per a posar-ho al forn,
posarem la moixarra a la
safata i fornejarem durant
10 minuts a temperatura

màxima. Desprès de forne-
jar-la, salarem la moixarra,
posarem a bullir unes
cloïsses i sofregirem la
resta dels pimentons que
hem utilitzat per al farcit
de la moixarra amb un pa-
rell d'alls tendres. Aquesta
serà la guarnició del nos-
tre plat. Per a la confecció
del plat, per tant, ens farà
falta una moixarra, un pa-
rell de pimentons verds i
vermells, alls tendres, una
llimona, unes tires de bacó
fumat, oli i sal. Pel seu
contingut moderat de
greix es tracta d'un peix
semigras i, per tant, de
baixa aportació energèti-
ca, si es cuina de manera
senzilla i amb poca gras-
sa, el seu consum és ade-
quat en dietes de control
de pes. Destaca el seu
contingut modest en pro-
teïnes d'alt valor biològic.
La seva carn suposa un
aportació interessant de
potasi i fòsfor; moderat de
sodi i magnesi -comparat
amb la resta de peixos
frescos- i menys rellevant
de ferro, en quantitat infe-
rior comparat amb les

carns. El potasi és un mi-
neral necessari per al sis-
tema nerviós i l'activitat
muscular i intervé junta-
ment amb el sodi en l'equi-
libri d'aigua dintre i fora de
la cèl·lula. El fòsfor està
present en els ossos i
dents, intervé en el siste-
ma nerviós i en l'activitat
muscular, i en l'obtenció
d'energia. El magnesi es
relaciona amb el funciona-
ment de l'intestí, els nervis
i els músculs, a més de
formar part d'ossos i
dents. També millora la im-
munitat i posseïx un suau
efecte laxant. Entre les vi-
tamines del grup B, tan
sols mereix esment espe-
cial la niacina o vitamina
B3, i la B12. Aquesta últi-
ma vitamina està present
en una quantitat equivalent
a la de carns, ous i format-
ges. El programa de Canal
TE, “Primentons i Toma-
tes”, cada setmana sorte-
ja un sopar per a dues per-
sones, si voleu
participar-hi en aquest
concurs només heu d'en-
viar un missatge amb el
mòbil al 5516 amb la pa-

raula TE CUINA, i participa-
reu en el sorteig d'un so-
par al restaurant de la set-
mana, aquesta setmana

sortegem el sopar al res-
taurant Casa Ramon Mari-
nés. Ja sabeu, quan més
missatges envieu, més

possibilitats de guanyar
tindreu. Ara toca arreman-
gar-se i... començar a cui-
nar.

“Primentons i Tomates”. Avui: Moixarra  

Encara ens queden
unes quantes setmanes
per gaudir de la pesca,
avui us presentem una
recepta per cuinar les
moixarretes que pe-
quem els caps de set-
mana.

REDACCIO

Moixarra al forn, el plat de la setmana.

ME

1 Moixarra

1 pimentó verd

1 pimentó roig

2 alls

2 tires de bacó fumat

1 llimona

Ingredients
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit de Venus pel teu signe reflecteix que
està millorant la teva vida amorosa i poder de
seducció. Respecte a la teva salut, has d'evitar
els canvis de temperatura bruscs.

Taure
20/4 al 19/5

Venus transitant per la teva casa dotze et
convida a estar més en contacte amb el teu
món emocional. Una sortida al camp és reco-
manable a fi de poder relaxar-te.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui et mostraràs selectiu, tant en l'amor com
en la teva vida social. Respecte a la salut, has
d'aprendre a distingir el que et perjudica del
que no. 

Cranc
22/6 al 21/7

El trànsit de Mart per la teva casa vuit revela
que vius un període de major exigència emo-
cional. Pensa que un dia estressant necessi-
ta equilibrar-se amb el temps de descans.

Lleó
22/7 al 22/8

No confiïs en les En l'amor viuràs intensament
cada sentiment i moment. Potser hauràs d'en-
frontar-te a nous reptes i superar-los. Respecte
a la salut, avui et sents ple de vitalitat.    

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes sentimentals no estàs per perdre
el temps amb algú que no t'aporta res.
Respecte a la teva salut, no és el moment que
t'abandonis.  

Balança
22/9 al 22/10

Has de ser més conscient dels petits canvis
sentimentals que es van produint en la teva
vida. Necessites tenir més tranquil·litat i des-
cans per poder funcionar al cent per cent. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Has de distingir els teus veritables sen-
t iments dels que són passatgers.
Respecte a la teva salut, avui en l'as-
pecte físic et trobes actiu i animat. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Avui és un bon dia per trobar algú que tin-
gui un significat especial per a tu.
Respecte a la teva salut, potser tindràs
mal de cap. 

Capricorn
21/12 al 19/01

Per millorar la teva vida amorosa recorda
que no has de jugar amb els sentiments
aliens. Respecte a la teva salut, viu tran-
quil. No et deixis endur per cap obsessió. 

Aquari
20/1 al 18/2

Qualsevol problema sentimental que puguis
resoldre avui no el deixis per a més endavant.
La quantitat d'assumptes que tens et poden
provocar un mica d'estrès. 

Peixos
19/2 al 20/3

Perquè la teva vida sentimental sigui estable
has d'aprendre a superar els problemes del
passat. Respecte a la salut, pensa que els
excessos nocturns no et proven. 

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde        Goles de l'Ebre, 272  (Deltebre) 977480070

Centelles Mas, Mª Pilar Av. Catalunya, 302 (L’Aldea) 977450543

Capella Arzo, Godofredo Av.Molins d'en Compte,50 (Jesus)  977500764

Ruiz Franquet, Agustí Damià Sant Blai, 17  (Tortosa) 977441914  

Ulldemolins Reverter, Xavier         Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Albella Beltran, Mª. del Carme Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M           Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Aguiló Ruiz, Neus          Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs          Sant Llorenç, 47 (La Galera)  977718419

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre
setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). 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/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

30º 19°SOLNUVOLOSITAT VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
serè o poc ennuvolat arreu. Si bé hi haurà alguns núvols baixos
fins a primera hora del matí a l'extrem sud del país i alguns núvols
d'evolució a la tarda al Pirineu. 
Paral·lelament, hi haurà alguns núvols alts i prims que aniran
creuant el país al llarg del dia. 

Precipitacions: 
no se n'esperen. 

Temperatures: 
mínimes i màximes sense canvis. 

Visibilitat: 
serà bona en general. 

Vent: 
de matinada i a la nit, vent fluix i de direcció variable amb predo-
mini del terral fluix al litoral central i sud. La resta del dia el vent
serà de component sud, fluix amb alguns cops moderats. 

Estat del mar: 
Costa Brava:
terral fluix de matinada i a la nit. La resta de la jornada el vent
bufarà de component sud, entre xaloc i migjorn, fluix amb alguns
cops moderats.
Mar arrissada a marejol. 

Costa Central:
terral fluix de matinada i a la nit. La resta del dia hi haurà compo-
nent sud, amb predomini del xaloc, fluix amb alguns cops mode-
rats.
Mar arrissada a marejol. 

Costa Daurada:
terral fluix de matinada i a la nit. Durant la resta del dia el vent
bufarà de component sud, amb predomini del xaloc, fluix amb
alguns cops moderats.
Mar arrissada a marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�

     

VENDA I LLOGER

La Sénia. Local comercial
en cantonada de 40m2.
Molt cèntric (Avinguda
Catalunya, 1). Zona de
molt de transit de cotxes i
peatonal. Condicionat
com a despatx, amb
informàtica instal·lació
elèctrica nova, alarma, etc.
Gran oportunitat per mun-
tar qualsevol negoci. Per
visitar-lo, 661 913 588.

La Ràpita. Es lloga
Local comercial de 45
m2 i soterrani de 55 m2
situat al principal
carrer de la població,
(C/ Gorria, 26 al costat
de la Bolleria Sant
Antoni). Ideal per a
qualsevol tipus de
negoci. Es lloga en l’es-
tat actual d’obra. 647
938 168

Amposta. Edifici en ple
centre comercial a l'a-
vinguda de la Ràpita, 4.
Ideal per a qualsevol
negoci que requereixi
gran transit comercial.
A la millor zona
d'Amposta. Per visitar-
lo 661 70 73 83.

Ulldecona. Local de 35
m2 ubicat al carrer
major. Ideal per a botiga
ú oficina. 300E al mes.
977 74 33 99. 
L'Ampolla. Local de 35m2
davant club nautic, a l'edifi-
ci “nautic” sala diafana i un
bany. Oportunitat.
290Û/mes 977 74 33 99

La Sènia. Piso ideal parejas,
consta de comedor con salida
balcón, cocina independiente
equipada(lavadora, frigorífi-
co,placa y horno eléctrico)
aseo con ducha reformado,
hab.doble salida ext, hab indv,
en el centro del pueblo.
320E/mes. 661707383 
(Preguntar por Emi)..

La Ràpita. Plaça d'aparcament
amb traster en lloguer. A l'edi-
fici El Mariner, a primera línea
de mar, al davant del Club
Nàutic. Zona molt difícil d'a-
parcar a l'estiu.  670 51 65 20

Reus. Gran oportunitat
de local comercial al cen-
tre de Reus. Local en
cantonada de 168m2
diafans, amb més de 25
metres de façana. Situat
a la plaça Hercules, al
davant d’un col.legi.
Disposa de 3 places d’a-
parcament al mateix edi-
fici. 661 91 35 88

Casa en venda. La Cava,
250m2 construïts, 2 plan-
tes, 3 habitacions, menja-
dor rústic amb xemeneia,
cuina office, 1 bany, 1
terrassa ample i magat-
zem. ¡Ideal Famílies!
Interessats  661 707 383

Amposta. Local a l’a-
vinguda La Ràpita en
lloguer. Superfície 220
m2. Ideal qualsevol
tipus de negoci. Dona
a dos carrers.
610203325

Es traspassa bar-cafete-
ria a Amposta molt bona
situacio i en plena acti-
vitat economica. Causa
per canvi de residència i
per tant no poder aten-
dre. Interesats trucar:
639512494
DIVERSOS�

          

SI VOLS UN AMIC:
ADOPTA!PROGAT T'O-
FEREIX LA POSSIBILI-
TAT D'ADOPTARGATS
QUE HAN ESTAT ABAN-
DONATS.GRÀCIES PER
LA TEUA AJUDA:

TELF. 977446649/630502142

TREBALL�

   

MOTOR�

  

VOLS VENDRE Ó LLOGAR
UN PIS A LES TERRESDE
L’EBRE? POSA’T EN CON-
TACTE AMB PROFESSIO-
NALS DE TOTA  LA VIDA

PISO Perfecto

L’AMPOLLA. LOCAL
COMERCIAL UBICAT
A PRIMERA LINIA.

IDEAL PER A QUAL-
SEVOL NECOCI. EVA

647.93.81.68

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
preguntar per Susana

607 538 304.

Zona La Cava (cantonada
Quatre carreteres),
Deltebre. Gran local
comercial, ideal per ofici-
nes. Es cantoner i total-
ment acristalat, al terra hi
ha parket. Al entrar hi ha
una sala molt gran, on hi
caben 4 taules de des-
patx. A continuació i també
exterior hi ha el despatx
del director amb capacitat
de posar-hi una gran taula
de despatx i mobles auxi-
liars. També consta de
bany i un traster per guar-
dar-hi coses. El local està
completament equipat i en
una zona perfecta, prop de
bancs, locals comercials i
al centre del poble. Nomès
per 850Û al mes, no t'es-
peris més! .
Tfn. 661 70 73 83

Amposta. Passatge
Guadalajara, a la zona del
camp de futbol. Pisos a

estrenar de 2 habitacions,
menjador, cuina, bany
complert y balcó. Per

entrar a viure avui mateix.
Acabats d’alta qualitat.

Zona immillorable al costat
de col·legis, supermercats

i zona comercial. Visiti’l
sense compromís. Podem

negociar el preu.
Tel.610203325.

GRAN OPORTUNITAT.
Tarragona ciutat, casc antic.
Pis reformat a estrenar, tot
exterior de 3 habitacions (2
dobles), preciós saló-menja-
dor amb cuina americana,
bany de gresite, sostres
amb llums halògens, terra
de gres rústic, Nou a estre-
nar. Edifici rehabilitat. El
preu actual és de 169.000Û
quan fa poc era de
210.000Û. És una verdadera
oportunitat. Ideal per a estu-
diants de la URV. 
661 91 35 88

Sant Jaume d’enveja.
Casa en lloguer al centre
del poble. Davant de l’es-
glesia (C/ Major, 143).
Només 350€ al mes.

647 938 168.

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

977 74 33 99

AMPOSTA. LOCAL
EN VENDA Ó LLO-

GUER A L’AVINGUDA
LA RÀPITA. GRAN

OPORTUNITAT
661913588

Es ven cotxe NISSAN
primera, a un preu
molt baix. Interessats
preguntar per Emili
618 002 793.

La Ràpita. C/
Gorria. Local

comercial amb
soterrani i altell.

En lloguer al
millor carrer de

la població. 

647 93 81 68

SE ALQUILA LOCAL

COMERCIAL 60M2

EN DELTEBRE.

BUENA SITUACIÓN. 

650 46 84 55

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT
977 25 27 27
publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Immobiliaria Busca
autonoms amb dedica-
ció total ó parcial per

vendre pisos a les
Terres de l’Ebre.
977 24 97 00

INFERMER/A
Es busca professional
amb titulació vigent i

experiència demostrada
per a treballar a les

Terres de l’Ebre.
ImtInteresades enviar

curriculum a:
cpradera@empleoperfecto.com

www.mesfeina.com
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Certament, si tirem la
vista enrera ens trobem
amb que la Diada de
Catalunya commemora
una lluita històrica, arran
de la derrota davant
l'exèrcit de Felip V primer
rei Borbó quan l'onze de
setembre de 1714, final-
ment, Barcelona va caure
davant les seves tropes.
Després que els catalans
haguessin resistit, heroi-
cament, fins l’últim
moment. Catalunya, que
fins aleshores havia estat
una nació sobirana, va
perdre les llibertats
nacionals, les seves lleis,
la llengua, la cultura i en
definitiva la seva història.

Així, any darrera any, la
celebració de l'Onze de

Setembre es converteix
en una reivindicació de
tot allò que ens va ser
pres per la força, però
que no canvia el que som.
Per què, com va dir
Ernesto Cheguevara,
“ens podran callar la veu
però mai les idees”. I això
és la Diada, la manifesta-
ció de les idees d'un
poble, que no ha aconse-
guit callar ni les guerres
ni les imposicions. Són
molts i diversos els actes
que es duen a terme a
tota Catalunya l'Onze de
Setembre i aquí a les nos-
tres terres ebrenques
cada municipi en farà
algún. Així ens trobem
que avui dijous 10 de
setembre a Deltebre, hi
haurà una xerrada a
càrrec del Doctor en
Història, Ramon Miravall,
sota el títol
“Conseqüències de la
Guerra de Successió a
les Terres de l'Ebre”,
unes conseqüències que
van ser molt destructives
per a tota Catalunya, ja
que nosaltres havíem
donat suport als Austries
i van guanyar els
Borbons, que només
tenien una idea, imposar
la seva llei al preu que
fos. També el dia 10,

aquest cop a Tortosa, es
durà terme una marxa de

torxes des del Castell de
la Suda fins al Mercat del
Peix. Destacar també els
actes a Ulldecona dintre
del programa de les
Quinquennals on es rea-
kitzarà un itinerari carlista
”Un recorregut pel carlis-
me del S.XIX a
Ulldecona”, que permetrà
conèixer al visitant  els
fets més importants i
emblemàtics dels conflic-
tes carlistes del S.XIX. A
Roquetes es celebrarà la
Diada amb dos actes, la
inauguració del passeig
que portarà el nom del
que va ser el primer alcal-
de de Roquetes, Ramon

Bosch i Rosell i  la tradi-
cional conferència de la
Diada. Enguany, la perso-
nalitat convidada per pro-
nunciar la conferència
institucional és Jesús
Massip, exdirector de
l'Arxiu Històric comarcal
de les Terres de l'Ebre.
Però bé, tot evoluciona i
avui en dia, que dic avui
en dia, a hores d'ara en
què ens trobem? Doncs
que el temps tot ho sua-
vitza, ho dilueix, quedant
molt lluny, ni més ni
menys que 295 anys
lluny, uns fets i unes per-
sones que ho van passar
molt putes lluitant per uns

ideals. Però a hores d'ara
la Diada ha esdevingut un
“pont” (dia de festa), que
depenent de l'any cau en
divendres, com és el cas
d'enguany, i les catalanes

i catalans ens trobem
amb tres dies per davant,
i no és per vanalitzar l'as-
sumpte, però si fes una
enquesta no sé perquè

però de la mostra que
agafés estic convençuda
que un elevat nombre de
persones em parlarien de
plans lúdic-festius. És
així, senyores i senyors, i

això vol dir una cosa molt
positiva, que almenys
estem millor que fa tres-
cents anys per dir un
número redó.

La data maleïda

Però aquest article no
tractarà sobre l’atemp-
tat a les torres bessones
de Nova York sinó com a
catalana que sóc, el de-
dicaré a la Diada de Ca-
talunya. Perquè sempre
s’ha dit que el passat for-
ja a les persones i als po-
bles, i aquest dia és
històric per a Catalunya.

Sembla que l’Onze de Setembre és una data maleïda, fa 295 anys per a Catalunya i 8 per a E.E.U.U.

DIANA MAR

La Diada Nacional de Catalunya.
Cedida

La història d’Amèrica és molt jove comparada

amb la nostra. Què faran els americans demà?

Catalunya vs Nova York.
Durant les celebracions nacionals el paisatge

dels municipis es transforma amb els colors de

la senyera, en cases i balcons.

Música, festa i reivindicació

11 DE SETEMBRE, DERROTA O REAFIRMACIÓ?

                  


