
diari ebrediari
DIVENDRES 18 DE SETEMBRE DE 2009 núm. 495

C/ Estanislao Figueres, Entlo.
43002 Tarragona
Tel.: 902 35 70 70
redaccio@mesebre.cat

www.mesebre.cat

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

L’alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, demana que
els correbous s’incloguin al
Catàleg del Patrimoni
Festiu de Catalunya.

P4

L’Ajuntament de Tortosa
anunciarà en un mes i mig
els referèndums per
constituir les EMD de
Bítem i Camp-redó.

P5

Esports

La Rapitenca, líder de la
Tercera divisió.

P10

Societat

Un silur amb gana és
perillós.

P9

La llei de consultes populars continua el seu camí al Parlament, aquesta setmana experts i representants dels municipis han donat
la seva opinió sobre la futura llei. La consulta que es va fer diumenge a Arenys de Munt per part d'una entitat privada sobre la
independència de Catalunya 'es podria fer' a tot el país, sempre i quan es plantegés com una reforma de la Constitució espanyo-
la? L'única limitació d'aquesta llei, és que l'autorització de l'estat seria imprescindible?
Dimecres va ser Berga, i dijous van ser els municipis de Montblanc i Sant Antoni de Vilamajor, els pobles que seguint l'efecte d'
Arenys, i donaran suport a les celebracions de consultes populars sobre la independència. Podem traslladar aquest suport a les
Terres de l'Ebre? P3

Independència?

El Registre General desconcentrat de la Diputació a les Terres de l'Ebre, ja ha arribat a Tortosa
i quedava inaugurat aquest passat dimecres 16 de setembre, amb l'acte símbòlic en que s'ha
realitzat el registre de sortida d'una circular adreçada als ajuntaments de les quatre comarques
ebrenques, des de les dependències del Palau Climent de Tortosa. Amb la presència del
President de la Diputació Josep Poblet, de la Secretària, Pilar Sanchez Peña, del vicepresident
de la Diputació a les Terres de l'Ebre, Pere Panisello, i del president de l'Organisme Autònom
Desenvolupament Local, Joan Josep Malràs.  P9

La Diputació de Tarragona busca la igualtat al
territori, implantant el nou Registre

SI NO
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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 

Després de 5 anys de celebració institucional de la
Diada Nacional de Catalunya a les Terres de l'Ebre,
coneixent de la mà d'historiadors amb diferents pers-
pectives els fets del 1714, enguany hem volgut convi-
dar al rector de la Universitat Rovira i Virgili, Francesc
Xavier Grau, com a reconeixement institucional a l'es-
forç i a la priorització feta des de la URV per a la seva
implantació al nostre territori, que es materialitzarà
amb la posada de la primera pedra del nou edifici del
Campus universitari a Remolins, a Tortosa. Aquest és
el resultat d'un esforç col·lectiu però, sobretot, dels
dos darrers rectors: Lluís Arola, amb qui començàrem
aquesta llarga aventura i, actualment, amb Francesc X.
Grau; acompanyats des del primer dia per Azael
Fabregat, motor i referent fonamental del projecte al
territori.  El desplegament de la Universitat Rovira i
Virgili al nostre territori és un dels projectes més impor-
tants dels que estem desplegant col·lectivament a les
Terres de l'Ebre. No hi ha millor inversió que formar
adequadament als nostres joves, i formar-los aquí.
Avui són ja prop de 600 els joves que desenvolupen
els estudis universitaris a les Terres de l'Ebre, i per al
2011 esperem superar ja el miler d'estudiants. Joves
que tenen més fàcil accedir a la universitat, que no
marxen fora a estudiar, i amb els quals no correm el
risc de què segueixen la inèrcia de no retornar a les
nostres comarques. Malauradament, encara tenim un
40% menys d'universitaris que la mitjana de Catalunya,
si bé els darrers anys hem avançat molt però, aquest
continua sent un àmbit que totes les institucions hem
de prioritzar i en el qual hem de concentrar molts
esforços. La Universitat a les Terres de l'Ebre, com a
ens formador, com a motor de recerca, com a institu-
ció de transferència de coneixements a la nostra
societat i com a generador i difusor de cultura, és avui
un dels instruments més potents de construcció terri-
torial. Una construcció territorial que hem d'impulsar
amb la creació d'instruments propis, específics de les
Terres de l'Ebre. Però que, també, hem d'impulsar
aprofitant sinèrgies de forma intel·ligent i compartint
institucions amb territoris veïns, quan sols no dispo-
sem de suficient massa crítica. Així, hem de saber
sumar i compartir amb el Maestrat o el Matarranya,
com està fent la Taula del Sénia, reforçant la singular
identitat cultural de les comarques centrals dels
Països Catalans. Hem de recuperar el passat comú i
treballar els molts projectes que compartim amb les
Terres de Lleida, com el desdoblament de l'Eix de
l'Ebre, una inversió absolutament estratègica per al
nostre territori i per al conjunt del país.  L’òbviament,
hem de ser capaços d'aprofitar el potencial del Camp
de Tarragona, amb qui tantes coses hem compartit
des del 1833, i amb qui continuem una estreta relació,
especialment la part nord del nostre territori, i amb qui
compartim una posició estratègica sobre el corredor
del mediterrani. Un corredor que ha de ser la via ferro-
viària per a mercaderies del sud d'Europa: amb para-
da a l'Aldea, tal com recull el Pacte Nacional per a les
Infraestructures. Però, al mateix temps, hem de conti-
nuar treballant amb el ferm convenciment d'avançar
cap a la nostra plena realitat institucional i administra-
tiva. Un procés que va desencadenar-se en la nostra
lluita territorial contra el transvasament de l'Ebre i que,
digui el que digui el Tribunal Constitucional des de
Madrid, hem de culminar el 2011 amb la constitució

de la Vegueria de l'Ebre, tot i que no està sent un camí
fàcil. De fet, apareixen entrebancs molt importants
derivats de la legislació estatal, encara que espero i
confio superarem amb èxit els propers mesos.  Des
del Govern de Catalunya estem treballant amb la ferma
voluntat d'aprovar, durant la tardor, una Llei de vegue-
ries per donar sortida exclusivament a la nostra reivin-
dicació territorial. Un nou salt històric amb la supera-
ció del marc provincial espanyol, reconeixent la realitat
territorial pròpia de Catalunya, que mai hauríem d'ha-
ver perdut.  Universitat i Vegueria: dues institucions
que ens van prendre fa 300 anys. Dos projectes
essencials de la construcció de les Terres de l'Ebre,
més necessària que mai en el greu context de crisi
econòmica en què estem immersos i que està afec-
tant de forma important sectors fonamentals de la
nostra economia i de la nostra societat, com la page-
sia i la pesca, la química, el moble, l'automòbil, el
comerç... El darrer ha estat un any difícil per al conjunt
de les Terres de l'Ebre i de Catalunya.  Avui però, ens
cal transmetre optimisme en el futur i confiança en què
sortirem endavant, demostrant una vegada més les
nostres principals qualitats individuals i col·lectives,
combinant força i sacrifici, amb exigència i rigor alho-
ra. Després d'aquesta crisi, les Terres de l'Ebre no
podem tornar a caure en l'error de fonamentar el crei-
xement de la nostra economia en la construcció. Ens
calen noves apostes des del conjunt de la societat.
Ens cal arriscar i explorar noves estratègies. Hem de
ser un territori dinàmic i amb les idees clares, defen-
sant allò que volem ser des de la màxima unitat.
Processos que només poden ser positius, perquè ens
fem sentir, perquè existim, perquè agafem cultura del
projecte, del consens i de la unitat. Negatiu és per-
dre'ns en discrepàncies internes i no sortir a jugar el
partit. No defensar els nostres interessos territorials
equival a claudicar davant dels grans centres de poder
polítics i econòmics. Una vegada superades les fites
de la Universitat i la Vegueria hem de fixar-nos nous
objectius en el procés de construcció territorial: acon-
seguir esdevenir circumscripció electoral, assolir la
unitat cameral de tot el territori o la declaració de la
Reserva de la Biosfera per la UNESCO. Un segell de
gran prestigi internacional que pot reforçar el nostre
posicionament en els mercats turístic, agrícola i de la
indústria alimentària. Un projecte que ens pot ajudar a
què fem les coses millor al nostre territori, de forma
més participativa i, perquè no, pot ser també, un parai-
gua decisiu per a futurs intents d'agressió al nostre
Riu. Declaració que ha de ser compatible, o no serà,
amb la clara voluntat d'industrialització del nostre terri-
tori i amb les noves infraestructures que necessitem.
Apostes que des del Govern defensarem amb ferme-
sa, sense dubtes, i que hem de fer compatibles en el
marc del nou Pla territorial de les Terres de l'Ebre, i el
paradigma d'una societat respectuosa amb un dels
nostres principals valors: el nostre paisatge. Us convi-
do a tots a què arrisquem, a què explorem col·lectiva-
ment nous reptes en la línia d'un desenvolupament
econòmic -sostenible i ambiciós-. Voldria valorar la
transcendència de la nova dessaladora del Prat, i la
futura construcció de la dessaladora de Cunit. Amb
aquestes dues noves infraestructures la Generalitat
inverteix al riu Ebre. El Govern invertim per descartar
definitivament els transvasaments, en el marc del nos-

Acte Institucional de la Diada Nacional de Catalunya

Opinió

Durant la campanya de les
passades eleccions euro-
pees, Ramon Tremosa
explicava, molt pedagògi-
cament, la importància de
l'eix ferroviari del medite-
rrani. “Sense l'eix ferroviari,
les Terres de l'Ebre no
podran desplegar tot el seu
potencial econòmic”, deia.
Quan denunciàvem que el
PSC - PSOE no apostava,
no aposta per Terres de
l'Ebre, se'ns desmentia i
desqualificava. Avui, els
diputats europeus del
PSOE aposten per poten-
ciar l'eix ferroviari de mer-
caderies que passa per
Terol, l'eix del Pirineu
Central, en detriment del
l'Eix Mediterrani, i per tant,
de les Terres de l'Ebre. Ara
fa pocs dies s'anunciava el
pacte per les infraestructu-
res per part del govern
català. El pacte conté no
només les infraestructures
que corresponen fer al
govern, també fa referència
a aquelles que  són respon-
sabilitat de l'Estat, i com
no, la necessària coordina-
ció entre administracions.
Hem vist l'actitud del
govern vers l' A-68.
L'ambigüitat de la seva
acció i reivindicació han
estat decisives perquè la
sortida de l' A-68 sigui per
Vinaròs.  Una vegada més,
el PSC - PSOE, amb ell el
tripartit, ERC i ICV, no apos-
ten per Terres de l'Ebre. A
la proposta de pacte de
infraestructures l'ambigüi-
tat i la inconcreció són
reveladores. Un cop baix. 
Res és casual: El transport
de mercaderies, la conne-
xió ferroviària i per carrete-
ra és un element decisiu en
la competitivitat i el futur
econòmic de les nostres
comarques. L'aposta per
un corredor Aragonès és
una aposta ideològica i
estratègica molt lligada
als interessos i equilibris
del PSOE. Amb la complici-
tat del PSC i els seus aliats,
estratègicament, econòmi-
cament, guanya Aragó, per-
den Terres de l'Ebre.
Ni el port dels Alfacs, ni els

polígons industrials com el
Catalunya Sud, ni ofertes
industrials consolidades
com la del moble (contra
l'opinió d'alguns), ni l'oferta
turística podran desplegar
tot el seu potencial sense
el corredor del mediterrani,
i molt menys, contra el
corredor del mediterrani. El
transport de mercaderies
és rendible si es garanteix
un cost baix per un volum
alt, els viatgers arriben si
es garanteix un temps rao-
nable amb una alta capaci-
tat. Les nostres mercade-
ries, la nostra oferta
seguirà sortint pel corredor
del mediterrani, però
aquest serà una connexió
de segona classe i menys
competitiva. La connexió
alternativa afavorirà  la
competitivitat d'altres, en
detriment nostre. Es poten-
cien els ports d'Algesires i
València, es potencia un
determinat tipus de turis-
me, Vinaròs i Castelló. Es
reforçaran les comunica-
cions pel centre, Madrid,
Terol, i d'aquí  Pirineu
Central, Irún, Europa.  En
detriment de l'Eix
Mediterrani, en detriment
d'un Llevant potencialment
fort, en detriment de la cruï-
lla de Terres de l'Ebre, en
detriment de l'opció medi-
terrània i catalana.  
Cap sorpresa, tant els exe-
cutius del PP com els del
PSOE havien apostat con-
tra l'opció catalana, el que
preocupa ara és  a què ens
aboca el govern català?
Preocupa que gent del terri-
tori cregui que una opció
veïna a  la curta  pot suplir
una opció pròpia. Preocupa
a què juga l'IDECE? Per fer
aquest paper millor dissol-
dre'l . Ramon Tremosa i
altres economistes de pres-
tigi, com Germà Bel, consi-
deren “inadequada”,  “patè-
tica i ridícula” l'opció defen-
sada pels eurodiputats
socialistes. Nosaltres con-
siderem irresponsable l'ac-
titud dels dirigents al terri-
tori del govern català per-
duts, en plena crisi, en  dis-
cussions estèrils, oblidant
que la gran aposta, la gran
batalla avui són les infraes-
tructures. Sense infraes-
tructures no hi ha futur i
sense futur ni hi ha territori.

Francesc Sancho Serena
Diputat de CiU al Parlament
i Alcalde de l'Ampolla. 

Sense infraestructures no 
hi ha futur

Opinió

Arenys de Munt passarà a la història pel seu
acte de valentia, al plantar cara a tots els
estaments politics i jurídics, i promocionar

una con-
sulta a la
poblac ió
per un
tema tant
d e l i c a t
com és la
i n d e -
p e n d è n -
cia. 
El que no

preveien els d'Arenys és que la seva iniciativa

es convertiria en un revulsiu que ha despertat
a molts municipis liderats per simpatitzants
per la causa. 
Bé és cert que la consulta queda lluny del dret
a decidir reclamat per molts catalans, però al
menys el dret a preguntar, ara per ara, enca-
ra es pot exercitar.
Ara és el moment de veure quins seran els
municipis de les nostres terres amb la sufi-
cient valentia com per a recolzar la consulta,
que com tothom sap l'ha de promocionar una
entitat aliena a l'administració. 
Esperem impacients les primeres reaccions
fermes de les Terres de l'Ebre, que amb tota
seguretat no trigaran en aparèixer. 

Bé, és cert que la consulta queda
lluny del dret a decidir reclamat
per molts catalans, però al
menys el dret a preguntar, ara
per ara, encara es pot exercitar.

Editorial

Dret a consultar 

tre compromís amb la nova cultu-
ra de l'aigua. I acabo recordant als
5 bombers que van morir a l'incen-
di dels Ports el passat dia 21 de
juliol. 5 morts en ple acte de ser-
vei al nostre territori, a la nostra
nació: David Duaigües, Jordi Moré,
Ramon Espinet, Jaume Arpa i Pau
Costa. Visca Catalunya!!
Lluís Salvadó
Delegat del Govern a les TE. 
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Dani Andreu, Gervasi Aspa,
Ferran Bel, Manel Ferré,
Álvaro Gisbert, Andreu
Martí, Carme Pellejà, Paco
Sancho... El referèndum
sobre la independència
d’Arenys de Munt
(Maresme) ha estat pràcti-
cament recolzat, en la seva
totalitat, majoritàriament,
per alcaldes de les nostres
terres, de les Terres de
l’Ebre. Si parlem de colors,
els partits CiU i ERC són els
que més han sortit en la
seva defensa. Si parlem de
xifres, un total de 25 alcal-
des i més de 170 regidors
de la demarcació han
donat suport al manifest, i
animen a que els seus pro-

pis municipis duguin a
terme iniciatives d’aques-
tes característiques. Si par-
lem de contradiccions...
mentre els d’Esquerra
Republicana demanen que
s’extengui l’exemple, des
de el PSC es veu un des-
propòsit o el PP que ho uti-
litza com una arma contra
el Govern. En la web dels
promotors del «dret a deci-
dir» (decidim.cat) consten
com a promotors del mani-
fest dos alcaldes d´aquí: el
de Tortosa, Ferran Bel, i
l’Ampolla, Francesc
Sancho. Promotors dels

quals tenim les seves
declaracions. Què es
pensa realment? Aquest
últim ha comentat aquesta
setmana al programa
magazine de Canal Te,
«Dixa´m vore», que el dret
a decidir és un dret
democràtic irrenunciable,
«una altra cosa és que ens
vulguin negar que som una
nació. La consulta d’Arenys
és simplement l’exercici
cívic  i ben fet d’ un dret. El
problema radica en negar
aquest dret. Els consistoris
i la gent es preocupen més
del dia a dia, de gestionar

la crisi econòmica, però no
és contradictori amb impul-
sar consultes» A la capital
del Baix Ebre s’ intentarà
que no es porti a terme un
referèndum com el
d’Arenys. Circ mediàtic,
fals debat, i cortina de fum
del PSOE i el PP...aquests
són alguns dels qualifica-
tius que l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, ha uti-
litzat per descriure la situa-
ció. «Mentre es parlava del
referèndum i de la manifes-
tació de la Falange, no es
parlava de la crisi ni de l’a-
tur ni de la sentència del

Tribunal Constitucional
sobre l’Estatut. No entenc
ara que la prioritat del
Govern sigui aquesta»
També l’ alcalde de
l’Ametlla de Mar, Andreu
Martí, s’ha pronunciat al
respecte, el qual ha defen-
sat les consultes populars
com una manera única i
molt vàlida d’aproximar-se
a la ciutadania, «caldria que
cada institució en fes un
parell cada mandat». Més
opinions al respecte, i del
mateix partit, CiU, trobem l’
alcalde d’Amposta, Manel
Ferré. No amb les mateixes
paraules, però sí ha coinci-
dit amb el nucli del que
consideren és la qüestió
important.  Ferré afirma
que la polèmica és artifi-
cial, i feta per desviar l’a-
tenció de temes tan impor-
tants com són el debat
Constitucional sobre
l’Estatut, «en un Ajuntament
hi ha diverses opinions polí-
tiques, i seria convenient
arribar a un consens entre
totes les forces». MésEbre
s’ha posat en contacte
amb l’alcalde socialista de
Sant Carles de la Ràpita,
Miquel Alonso, per conèi-
xer la seva opinió des de el
partit que representa.
Alonso està totalment a
favor del dret a decidir, un
dret de tothom, però no
d’enganyar ni confondre a
la gent. «Ser lliures és una
cosa. Posar l’independen-
tisme al mig n’ és una altra.
S’estan creant falses

il.lusions a la ciutadania,
perquè legalment, constitu-
cionalment aquest procès
no pot tenir un final real».
L’alcalde socialista ha bus-
cat el perquè d’aquesta
qüestió i la resposta és que
estem parlant d’una arma
dels partits més sobiranis-
tes per no combatre altres
problemes tant importants
que hi han ara, sobre la
taula, com poden ser la
crisi o l’atur. «L’Ajuntament
de la Ràpita recolzarà el
referèndum popular el dia
que la consulta tingui un
valor legal real, mentres-
tant, es votarà en contra.
Estem molt lluny encara de
fer la revolució amb els
mossos i la metralleta per
conseguir la independència
de Catalunya».  Consultem
també fonts d’ERC i això és
el que ens diuen, «és legal
o no és legal a efectes de
les lleis espanyoles votar
l’Autodeterminació catala-
na? A efectes de la gent
que ens sentim catalans,
sí, sens dubte, seria
absurd negar l’evidència
que ens sentim legalment
catalans. Per això cele-
brem iniciatives com
aquesta, i esperem des de
el partit, que pugui ser la
porta que obri a molts
municipis a recolzar-la, i a
portar-ne a terme de sem-
blants. La primera de mol-
tes més». Concluim...sí
però no? que cadascú
extregui les seves pròpies
conclusions...

«El dret a decidir»

Alguns alcaldes defen-
sen el mecanisme dels
referèndums al món lo-
cal i es mostren dispo-
sats a donar suport a
iniciatives com la d’A-
renys. D’altra banda, el
delegat del Govern es-
tatal a Catalunya, Joan
Rangel, ha assegurat
que l’Estat actuarà con-
tra la celebració de la
consulta amb qualsevol
ajuntament que s’atre-
veixi a fer un referèn-
dum similar.

25 alcaldes i més de 170 regidors de la demarcació de Tarragona i Terres de l’Ebre a favor del referèndum d’Arenys

És una prioritat ara impulsar consultes independentistes amb problemes més greus sobre la taula?

TG

El referèndum d’Arenys de Munt ha creat la polèmica.

xx
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Enguany s'han dut a terme
5 tallers d'interpretació
teatral, ball de jota, jota
cantada, d'indumentària
tradicional i de construc-
ció de rafals tradicionals i
que serviran per millorar
l'ambientació de la Festa
de la Sega. El diumenge
es podrà veure al recinte

de la festa una mostra
dels rafals tradicionals
que han construït els alum-
nes del taller amb vegeta-
ció autòctona. També
durant tot el dia es mos-
trarà la vestimenta
tradicional de la població
gràcies als vestits de
pagès confeccionats l'any
passat per les alumnes del
Taller d'Indumentària
Tradicional i que enguany
han confeccionat el ves-
tuari per als actors del
taller d'interpretació que
representaran el sainet La
Colla de Segadors, basat
en escenes quotidianes i
anècdotes que tenien lloc
a l'arrossar. Durant la
Festa de la Sega i
acompanyats de Quico el
Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries, els alumnes del
Taller de Ball de Jota, en el
que han participat 36
balladors, faran una
demostració dels passos i

mudances de la jota de
Deltebre. Finalment, els
alumnes del Taller de Jota
Cantada participaran al
Concurs de Cant de Jota
Improvisada. Tallers per a
la Festa, és un programa
del Departament de

Cultura i Mitjans de
comunicació i el Centre de
Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional
Catalana, i que compta
amb la coordinació de
l'Institut Ramon Muntaner.
A Deltebre es va posar en

marxa l'any 2008 amb
l'objectiu d'ampliar i millo-
rar les Festes Tradicionals
de l'Arròs i en total s'han
dut a terme 7 tallers.
La Festa de la Sega
Pel que fa a la Festa de la
Sega, com ja és tradicio-
nal començarà a les 10
del matí amb el quart
Tomb de la Sega que reco-
rrerà els principals carrers
de la població fins al recin-
te de la festa, les
Barraques de Salvador. A
partir de les 11 del matí
començarà la sega, a
càrrec dels segadors
experimentats i a conti-
nuació es permetrà la par-
ticipació del visitants que
així ho desitgen. La
festa continuarà amb l'ac-
tuació dels Quicos i una
demostració de ball de la
jota local. A 14 hores es
farà el dinar popular on es
serviran plats típics del
Delta.

Escenes quotidianes i anècdotes... la Festa
de la Sega de l’Arròs a Deltebre

El projecte de Tallers
per a la Festa que es
va posar en marxa
l’any passat a Deltebre
per millorar i ampliar
les Festes Tradicionals
de l’Arròs culminarà
aquest diumenge, 20
de setembre, amb la
celebració de la Festa
de la Sega.

A partir de les 11 hores del matí començarà l’activitat a càrrec dels segadors experimentals

REDACCIÓ

Preparatius de la Festa de la Sega de l’Arròs.
Cedida

L'alcalde de Deltebre
Gervasi Aspa, ha dema-
nat que els correbous
que es fan a Deltebre i a

altres llocs de les Terres
de l'Ebre siguin recone-
guts com a Festa
Tradicional d'Interès
Nacional i s'incloguin al
Catàleg del Patrimoni
Festiu de Catalunya.
Aspa considera que els
correbous 'es mereixen

aquest reconeixement'
per la 'llarga tradició' que
tenen aquests especta-
cles a les comarques
ebrenques i perquè 'són
una part fonamental de la
manera d'entendre i viure
la festa' en aquest terri-
tori. 

L'alcalde republicà ha
destacat que els corre-
bous són 'un element d'u-
nió i d'identitat' a

Deltebre i a les Terres de
l'Ebre i ha ressaltat la
importància d'aconseguir
aquest reconeixement.

Els bous ebrencs, Festa
Tradicional d’Interès Nacional
Gervasi Aspa: «es mereixen aquest reconeixement per la llarga trajectòria»

REDACCIÓ

L'inventari d'oliveres
mil.lenàries, elaborat per
la Mancomunitat de la
Taula del Sénia, ha comp-
tabilitzat un total de
4.080 exemplars monu-
mentals en els diversos
municipis de Catalunya,
el País Valencià i l'Aragó
que formen part de l'ens.
Més de tres quartes
parts d'aquestes oliveres
se situen als termes
municipals d'Ulldecona,
Canet lo Roig i la Jana.
sostenibles. L'ens preveu
rebre una subvenció
estatal de més d'1 MEUR
per a diversos projectes
en aquesta línia.

Territori
d’oliveres

mil.lenàries

Joaquim Ricart Baubí,
una persona molt vincula-
da al món del futbol, que
fou empleat de banca, i
sense militància política,
serà el nou Defensor de
la Ciutadania a Tortosa i
prestarà el servei a la pri-
mera planta de
l'Ajuntament a partir del
proper mes de novem-
bre. Entre les tasques
que tindrà el Defensor
figura atendre qualsevol
queixa o consulta relacio-
nada amb l'administra-
ció, essencialment la
municipal, i proposar
fòmules de conciliació
per resoldre queixes,
entre d’altres.

Defensor del
ciutadà
tortosí
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Aquesta setmana s’ha reu-
nit la comissió mixta de
Jesús i la de Bítem i la set-
mana vinent ho farà la de
Campredó. En el cas de
l'EMD de Jesús, la comis-
sió es reuneix per donar el
vist-i-plau a la fòrmula de
finançament que s'ha dis-
senyat per a totes les
EMD. "És una bona pro-
posta per a les EMD i per

a l'Ajuntament. Quan les
coses vagin bé aniran bé
per a tothom i quan ens
toqui estrényer-nos el cin-
turó, doncs tots en serem
corresponsables", ha
explicat l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, qui
s'ha mostrat convençut
que d'aquesta manera
"podrem resoldre definiti-
vament l'encaix dels
pobles amb el municipi
d'una manera profitosa, tal
com ho ha estat Jesús".
Una vegada aprovats defi-
nitivament els convenis,
en els propers dies es farà
el mateix a les correspo-
nents comissions informa-
tives de l'Ajuntament. A
finals de setembre és pre-
vista la celebració d'un Ple
per renovar el conveni de
Jesús i aprovar els de
Bítem i Campredó.
Simultàniament a l'exposi-
ció pública dels convenis,
l'Ajuntament iniciarà el pro-
cés de consulta popular
als dos pobles, que podria
celebrar-se a finals del

mes d'octubre o en els pri-
mers dies de novembre.
L'alcalde de Tortosa ha
volgut precisar que tot i
que aquests referèndums
no són vinculants, "el nos-
tre compromís és que ho
siguin i que Bítem i
Campredó siguin EMD si
els seus ciutadans ho

volen". L’ Alcalde pedaní
de Campredó, Joan
Sanahuja, ha afirmat estar
molt satisfet amb el trans-
curs dels esdeveniments,
«És el que desitjàvem i
esperàvem. Potser el
procès està sent una mica
més llarg del que ens
agradaria però ja se saps

que tots aquests tràmits
poden arribar a ser molt
lents. S’ha intentat buscar
una fòrmula que ens anès
bé a tots, una solució
satisfactòria per totes les
parts, i creiem que s’ha
aconseguit». Sanahuja ha
dit que no té coneixement
de veus contràries.

Bítem i Camp-redó

El procès que ha de
conduir a la constitució
de dues noves entitats
municipals descentra-
litzades, Bítem i Cam-
predó, és a punt de
concloure abans de la
celebració d’una con-
sulta popular per re-
frendar l’acord i enviar
la proposta a la Gene-
ralitat.

A un pas de ser constituïdes definitivament EMDS

REDACCIÖ

La Plaça de l’esglèsia de Bítem.
CEDIDA

Aquesta nit de divendres
es celebra la 14a edició
del Rock&Riu de
Deltebre, que enguany
s'ha ampliat amb nous
continguts i
activitats per a joves. A
les 20 hores es farà el
primer concurs de bicis
tunning, a les 21 hores
un sopar per joves al
Parc de Riu (gratuït i amb
reserva prèvia), i a partir
de les 23 hores
començarà el Rock&Riu
amb la participació dels
grups de música locals:
Sweet Dabura, Sunics,
Alania, Crator,
Saltimbankys, Juno i Shit
Frog. 

14a Edició del

Rock&Riu de

Deltebre

El Centre Picasso pre-
senta l’exposició
“Picasso: amics catalans
de joventut”, una mostra
que reunirà, des del 20
de setembre i fins al 15
de novembre, més d'una
vintena de retrats origi-
nals que el pintor va fer a
alguns dels seus amics
catalans i, principalment,
a un dels seus millors
amics, Manuel Pallarès,
natural d'Horta de Sant
Joan.  Les obres d'aques-
ta mostra, pertanyen tant
a col·leccions públiques
com privades i s'exposa-
ran a Horta amb la
col·laboració del Museu
Picasso de Barcelona.

Exposició de retrats
inèdits a Horta de

Sant Joan

L'Ajuntament de Tortosa
ha fet l'aprovació inicial
en sessió plenària de l'ex-
pedient de constitució de

la societat Tortosa
Innova, S.L., que ha de
gestionar el primer viver
d'empreses de la ciutat.
Aquesta societat haurà de
tutelar les obres de cons-
trucció del nou equipa-
ment, que serà una reali-
tat durant l'any 2010. El

viver es construirà en uns
terrenys de propietat
municipal al barri de
Ferreries que havien aco-
llit anteriorment l'empre-
sa Industrias Fabra i la
seu de la Universitat
Internacional de
Catalunya. 

L'espai ocupa 11.313
metres quadrats i el pro-
jecte preveu una interven-
ció integral a l'edifici exis-
tent per destinar-lo a ofici-
nes i la construcció d'un
edifici de nova planta per
a tallers. 
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha avançat
que el projecte compta
amb subvencions del
Fons Feder i de la
Diputació de Tarragona i
que s'està pendent de la
que pugui arribar amb
càrrec al PUOSC. 
Pel que fa a l'objecte

social de Tortosa Innova,
l'alcalde ha precisat que
s'emmarca en l'àmbit de
la Promoció Econòmica i
que és molt ampli. 
Un dels objectius que es
marca la nova societat és
que tota la formació de
l'Ajuntament de Tortosa
pugui impartir-se a través
de Tortosa Innova. 
El regidor de Promoció
Econòmica, Ricard Forés,
ha recordat que la crea-
ció del viver és una priori-
tat de l'equip de govern
explicitada en el Pla
d'Actuació Municipal.

En marxa la creació del viver
d’empreses de Tortosa

Es construirà en uns terrenys de propietat municipal a Ferreries

REDACCIÓ

www.mesebre.cat
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Aquest programa és per a
la coordinació, cooperació
i cololaboració en matèria
dels serveis socials i pro-
grames de benestar
social. L'import total que
lliurarà el Departament per
a la prestació dels serveis
socials a la comarca del
Baix Ebre és
d'1.530.420,45 euros,
que representa un incre-

ment de més del 10% res-
pecte la dotació del 2008
(1.387.280,64 euros). 
Segons ha explicat el
director dels serveis terri-
torials del Departament
d'Acció Social i Ciutadania
a les Terres de l'Ebre,

Adam Tomàs, “bona part
d'aquest increment s'expli-
ca per la incorporació al
contracte programa del
Baix Ebre del servei
d'Integració Familiar, amb
una dotació de
186.031,23 euros”.

Tomàs ha afegit que l'ob-
jectiu del contracte pro-
grama és “establir els
eixos estratègics, les
accions concretes i el nou
sistema de finançament
per aconseguir una millor
eficiència i eficàcia en la

gestió dels serveis socials
a la comarca del Baix
Ebre”. Per la seva part, el
president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Dani Andreu, ha destacat
“l'important augment que
registren les ajudes del
Departament destinades a
finançar els serveis
socials bàsics dels ajunta-
ments ja que aquest ser-
veis són els que han notat
més directament l'impacte
de la crisi perquè actuen
com la primera finestra a
la qual s'adreça la ciutada-
nia que es troba amb difi-
cultats”. Segons Dani
Andreu, “en el cas de la
comarca del Baix Ebre, el
Departament d'Acció
Social i Ciutadania destina
629.897,02 euros als ser-
veis socials bàsics”.
També s´ha destacat la
dotació de 391.449 euros
per als Equips d'atenció a
la infància i a l'adolescèn-
cia.

1.530.420,45 euros per programes
socials al Baix Ebre

El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Dani Andreu, i el director
dels serveis territorials
del Departament d’Acció
Social i Ciutadania,
Adam Tomàs, han signat
el nou Protocol Addicio-
nal al Contracte Progra-
ma del 2009.

Aquesta xifra representa un increment de més del 10% respecte la dotació del 2008

REDACCIÓ

Imatge de la firma del conveni a la seu del Consell Comarcal del Baix Ebre.
Cedida

Unió de Pagesos ha
aconsellat al sector
arrossaire fer-se soci de
les cooperatives com a
mesura per lluitar contra
les pràctiques abusives
dels industrials. Aquests
es neguen a especificar
el preu al qual compraran
l'arròs en el moment en
què els pagesos els lliu-
ren la collita. 
Del volum total de la pro-
ducció d'arròs al Delta
de l'Ebre, 120 milions de
quilos, 80 són de les
cooperatives, mentre
que els productors venen
els 40 milions restants
als industrials. 

En lluita contra
contra els
industrials

La televisió que conei-
xem de tota la vida sem-
bla ser que té els dies
comptats. Si més no, al
nostre territori. Si no tro-
bem canvis d’última
hora, la Generalitat està
treballant en un calendari
de l’apagada analògica
que preveu que els repe-
tidors que cobreixen la
nostra zona deixarien de
donar servei el proper 31
de desembre, avançant-
se tres mesos a l’adéu
definitiu a tot Catalunya i
a tot l’Estat, previst per
l’abril del 2010. El CAC
assegura que la cobertu-
ra serà millor.

Compte enrera
per l’apagada

analògica
ebrenca

El Govern de la
Generalitat invertirà fins
a 5 MEUR en la restaura-
ció de la zona afectada
per l'incendi d'Horta de
Sant Joan  que, recor-
dem, el passat mes de

juliol va acabar amb la
vida de cinc bombers i
va cremar un total de
1.140 hectàrees. La
major part de la inversió
(4,2 MEUR) serà per l'ac-
tuació en la zona forestal
afectada, 900 hectàre-
es, on es procedirà a
l'estabilització de pen-
dents i a la regeneració i
recuperació d'espais;

així mateix l'ACA ja està
invertint 200.000 euros
més en la neteja i restau-
ració de l'entorn del riu
Canaletes. A més,
Interior també recons-
truirà una de les basses
privades més utilitzades
durant les tasques d'ex-
tinció, i Agricultura desti-
narà ajuts pels 125 pro-
pietaris amb conreus

afectats. D’altra banda,
el president de CiU,
Artur Mas, ha explicat
aquest dimecres que el
grup convergent al
Parlament ha fet una
bateria de preguntes al
Govern perquè 'es cone-
gui tota la veritat del que
va passar' en l'incendi.
Segons Artur Mas, a
més de conèixer els

detalls del succeït, la
intenció d'aquestes pre-
guntes és 'que en el
futur no es torni a pro-
duir un cas com aquest'.
El president de CiU ha
fet aquestes declara-
cions durant la reunió
extraordinària que el
grup parlamentari ha
celebrat a Horta de Sant
Joan.

5 MEUR per Horta de Sant Joan
Partida pressupostària per restaurar la zona afectada per l’incendi el passat mes de juliol

REDACCIÓ

www.mesebre.cat
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Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Amposta
Programa de cursos, tallers i jornades

Setembre
Jornada informativa sobre 
el curs avançat en gestió de 
Pimes.
Dimecres 30 setembre
Hora: 18.00h
GRATUÏT

Xerrada sobre màrqueting i
responsabilitat social
empresarial.
Dijous 29 i divendres 30 d’octubre
Horari: 15:00h a 17:00h
Adreçat al teixit empresarial de comerç 
i serveis.
GRATUÏT

Octubre
Curs de creació d’empreses.
Dimarts 6 d’octubre (18 hores)
Horari: 16:00h a 19:00h
Adreçat a personal aturat i/o interessat 
en muntar un negoci.
GRATUÏT

Taller d’habilitats emprenedo-
res i generació d’idees.
Dimecres 14 d’octubre
Hora: 18:00h
Adreçat a personal aturat i/o interessat 
en muntar un negoci.
GRATUÏT

Curs Gestió del temps:
conciliació vida familiar i vida 
laboral.
14, 16 i 21, 23 d’octubre (16 hores)
Horari: 10:00h a 14:00h
Adreçat al teixit empresarial de comerç 
i serveis.
GRATUÏT

Novembre
Sessió informativa “Finança-
ment per a emprenedors”.
Dimecres 4 de novembre
Horari: 18:00h
Adreçat a personal aturat i/o interessat 
en muntar un negoci.
GRATUÏT

Curs avançat en gestió
de Pimes.
Divendres 20 de novembre (120 hores)
Horari: 16:00h a 20:30h
Adreçat al teixit empresarial de comerç 
i serveis.
DE PAGAMENT (una part subvencionat)

Tots els cursos i tallers tindran lloc a 
l’edifici del Casal d’Amposta.
Si esteu interessats en assistir-hi podeu 
fer la inscripció trucant al 977 702 306
Mes informació a:
www.ampostapromocio.cat
L’organització es reserva el dret a fer 
canvis de dates i horaris.

Organitza: Col·labora:
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Un any més, la Delegació
Territorial del Govern de la
Generalitat  va programar
l'acte institucional de la
Diada Nacional de
Catalunya a les Terres de
l'Ebre aquest passat
dijous 10 de setembre.
En aquesta ocasió, la
implantació definitiva de la
Universitat Rovira i Virgili a
les comarques ebren-
ques, amb l'inici de la
construcció del nou
Campus de l'Ebre a
Remolins (Tortosa) el pro-
per mes d'octubre, va

centrar l'acte que va
comptar amb la conferèn-
cia “Coneixement, territori
i país” del rector de la
URV, Francesc Grau i
Vidal. A més a més,
enguany la celebració de
l'acte va recuperar un
anterior escenari, els
Reials Col·legis (c/ St.
Domènec) de Tortosa, ja
que el lloc dels darrers

anys, la Plaça dels Dolors
al costat mateix del Palau
Abària - seu de la
Delegació del Govern, es
troba en obres. L'obertura
de l'acte, que va donar
inici a les 19.00 hores, va
anar a càrrec del delegat
del Govern a les Terres de
l'Ebre, Lluís Salvadó, que
destacava la importància
per al territori d'aquesta

inversió de la Generalitat,
com a potencial humà i
econòmic de les nostres
comarques. Posterior, a la
conferència del rector de
la URV, el Quartet de
Corda EUTERPE va oferir
un concert amb peces de
Bach, Mozart i d'altres
cançons tradicionals cata-
lanes, i tancava l'acte
amb l'Himne Nacional de

Catalunya, Els Segadors.
També la Federació de
l'Ebre d'Esquerra a Santa
Bàrbara va organitzar un
seguit d’actes per com-
memorar la Diada. Així al
Centre Cultural del munici-
pi es va fer un sopar amb
un centenar de militants i
simpatitzants del partit i
després la Federació va
organitzar un concert gra-
tuït amb els grups de
música Pepet i Marieta i
Sound Storm, que va
comptar amb la presència
d'uns centenars de perso-
nes. Altres llocs van tenir
les seves jornades; l’
Ajuntament de Deltebre,
per exemple, va gaudir de
les seves pròpies celebra-
cions. 
L'acte va comptar amb el
ball dels gegants de
Deltebre, Roc i Assumpció
acompanyats per la Colla
Jove de Dolçainers de
Tortosa. També van
actuar l'Associació
Musical Sol del Delta i la
Societat Musical Espiga
d'Or i la Colla Sardanista
de Deltebre. Tot l’Ebre
gaudint de la Festa
Catalana.

La Diada Nacional de Catalunya vista
des de les Terres de l’Ebre

Divendres passat, 11
de setembre, Catalun-
ya va viure la seva Dia-
da Nacional. Institu-
cions i municipis de les
Terres de l’Ebre van or-
ganitzar la jornada
amb un ambient festiu i
participatiu per cele-
brar aquesta data sen-
yalada.

El nou campus universitari del territori va ser l’eix central de la jornada

Sopars populars, balls, gegants...tot un seguit d’activitats per viure la Festa Catalana al territori ebrenc

REDACCIÓ

Acte de la Diada de Catalunya als Reials Col.legis de Tortosa
Cedida

El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, s'ha reunit aques-
ta sermana amb els repre-
sentants del sindicat Unió
de Pagesos, JARC, URO-
PAC, ASAJA i cooperatives
agrícoles per tal de conèi-
xer de primera mà les
inquietuds del sector.
Unes preocupacions que
feien paleses el passat

dissabte, 5 de setembre,
en una manifestació en
què participaren uns cen-
tenars de pagesos i més
de 140 tractors pels
carrers de Tortosa. 
El sector reivindica preus
justos i dignes per als pro-
ductes agraris. En aquest

sentit, els representants
del sindicat agrari han fet
arribar al delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre la necessitat d'obrir
un debat al Parlament de
Catalunya. Per la seva
part, Salvadó ha manifes-
tat el seu suport al sector

i “comparteixo la seva pre-
ocupació per les dificul-
tats que estan patint en
aquests moments, sobre-
tot, tenint en compte la
importància econòmica,

social i territorial de la
pagesia a les Terres de
l'Ebre i el pes específic de
l'agroindústria, com a pri-
mer sector de la nostra
indústria”.

El sector agrari expressa el seu
malestar 

Davant la caiguda dels preus. Reunió amb el delegat del Govern a TE

REDACCIÓ

El Govern  està elaborant
l'informe tècnic necessa-
ri per sol·licitar a la Unió
Europea (UE) que perme-
ti dessecar al mes de
novembre, tres mesos
abans del que es tenia
previst, un total de 500
hectàrees d'arrossars
del Delta de l'Ebre, com
una de les mesures per
combatre la nova plaga
del caragol poma. Les
diverses mesures agro-
ambientals europees fan
que els arrossars hagin
d'estar inundats fins el
proper 31 de gener de
l’any vinent però el
Govern demanarà la
mesura d’ avançar tres
mesos el procès de  des-
secació en arrossars prò-
xims a l'ermita de l'Aldea
(Baix Ebre) i als desguas-
sos del Capítol i de
Barques, principals focus
on s'ha trobat la plaga
del caragol poma.

Noves mesures per
combatre el 
cargol poma

L'equip de rescat de la
Fundació per a la
Conservació i
Recuperació d'Animals
Marins (CRAM) ha recupe-
rat i retornat al mar un
dofí a la platja del Garbí
de Sant Carles de la
Ràpita. L'animal havia
quedat atrapat dimecres
passat en un banc de
sorra. Es tracta d'una
fespècie amenaçada al
Mediterrani. L'animal, un
mascle de dos metres i
85 quilograms va ser
assistit per l'equip de res-
cat del CRAM durant 48
hores i, després de patir
un segon avarament,
finalment va ser retornat
al mar en bones condi-
cions. La fundació CRAM
realitza les tasques de
rescat dels animals
marins per encàrrec del
Departament de Medi
Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.

El CRAM
retorna un dofí

al mar

«Treballar per tal d’ impulsar solucions en
el marc de les nostres competències»

Preocupacions
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El Registre General des-
concentrat de la Diputació
a les Terres de l'Ebre, que-
dava inaugurat aquest
passat dimecres 16 de
setembre, amb l'acte
símbòlic en que s'ha realit-
zat el registre de sortida
d'una circular adreçada
als ajuntaments de les
quatre comarques ebren-
ques, des de les
dependències del Palau

Climent de Tortosa.
D'aquesta manera, la des-
centralització administrati-
va, alhora que pionera en
una diputació catalana,
respon a la voluntat de la
institució supracomarcal
d'oferir al ciutadà un ser-
vei més equilibrat i harmò-
nic arreu de tot el territori,
tant al Camp de Tarragona
com a les Terres de l'Ebre,
tal com es fa palès al Pla
estratègic 2007-2011 de
la Diputació.  Va ser la
secretària de la Diputació
de Tarragona, Pilar
Sanchez Peña, acompan-

yada de Josep Poblet, del
vicepresident de la
Diputació a les Terres de
l'Ebre, Pere Panisello, i del
president de l'Organisme
Autònom desenvolupa-
ment Local, Joan Josep
Malràs, l'encarregada de
realitzar la tasca simbòli-
ca. L'obertura del Registre
de documents i del con-
junt de les noves
dependències de Tortosa
culmina un procés iniciat
fa dos anys amb la crea-
ció de la vicepresidència
de la Diputació a les
Terres de l'Ebre. El presi-
dent de la Diputació ha
destacat que la creació
del Registre del Palau
Climent neix amb l'objectiu
d'acostar l'Administració
als ajuntaments i entitats,
contribuint així, “a la igual-
tat d'oportunitats arreu del
territori i a la millora de la
qualitat de vida dels habi-
tants de les Terres de

l'Ebre” manifestava
poblet. 
Cal recordar, que a més
del Registre, les
dependències del Palau
Climent de Tortosa acullen
despatxos del Servei
d'Assistència Municipal
(cooperació al món local),
de l'Organisme Autònom
Desenvolupament Local
(polítiques actives d'ocu-
pació, agents locals d'i-
gualtat, productes locals
de qualitat, PLQ) i un espai
del Servei d'Assistència al
Ciutadà, amb sales on ja
s'hi duen a terme exposi-
cions culturals. 
Les noves dependències
de la Diputació a  les
Terres de l'Ebre s'han
mostrat al llarg de la set-
mana a les diferents insti-
tucions i altres entitats de
les quatre comareques,
finalitzant avui mateix a les
20 h, al Palau Climent amb
l'acte oficial d'inauguració. 

La Diputació de Tarragona
busca equilibrar els serveis
entre el Camp i les TE
El nou Registre vol contribuir a la igualtat
d’oportunitats arreu del territori.

REDACCIÓ

El Felip Pedrell obre les portes a una nova temporada

Arrenca la nova Programació
Estable del Teatre Auditori Felip
Pedrell de Tortosa, amb grans
obres, i amb la presència a l’esce-

nari el proper 25 de setembre de l’actriu Concha
Velasco interpretant a Madame Rose en l’obra “La vida
por delante”.

cedida

Arran de la profanació de
sis nínxols del cementiri
d'Ulldecona la nit del dilluns
al dijous de la setmana pas-
sada en plenes festes
Quinquenals. I de la investi-
gació iniciada pels Mossos
d'Esquadra, el cementiri va
romandre tancat fins diven-
dres. El cementiri que es
troba prop del Calvari, apar-
tat del nucli urbà i a poca
distància del polígon indus-
trial de Valdepins no té vigi-
lant i un empleat municipal
és l'encarregat d'obrir cada
dia el recinte. Tanmateix, va
ser una persona de la pobla-
ció, que va anar dimarts a
dipositar flors a la sepultura
d'un familiar, qui va donar

l'avís a la Policia Local i
aquesta als Mossos
d'Esquadra de l'acte vandà-
lic comès. La imatge era
macabra. Sis nínxols havien
estat rebentats amb les
corresponents làpides tren-
cades i els ossos dels
difunts al descobert. En uns
altres tres nínxols es van
danyar parcialment les làpi-
des. La notícia ha afectat
als veïns de la població i així
ho feia saber als mitjans de
comunicació l'alcaldesa del
municipi, Núria Ventura.
Segons fons policials s'ha
descartat el robatori a les
sepultures com a mòbil de
les profanacions i tot apunta
a un acte vandàlic en el
marc de les festes majors
de la població. 

Ni els morts poden descansar en festes!

REDACCIÓ

El Centre d'Interpretació
de la Terrissa de la Galera
acull una nova exposició
itinerant sobre el
Matarranya.
Des d'aquest divendres
18 de setembre fins el
proper 14 d'octubre els
visitants podran gaudir
d'un recorregut, a través
de 20 plafons, per tota la
zona primera del riu,
corresponent als pobles
que formen part de la
Mancomunitat: Beseit,
Pena-roja de Tastavins i
Vall de Roures, però
també pel seu entorn i el
dels 3 municipis esmen-

tats. Es tracta d'una incia-
tiva organitzada per la
Mancomunitat de la Taula
del Sénia i l'Ajuntament de
la Galera.
Les mostres estan dedi-
cades a destacar i difon-
dre els valors més impor-
tants del ric i variat patri-
moni (històric, mediam-
biental, paisatgístic...) del
territori de la
Mancomunitat. 
Però aquesta exposició
ve a unir-se a la resta de
manifestacions que des
de la Mancomunitat bus-
quen mostrar les exel·lèn-
cies de la terra, aigua i
gent d’aquestes contra-
des.

“Matarranya, Riu i territori”

Aquesta espècie de peix,
invasor i de grans dimen-
sions, tant present al riu
Ebre des del seu tram
final fins a l'alçada de
Tudela, començava a
donar que parlar. Ja que
són molts els veïns que
aquests darrers dies han
pogut observar des del
pont de Pedra del centre
de Saragossa, al costat
de la Basílica del Pilar,
com els silurs ataquen
els coloms que es troba-
ven a la riba del riu Ebre.
Les impactants imatges,
retransmeses per un
canal estatal de televisió,
ens donaven a conèixer
un comportament d'a-
quests peixos, fins el
moment desconegut per
a molts de nosaltres. Per
tal d'esbrinar més sobre

que estava succeïnt, la
premsa es va posar en
contacte amb els experts
en el comportament dels
silurs a les Terres de
l'Ebre qui van explicar
que casos com els de
Saragossa, d'atacs a
coloms ubicats a la riba
del riu, no s'han detectat
a Catalunya. Declaració
que entrava en contradic-
ció amb la del tècnic en
ictiologia del Parc
Natural del Delta de
l'Ebre, Josep Maria
Queralt, que afirmava
que aquests darrers com-
portaments no són
excepcionals, ja que
s'han trobat amb casos
d'atacs a aus marines, i
que inclòs ell mateix
havia vist com un silur es
menjava un ànec”. De
totes formes Queralt es
mostra sorprès per la
conducta dels silurs a
Saragossa atacant a aus
que no nedaven sinó que
estaven a la riba del riu,
explicant que la dieta del
peix invasor es fonamen-
ta en altres espècies de
peixos i insectes.Una de
les explicacions que ofe-
ria sobre el nou compor-
tament, és la possibilitat
“ que el peix patia gana i
buscava aliment com
sigui. 
Al delta, en tot cas, hi ha
molt aliment i potser aquí

no necessiti emprar
aquests mètodes”. 

Per la seva
banda el president de la
Societat de Pescadors El
lucio, de Flix, Joan Josep
Mauri, assegurava que al
veure la notícia per la
televisió “demostra que
aquests silurs patien

molta gana” i coincidia
amb Queralt, que a la
comarca si que s'han

donat casos d'ànecs.
Però de moment segons
els experts, el silur no
suposa una amenaça per
a l'home, ni tenen
constància de cap
incidència en aquest sen-
tit. 
A més el silur no pot ata-
car als humans perquè la

seva forma de menjar és
engolir la presa d'un sol
cop.

Un silur amb gana pot ser perillós

Aquest passat dilluns
14 de setembre, els
mitjans de comunica-
ció informaven d’una
notícia que no ens dei-
xava indiferents al
territori ebrenc. La
notícia no era altra
que el silur estava uti-
litzant altres mètodes
per alimentar-se.

“Aquests darrers comportaments no són excepcionals”, Josep Ma. Queralt

DM

La notícia sobre els mètodes utilitzats pels
silurs en els darrers temps, responen a que
potser estaven patint gana.

Els especialistes opinen que...

Silur a les Terres de l’Ebre.
cedida

REDACCIÓ
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Dilluns passat va
començar una temporada
dels programes esportius
a Canal TE. Uns progra-
mes que començaran a
les 22.30 hores. José Luis
Tarrazona, president de
l’Amposta, va ser el pri-
mer convidat. 
A més de parlar de la
situació esportiva, amb l’i-
nici de lliga de l’equip a la
Tercera divisió (1 punt de
9), Tarrazona va recordar
que la situació econòmica
continua sent preocupant i
explicava que esperava
més col.laboració «de la

gent d’Amposta». Pel que
respecta a l’economia, el
president va incidir que hi
ha partides al pressupost
que no s’estan cobrint de
la forma esperada, entre

elles la dels ingressos
dels socis. I per això
poden haver-hi problemes
com ja va succeir en la
temporada passada. Per
tot plegat, Tarrazona

demanava col.laboració:
«sabem que la situació és
delicada, en general, però
entre tots s’ha de fer un
esforç. I també a nivell
polític, per intentar trobar
empreses o recursos per
poder tirar endavant».
D’altra banda, dir que
l’Amposta va perdre diu-
menge al camp del
Palamòs (3-1), en un partit
en què es va complicar
molt aviat amb l’1-0 (40
segons). El gol en fred va
condicionar l’equip
ampostí que no va entrar
en el partit durant el pri-
mer temps.  
Posteriorment, els de
l’Empordà van marcar el
segon gol. L’Amposta va
entrar en situació amb el
gol de Luis (ha fet els dos
que ha aconseguit l’equip
fins al moment). Amb el 2-
1, el partit va tendir a tren-
car-se. Els ebrencs guany-

naven metres i quan millor
semblava que estaven, va
venir el tercer gol palamo-
sí arra d’una indecisió de
Diego que va aprofitar el
davanter local, autor d’un
‘hat-trick’.
L’Amposta, que només ha
sumat un punt en tres jor-
nades, afrontarà dos par-
tits seguits a casa. Demà
dissabte contra el Manlleu
(19 hores) i el dimecres
vinent (20.30 h) contra el
Balaguer.
Fernando Recio, sancionat
amb quatre partits, serà
baixa.

S.O.S.

Que José Luis Tarrazo-
na parli de problemes
econòmics i que espe-
rava més ajudes no és
cap novetat. Però tor-
na a ser una realitat.

TERCERA DIVISIÓ

José Luis Tarrazona, president del CF Amposta, reconeix estar preocupat per la situació econòmica

M.V.

Una acció del partit que el Tortosa va disputar a Sant Feliu (3-1).
ESPORTS QUATRE COMARQUES

L’Amposta rebrà demà
dimecres el Manlleu (19
hores) i el dimecres, al
Balaguer (20.30 h) en
una nova jornada del
campionat.

2 partits a casa

Dilluns passat, va co-
mençar una nova tempo-
rada de MÉS ESPORT, al CA-
NAL TE. He d’informar que
el programa començarà a
les 22.30 hores i que se-
gueix la pauta d’anys ante-
riors, amb el comentari
de la jornada amb prota-
gonistes de la mateixa. 

Anys anteriors?. Sí, con-
cretament són dotze els
que porto a la petita pan-
talla de les televisions lo-
cals del territori. L’inici fou
amb el programa MINUT

91, que era el comple-
ment del primer setmana-
ri esportiu que va existir a
l’Ebre. 

Recordo moltes anèc-
dotes durant tot aquest
temps com també els pri-
mers convidats en una
època en la que el CD Tor-
tosa disputava un play-off
d’ascens a la Segona B.
Els primers convidats fo-
ren el tècnic de l’equip,
Jordi Fabregat, i dues per-
sones molt vinculades al
món del futbol de la nos-
tra zona com és el cas de
Miguel Alós i Joaquim Ro-
da.

Aquest darrer, el degà
de les directives ebren-
ques (juntament amb Pa-
co Also) també va ser-hi
dilluns. És una forma de
retre-li homenatge a la
seua llarga trajectòria. I
per això ha estat el primer
convidat en l’inici d’altres
temporades. 

Aprofito aquesta colum-
na per agraïr la col.labora-
ció de tota la gent que ho
ha fet possible i que conti-
nuarà fent-ho al CANAL TE. 

Entre tots seguim sent
un territori referent al país
pel que respecta el segui-
ment mediàtic del nostre
esport. Puc assegurar-ho. 

12 anys

L’opinió de Michel

La Rapitenca, amb gol de
Gilabert (ha marcat en les
tres jornades), va sumar la
tercera victòria (0-1). Aques-
ta complicada, al camp d’un
dels aspirants a la promoció
d’ascens. 

El tècnic Antoni Teixidó co-
mentava que «està clar que
estem en raxta en aquest ini-
ci de Lliga. Jo crec amb el
treball de l’equip i amb les

ratxes. I hem de reconèixer
que algun dia pot acabar-se.
No obstant, mentre duri,
hem d’aprofitar-la. L’equip
treballa seriosament durant
la setmana i en els partits,
ha adaptat bé els fonaments
de la pretemporada. Hem de
seguir en aquesta línia».

Del partit de diumenge
passat, el veterà entrenador
explicava que «el Manlleu és
un bon equip, molt fort i

agressiu al seu camp, que
és petit. Penso que perdrà
pocs punts com a local. Diu-
menge hem de recordar que
va fallar un penal i que va te-
nir una altra ocasió. Nosal-
tres vam treballar bé. Mal-
grat això, hem d’admetre
que la victòria potser va ser
massa premi, tal com va
anar el partit».

L’inici de Lliga és formida-
ble: líders, amb dos gols re-

but i sis a favor.
El mister rapitenc aplicava

el teorema de la permanèn-
cia ja conegut: «l’objectiu del
club és la permanència. Per
tant, hem de buscar sumar,
el més aviat que sigui possi-
ble, els 45 punts. Quan ho
féssim, si encara quedessin
jornades, ja veurem que és
el que es pot fer». La Rapi-
tenca rebrà diumenge (12
hores) el cuer, Castelldefels.

I dimecres visitarà el Vilano-
va. 

Efren pot tornar. Raül i Si-
ria són baixa. 

Líder
La Rapitenca va vèncer a Manlleu i segueix comptant els partits per victòries

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

José Luis Tarrazona va estar al programa Més Esport, a Canal TE
ME

La Rapitenca jugarà a
casa diumenge contra el
Castelldefels (12 h) i
dimecres visitarà el
Vilanova.

Sumar i seguir

El Tortosa rebrà diumen-
ge (17 hores) a la Gimnàsti-
ca Iberiana, equip conegut
ja les nostres terres per en-
frontaments dels darrers
anys contra el Catalònia,
Amposta i Roquetenc.

El conjunt barceloní va vi-
sitar el municipal ara fa 24
anys. En aquella ocasió, el

Tortosa va guanyar 8-0. La
Iberiana va baixar a Primera
regional i no ha tornat a
aparèixer fins fa unes cam-
panyes. Com en els darrers
anys, quan ens visita, hi
haurà un control de la força
pública que no és habitual
en els partits a l’estadi.

El Tortosa té certa urgèn-
cia, tot i trobar-se en la ter-

cera jornada. Es cuer. Diu-
menge va caure a Sant Feliu
(3-1), un equip al que també
feia més de dues décades
que no havia visitat (23
anys). Els del Llobregat es
van trobar amb l’ascens de
rebot (durant l’estiu) i van
superar un Tortosa que, tot
i oferir simptomes de millo-
ra, està encara per a madu-

rar. Falta una victòria per no
neguitejar i agafar con-
fiança. 

I potser després d’aques-
ta jornada començarà a ser
un bon moment per veure si
s’ha de reforçar la plantilla,
principalment en l’aspecte
ofensiu. Queda temps però
és un bon moment per a
prevenir.

Arriba la Iberiana
El Tortosa, que és cuer, tot i ser la tercera jornada, necessita el triomf

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA
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Santi Acedo, de penal, va fer el gol del Cambrils, el 2-1.
ME

Anton Flores, tècnic de l’Aldeana, deia que «durant els primers mi-
nuts vam controlar el joc i vam estar bé, amb una opció per mar-
car. No obstant, amb els minuts, el partit va igualar-se i va ser a
partir del gol del Valls quan nosaltres ens vam descentrar. Amb el
0-1, vam estar nerviosos». A la represa, Antón recordava que
«vam parlar-ho al descans i la veritat és que vam sortir millor. Va
haver-hi intensitat i bona actitud. No obstant, potser vam jugar
més amb el cor que amb el cap i, tot i fer un pal, no vam poder
empatar». Anton afegia que «el Valls és un equip complet, que es
va tancar amb ofici. Malgrat això, penso que l’empat hagués es-
tat el més just». Jonatan i Fortunat, per lesió, van ser baixa. 

Manel Cazorla decideix a l’Aldea en un partit
en què l’empat hagués estat el més just (0-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Cava, tercer classificat en la temporada passada, va iniciar
el campionat amb un triomf en la visita a l’Arenal de l’Hospita-
let (0-1), equip que entrena Mario Maza, que fou jugador, en-
tre altres, de l’equip del Baix Ebre.

El partit va ser igualat i poc vistós, molt travat: «la veritat és
que l’estat del terreny de joc i també la manca d’enllumenat
elèctric suficient per jugar gairebé de nit, van impedir que es
pugués jugar. No és cap excusa però fou reialment fou d’a-
questa manera». Dins de la igualtat i les poques opcions, la
Cava va aprofitar la seua amb una doble rematada de Nico
que va significar el 0-1 ja a darrera hora.

Nico, en els darrers minuts, aconsegueix el gol
de la victòria de la Cava a l’Hospitalet (0-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla es va mostra com un conjunt molt ferm defensiva-
ment al camp del Gandesa. L’equip d’Angel Garcia, en el retorn
a la categoria (set anys després), va estar molt ben posat i, a
més de dificultar el joc de creació local, va merèixer avançar-se
en el marcador per les ocasions que va tenir. A la represa, el
Gandesa va intentar-ho, però sense molta claredat. La veritat és
que l’Ampolla, ben posada, va impedir-li jugar amb comoditat.
Malgrat això, el Gandesa té artilleria suficient per trencar el duel
amb una ocasió. Així va ser quan Mohe va establir l’1-0. L’Am-
polla va acusar-lo però va estar dins de la confrontació fins que
va arribar un penal «inexistent» que va transformar German. 

L’Ampolla mereixia millor sort, principalment
al primer temps, al camp del Gandesa (2-0)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va guanyar en la
primera jornada del campio-
nat, contra el Cambrils (2-1).
Un bon partit, sense dubte,
principalment al primer
temps. Després d’un inici
igualat, amb un parell d’op-
cions per equip, el Roque-

tenc, sobre la mitja hora de
joc, es va apoderar de la con-
frontació i va jugar a un nivell
altíssim, amb molta intensitat.
Això li va permetre executar
amb rapidesa i ser vertical.
D’aquesta forma, amb De la
Torre incisu aldavant, el Ro-
quetenc va assetjar el Cam-

brils i va gaudir de fins a qua-
tre ocasions clares. El gol,
merescut, va arribar en un
córner enverinat que va traure
Marc Alegre. Javi Asín va aca-
bar d’empènyer la pilota a la
xarxa. A la represa, als pocs
minuts, la matexia jugada i re-
solució: fou el 2-0. El Roque-

tenc semblava tenir el partit
controlat, però no va ser així.
Un penal, que fou repetit (Al-
fonso va aturar el primer
llançament) va comportar el
2-1. El Cambrils, també un
molt bon equip, s’hi va abocar
i va generar ocasions per po-
der empatar. El Roquetenc, al
contraatac, va poder decidir.
El partit fou intens i emocio-
nant fins el final. Amb el 2-1 va
acabar, amb un bon cos per-
què es va vibrar amb el joc. El
Roquetenc va agradar i, a
més, va saber sofrir.

El Roquetenc ofereix les seues
credencials en el debut

Va guanyar el Cambrils, en un partit molt intens i emocionant (2-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Un partit estrany. D’entrada,
tot era previsible. Igualtat i
poques incidències a les àre-
es. Era el primer. Però, amb
els minuts, es va veure a un
Ulldecona molt posat, cen-
trat en la feina defensiva-

ment. A més, té artilleria pe-
sada. I una recuperació de
pilota va propiciar una acció
ràpida d’escola. Passada ge-
nial i Geira, sensacional, va
establir l’1-0. Els de Bítem es
va descomposar poc a poc. I
més amb el segon gol, que
fou en propia porteria. Des-

prés, amb un Ulldecona letal,
va venir el penal (3-0). I, pos-
teriorment, el quart gol. 

A la represa, tot va can-
viar. Emili i Jota van donar
més profunditat a un Remo-
lins-Bítem que va guanyar
metres. L’Ulldecona, amb els
canvis, va perdre força. I es

va anar ensorrant, tot i que
va disposar d’opcions de
contraatac per fer més gols.
Faltant un quart, Emili va es-
tablir el 4-1. L’Ulldecona no
podia reaccionar. I el Remo-
lins-Bítem, mostrant les
seues armes ofensives
(Marc, Jota i Emili), va posar-

se amb el 4-3. Era el temps
afegit. Si el partit dura uns
minuts més, l’empat planeja-
va a l’estadi.

Rogelio, tècnic local, con-
siderava que «no era normal
que al descans estéssim 4-0
i tampoc va ser que al final

ells ens fessin tres gols». I
afegia que «em vaig equivo-
car en els canvis, de la forma
en què vaig fer-los». 

El tècnic considerava que
«tenim una plantilla curta i ja
ho vaig parlar amb la directi-
va que necessitariem algun
jugador més per ser més
competitius». 

Nacho Pérez, tècnic del R.
Bítem, deia que «el partit ens
ha de servir per rectificar co-
ses que no m’han agradat i
per apendre, per no repetir
la imatge de la primera mei-
tat que fou molt dolenta».

El Remolins-Bítem es queda prop de fer
una remuntada èpica a Ulldecona (4-3)
Els Nacho Pérez van marcar tres gols en els darrers minuts del derbi

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Els de Rogelio guanyaven
al descans per 4-0,
gràcies a la seua
efectivitat, però van
baixar a la represa.

Al descans (4-0)

L’Alcanar va sumar els pri-
mers punts en la primera jor-
nada davant el Catalònia (2-
1). Els visitants van
avançar-se amb un gol de So-
lla: «la primera meitat va ser

nostra, vam estar força bé. A
més del gol vam fer dues arri-
bades molt bones». A la re-
presa, segons Guillermo,
«vam començar igual, tenint
una bona opció per mitjà de
Solla. No obstant, va haver-hi

una jugada determinant que
fou el gol de l’empat. L’assis-
tent havia aixecat el banderí i
els jugadors van protestar.
D’aquestes protestes, Solla
va veure la segona groga.
Amb l’1-1 i, amb deu, l’Alca-

nar, que em va agradar, és
un bon equip, ens va tancar.
El partit ja va estar molt alte-
rat, com a mínim nosaltres
vam estar-ho. Ens van fer el
2-1 i, tot i que vam acabar ti-
rant diversos córners, no

vam poder empatar». Manel
Carles, per lesió, és baixa
amb el Catalònia.

‘Txiki’ Reverté, tècnic de
l’Alcanar, per la seua part, ex-
plicava que «va ser un partit
igualat davant d’un bon equip

com ja sabem que ho és el
Catalònia. Ells van avançar-se
quan van aprofitar una errada
nostra. A la primera meitat,
nosaltres no vam poder crear
ocasions i és que ells, amb la
seua pressió, no ens van dei-
xar. Ja fou a la represa quan
una jugada de Jan va acabar
amb l’1-1. L’assistent no va
aixecar cap bandera, però
ells van protestar un possible
fora de joc i es van quedar
amb deu. Llavors, vam insis-
tir molt fins que va venir el 2-
1, un gol que vam buscar». 

L’Alcanar remunta a la segona meitat,
davant del Catalònia (2-1)
Els visitants van protestar el gol de l’empat dels locals. Solla va veure la segona groga

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Els jesusencs diuen que
l’assistent estava amb la
bandera aixecada, un fet
que els d’Alcanar
comenten que no fou així

Gol dubtós?
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Jesús Ferreres celebrant el gol amb els companys. Era l’1-3.
ME

L’Ametlla, que ha anat de menys a més en la pretemporada,
va decidir el primer partit de la lliga molt aviat, amb el gol de
Manel (5’). Poc després era Morillo qui ampliava l’avantatge,
amb el 2-0. Els de la Cala van dominar i no van donar opció al
voluntariós conjunt aldeà que gairebé s’ha trobat a Segona re-
gional una setmana abans de començar el campionat. En la
recta final del primer temps, Pagà establia el 3-0. A la repre-
sa, els de Balfegó van gaudir de més opcions, tot i que el rit-
me de joc va decaure. Avançada la mateixa, Jordi Rovira va
aconseguir el quart gol. Demà, els caleros visiten el filial del
Bítem. Serà el retorn dels germans Rovira, ara com a rivals. 

L’Ametlla encarrila el partit a la primera part i
acaba golejant el filial de l’Aldeana (4-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Vilalba, molt ferm defensivament, va saber respondre a
l’empenta del Masdenverge. Els visitants van ser molt efectius
a la primera meitat, quan van trencar el fora de joc i van
avançar-se amb el 0-2. El Masdenverge, a la represa, s’hi va
abocar, buscant entrar en el partit. Va pressionar i va lluitar
amb bona actitud, millorant l’actuació del primer temps. Mal-
grat això, no va poder fracturar la defensa rival i va haver de
cedir quan el Vilalba, àgil al contraatac, va sentenciar amb el
tercer gol, obra de Rabat, protagonista amb un hat-trick. 

El Vilalba comença bé la lliga. A més, va assolir un triomf
ampli davant d’un dels rivals en la lluita per la permanència. 

Punts amb doble valor per al Vilalba, contra el
Masdenverge, amb hat-trick de Rabat (0-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El filial de l’Amposta ha iniciat una nova etapa amb Toni Bertran
a la banqueta i amb una renovació important a la plantilla. Diu-
menge va guanyar en el primer partit de la temporada, davant
el Santa Bàrbara. No obstant, segons el propi tècnic local, «no
vam estar tan ben posats com en altres partits de la pretempo-
rada. I el Santa Bàrbara va gaudir de les seues opcions per ha-
ver podut empatar».

L’equip de Jordi Roca, que també presenta moltes novetats i
està més reforçat, va pressionar molt durant la represa. Així ma-
teix, va tenir possibilitats per haver marcat. No obstant, no va
poder trobar un premi que segurament va merèixer.

El gol de Jonatan val el triomf d’un filial de
l’Amposta molt renovat (1-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Batea, que torna a la Segona regional, va ser pràctic i reso-
lotiu al camp del Benifallet (0-3). Els de Gaspar van decantar el
partit al primer temps, amb el 0-3. Yalti, un dels fitxatges, de
falta, va fer el 0-1. Posteriorment, el propi Yalti i Abdul van re-
flectir l’efectivitat del Batea en el marcador, amb el 0-3. El Be-
nifallet, que presenta un nou projecte amb un equip totalment
renovat, va intentar-ho, però sense l’encert necessari per po-
der doblegar la defensa del rival. Bladé, del Gandesa i que ha-
via estat en tractes amb el Vilalba, va debutar amb el Batea. El
triomf dóna confiança a l’equip de Gaspar que no va acusar les
baixes que ha tingut en les darreres setmanes. 

Yalti lidera la victòria d’un Batea que fou
efectiu en la visita a Benifallet (0-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Perelló va encarrilar el derbi al primer temps, amb un Ande-
son inspirat per la banda dreta. Jonatan i el propi Anderson  van
tenir les primeres opcions, abans del 0-1 que va aconseguir Ni-
ko en culminar una jugada ben trenada entre Narcís i Fran. El
mateix Fran, aprofitant una indecisió defensiva local, va fer el 0-
2. El Camarles, amb diverses baixes, va estar descol.locat i fo-
ra del partit. A la represa, Anderson va establir el 0-3, als pri-
mers minuts. El Camarles, per orgull i per l’empenta de
Cornejo, va intentar-ho reduint distàncies. Però el quart gol visi-
tant, de Niko, va sentenciar. El Perelló, tot i baixar a la represa,
va poder superar un Camarles que haurà de millorar.

El Perelló decideix al primer temps el derbi
al camp del Camarles (2-4)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Albert Lizaso, tècnic d’El Pinell, reconeixia que «en cap mo-
ment vam entrar en el partit. Vam sortir confiats i molt
descol.locats i el rival, més posat i amb ràpides accions, ens
va superar. No hi ha res a dir a la seua victòria». Lizaso afegia
que «estàvem molt il.lusionats davant de l’inici de lliga. Aquest
resultat ha de servir per a reflexionar i per veure que si no
afrontem els partits més motivats i amb una altra actitud, no
podrem tirar-los endavant». El filial de la Rapitenca és, junta-
ment amb l’Ametlla, el primer líder de la competició. El triomf
li dóna molta vitalitat en una temporada en què ha de buscar
ser més regular del que va ser-ho en la passada. 

El filial de la Rapitenca va superar un Pinell
desconegut i que no va entrar al partit (4-0)

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 entre els dos clubs per trobar el dia per jugar. Si
no, serà la Federació qui dictaminarà la data. En el moment
del nostre tancament encara no es coneixia.

Encara no hi ha data fixada per a recuperar el
partit Horta-Corbera 

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El filial del Remolins-Bítem va
començar la lliga del debut a
la Segona regional amb una
victòria, al camp de l’Olímpic
Móra d’Ebre (0-2). 

Fou un partit anivellat, amb
alternatives i ocasions a les
dues porteries. L’Olímpic va
tenir les seues que va resol-
dre el debutant Nando Favà. 

A mesura que avançava el

partit, els de Jesús Ferrando
van trobar-se més ben po-
sats sobre el camp i, a la re-
presa, amb els canvis, van
guanyar metres. El bon tre-
ball defensiu i es va veure
complementat amb resolució
en els darrers metres.

Un penal comès pel Musta
va originar el 0-1. El porter
local va desviar el llançament
de Sisco però, Pulgarín,
oportú, va engaltar un tret

amb l’esquerra que va gene-
rar el 0-1. 

El partit va tendir a obrir-se
i cal dir que l’Olímpic va gau-
dir d’una ocasió per empatar-
lo. Nando va evitar-la. 

Els de Bítem, amb espais,
van poder decidir. Un penal
no xiulat a Morey va precedir
la jugada del 0-2. Una falta
que va traure David al segon
pal va rematar-la Nacho
Orozco amb el cap. La rema-

tada fou espectacular. Era la
sentència. 

Nacho, en principi, jugarà
amb el filial, de la Segona re-
gional.

«Vam millorar respecte els
amistosos de la pretempora-
da. Els jugadors van estar
ben posats i es va aconse-
guir una victòria treballada i
important per la confiança»,
deia Jesús Ferrando.

El Remolins-Bítem B rebrà
demà dissabte, en festes a
Bítem, a l’Ametlla de Mar
(19.30 hores). 

El filial del Remolins-Bítem debuta amb victòria en la segona
regional, guanyant al camp de l’Olímpic de Móra d’Ebre (0-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL. DEMÀ, EN FESTES A BÍTEM, REBRÀ L’AMETLLA (19.30 H)

El derbi del Delta va acabar
amb triomf del Jesús i Maria
(2-4). El duel va ser molt tra-
vat, sense gaire continuïtat
en les jugades. Jefrey va
avançar al conjunt de Torres
als primers minuts. El Delte-
bre va reaccionar i va empa-

tar poc després. Amb l’1-1,
el partit no va variar. Van ha-
ver-hi moltes faltes i poca
profunditat. No obstant,
quan faltava poc pel des-
cans, Iku va establir l’1-2.
Era un gol clau, com també
va ser-ho el de Jesús Ferre-
res a l’inici de la represa. El

Deltebre va pagar cares les
seues indecisions al darrera
i, en aquest cas, l’apatia en
una acció de llançament de
banda. L’1-3 va baixar la
temperatura del derbi, enca-
ra que les interrupcions van
ser una constant. Tot podia
canviar arran d’un córner

que van aprofitar els locals
per establir el 2-3. Quedava
temps i podia haver-hi emo-
ció. No obstant, arran d’una
falta, el porter local no va
poder aturar la pilota i Iku, a
boca de canó, va fer el 2-4.
El Deltebre es va quedar
amb deu i no va haver-hi més
història. Els locals, molt re-
novats, necessitaran temps
per poder accedir al nivell
que poden oferir per l’equip
que disposen. El Jesús i Ma-
ria, més fet, tindrà molt a dir
en el present campionat. 

El Jesús i Maria venç el Deltebre en un
derbi marcat pels gols psicològics (2-4)

Els de David Torres van saber aprofitar les indecisions locals
REDACCIÓ

EL DERBI DE LA PRIMERA JORNADA
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Aldeana B-Deltebre (16.45 h)
R. Bítem B-Ametlla (19.15 h)

Diumenge
Corbera-Benifallet (17 h)

S. Bàrbara-Horta (16.45 h)
Pinell-Amposta B (16.45 h)

Jesús i Maria-Rapitenca (16.45h)
Vilalba-Olímpic (16.45 h)

Perelló-Masdenverge (16.45 h)
Batea-Camarles (17 h)

RESULTATS
1 jornada Segona regional

Horta-Corbera sus

Amposta B-S. Bàrbara 1-0

Rapitenca B-Pinell 4-0

Deltebre-Jesús i Maria 2-4

Ametlla-Aldeana B 4-0

Olímpic-Rem. Bítem 0-2

Masdenverge-Vilalba 0-3

Camarles-Perelló 2-4

Benifallet-Batea 0-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Rapitenca B 1 4 0 3

2. Ametlla 1 4 0 3

3. Batea 1 3 0 3

4. Vilalba 1 3 0 3

5. Jesús i Maria 1 4 2 3

6. Perelló 1 4 2 3

7. Rem. Bitem B 1 2 0 3

8. Amposta B 1 1 0 3

9. Corbera 0 0 0 0

10. Horta 0 0 0 0

11. S. Bàrbara 1 0 1 0

12. Deltebre 1 2 4 0

13. Camarles 1 2 4 0

14. Olímpic Móra 1 0 2 0

15. Benifallet 1 0 3 0

16. Masdenverge 1 0 3 0

17. Aldeana B 1 0 4 0

18. Pinell 1 0 4 0 

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Jesús i Maria-Godall (16.45 h)
Alcanar-Tivenys (18 h)

Roquetenc-Móra la Nova (16.30 h)
Catalònia-Flix (19 h)

Diumenge
Arnes-Ulldecona (16.45 h)

Ginestar-Benissanet (16.45 h)
Rasquera-Torre de l’Espanyol (16.45 h)

Tivissa-Campredó (17 h)
Fatarella-Atlas Tortosa (16 h)

RESULTATS

jornada Tercera regional

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Reddis-Ulldecona (17 h)
Icomar-Canonja (17 h)

la Sénia-Hospitalet (18.30 h)
Diumenge

Torredem.-Vilaseca (11.45 h)
Ampolla-Cambrils Unió (16 h)

Valls-Gandesa (16.30 h)
la Cava-Aldeana (16 h)

Catalònia-Ascó Joventut (18 h)
Rem. Bítem-Alcanar (17 h)

RESULTATS

1 jornada, Primera regional 

Canonja-Torredemb. 3-0

Cambrils Unió-Icomar 1-0

Gandesa-Ampolla 2-0

Aldeana-Valls 0-1

Hospitalet-la Cava 0-1

Joventut Ascó-la Sénia 3-0

Alcanar-Catalònia 2-1

Ulldecona-Rem. Bítem 4-3

Vila-seca-Reddis 0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 1 4 0 3

2. Ascó Joventut 1 3 0 3

3. Canonja 1 3 0 3

4. Gandesa 1 2 0 3

5. Ulldecona 1 4 3 3

6. Alcanar 1 2 1 3

7. la Cava 1 1 0 3

8. Vallls 1 1 0 3

9. Cambrils Unio 1 1 0 3

10. Rem.-Bítem 1 3 4 0

11. Catalònia 1 1 2 0

12. Icomar 1 0 1 0

13. Aldeana 1 0 1 0

14. Hospitalet 1 0 1 0

15. Ampolla 1 0 2 0

16. Torredem. 1 0 3 0

17. la Sénia 1 0 3 0

18. Vila-seca 1 0 4 0

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 

Mollerussa-Sitges
S. Ildefons-Morell

O. Can Fatjó-Cervera
Catllar-Viladecans

Vista Alegre-Canyelles
Camp Clar-Torreforta

Cambrils-Martorell
Alcarràs-Roquetenc (diss 18h)

Horta-Pubilla Cases

RESULTATS

1 jornada, Regional preferent

Morell-Mollerussa 2-1

Cervera-St. Ildefons 2-2

Viladecans-O. Can Fatjó 2-3

Canyelles-Catllar 4-1

Torreforta-Vista Alegre 0-2

Martorell-Camp Clar 2-2

Roquetenc-Cambrils 2-1

Pubilla Cases-Alcarràs 3-2

Sitges-Horta 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Canyelles 1 4 1 3

2.  Vista Alegre 1 2 0 3

3. O. Can Fatjó 1 3 2 3

4. Pubilla Cases 1 3 2 3

5. Morell 1 2 1 3

6. Roquetenc 1 2 1 3

7. Horta 1 1 0 3

8. Martorell 1 2 2 1

9. Sant Ildefons 1 2 2 1

10. Camp Clar 1 2 2 1

11. Cervera 1 2 2 1

12. Alcarràs 1 2 3 0

13. Viladecans 1 2 3 0

14. Cambrils 1 1 2 0

15. Mollerussa 1 1 2 0

16. Sitges 1 0 1 0

17. Torreforta 1 0 2 0

18. Catllar 1 1 4 0

Regional preferent

Una acció d’un partit de Regional.
ME

Els
resultats

de la
jornada

El campionat de Lliga al
grup ebrenc de la
Tercera regional s’inicia
aquest proper cap de
setmana.

Comença la Tercera
PRÒXIMA JORNADA
Amposta-Manlleu
Balaguer-Palamòs
Olesa-Benavent

Pobla Mafumet-Europa
Santboià-Reus

Hospitalet-Cornellà
Prat-Llagostera
Blanes-Cassà

Premià-Vilanova
Rapitenca-Castelldefels

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Espanyol B 38 24 11 3 84 26 83
2. Reus 38 23 10 5 76 37 79
3. Hospitalet 38 21 13 4 63 28 76
4. Santboià 38 18 12 8 58 39 66
5. Manlleu 38 19 7 12 61 41 64
6. Premià 38 18 10 10 70 53 64
7. Vilanova 38 14 13 11 64 49 55
8. Prat 38 15 10 13 46 45 55
9. Pobla Mafumet 38 14 10 14 55 62 52
10. Amposta 38 13 10 15 61 66 49
11. Europa 38 13 9 16 52 52 48
12. Cornellà 38 12 12 14 47 59 48
13. Cassà 38 10 16 12 47 52 46
14. Rapitenca 38 11 10 17 45 55 43
15. Blanes 38 10 12 16 58 73 42
16. Palamòs 38 10 10 18 46 67 40
17. Balaguer 38 10 9 19 49 58 39
18. Mataró 38 8 12 18 44 68 36
19. Miapuesta 38 7 10 21 42 81 31
20. Banyoles 38 3 8 27 28 83 17 

Tercera divisió RESULTATS
3a jornada, Tercera divisió
Benavent-Balaguer 1-1
Europa-Olesa 1-1
Reus-Pobla Mafumet 2-0
Cornellà-Santboià 0-1
Llagostera-l’Hospitalet 0-0
Cassà-Prat 1-0
Vilanova-Blanes 2-1
Castelldefels-Premià 1-2
Manlleu-Rapitenca 0-1
Palamós-Amposta 3-1

PRÒXIMA JORNADA
Santfeliuenc-Banyoles
Vilafranca-Poble Sec

Rubí-Peralada
Mataró-Sant Cristobal

Montcada-Tàrrega
Muntanyesa-Vilassar

Marianao Poblet-Sants
Guíxols-Masnou

Igualada-Gramenet B
Tortosa-G. Iberiana

RESULTATS
2 jornada, Primera catalana

Santfeliuenc-Tortosa 3-1

Banyoles-Vilafranca 0-3

Poble Sec-Rubí 0-1

Peralada-Mataró 2-1

Sant Cristobal-Montcada 1-0

Tàrrega-Muntanyesa 2-1

Vilassar-Marianao Poblet 2-2

Sants-Guíxols 1-3

Masnou-Igualada 4-1

Gramenet B-Iberiana 6-2

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gramenet B 2 9 2 6

2. Guíxols 2 6 1 6

3. Vilafranca 2 5 1 6

4. Peralada 2 4 2 6

5. Marianao P. 2 5 3 4

6. Rubí 2 2 1 4

7. Masnou 2 4 3 3

8. Santfeliuenc 2 4 3 3

9. Muntanyesa 2 3 3 3

10. S. Cristobal 2 2 2 3

11. Poble Sec 2 1 1 3

12. Igualada 2 3 4 3

13. Tàrrega 2 3 4 3

14. Iberiana 2 4 6 3

15. Vilassar 2 2 5 1

16. Banyoles 2 1 4 1

17. Mataró 2 1 3 0

18. Montcada 2 1 3 0

19. Sants 2 1 5 0

20. Tortosa 2 1 6 0
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I l’Ulldeconenc Oriol Romeu
hi està convocat. Oriol ju-
ga amb el Barça B que en-
trena Luis Enrique. En
aquesta selecció coinci-
dirà amb jugadors ja cone-
guts a la Lliga BBVA com el
cas d’Ander Herrera i Víc-
tor Laguardia (Saragossa),
Jordi Alba (València), Ser-
gio Asenjo (At. Madrid),
Mejias (R. Madrid), Marcos
(Vila-real) o Dani Parejo
(Getafe).
El campionat començarà el
proper 24 de setembre.

Des que va debutar amb la
sub 15 (fou campió a Tur-
quia amb la sub-17), Oriol
ha estat indiscutible a les

convocatòries. Va jugar
l’Europeu sub-19 i ara ja ha
estat convocat per a la
sub-20. Està prop de fer

18 anys. Ulldecona ja dis-
posa de més esportistes
d’àmbit internacional. 

L’esport ulldeconenc és 
més internacional

Luis Milla feia oficial
aquesta setmana la
llista de convocats
per al mundial sub-20
que s’ha de disputar a
Egipte.

FUTBOL

Oriol Romeu ha estat convocat amb la selecció Espanyol sub-20

REDACCIÓ

Oriol Romeu, en un partit amb el Barça.
Cedida Toni Bou ho tenia molt

coll avall per aconseguir
el títol de campió mundial
en la darrera prova que
es disputava a França, el
cap de setmana passat.
Només necessitava un
punt i per això, en no
arriscar, en podia tenir
prou per assolir el tercer
títol. I així va ser.
El pilot de Piera fou quart
i va revalidar el campio-
nat. Ja en té tres.
Adam Raga, per la seua
part, va estar sensacio-
nal i va acabar de la
millor forma possible:
sent el guanyador. 
Va ser el més destacat,
adaptant-se a les cir-
cumstàncies de la jorna-
da i fent el recorregut
d’una forma extraordinà-
ria, tot i les dificultats
que va ocasionar la pluja
en determinades zones.
Com hem dit, Toni Bou,
molt prudent, va ser
quart. 

Per primer cop en tota la
temporada no va pujar al
podi.
Pel que respecta al pilot
ulldeconenc, cal dir que
ha tancat el mundial sent
segon, a dotze punts de
Bou i a 41  de Takahisa
Fujinami, que ha estat
tercer.
Toni Bou supera, a hores
d’ara, en títols. Fins al
moment, tots dos esta-
ven empatats a dos.
Adam Raga passa a ser
el tercer pilot català. 
El primer cal recordar
que és Jordi Tarrés que
en té vuit en el seu ampli
palmarès. 

Raga guanya a França però
acaba segon al Mundial

Toni Bou ha estat el campió, per tercer cop

TRIAL

Adam Raga, en una imatge d’arxiu.
Cedida

La Lliga de futbol femení
de les Terres de l’Ebre
comptarà amb una amplia
competició en haver-se ins-
crit fins a tretze equips. 

Els clubs, segons fonts
de la Delegació de la Fede-
ració Catalana de Futbol a
l’Ebre, són: Amposta, Ar-
nes, Camarles, Aldeana, Ra-

pitenca, Ametlla, Jesús i
Maria, la Cava, Olímpic Mó-
ra d'Ebre, Ulldecona, Gan-
desa, la Sénia i Femeni Tor-
tosa Ebre.

El Tortosa Ebre, que es-
tarà entrenat per Antonio
Rueda, jugarà en aquesta
competicó després d’haver
jugat a la Primera divisió
Nacional.

Hi ha fins a tretze equips

REDACCIÓ

FUTBOL FEMENÍ

La junta del Club de Rem
Tortosa acaba el seu man-
dat i en l’assemblea previs-
ta per al dia 30 d’octubre,
s’haurà de conèixer la nova
junta directiva. Per aquest
motiu, seguint els mecanis-
mes en situacions d’aques-
ta mena, s’obrirà un procès

de constitució d’una junta
electoral i s’aprovarà el
cens. 

D’altra banda, esmentar
que els remers ebrencs que
disputaran l’europeu ja es
troben a Bielorrúsia. Es el
cas de Pau Vela, Andreu
Castellà i Alex Sigurbjörns-
son.

S’obrirà un període electoral

REDACCIÓ

REM

El CH Amposta es desplaça
aquest cap de setmana a
València per jugar un torneig
amb el Marítim, el Gran
Monòvar i el Castelló.
D’altra banda, dissabte pas-
sat, cal dir que va disputar un
3x1 a Lleida, on va acabar en
segona posició. En el primer
partit, el Lleida va empatar

davant el conjunt del Rótulos
Plasneon de Saragossa (16-
16). En el segon, l’Amposta
va imposar-se clarament a l’e-
quip aragonès (25-17). Però
en el darrer, tot i anar guan-
yant al descans, va caure per
25-20 en una segona meitat
per oblidar. 

El CH Amposta disputarà un
Torneig a València

La junta del Club de Rem
Tortosa acaba el mandat

Bona participació en la Lliga
Futbol-7 ebrenca

Dissabte passat va jugar a Lleida

REDACCIÓ

HANDBOL

L’expedició ‘Ebrencs a Illa
Reunión’ va aconseguir un
dels seus grans objectius
que es va plantejar: bai-
xar el TROU FER, un dels
barrancs més importants
del món per la seua dure-
sa.

Els ebrencs van afron-
tar una cascada  de 170
metres i unes caminates
pel seu interior que con-
duien a dos verticals de
93 i 83 metres.

Cal dir que encara els
queden uns deu dies d’ex-
pedició. 

L’expedició ‘Ebrencs a
Illa Reunión’ fan 

més història
Van baixar el barranc ‘Trou de Fer’

REDACCIÓ

‘Ebrencs a Illa Reunion’, el dia de la seua presentació.
Cedida

El pilot ulldeconenc va
acabar el campionat de la
millor forma possible,
sent el guanyador
indiscutible de la darrera
prova a França.

Bon final
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Avui: JORDI GASENI I BLANCH, REPRESENTANT TERRITORIAL D’ESPORTS A LES TERRES DE L’EBRE

Pregunta: Ha canviat la teua vi-
da en un any?.
Resposta: No molt, quant a la
forma i manera de viure, si
quant a que puc dedicar-me a
una feina molt més centrada
en el món de l'Esport.
P: De petit, imaginaves arribar
fins aquí?. O què és el que so-
miaves que volies ser?
R: No, sempre he mirat el
present. El futur l’he intentat
planificar, però sempre sa-
bent que es molt difícil encer-
tar. Intento buidar-me en allò
que estic fent, i crec que és
necessari trobar-te a gust
amb la feina que fas, sigui la
que sigui.
P: Nou mesos en el càrrec han
donat per a...
R: Conéixer els budells de l'Es-
port de les Terres de l'Ebre, i
de passada les del nostre pa-
ís.
P: Època complicada per poder
dur a terme millores, però, tot i
això, se n’han fet.
R: S'està fent un gran esforç
des dels Ajuntaments en inver-
tir en Esports. Tot i la dificultat
jo estic molt satisfet, de la
quantitat d'obres que estem ti-
rant endavant a l'Ebre, per ci-
tar uns exemples: Centre Ci-
clista de Vinallop Tortosa,
Centre de Rem, Residència
d'Esportistes (Centre de Tecni-
ficació) Amposta, Polisportius
a Camarles i Sant Jaume d'En-
veja, Piscines Cobertes a l'A-
metlla de Mar i Alcanar,
Camps de Gespa Artificial a
Deltebre, Santa Bàrbara i d'al-
tres que em deixaré i faré molt
mal fet.
P: Sortirem d’aquesta crisi?
R: Sobre la crisi económica

actual els entesos diuen que
aquestes crisis són cícliques,
jo ho vull creure, hi ha molta
gent que s'ho està passant
molt malament. I la crisi de
l'Esport Català és no poder fer
alta competició plenament en
català, això ens té segrestats.
Aquesta crisi tant de bo fos cí-
clica. 
P: Quan et lleves pel matí, què
penses que més fa falta en el
nostre territori?
R: Les Terres de l'Ebre están
en construcció, fan falta mol-
tes de les infrastructures que
hauríem de tenir només per
començar a parlar. Infraes-
tructures que són tant estratè-
giques que depenen de Ma-
drid, del govern espanyol,
estem parlant de competèn-
cies com la mar, carreteres,
trens, però també estem par-
lant de moltes obres que han
passat pels Presupuestos Ge-
nerales del Estado i que enca-
ra mai s'han arribat a execu-
tar. Ens fa falta menys
dependència de Madrid. O si-
gui, més Independència.
P: El teu objectiu?
R: A nivell polític, ajudar a fer
crèixer les Terres de l’Ebre.
P: Com es descriu Jordi Gase-
ni?
R: Familiar, amic dels amics,
xerraire, de la broma, la meva
dona diu que sóc una mica
tossut...
P: I com a polític?
R: Doncs molt semblant, com-
pany dels companys, dialo-
gant, una mica tossut..
P: Què és el que més mal li sap?

R: Em fan molt de mal moltes
coses, saber que hi ha gent jo-

ve i gran que pateix i que mor,
per fam, per conflictes ar-
mats. En un altre nivell sap
mal la mentira i la deslleialtat.
P: Qué és el que més t’agrada?
R: M'agrada la gent honesta,
la senzillesa i el nostre país,
les Terres de l'Ebre. I també
l'anguila en suc, les galeres
«auvades» i la morena en
arròs. 
P: La família, com ho porta?
R: Molt bé, sóm la Cèlia i jo.
Estem molt contents un de l'al-
tre amb el que fem. 
P: Millor record?
R: Molts, però el més recent,
el naixement de Nil, mon ne-
bot i fillol.
P: Un polític?
R: Carod-Rovira
P: Un idol ?
R: Johan Cruyff
P: Com es un dia en la vida de
Jordi Gaseni?
R: Jo visc a la Cala, l'Ametlla
de Mar, i tot i així hi ha dies di-
ferents: els dies de Tortosa,
els dies de Barcelona, els
d'Esplugues, i els de visita a al-
gun Ajuntament o de vegades
entitat. La majoria de dies si
que és veritat que els passo a
Tortosa, al Palau Abària, a la
Delegació de Govern de la Ge-
neralitat, on hi tenim la Seu de
la Delegació d'Esports. La po-
lítica fa que no hi hagi cap dia
igual que un altre, els horaris
canvien, depenent de les ne-
cessitats. De fet estic molt
content de la feina que puc re-
alizar. I quan puc i cap al tard
miro d'anar a córrer amb lo
Nus (el meu gos), per la costa
del meu poble.
P: Què opina de la consulta d’A-
renys de Munt?

R: Em sembla una bona mane-
ra d'expressió en llibertat i en
democràcia que fa un poble.
La gent va anar a votar una
concepte clar, l'Autodetermi-
nació de Catalunya. Si o No. I
el poble va parlar. Si és legal o
no és legal a efectes de les
lleis espanyoles? Al sentir d'Es-
panya no ho sé, però a efec-
tes de la gent que ens sentim
pertànyer al poble català és
una evidència que ens sentim
legalment catalans i legalment
contents de que a partir de la
consulta d'Arenys de Munt
se'n celebrin moltes més.
P: L’Ametlla?
R: L'Ametlla de Mar, la definei-
xo com La Cala que surt als
mapes. L'Ametlla de Mar
s'està fent gran, cada vegada
es més difícil conèixer a tot-
hom. Però el sentiment calero
encara està, i té bona salut.
los Caleros mos estimem molt
els nostres racons, el nostre
peix, les nostres platges i la
nostra manera de parlar. La
Cala és aquell lloc on jo tinc to-
ta la meva familia i és aquell
raconet on et sents a gust,
amb el vent de febrer o amb la
calorada de l'agost.

P: I les Terres de l’Ebre?
R: Tot i que fa molt temps que
existeixen físicament, i com a
Territori la gent compartim
moltíssimes coses des de fa
molt de temps, penso que no
és fins fa més poc que ens
descarem a reclamar-nos, a
valorar-nos i a voler participar
de les nostres Terres de l'E-
bre. I això és gràcies a moltes
coses, des de la lluita contra
el Trasvassament, passant
pels Quicos, la facilitat de co-
municació i també el cada ve-
gada més gran pes polític del
nostre Territori. Les Terres de
l'Ebre també es fan estimar
més perquè, tots i totes els
que vivim al Territori, uns des
de la política uns altres des
dels moviments associatius, i
des de tot arreu on estiguem,
les estem construint. 
P: Coneixes el Més Ebre? 
R: Si, sou molt culpables del
sentiment d'un sol Poble que
tenim a les Terres de l'Ebre.
P: Com estàs després de ser
un CRACK DE MÉS EBRE?
R: Home doncs, que no m'ho
mereixo, però gràcies, per po-
der xerrar un ratet amb tots
valtros.

El Test de

Michel

1)-Haguessis deixat
marxar a Eto’o?

a) No.
b) El que diu Guardiola

és indiscutible, en tots
els sentits.

c) Sí, era el moment.
Jordi ha respòs:   c.

2)- Saps com li diuen a
la filla de Belén Este-
ban ?

a) No, no m’interessa.
b) Qui és Belen Este-

ban?
c) Andreita. 
Jordi ha respòs:   c.

3) -La gent d’Arenys
de Munt és....

a) Valenta. Ha creat un
precedent històric.

b) On està Arenys?.
c) Un exemple a seguir.
Jordi ha respòs:  c.

4) -Laporta acabarà
sent un bon presi-
dent...

a) Sí, els resultats li han
donat la raó.

b) No, en cap cas.
c) Passi el que passi

enguany, ho ha fet bé.
d) ‘Al loro, que no esta-

mos tan mal!!!’.
e) Que torni Nuñez.
f) El proper president

serà Sandro Rosell.

Jordi ha respòs:  c.
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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 DIARI mméésseebbrree

www.mesebre.cat

                                                      



DIVENDRES 18
DE SETEMBRE
DE 2009 21

diarimés
ebregastronomia

www.mesebre.cat

Calamarcets farcits amb salsa Teriyaki, a la planxa i servits amb brotxeta. 
Una altra forma de presentar els calamars i sortir de la rutina habitual

Si aquest dissabte teniu
previst passar pel mercat,
estaria bé fixar-vos amb
els calamarcets de les pei-
xateries, potser hi trobareu
uns calamarcets per fer
aquest plat.Un cop netejats
els calamarcets, separa-
rem d'una banda el que són
les potes, que aniran al far-
cit i el cos. A continuació
confitarem 4 cebes talla-
des a juliana amb una mica
d'oli, sal, un raig de vina-
gre i sucre fins que quede
desfeta i caramelitzada,
quan la ceba arribe a
aquest punt, afegirem un
grapat de panses picades
per tal que no s'unflen i ens
exploten, donarem unes
voltes a la paella i afegirem
les potes dels calamar-
cets, que hem reservat al

principi, tallades a trossets
petits. Retirarem del foc en
el moment que les potes
dels calamarcets estiguen
ben cuites Deixarem refre-
dar una mica el farcit per
no cremar-nos les mans i
procedirem a farcir els ca-
lamarcets, amb molta pa-
ciència perquè són petits i
fràgils. Per tancar-los utilit-
zarem un escuradents per
tal que no surti el farcit
quan els posem a la plan-
xa. Quan tinguem els cala-
marcets farcits, els posa-
rem de tres en tres en una
brotxeta per poder-los ma-
nipular millor a la planxa.
Abans de passar els cala-
marcets per la planxa, pre-
pararem la salsa, en una
cassola petita posarem la
salsa teriyaki i afegirem
una mica de farina fina di-
solta amb aigua freda per
tal d'espessar la salsa, dei-
xarem uns minuts a foc
lent per tal que es lligue
ben lligada i quan tingue
una textura més espessa,
retirarem del foc i iniciarem
la cocció dels calamarcets
amb una planxa ben calen-
ta. Quan tinguem els cala-

marcets al punt, els retira-
rem i ja podrem emplatar-
los amb la salsa que hem
preparat. Originalment, el
terme teriyaki indica una
tècnica de cocció de la cul-
tura japonesa que consis-
teix en coure els aliments
al forn o a la graella amb

un adob de salsa de soja. 
La manera tradicional de
cuinar la carn amb aquesta
tècnica consisteix en sum-
mergir la carn dins de la
salsa o anar pintant-la re-
petidament amb la salsa
durant el temps de cocció
fins que tinguem la carn
cuita. 
Aquesta salsa tradicional-
ment anomenada teriyaki,
s'aconsegueix agrupant
quatre ingredients: el mi-
rin, sucre, salsa de soja i
sake en proporcions dife-
rent, els ingredients s'han
de bullir fins que la salsa
quede ben reduïda.

“Primentons i Tomates”. Avui: Calamarcets  

El calamarcet de platja
es caracteritza per ser
un calamar més petit,
això ens permet cui-
narlo a la planxa sense
que ens quedi cru. A
més a més, és bonís-
sim!

REDACCIO

Calamarcets farcits.
ME

4 cebes tendres grans

Sucre

Vinagre

1 grapat de panses

1kg de calamarsets

Salsa teriyaki

Farina

Oli i Sal.

Ingredients

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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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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Ens trobem en una societat
que davant certes temàti-
ques o problemes tendeix a
ser com aquell peix que “se
mossega la coa”. Per què?
Doncs ara mateix se m'o-
corren dos exemples però
avui només m'extendré
amb el de la marihuana,
penso que el de la prostitu-
ció val la pena tocar-lo d'a-
quí un temps, quan sembli
que la problemàtica ja ha

desaparegut. Ja veieu, la
marihuana, que només als
foros d'internet compta
amb més de 200.000 sinò-
nims (al llarg de l'article n'u-
tilitzaré algun que m'agra-
dat). Bé, el cannabis (pri-
mer sinònim) es tracta
d'una planta que a hores
d'ara és il·legal, que culti-
var-la és un delicte contra
la salut pública i curiosa-
ment per l'altra banda,
cada dia milers de perso-
nes firmen a favor de la
seva legalització per a ús
terapèutic per exemple. Fet
que cal matitzar ja que a
Espanya i en concret
també a Catalunya, el que
es denomina us compasiu
de la marihuana ja s'està
duent a terme, però sem-
pre sota l'autorització d'un
jutge.  Però el que està
clar és que hi ha una part
de la societat que demana
la legalització, i jo em pre-
gunto. Per què no? A cas
no són legals els calmants?
I ens posaríem les mans al
cap de la dependència que
provoquen? Doncs nova-
ment em trobo davant
aquella situació en la que
penso, que no vull pensar
res... Però continuem a tra-
vés d'aquest incert camí
del “cáñamo de la Índia”
(segon sinònim), a aques-

tes altures ens trobem amb
una substància que l'im-
mensa majoria de la nostra
societat  ha consumit o
consumeix, que de moment
no s'està per la labor de
legalitzar. Crec que pel fet
que una legalització com-
porta una sèrie de clàusu-
les i punts, que són molta
feina i ara hi ha altres
coses, moltes coses  a
prioritzar... Però això no
treu escoltar als professio-
nals de la medicina, que
són els que estan manifes-
tant a hores d'ara que el
consum de maria (tercer

sinònim) diuen que afecta
principalment a les fun-
cions cognitives, sobretot a
la memòria recent, per tant
si que és important el con-
trol durant l'adolescència. I
un cop més crec que una
força sobrenatural m'ha
donat la contra per adonar-
me'n que l'esser humà no
és tant extraordinari com
diu l'anunci d'Aquarius sinó
molt limitat. 
Som tant limitats de veres?
Què no ens podem legalit-
zar certs assumptes per-
què no tindriem cervell i en
fariem un mal ús? De ser

així quasi que val la pena
legalitzar la prostitució, per-
què així tindran més feina,
no? Fora opinions totalment
personals i que tampoc no
tindrien cabuda de no ser
que la que escriu la contra-
portada és una servidora.
Lligat amb el tema de la
il·legalitat de la planta amb
qüestió, com en tot i com
sempre s'ha dit “feta la llei
feta la trampa” així cada
cop està proliferant més
les iniciatives de cultivar el
cannabis a casa. Igual que
un té un roser o una llimo-
nera, doncs altres han

optat pel cultiu d'aquesta
planteta tan graciosa, a
vegades de manera desca-
rada, com ha estat el cas
de Deltebre. En el que la
policia detenia aquesta set-
mana a un vei del municipi
per cultivar marihuana al
mateix nucli urbà de Jesús i
Maria, però el que fa riure,
és que sabent que és
il·legal no només la cultives
al centre del municipi, sinò
que a més i hi ha fotos que
ho corroboren les plantes
eren més altes que una per-
sona, en definitiva, impres-
sionant!.

Cortines de fum de marihuana

Sense la detenció d’un veí
de Deltebre que cultivava
maria al mig de Jesús i
Maria (valgue la re-
dundància), aquest article
probablement no hagués
existit, tot i que no hagués
passat res tampoc, però
aquest veí ha estat la me-
va inspiració. Per l’altra
banda, intueixo que la le-
galització de la marihua-
na està prop, ja que en al-
guns punts d’Amèrica ja
és legal, i sabeu que ens
encanta copiar als ameri-
cans.

Al Canadà la maria ja és legal, sempre que sigui per a ús terapèutic.

DIANA MAR

Cultiu de marihuana en casa particular.
Cedida

«Universitat busca fumadors de marihuana,

paguem 600 dolars, per recopilar informació

sobre els efectes de la droga (E.E.U.U.)»

Enunciat d’anunci curiòs:

LA CONTRAPORTADA MÉS ‘CEGA’ FINS EL MOMENT


