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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

18 actuacions locals a les
TE subvencionades amb
4,5 milions d’euros del
FEDER.

P4

ERC buscarà aliats polítics i
socials      per  impulsar
consultes d’independència a
municipis ebrencs.

P5

Societat

L’Aldea dividida per la
possible instal.lació de la
FONERIA GALLARDO.

P9

Esports

Seguidors de la Iberiana
provoquen incidències
greus a l’estadi de Tortosa.

P10 La devoció a la Mare de Déu del RemeI és el factor més fort de cohesió i d'identitat d'Alcanar com a poble: uneix els sentiments
dels canareus en una mateixa fe i esperança i els porta a les arrels més fondes del seu passat històric. Eclosió de llums, colors,
guarniments, cants i fervors, assistències multitudinàries i entusiastes. 24 quilòmetres de carrers amb ornaments artesanals de
flors, altars monumentals i catifes bellíssimes, prodigi d'imaginació i del treball popular en equip. Ja tenim aquí les Quinquennals
2009. Un motiu extraordinari per visitar Alcanar del 25 de setembre al 13 d’octubre. P3

Quinquennals 
a Alcanar

L'Ajuntament de l'Aldea ha estat el primer del Camp de Tarragona i de les Terres de
l'Ebre que s'ha sumat a la iniciativa d'Arenys de Munt i ha donat suport a la consulta
popular sobre la independència de Catalunya. L'executiva nacional d'ERC feia arribar la
proposta a tots els seus representants municipals en el transcurs d'un ple del consis-
tori. S'aprovava sense dificultat, ja que els republicans tenen majoria absoluta. A més
van disposar del suport dels dos regidors de CiU i IPA-FIC. «Tots els pobles del món hau-
rien de tindre dret a decidir», ha manifestat l'alcalde, Dani Andreu. P5

L’Aldea mou fitxa

Tere Lange
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L’opinió del diari queda reflecti-
da exclusivament a través de

l’editorial. Els articles de la sec-
ció d’opinió expressen els crite-
ris de qui els signa i el diari no

els fa seus necessàriament.

6.000 exemplars 

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

En futbol juguen 11 contra 11, en
bàsquet no es pot tocar la pilota amb
els peus, i en el món de la natació no
està permès l'ús d'aletes. Aquestes
són algunes de les normes bàsiques
d'esports que tots coneixem i molts
cops hem practicat.
El món del comerç, on també es com-
peteix però, per vendre més; també
té una normativa, i a l'igual que en
l'esport, existeix la figura de l'àrbitre:
els inspectors de comerç.
Així, que no hem de permetre que una
petita minoria es dediqui a alterar el
joc o a incomplir les normes. Una
minoria que no arriba ni a l'1 per cent

de totes les inspeccions realitzades a
les Terres de l'Ebre. Unes inspeccions
fetes, a l'igual que a tota Catalunya,
durant el període de rebaixes d'estiu
per inspectors que vetllen per defen-
sar els que compleixen.  Això demos-
tra que el 99'9% dels comerciants
són gent complidora!
Des de la Generalitat defensem un
model comercial actiu, treballador,
generador de riquesa. Ho defensem
modificant lleis, donant incentius,
escoltant al sector.  Però mai podem
deixar de fer complir la llei. Perquè
les lleis de comerç són les nostres
regles del joc però, sobretot, perquè
defensen al comerciant i al consumi-
dor. Si no fora així, continuant amb el
símil esportiu, un partit de futbol de la
“Champions” podria convertir-se en
un partidet de carrer, dels que jugà-
vem de menuts en què la porteria la
fèiem en dues pedres, jugàvem sis
contra vuit, i tot si valia. En definitiva,
l'àrbitre ha de fer complir les normes
per a benefici de tothom i, sobretot,
per a qui practica el joc net i defuig
de la “pilleria”.  

Josep Felip Monclus i Benet
director territorial del Departament
d'Innovació, Universitats i Empresa.

El 99,9 % dels comerciants compleixen!

Opinió

En què s’ha convertit el
meu carrer, el meu barri?
En fi…en què s’ha con-
vertit el meu poble? Visc
a un carrer on, fins ara,
tot era normal, tranquil,
com ha de ser un carrer;
fins que un “bon dia”, per
definir-lo d’alguna mane-
ra, ens van posar dos
bars, a falta d’un, un a
cada cantonada de casa,
a uns 5 metres de distàn-
cia un de l’altre, i aquí és
quan el meu carrer va dei-
xar de ser normal. S’ha
acabat el dormir quan
tinc son, la tranquil·litat,

el silenci de la nit... i han
començat els sobresalts
a mitja nit, les baralles, la
impotència, els sorolls…
En definitiva, que els ciu-
tadans, com jo mateixa,
ens sentim desprotegits
davant aquest tipus de
persones tan incíviques,
que tant els hi dona que
altres intentem fer una
vida normal. Espero i
desitjo que algun dia el
meu carrer torne a ser
com abans.

M.C.M.C.
la Ràpita.

Sobre el soroll que generen
bars a la Ràpita

Cartes dels lectors

Hola amics, em poso en
contacte amb vosaltres
per manifestar la meva
més gran indignació
davant el funcionament
de la Seguretat Social. Jo
sóc veïna de Tortosa,
però des del meu cap
hem van enviar a fer-me
una ecografia a Amposta.
Fins aquí tot correcte, la
seva explicació va ser
perquè a Tortosa estaven
colapçats. 
Ara bé, quan m'he perso-
nat davant la senyora o
senyoreta de Raig X de
l'Hospital d'Amposta
sobre les 18 hores,
aquesta m'ha preguntat si
portava el paper, quin
paper? No portava el
paper però portava el
DNI, llavors s'ha posat a
buscar el seu paper, el
que en teoria havia de tin-
dre ella, perquè va ser
des d'aquella tauleta des
d'on se'm va donar la
data de visita, però no
l'ha trobat. 
I la meva ira ha aflorat
quan després de buscar

el paper amb tota la par-
simònia del món, m'ha dit
que ella no tenia el paper,
que sense aquell paper
de sol·licitud no hem
podien fer l'ecografia.
Així, que perquè el seu
sistema informàtic funcio-
na nefastament, aquí una
usuaria, que paga religio-
sament la seva seguretat
social, he tingut que mar-
xar, no sense abans pre-
guntar que havia de fer? I
molt amablement aquesta
senyora m'ha dit "truca
de 9 a 13h i demana una
altra visita demà" Sí, per-
què per la tarde no donen
hora. 
Una frase molt ben apre-
sa per cert, la repeteixen
amb una soltura impresio-
nant independentment de
edat, raça o sexe, visca
la Seguretat Social, la
seva sensibilitat i el seu
saber fer!

Lluc C.
Ulldecona.

La Seguretat Social:
caricatura de la sanitat pública

Cartes dels lectors

Si hi ha un bon moment per visitar la població
d'Alcanar, és sens dubte, a les festes quinquen-
nals. I aquest 2.009 està agraciat amb la festa,
i tots els carrers de la població es vestiran de
gala. Cada dia un sector diferent, on la creativi-

tat i la
feina silen-
ciosa por-
tada a
t e r m e
durant tot
l'any es
convertiran
amb cati-
fes de
colors a
base de
s e r r a d u -
res, flors i

altres guarniments que no deixen indiferent a
ningú. 
Un any de feina que deixa enrere moltes alegries
i satisfaccions entre els habitants que serveixen

per unir-los més que mai, però també deixa
algun que altre disgust, ja que com tots sabem,
en els moments de compartir opinions amb els
veïns del carrer, no sempre plou a gust de tot-
hom.
L'atractiu turístic és inqüestionable, però malau-
radament, sovint tendim a valorar més allò de
fora que el casa.
Alcanar serà durant la celebració de les quin-
quennals un lloc de peregrinació per a molts visi-
tants forasters com sempre ha estat, però els
que no hem de faltar som els veïns de les Terres
de l'Ebre que ho tenim ben a prop de casa.
És ben curiós com una tradició popular com són
les quinquennals canvien la fisonomia del poble.
Perquè en realitat no són solament les catifes
dels carrers el que s'engalana, ja que els cana-
reus troben en aquestes dates tan assenyalades
l'excusa perfecta per pintar i endreçar les seves
cases i façanes. 
És per tant aquesta una lectura força positiva,
que per un temps ha pal·liat els efectes de la
crisi, al menys fins que passin les festes. 

Alcanar serà, durant la 
celebració de les quinquennals,
un lloc de peregrinació per a
molts visitants forasters com
sempre ha estat, però els que no
hem de faltar som els veïns de
les Terres de l'Ebre que ho
tenim ben a prop de casa.

Editorial

Anem a Alcanar

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

www.mesebre.cat

La secció de cartes és oberta a la participació de
tots els lectors de MÉS EBRE. Poden fer-les arribar a
la redacció per correu (carrer Estanislao Figueras,
17, entr. 43002 Tarragona o a través de l’adreça
electrònica redaccio@mesebre.cat). S’han d’adjuntar
les dades personals, el número de DNI i un telèfon de
contacte. Si es vol signar amb les inicials o de forma
anònima serà sota la responsabilitat del lector. 
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Quarts de sis, els primers
rajos de sol s’intueixen
sobre el poble encara ebri
de festa. Els veïns més
matiners surten al carrer,
avui el treball els espera a
les portes de casa: s'ha de
fer la catifa perquè el sector
espera la Mare de Déu del
Remei. La preparació de la
serradura, les fulles, les
plantilles, els colors, els
guarniments i tot el que cal
per a fer una catifa ben ori-
ginal comença de bon matí.
Les balconades també pre-
nen protagonisme guarni-
des  de puntilles i  i avema-
ries estampades en llençols
blancs.  Són les Festes
Quinquennals. Aquestes
tenen el seu origen en la
promesa que va fer el poble
d'Alcanar el 7 d'octubre de
1939, al rebre solemne-
ment la nova imatge adquiri-

da per subscripció popular.
Aquell memorable dia es féu
a la plaça Major una solem-
ne celebració religiosa,
durant la qual l'orador
Mossèn Federico Domingo,
en presència de les
Autoritats i la quasi totalitat
del poble, proposà de cele-
brar cada cinc anys unes
Festes Extraordinàries en
Honor de la Patrona
d'Alcanar, la Mare de Déu
del Remei, amb especial
celebració d'un novenari
durant el qual la imatge de
la Verge recorreria la ciutat i
les Cases d'Alcanar, per

sectors, per tal de rebre la
veneració de tots els
devots. La proposta fou
acceptada amb una fervoro-
sa aclamació dels presents.
Les primeres Festes
Quinquennals es van cele-
brar l'any 1944, cinc anys
després de la promesa. «La
presència de la Mare només
es produeix cada cinc anys,

per la qual cosa tothom
s'esforça per a mudar el
carrer, la seua casa, de la
manera més bonica possi-
ble per a “quedar bé” tant
amb la Mare de Déu com
amb els altres carrers que
s'engalanen. Lluir la millor
cara possible» ens comenta
l’alcalde d’Alcanar, Alfons
Montserrat. D’ aquesta

manera, deu dies abans del
segon diumenge d'octubre,
la imatge de la Verge és bai-
xada al poble, portada per
la quinta d'aquell any i
acompanyada de nombro-
sos devots. Oportunament,
el poble es congria a l'entra-
da de la ciutat per fer-li a la
Mare de Déu una càlida
rebuda. L'arribada és un
esclat d'entusiasme i emo-
ció, d'alegria que s'expres-
sa amb aplaudiments i vis-
ques a la venerada Patrona.
L'emoció d'aquesta arriba-
da es reviu cada dia, durant
la novena, quan la Verge
passa en processó pels
carrers i per davant de cada
casa. Cada dia del novenari,
pel matí es fa el rosari de
l'aurora i, per la nit, la pro-
cessó del sector correspo-
nent, que els veïns han guar-
nit artísticament, expressió
de joia per ser amfitrions de
la Mare de Déu del Remei.
“Són unes festes molt espe-
rades i desitjades. Els veïns
hi participen molt activa-
ment, treballen conjunta-
ment amb il.lusió, es viu en
comú i es recupera una
cosa tan normal abans com
fer vida al carrer» afegeix
Montserrat. Acabat el nove-
nari, després d'haver reco-
rregut en processó els 24
quilòmetres dels carrers
d'Alcanar i Les Cases
d'Alcanar, la sagrada icona
és tornada a l'ermitori. El
segon diumenge d'octubre
tot el poble peregrina i fa
pinya al voltant de la peanya

perquè tothom la vol portar.
Per cinc anys més la Mare
de Déu restarà a la seua
Ermita. Seguim amb l’entre-
vista, a la pregunta de com
ha afectat la crisi a l’hora
d’ajustar l’economia al pro-
grama,  l’alcalde és contun-
dent «el pressupost de fes-
tes del 2008 ja va ser infe-
rior al del 2007, no obstant,
aquestes quinquennals hem
fet un esforç extraordinari
perquè l’ocasió ho mereix i
presentem un calendari
d’activitats molt complet. Ja
tornarem a ajustar la butxa-
ca l’any vinent». Un calenda-
ri que es pot descarregar
fàcilment a la pàgina web de
l’Ajuntament, i que, amb tan
sols un cop d’ull, s’aprecia
aquest esplendor «festiu»
del que ens parla
Montserrat. Exposicions,
visites guiades, tallers, balls
de gala, processons, troba-
da de gegants, cantada
d’havaneres, tornejos...del
25 de setembre al 13 d’oc-
tubre, totes les entitats,
organitzacions, edats...tin-
dran el seu lloc a les Festes
Quinquennals d’Alcanar
2009. Montserrat ens des-
taca, a part d’actes com
l’homentage a la vellesa, les
actuacions del Sueño de
Morfeo i Laxa´n Busto, o el
canareu absent, el pregoner
d’aquest any, Carles Santos
Ventura, «un artista de
Vinaròs, amb fortes vincula-
cions al nostre poble i d’una
trajectòria professional
indiscutible».

Quinquennals 2009

«A la gent del poble que
aprofite, que surti al ca-
rrer, que participe...i a
la gent de fora, dir-los
que a Alcanar sóm hos-
pitalaris i els volem invi-
tar a viure unes festes
que són cada 5 anys, i
per tant, aquests dies,
lluim com mai», Alfons
Montserrat, alcalde
d’Alcanar.

El poble d’ Alcanar es prepara per viure més de 15 dies de festa intensa, joia i il.lusió. «Ho esperàvem des de feia 5 anys»

Destaca la participació ciutadana. Canareus i canareves es bolquen per lluir la millor cara del seu poble

TG

La festa serà del 25 de setembre al 13 d’octubre.

La devoció a la Mare de Déu del Remei és el
factor més fort de cohesió i d’identitat
d’Alcanar com a poble

Sentiment canareu

Tere Lange
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El director general
d'Administració Local,
Carles Bassaganya , va
presentar les 18 actua-
cions dels diferents munici-
pis de les Terres de l'Ebre
subvencionades amb
4.559.190 euros del Fons
europeu de desenvolupa-
ment regional (Feder).
Aquestes actuacions, que
s'emmarquen en els eixos
2 i 4 del Feder, destinat a
Catalunya per al foment de

la competitivitat i l'ocupa-
ció, suposaran una inversió
total de 9.118.380 euros.
L'Ordre de convocatòria
del Programa Operatiu de
Catalunya és una convo-
catòria única no territorialit-
zada. En aquest sentit, a
les Terres de l'Ebre s'hi han
presentat 37 projectes,
dels quals 18 han estat
seleccionats. D'aquests
projectes, 2 són per a l'Eix
2, dedicat al medi ambient
i prevenció de riscos, i 16
són per a l'Eix 4, dedicat al
desenvolupament local i
urbà. 
Al conjunt de Catalunya, la
part del Feder destinada a
les actuacions de les cor-
poracions locals que ges-
tiona el Departament de
Governació, està dotada
en aquesta primera convo-
catòria 2007-2010 amb
70.002.851 euros per rea-
litzar un total de 221 actua-
cions seleccionades. 
Les actuacions beneficià-
ries poden rebre un
finançament fins al 50% de
la despesa subvenciona-

ble. A més, els projectes
seleccionats d'aquesta
convocatòria han d'estar
executats i certificats
abans del 31 de desembre
de 2010. Finalment, no
serà fins a principis del
2011 quan sortirà la con-
vocatòria per al període
següent (2011-2013).
Entre les actuacions
finançades amb fons Feder

destaca la renovació del
centre comercial de
Deltebre i millora de l'ac-
cessibilitat per als vianants.
Emmarcat dins l'eix 4, des-
tinat a la regeneració urba-
na i local, aquest projecte
compta amb una despesa
elegible de 1.750.000
euros i rebrà un finança-
ment de 875.000 euros a
través del Feder.  El projec-

te planteja la millora urbana
de l'àmbit comercial del
centre del nucli urbà de
Deltebre, on es troba el
mercat municipal i es con-
centren la majoria de
comerços i serveis.
L'objectiu de l'actuació és
dinamitzar les activitats
comercials i renovar la
imatge, el mobiliari urbà i
els espais públics. També
es millorarà l'accessibilitat
per als vianants i per a l'ús
de la bicicleta. Altres
Ajuntaments que rebran
finançament del fons Feder
són el de Roquetes per
reformar i rehabilitar la
segona i tercera plantes,
així com la façana de l’anti-
ga casa consistorial
(433.980 euros); el
d’Alcanar, per a la rehabili-
tació del convent dels
Josepets (492.656 euros);
el de l’Aldea, per a la reha-
bilitació i millora de l’antic
Ajuntament (300.500
euros) i el d’Alfara de
Carles, per a la renovació i
millora del carrer Nou
(130.560 euros).

18 actuacions locals a TE

El Fons Europeu de de-
senvolupament regio-
nal inclourà a les Te-
rres de l’Ebre 18
projectes amb un cofi-
nançament de
4.559.190 euros, el
que representa una in-
versió total de
9.118.380 euros al
nostre territori.

Subvencionades amb 4.559.190 euros del Fons europeu de desenvolupament regional (Feder)

REDACCIÓ

El director general de l’Administració Local, Carles Bassaganya.
CEDIDA

L'Ajuntament de Tortosa i
la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) han
acordat les activitats per
a l'exercici 2009/10 d'a-
cord amb el conveni
marc de col·laboració
entres ambdues institu-
ciones destinat a afavorir
la realització de cursos i
activitats per als ciuta-
dans de Tortosa. Seran
atorgades quatre beques
als ciutadants de
Tortosa, que vulguin cur-
sar els cursos d'especia-
lització en Turisme que
impartirà la UOC a partir
del proper mes d'octu-
bre.

Ajudes per
estudiar
Turisme

Els Departaments
d'Agricultura,Alimentació
i Acció Rural i de Salut
han resolt la reobertura a
l'extracció de mol.luscs
de la zona CAT1-01
(Alcanar-Sant Carles de
la Ràpita, Montsià), des-
prés que els controls del
programa permanent de
vigilància hagin verificat
que el marisc de la zona
dóna positiu en el bioas-
saig de DSP (toxina dia-
rreica). Els mecanismes
de vigilància i control que
s'estan duent a terme
'asseguren la salubritat
dels mol·luscs que es
comercialitzen pels cir-
cuits habituals.

El DAR porta a
terme mesures

de control

Més de 2.000 persones
van passar durant tot el
diumenge pel recinte de la
festa de la Sega de l’Arròs,

a les Barraques de
Salvadó. La festa va servir
també per mostrar els tre-
balls dels Tallers per a la
Festa que s'han estat duent
a terme a Deltebre entre el
2008 i el 2009 per millorar
les Festes Tradicionals de
l'Arròs. S'ha fet dos tallers

d'IndumentàriaTradicional,
un de Ball de jota, un de
Jota Cantada, un
d'Interpretació i finalment
un de construcció de rafals
tradicionals. Més enllà de
mostrar com es segava
antigament l'arròs i les fei-
nes relacionades, la Festa

de la Sega va comptar
amb l'actuació del Quicos,
la representació del sainet
"La colla de Segadors" i el

Concurs de Cant de Jota
Improvisada en la que van
participar una desena de
persones. 

Més de 2000 persones
gaudeixen de la Festa de la Sega

Va comptar amb l’actuació dels Quicos i concurs de Jotes

REDACCIÓ
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Gairebé setze anys des-
prés de la creació de la
primera EMD al municipi
s'ha culminat un acord
que tant l'alcalde, Ferran
Bel, com el president de
l'EMD de Jesús, Pere
Panisello, qualifiquen
d'"altament satisfactori".
Bel ha dit que aquest
acord, que s'estableix
per vuit anys, "s'hauria
d'haver fet fa molts anys"
i ha lamentat que en els
dos anteriors mandats no
s'abordés "per absoluta

manca de voluntat políti-
ca". L'alcalde ha justificat
el petit retard d'aquest
mandat perquè s'ha vol-
gut aplicar la mateixa fòr-
mula financera igual per a
tot el municipi, incloent
les dues EMD en marxa
de Campredó i Bítem. Bel
ha destacat el consens

assolit amb tots els
grups polítics municipals.
En opinió de l'alcalde de
Tortosa, aquests primers
15 anys d'EMD de Jesús
han estat "extremada-
ment positius" perquè
s'ha dotat de major auto-
govern un dels pobles del
municipi, perquè la fòr-

mula s'ha demostrat
bona per a l'encaix del
poble amb el municipi,
perquè s'ha aplicat el
principi de subsidiarietat
en la prestació de serveis
al ciutadà i perquè s'ha
demostrat que els recur-
sos econòmics que arri-
ben al municipi són
majors, ja que les EMD
poden concórrer a les
convocatòries de subven-
cions. Ferran Bel ha afe-
git que "la col·laboració,
contribució i implicació
del poble de Jesús en
tots aquests anys ha
estat digna d'admiració" i
ha agraït també "la visió
del llavors alcalde de
Tortosa, Vicent Beguer, i
la de Pere Panisello" en
tant que impulsors de
l'EMD.

El president de l'EMD de
Jesús, Pere Panisello, ha
assenyalat que la renova-
ció del conveni era "vital",
ja que "ens permet créi-
xer en competències i
resol la part financera" en
el benentés que "no esta-
va ben tancada i es pac-
tava anualment". Aquest
fet, ha incidit Ferran Bel,
suposava "la utilització de
les relacions financeres
com a càstig polític", un
extrem que amb la nova
fòrmula "no serà possi-
ble, governi qui governi",
ja que el càlcul d'aporta-
ció de recursos a l'EMD
serà automàtic. El presi-
dent de l'EMD de Jesús
ha demanat a la
Generalitat una normativa
més ajustada a la realitat
dels pobles.

Renovació de conveni entre Tortosa i l’EMD de Jesús

L’Ajuntament de Torto-
sa i l’EMD de Jesús
han renovat el conveni
institucional que regu-
la l’àmbit competen-
cial i la relació finan-
cera entre les dues
administracions. 

Un pas molt important que pot servir d’exemple per a altres EMD del país

REDACCIO

La presentació va tenir lloc a l’Ajuntament de Tortosa.
Cedida

S’investiga l’origen d’un
anunci fals que ofereix
vacunes gratuïtes contra
la grip A. Són fullets que
informen que el virus ja
ha provocat 14 víctimes i
282.000 persones més
estan contaminades, i
insten a trucar a un
número de tarifa addicio-
nal (806 517 881) per
demanar informació res-
pecte al tema. Els
Mossos d’Esquadra man-
tenen una investigació
oberta perquè es podria
tractar d’una estafa. La
Creu Roja fou qui va
detectar aquesta pràcti-
ca, la col.locació dels
fullets als eixugaparabris-
ses dels cotxes de diver-
sos aparcaments de la
demarcació, i va trucar a
la policia. Els serveis jurí-
dics de l’ONG estan estu-
diant ara si presentaran
una denúncia, ja que en
el paper hi figura el nom
de l’entitat.

Estafes entorn
el virus de la

grip A

L’Ajuntament de l’Aldea
ha estat el primer de la
demarcació en donar
suport a la consulta
per la independència
que es va celebrar a
Arenys de Munt fa un
parell de setmanes. 
La moció d’ERC, que

governa amb majoria
absoluta, es va apro-
var amb l’abstenció de
l’únic regidor del PSC
mentre que CiU i inde-
pendents van votar a
favor. 
També la Federació
d’Esquerra a les Terres
de l’Ebre ha obert un
període de reflexió
interna amb les sec-
cions locals i represen-

L’Aldea, pioner en donar 
suport a Arenys de Munt

REDACCIO

El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Dani Andreu, ha pres pos-
sessió del càrrec de presi-
dent del Consorci per a l'e-
xecució del Pla de dinamit-
zació turística de les Terres
de l'Ebre, durant la reunió
de la Junta de Govern d'a-

quest organisme. Amb
aquest relleu, el Pla de
dinamització turística de
les Terres de l'Ebre entra
en el seu tram final, ja que
després de sol·licitar i
obtenir una pròrroga, el Pla
haurà de finalitzar a princi-
pis de març de 2010.
Entre els projectes pen-
dents de finalització, la
major part d'ells ja en un
estat avançat d'execució,
destaquen la recuperació
de les estacions de la Via
Verda de Benifallet i
Aldover, el Centre d'inter-
pretació del ferrocarril a
Móra la Nova, la construc-
ció d'una barraca tradicio-

nal al Centre d'interpretació
de les barraques de Sant
Jaume d'Enveja, o la reha-
bilitació del Convent de
Sant Salvador a Horta de
Sant Joan.

Relleu en el Consorci

del pla de

dinamització turística

Planificació urbanística, atorgar llicències d’obra
menor, poder redactar plans locals de dones o
immigració, gestió directa de serveis etc...

En l’àmbit competencial representa...

tants municipals per
determinar en quins muni-
cipis es pot dur a terme
una consulta per a la inde-
pendència amb garanties
d’èxit. 
Aquesta implementació
de possibles consultes a
l’Ebre es farà des d’una
estratègia conjunta i
coordinada amb l’associa-
ció de càrrecs electes
DECIDIM.CAT.
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Així ho ha manifestat el
viepresident de la Cambra
de Comerç de Tortosa,
José María Chavarría,
durant la presentació del
programa de la quarta edi-
ció de la baixada, que
també ha comptat amb la
participació de Miquel
Domènech, secretari del
Club de Rem Tortosa, enti-
tat organitzadora d'aquest
esdeveniment juntament
amb la Cambra de

Comerç de Tortosa.
L’edició d'aquest any de la
baixada a pedal i rem
donarà un protagonisme
especial al municipi
d'Horta. L'activitat
començarà amb el trasllat
dels participants amb

autobús des de Tortosa
fins a Horta de Sant Joan,

on tindrà lloc la recepció
als participants i s'iniciarà

el recorregut amb bicicle-
ta per la Via Verda fins a
Xerta. En aquest municipi,
i amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Xerta,
tindrà lloc el dinar, a
càrrec dels participants,  i
s'iniciarà la tornada fins a
Tortosa. En aquesta edi-
ció, els participants
podran escollir entre fer
aquesta tornada amb bici-
cleta, en autocar o en
muleta pel riu. El preu de
les inscripcions per partici-
par és de 26 euros per
persona si es fa la tornada
en bici, de 27 euros si es
fa en bus, i de 38 euros si
la tornada es fa amb mule-
ta. La inscripció també
inclou el trasllat en auto-
bús fins Horta de Sant
Joan, el lloguer de la bici-
cleta, i una samarreta de
record. En les anteriors
edicions de la “Baixada a
pedal i rem” hi va haver
més 200 inscrits proce-
dents d'arreu del país.

Baixant a pedal i rem entre 
la Terra Alta i el Baix Ebre

La «Baixada a pedal i
rem Terra Alta-Baix
Ebre» tindrà lloc el dia
17 d’octubre amb l’ob-
jectiu de promocionar
Horta de Sant Joan, la
Via Verda i la navegabili-
tat del riu Ebre.

Per promoure el municipi d’Horta de Sant Joan, la Via Verda i el riu Ebre com actius turístics

REDACCIÓ

José Maria Chavarria, vicepresident de la Cambra de Comerç, i Miquel Domènech, secretari del Club de
Rem Tortosa.

Cedida

La carretera que uneix
Horta de Sant Joan amb
l'eix de l'Ebre (C-12) al
terme de Xerta estarà
enllestida a finals d'any.
Tot i que la carretera no
està acabada ja es va
obrir al trànsit el passat
4 de setembre, fet que
comporta un estalvi de
40 quilòmetres fins arri-
bar a Horta. La millora
que s'està fent, afecta a
tres carreteres i permet
reduir en un parell de
quilòmetres el trajecte i
guanyar en més d'un
quart d'hora de temps el
recorregut. L'obra té un
cost de 39 MEUR.

Millora de les
conexions a la

Terra Alta

Les fires són una bona
ocasió per promocionar
els municipis i poder
mostrar els seus princi-
pals atractius. El primer
cap de setmana d’octu-
bre, del divendres 2 al
diumenge 4, serà Mase-
denverge qui celebrarà la
segona edició de la Fira
del Caçador. Una bona
ocasió per ensenyar la
afició del poble per
aquesta pràctica, que
mostra la seva identitat i
reinvindica els trets més
significatius, com també
les seves activitats co-
mercials i culturals.

Degustacions i
exhibicions a la

fira de
Masdenverge

“Decebut”, així és com se
sentia el senador repu-
blicà de l'Entesa Catalana
de Progrés, Pere Muñoz,

quan escoltava aquesta
setmana la resposta de la
Ministra de Medi Ambient,
Elena Espinosa, a la seva
pregunta sobre el calen-
dari d'execució de les
obres per l'extracció dels
llots tòxics de l'embassa-
ment de Flix. Muñoz ha fet

memòria de que ja fa cinc
anys que es coneix l' infor-
me on es confirmava
que entre 200.000 i
360.000 de tones de resi-
dus tòxics contaminaven
el riu Ebre. Per això, una
vegada més, el senador
Pere Muñoz ha denunciat

els continus retards i la
manca d'un calendari d'e-
xecució real de les obres
de neteja. “És la tercera
vegada que des del grup
de l'Entesa preguntem al
Ministeri per aquestes
obres, les altres dos vega-
des van ser el passat
març i novembre de l'any
passat; i el Ministeri no
concreta. Simplement és
limita a tirar pilotes fóra.
Mentre expressa bones
voluntats a les Terres de
l'Ebre creix l'incertesa i la
incredulitat”. La Ministra
Elena Espinosa, ha afir-
mat que el Govern té la

voluntat d’agilitzar les
obres i ha explicat que ja
estan adjudicades i con-
tractades. Però i del
calendari d'execució dels
treballs com li havia dema-
nat el senador Muñoz?
Res de res, només bones
paraules. 
Per últim, Pere Muñoz
destacava que “per ser
que l'any 2004 es van
declarar per part del
Govern de l'Estat com a
prioritàries, urgents, a
hores d'ara no han
començat i desconeixem
quan ho pensen fer”, deia
Muñoz.

Decepció amb el transcurs 
de les obres de Flix

Muñoz decebut amb la resposta de la ministra Espinosa

REDACCIÓ

Les persones interessades  en participar
s’han d’inscriure a HIFETOURS, a travès
del telèfon 977 510 297.

Inscripcions
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ACTES D’INTERÈS

Dimecres, dia 30/09/2009
20'30 h. Arribada de la Mare de Déu a Alcanar, on serà rebuda per tota
la població amb un castell de focs i acompanyada de forma massiva i
fervorosa fins l'església parroquial. Allí serà cantada la Salve
Montserratina a càrrec del Cor Iúbilo i els Goigs, i rebrà la salutació
que, en nom de la població, li adreçarà el Bisbe de la Diòcesi, Excm.
i Rvdm. Doctor Xavier Salinas i Viñals.

Divendres, dia 2/10/2009
00'00 h. Actuació estel·lar dels grups de ressò LAXA'N' BUSTO i
COMPANYIA ELÈCTRICA DHARMA. Lloc Centre Cívic. 

Dissabte, dia 3/10/2009
00'00 h. Actuació estel·lar de PIMPINELA, amb el seu últim treball
“DIAMANTE, 25 ANIVERSARIO” . Lloc Centre Cívic. 

Divendres, dia 9/10/2009
00'00 h. Actuació estel·lar del grup de ressò internacional “EL SUEÑO
DE MORFEO”. Lloc Centre Cívic.

Diumenge, dia 11/10/2009
9'00 h. Sortida en romeria de les autoritats, pubilles, hereu, pubilletes,
carrosses i públic en general cap a l'ermita. La imatge de la Mare de
Déu podrà ser portada per tothom. En arribar, se celebrarà la santa
missa de campanya a la plaça del santuari presidida per l'Il.lm.Sr.
Vicari General Mn. José Luis Arín Roig i  acompanyada per la ronda-
lla “Verge del Remei”. Després, es traslladarà la imatge per tal d'entro-
nitzar-la al seu cambril, es cantaran els Goigs i es farà l'ofrena floral
per part de les pubilles i pubilletes.

Dilluns, dia 12/10/2009
19'00 h. Gran concert homenatge “Dos canareus del S.XX per la
Música”, amb la participació de totes les entitats musicals del nostre
municipi. Lloc: Centre Cívic. (Entrada Gratuïta).

PPPPUUUUBBBBIIIILLLLLLLLAAAA MMMMAAAAJJJJOOOORRRR

Laia Reverter 
Matamoros 
PENYA BARCELONISTA D’ALCANAR

Jessica Brunet 
Fibla
CLUB PATÍ ALCANAR

Elisabet Curto
Soler 
QUINTOS

Jennifer Cucala
Aguilera
ASSOCIACIÓ CULTURAL

D’ARMATS D’ALCANAR

Cristina Redón
Martínez
PENYA ENSAPATS

Alba Llorach
Punzano  
ESCOLA INICIACIÓ

ESPORTIVA

Amanda Ulldemolins
Subirats
COLLA GEGANTERA

D’ALCANAR

Rosa Mago 
Gil
BANDA MUNICIPAL DE

MÚSICA D’ALCANAR

Àgueda Verge
Sancho
CLUB BÀSQUET

ALCANAR

Laia Forcadell
Geira
GRUP TEATRE GRESOL

Anna Tomàs
Forcadell 
TRADICIÓ CANAREVA

Judith Moreno
Ortega
CLUB BALLET ALCANAR

Ferran Borràs
Grañana
CENTRE ESPORTIU

CANAREU

Laia Balada
Fibla  
COMISSIÓ DE SANT

ANTONI

Míriam Subirats
Morcillo
TORNEIG JOSÉ

RAMÓN SEGARRA

Mercè Sancho
Llano
CD ALCANAR

Àngels Navarro
Lara
XARANGA “PER

DAVANT I PER DETRÀS”

Esther Reverter
Sancho
ASSOCIACIÓ CULTURAL

L’ESPÍGOL D’ALCANAR

Yasmina
Martínez Tomàs
ASSOCIACIÓ DE

XOFERS ALCANAR
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Vanessa Fibla
Moreno
MOTO ESPORT CLUB

ALCANAR

Eva Gargallo
Martí 
AGRUPACIÓ TIMBALERS

SANT ISIDRE ALCANAR

Maria Martínez
Domínguez
PENYA CARNAVALERA

“MARGARITA”

Cinta Llassat
Nolla 
AJUNTAMENT

D’ALCANAR

Iris Roig
Manera
COMISSIÓ ENTITATS

LES CASES

Gessami Núria
Olesa Sancho
CLUB ESCACS

ALCANAR

PPPPUUUUBBBBIIIILLLLLLLLEEEETTTTAAAA MMMMAAAAJJJJOOOORRRR

Laia Reverter Curto
XARANGA PER DEVANT I

PER DETRÀS

Rosa Perez
Cervera
ASSOCIACIÓ

VETERANS

Rosa Gil Pla
CLUB BALLET

Remei Rivera
Barrera
CENTRE ESPORTIU

CANAREU

Paula Sancho
Forcadell
COMISSIÓ D'ENTITATS

DE LES CASES

Paula Riva Bel
MOTO ESPORT CLUB

ALCANAR

Paula Niubó
Obiol
ANDA MUNICIPAL DE

MÚSICA D'ALCANAR

Núria Forés
Martínez
TORNEIG JOSÉ

RAMON SEGARRA

Natzaret
Antonio Oliva
ASSOCIACIÓ FUTBOL

SALA ALCANAR

Marta Alonso
Reverter
AGRUPACIÓ

EXCURSIONISTA

Marina Sol
Matamoros
PENYA ENSAPATS

Judit Molina
Arjona
XARANGA PER DEVANT I

PER DETRÀS

Judit Sabaté
Queralt
ASSOCIACIÓ DE XOFERS

SANT CRISTÒFOL

Lídia Cubedo
Soler
QUINTOS

Maria Pla
Queralt 
PENYA BARCELONISTA

Marina Beatriz
Serrano 
CLUB ESCACS

Gemma
Sanchez Clavell
PENYA CARNAVALERA

MARGARITA

Montserrat
Redon Tena
CLUB BADMINTON

ALCANAR

Laura Reverter
Queralt
COMISSIÓ DE SANT

ANTONI

Eva Ayza
Chavalera
COR IUBILO

Elisabet Anguera
Reverter
AGRUPACIÓ MUSICAL

CANAREVA

Cèlia Fornés
Gili
CLUB PATÍ ALCANAR

Blanca Galán Caballé
ASSOCIACIÓ CINEGÈTI-
CA DE BARRAQUERS

DE CATALUNYA

Aroa Juan Gonzalez
ASS. JUVENIL FOTEM-LI

FOC GRUP DE DIABLES

D'ALCANAR

Ariadna Cid Bel
ASSOCIACIÓ CULTURAL

D’ARMATS D’ALCANAR

Anna Matamoros
Castro
SOCIETAT DE CAÇADORS

DIANA

Alexia Fibla
Matamoros
AGRUPACIÓEXCURSIONISTA

L'ESPIGOL

Alba Martín
Beltrán  
CD ALCANAR

Alba Lluch
Garriga
COLLA GEGANTERA

Ainoa Segarra
Reverter 
ESCOLA D'INICIACIÓ

ESPORTIVA

Aida Castell
Muñoz 
CLUB BASQUET

ALCANAR

Agnès Camatxo
Buj
ACA

Abril Revertè
Queralt
GRUP DE TEATRE

GRESOL
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La campanya la realitza-
ran els agents de policia
de proximitat, fent visites
porta a porta a les boti-
gues dels barris que
tenen asignats. En la pre-
sentació de la campanya,
l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha assenyalat
que "una de les missions
de la policia de proximitat
és precisament preventi-
va" i ha destacat la volun-
tat de col·laboració amb
totes les associacions
comercials i comerços de
Tortosa. L'inspector en

cap de la Policia Local,
Jesús Fernández, ha
recordat que el Pla
d'Actuació Municipal
(PAM) 2007-2011 ja pre-
veia la posada en funcio-
nament d'aquesta cam-
panya i l'ha justificat pel
fet que els comerciants
"són grup de risc" i, per
tant, cal invertir esforços
conscienciant el sector

que cal adoptar mesures
preventives. Els agents
recomanen, entre d'altres
coses, incrementar l'auto-
protecció i fixar un límit de
diners a caixa, efectuar un
transport intern i extern
de diners sense horaris
fixos i en petites quanti-
tats, fer el recompte en
un lloc tancat i observar
bé al seu entorn a l'hora

de treure els diners de la
caixa, entre d'altres mesu-
res. En cas de robatori es
recomana al comerciant
que segueixi les instruc-
cions de l'atracador i que
no toqui res que pugui
alterar les empremtes o
indicis deixats pel delin-
qüent, trucar ràpidament
a la policia i demanar als
possibles testimonis que

no marxin. Juntament
amb el full de recomana-
cions, la Policial Local de
Tortosa lliurarà també als
comerciants uns adhesius
amb el telèfon de servei
24 hores de la Policia
(092) i un full de descrip-
ció de sospitosos.
L'alcalde també ha infor-
mat, en la mateixa roda
de premsa, dels actes
previstos amb motiu de la
celebració de la festa
patronal de la Policia
Local. Així, enguany, al
marge de l'acte institucio-
nal del proper divendres a
la Comissaria, dissabte
tindrà lloc la 1a Trobada
de Motocicletes Oficials
de Policia. Més de 60
motos de cinc cossos
policials procedents de
22 poblacions de
Catalunya, País Valencià i
Andorrà, es concentraran
a Tortosa i faran una ruta
pel delta de l'Ebre. 
A les 10 sortiran de la
Comissaria, a la plaça
Immaculada, i a les 13
hores l'alcalde de Tortosa
farà una recepció als par-
ticipants a la plaça de
l'Ajuntament.

«A Tortosa, comerç segur», campanya
per promoure l’autoprotecció

La Policia Local ini-
ciarà el proper mes
d’octubre la campanya
ciutadana «A Tortosa,
comerç segur» destina-
da a promoure l’auto-
protecció dels comer-
ciants de la ciutat, en
què s’informarà de les
mesures preventives
per evitar robatoris.

S’informarà de les mesures preventives per evitar robatoris als comerciants

Serà realitzada per agents de policia de proximitat, fent visites porta a porta

REDACCIÓ

Presentació de la campanya 
Cedida

La Diputació aportarà un
ajut econòmic a
l ' A s s o c i a c i ó
d'Empresaris de les
Comarques de l'Ebre
(AECE) per al foment de
l'activitat empresarial en
aquest territori. 
Així ho estableix l'acord
signat entre el president
de la institució supraco-

marcal, Josep Poblet, i
el president de l'AECE,
Emilio Castellà, junta-
ment amb el president
de l'Organisme  Autònom
Desenvolupament Local
(OADL), Joan Josep
Malràs. 
La inversió de la
Diputació per a aquest
concepte és de 12.000
euros, que es destinaran
a un pla d'actuació que
preveu accions de
foment de la cultura
empresarial, jornades de
formació i serveis per
als associats de l'AECE,

entre altres
accions. 
L 'of ic ia l i tzac ió
d'aquest acord
esdevé el primer
acte d'aquestes
característiques
que es dur a
terme al recent-
ment inaugurat
Palau  Climent
de Tortosa, on
s'ubiquen les
d e p e n d è n c i e s
de la Diputació a les
Terres de l'Ebre. 
L'acord de col·laboració
amb l'AECE reflecteix la

voluntat de la Diputació
de fomentar l'economia
de les Terres de l'Ebre i
el Camp de Tarragona i

contribuir, d’aquesta
forma, a la millora de la
qualitat de vida en
aquests territoris. 

La Diputació fomenta 
l’activitat empresarial a l’Ebre

Mitjançant un ajut econòmic per a l’Associació d’Empresaris 

REDACCIÓ

L'empresa Aigües de
Catalunya, concessionà-
ria del servei municipal
d'aigua de Sant Carles
de la Ràpita (Montsià), ha
iniciat els treballs d'ins-
tal·lació d'un col·lector
perimetral d'evaquació
d'aigües pluvials al carrer
Méndez Núñez del muni-
cipi. Aquesta actuació,
pressupostada en
191.000 euros, corres-
pon a la segona fase del
projecte de millora de la
xarxa de sanejament del
sector de l'Horta Vella,
un dels més afectats per
desbordaments d'aigües
residuals. Segons ha
informat l'Ajuntament
rapitenc, la nova canona-
da permetrà desviar a un
desguàs altern part de
les aigües pluvials proce-
dents del barranc del
Solito i evitar així que
arribin a l'estació de
bombament, ubicada al
sector de l'Horta Vella.

Segona fase del
projecte per

sanejar 
l’Horta Vella

El ple de l'Ajuntament de
l'Aldea va aprovar la set-
mana passada per unani-
mitat una moció que
demana que els corre-
bous de les Terres de
l'Ebre siguin reconeguts
com a Festa Tradicional
d'Interès Nacional i s'in-
cloguin al Catàleg del
Patrimoni Festiu de
Catalunya. Així, l'Aldea se
suma a la reivindicació
feta per l'alcalde de
Deltebre (Baix Ebre),
Gervasi Aspa, que ha
demanat aquest reconei-
xement per als correbous
per la seva tradició a
l'Ebre. No obstant, l'alcal-
de de l'Aldea, Dani
Andreu, ha anat més enllà
i ha afirmat que l'aprova-
ció de la moció és 'la
punta de llança' per
'poder discutir una llei'
que permeti als corre-
bous 'tenir un espai legal'
i deixar de ser 'només una
activitat permesa'.

Més suports a
la festa dels

bous
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El que antigament era l'asil
de les Germanetes de la
Caritat es renovarà amb un
nou centre de dia i un edifi-
ci annex que permetrà
guanyar 40 places per a
residents i 20 places per
als usuaris del centre de
dia, arribant a cobrir un
total de 150 places en
conjunt que tenen  com
objectiu la millora assisten-
cial  i de servei als ancians
amb demància senil, tot i
que com apuntava el presi-

dent del patronat de la
residència, mossèn  Josep
Maria Membrado “Del total
de 150 places que tindrem
al final, entre 30 i 35 hau-
ran de ser privades, si
volem que la residència

siga sostenible”.Per al pro-
jecte, el Bisbat destinarà
més de 2,5 milions d'eu-
ros, esperant comptar
amb el suport de les admi-
nistracions. Els treballs
s'engegaran amb la posa-

da de la primera pedra, el
proper 29 de setembre,
durant els actes en honor
a l'arcangel que dona el
seu nom a la residència.
Símbol del que ha d'estar
l'ampliació de més de

2.600 metres quadrats,
fins a arribar a un total de
9.109 metres quadrats
edificats. Pel que fa a la
distribució del nou edifici,
amb façana al carrer
Barcelona, preveu un semi-
soterrani, una planta baixa
i dues plantes. On s'ubi-
carà la nova administració,
l'arxiu, els despatxos, la
sala d'actes, els vestidors,
el nou centre de dia, 24
habitacions dobles, una
farmaciola i una sala poli-
valent. A més, cada planta
tindrà un menjador, per no
haver de desplaçar els
residents “alguns amb pro-
blemes de mobilitat”, va
dir Membrado. Qui també
va manifestar que aquest
projecte respón a la voca-
ció de la residència en
seguir atenent els ancians
més necessitats “però
volem fer-ho adequant-nos
als temps actuals i a la nor-
mativa”. 

De Germanetes de la Caritat a 
Germanes amb la nova ampliació

El Bisbat de Tortosa
iniciarà al llarg de les
properes setmanes les
obres d’ampliació i re-
forma de la residència
diocesana Sant Miquel
Arcàngel.

«Del total de 150 places, 30 o 35 hauran de ser privades», Mossen Membrado

REDACCIÓ

Imatge de la residència Sant Miquel Arcàngel.
Cedida

El passat mes de gener d'a-
quest 2009 es creava la
Plataforma ciutadana de
l'Aldea “Foneria NO”, de d'a-
leshores, els seus represen-
tants ja s'han reunit amb
diversos representants del
Govern a les Terres de
l'Ebre, per plantejar el seu
neguit davant la possible
instal·lació d'una foneria al
pol·lígon Catalunya Sud, i

aquest passat dimarts 22
de setembre feia la seva
presentació pública. A
hores d'ara, d'una banda el
propi delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó,  en una entrevista
al programa DIXA'M VORE de
CANAL TE, manifestava, “de
moment no hi ha cap pro-
jecte de foneria sobre la
taula” i quan se li ha formu-
lat la pregunta sobre que

pensava  que existís una
plataforma en contra, ha
comentat “els represen-
tants  del territori a nivell
polític el que no estem dis-
posats és a que les empre-
ses que necessiten treballar
prop d'un riu marxen a
Barcelona, perquè després
haurem d'enviar aigua allà”.
Per la seva banda, la plata-
forma “Foneria NO”, mani-
festa que “en deu o vint
anys podem patir conse-
qüències d'una contamina-
ció per metalls pesats i
tenim antecedents d'aques-
ta empresa a
Extremadura”.

L’Aldea dividida per la possible
instal·lació d’una foneria

REDACCIÓ

La recessió ecomòmica
que arrossega l’estat
espanyol i, per tant,
també el Català, està
desencadenant en el
món, en aquest cas de
la pagesia, reestructurit-
zacions i adaptacions a
les circumstàcies
econòmiques del
moment. Així, ens tro-
bem que la cooperativa

agrícola Soldebre de
Tortosa convertirà l'a-
llotjament de temporers
en un alberg turístics.
Per entendre aquest
canvi, el propi gerent de
l'empresa, Josep
Estrada, ens explicava
que per a la campanya
d'enguany no tenen pre-
vist contractar immi-
grants per a la recollida
de cítrics, i el motiu no
és altre que el fet que la
cooperativa té una gran
demanda per part dels
propis socis, que han
sol·licitat treballar al
camp i als magatzems. 

Soldebre es
reinventa

REDACCIÓ

La Cambra Arrossera del
Montsià ha signat un acord
amb els bancs d'aliments
de Catalunya per tal de fer
una donació equivalent al
10% de les vendes d'arròs
fetes durant els mesos
d'octubre, novembre i
desembre de 2009.
Aquesta quantitat es xifra
en un mínim de 75.000
quilos d'arròs, l'equivalent
a 750.000 racions de 100
grams. Això vol dir que de
les 75 tones, el Banc
d'Aliments de Barcelona
en rebrà el 60%, el banc
de Lleida rebrà el 14%, ell
banc de Reus rebrà el 13%
de la donació, i el banc de
Girona en rebrà el 13%.

La cambra arrossera
del Montsià amb el
Banc d’Aliments

El concurs Ebre Musik
Ciutat de Tortosa arriba
aquest any 2009 a la seva
vuitena edició, la qual està
a punt d'engegar motors
amb vuit concerts que
tindràn lloc entre el 2 d'oc-
tubre i el 27 de novembre.
Aquesta edició incorpora,
com a principal novetat, la
retallada dels grups finalis-
tes dels dotze habituals
als vuit actuals, amb la
voluntat de millorar encara
més la qualitat dels con-
certs de presentació. La
realitzaciód els concerts
es farà al PUB COOL, amb
qui l’Ajuntament ha signat
un conveni de col·labora-
ció.

Retallada de
finalistes a l’Ebre
Musik 2009
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Sí, l’Amposta va empatar
dissabte contra el Manlleu
en un partit que va ser el
millor que ha efectuat fins
al moment. Tot i que l’e-
quip està més limitat que
el de la temporada passa-
da, va demostrar bones
maneres i va poder remun-
tar el gol inicial dels oso-
nencs. I dimecres s’espe-
rava un punt i seguit
davant el Balaguer. No
obstant, no va ser així. El
conjunt de la Noguera va
demostrar ser més fort
que el Manlleu. La presèn-
cia física dels seus juga-
dors i la qualitat tècnica va
superar un Amposta que

no va poder reaccionar.
Els lleidatans, dominadors
del duel, van avançar-se al
primer temps, aprofitant
una errada defensiva local.
El Balaguer, ja a la repre-
sa, va tenir més arribada i
més control fent el 0-2 en

una jugada d’escola, simi-
lar al primer gol.
L’Amposta, desdibuixat,
no va donar simptomes de
que podia entrar en el par-
tit. Només al final, arran
d’un penal que va signifi-
car l’1-2, va poder fer-ho.

Llavors va traure orgull i va
tenir una altra arribada
amb un possible penal no
xiulat. 
Franc Artiga, el tècnic,
admetia estar «decebut
perquè m’esperava una
altra resposta de l’equip,
després del partit de dis-
sabte. No va creure en les
seues possibilitats per
poder remuntar». Recio i
Puig, sancionats, van ser
baixa així com José
Ramon i Jorge.
L’Amposta, que es troba a
la cua de la taula i que
només ha sumat dos punts
dels darrers dotze, visita
l’Olesa.

Remuntada dolorosa
La Rapitenca, per la seua
part, va sumar un punt
valuós diumenge contra el
Castelldefels (0-0). Va ser-
ho perquè els barcelonins
van tenir més opcions i
van poder guanyar. L’equip
sembla que s’adapta millor

fora de casa i va refermar-
ho dimecres al primer
temps de Vilanova quan va
imposar-se per 1-3 amb
els gols de Sergi José,
Chavero i Callarisa. El tèc-
nic va fer rotacions i
aquestes van anar força
bé. Però a la represa, la
Rapitenca va cedir metres
i el Vilanova va mostrar
una autoestima molt gran,
entrant en el partit i aca-
bant remuntant el marca-
dor (4-3). 
La remuntada local frena
l’empenta dels rapitencs
que diumenge s’hauran de
refer, a casa, contra el
Cassà (12 h). 

L’Amposta decepciona

Les bones sensacions
que va oferir l’Amposta el
dissabte contra el Man-
lleu (1-1) no es van poder
refermar dimecres amb
el Balaguer (1-2).

TERCERA DIVISIÓ. S’ESPERAVA LA REACCIÓ

La Rapitenca, per la seua part, va deixar escapar el partit a Vilanova (4-3), dimecres

M.V.

L’Amposta, amb la
derrota de dimecres
contra el Balaguer (1-2),
segueix a la part baixa:
només ha sumat dos
punts de dotze.

A  la cua

Va venir la Iberiana. I va
deixar la seua emprenta
una vegada més. Vam dir
que confiàvem amb mesu-
res de seguretat. I el club
no les va pendre de la for-
ma que penso que era ne-
cessària abans del partit.
Coneixent els precedents
que hi havia, no és sufi-
cient el lliurament d’un
banderí que va informar
que donaria la Iberiana ni
tampoc que el Tortosa
feia 23 anys que no s’hi
enfrontava. Ni que no hi
havia cap problema entre
els dos clubs. Ni que les
possibles mesures ha-
guessin pogut estar consi-
derades com una manca
de confiança als segui-
dors de la Iberiana. I què
si ho era?. Només es trac-
tava de separar els segui-
dors en zones diferents i
vigilar amb força pública
la zona d’influència, les
banquetes i el túnel de
vestidors. No calia arribar
a les mesures de Roque-
tes, però un mínim era
precís.

És una opinió. Però
crec que s’havia d’haver
consultat abans, com va
fer-ho el Roquetenc. A la
represa del partit ja era
tard. I va ser-ho. 

El final fou de drama.
No obstant, ara ja ha pas-
sat. El conflicte amb la
Iberiana ha tornat a existir.
El Tortosa lamenta el suc-
ceit i deixa l’afer en mans
de la Federació que ara
presideix Jordi Casals. 

A veure si serveix d’al-
guna cosa, tot i que, un al-
tre cop, em temo la res-
posta. Es trist parlar
d’aquestes incidències i
més que no s’actui per
evitar-les.

La Federació ho
arreglarà...

L’opinió de Michel

Els aficionats de la Iberiana
van tornar a protagonitzar inci-
dents. En un partit travat i amb
moltes interrupcions (com
s’esperava), el Tortosa va
avançar-se a la segona meitat
amb un gol d’Héctor. Però, tot
i tenir alguna opció, com un
tret de Calafat, no va senten-
ciar. I els visitants, a còpia de
coratge, van empatar al minut

92. Llavors van esclatar unes
incidències que es veien venir,
tal com estava l’ambient des-
prés de l’1-0. Incidents Made in
Iberiana. Javi Cid, a la banque-
ta, fou increpat obertament
per un suposat directiu visi-
tant. I clar, com sempre, s’ha-
vien de buscar culpables. I un
d’ells fou un company de
premsa local per uns suposats
comentaris en la transmissió

que no havia fet. Això va ser
l’altre detonant dels aldarulls.
Els antiavalots, reclamats du-
rant la segona meitat, van ha-
ver d’intervenir, tot i que van tri-
gar una estona a arribar fins la
tribuna (estaven a l’altra banda
del camp, prop d’altres segui-
dors visitants que van ocasio-
nar els primers problemes).
Els ànims, després d’uns mi-
nuts d’angoixa, van calmar-se.

Però, llavors, van encendre’s a
la graderia de general. Tot ple-
gat, vergonyós. I també previ-
sible. El delegat territorial de la
FCF estava a l’estadi i ja ha in-
format dels fets. El partit ha
estat incoat d’expedient. Ja
veurem. D’altra banda, a nivell
esportiu, la conclusió és que el
Tortosa no va poder passar de
l’empat davant d’un rival molt
fluix. Ha sumat un punt de nou.

I no pot enlairar-se quan, a
priori, tenia una bona ocasió
per fer-ho. Diumenge visita el
Banyoles. El porter Alex Róde-
nas, per qüestions personals,
va comunicar la setmana pas-
sada que no podia seguir. Diu-
menge, a més, va tenir un en-
frontament amb el tècnic a la
banqueta. El Tortosa busca un
porter. Raül Jiménez, de l’Ull-
decona, interessa.

Noves incidències amb la Iberiana
Arran de l’empat visitant (92’), aficionats visitants van generar greus incidències a la tribuna

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA. EL CD TORTOSA BUSCA UN PORTER. EL RAPITENC RAÜL JIMENEZ (ULLDECONA) INTERESSA

Gustavo, de penal, va marcar el gol de l’Amposta, dimecres (1-2).
ME
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L’Ampolla va ser superior a la Unió Cambrils i va guanyar el
primer partit en el retorn. Va jugar ben posat sobre el camp,
i molt motivat desbordant el rival, tot i les dificultats que va
ocasionar el vent i també la duresa que, en ocasions, va uti-
litzar el conjunt del Baix Camp. Angel Garcia, tècnic de l’Am-
polla, deia que «a més dels gols, vam tenir altres ocasions
per fer-ne més. El més important fou la victòria i oferir una
bona imatge a l’afició». Albacar i Talarn van marcar pel con-
junt ebrenc que diumenge al matí es desplaça a la Canonja.
Un partit especial per Angel Garcia perquè s’enfrontarà al seu
amic Jordi Rojas, tècnic del club canonjí. 

L’Ampolla no va donar cap opció a la Unió
Cambrils i va guanyar merescudament (2-0)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Reddis, liderat per Aleix Martí, davanter que va formar-se al
Reus i que va fer el primer gol, va demostrar el seu potencial al
primer temps quan va imposar-se davant d’un Ulldecona que li
va costar adaptar-se a la confrontació i al camp. Els reusencs,
abans del descans, van ampliar l’avantatge amb el 2-0. El partit
semblava ben encarrilat però el gol psicològic de José Ramon
va ser clau per canviar la seua direcció. A la represa el Reddis
va baixar i l’Ulldecona, a diferència de la jornada anterior, va
crèixer. El partit va trencar-se i també va obrir-se fins que va arri-
bar el 2-2, obra de Pietru. El Reddis havia tingut opcions, però
el marcador no es va moure. L’empat va ser meriotir. 

L’Ulldecona remunta i suma un empat molt
meritori al camp d’un Reddis reforçat (2-2)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia va perdre a casa contra l’Ascó (0-1). Un gol d’-
Héctor, quan va aprofitar una indecisió defensiva dels locals,
a l’inici de la represa, va decidir. El Catalònia, molt espès al
primer temps, va reaccionar després del gol, però fou més
amb el cor que amb el cap. Va pressionar i va tancar al rival,
però no va poder empatar. L’Ascó, un equip  fort i amb mol-
ta presència física al darrera, va treballar extraordinàriament
i es va endur els tres punts. Guillermo Camarero, tècnic local,
reconeixia que «hem de parlar-ho. L’equip ha de canviar el
xip. El vaig veure, potser inconscienment, relaxat a la prime-
ra meitat i està clar que s’ha de reaccionar».

Un Catalònia acomodat i gris torna a perdre
a casa després de setze mesos sense fer-ho

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va puntuar en
el seu primer desplaçament
de la temporada, dissabte al
camp de l’Alcarràs (1-1). Va
ser un punt valuós, sobre tot
tenint en compte que es va
aconseguir en temps afegit.

Guillermo Camarero, tèc-

nic de l’equip, explicava que
«el primer temps va ser ani-
vellat amb poques opcions.
Va estar marcat pel vent que
no va afavorir gaire el joc. A
la represa, el partit va tenir
més intensitat, sobre tot
arran del gol de l’Alcarràs».
El duel va obrir-se i el Ro-

quetenc va insistir, a l’heroï-
ca. En el temps afegit va
arribar el premi amb el gol
de De la Torre, que va culmi-
nar una passada de David
Vilanova.

Amb l’empat, el Roque-
tenc signa una mitjana an-
glesa. Un bon inici per un

equip que diumenge (17 h)
rebrà l’Horta, un dels con-
junts que ha guanyat en les
dues jornades.

El partit, a petició del Ro-
quetenc (ja va fer-la en
conèixer el calendari), ha
canviat el dia i l’hora habitual
dels de casa.

Guillermo Camarero, a Al-
carràs, va tenir les baixes
de Nando Crespo, Julio, Llo-
renç i Javi Asín, aquest da-
rrer sancionat amb dos par-
tits per l’expulsió de la
primera jornada. 

El Roquetenc aplica la 
mitjana anglesa

Va empatar a Alcarràs, amb gol de De la Torre en temps afegit (1-1)

REDACCIÓ

PREFERENT

La Cava va debutar a casa
superant a l’Aldeana (6-3). El
derbi es va posar aviat de
cara per als locals quan Ni-
co va aprofitar una passada
llarga per anticipar-se a Nor-
bert, que va sortir precipita-

dament. La Cava fou letal en
atac, principalment Nico. Va
combinar bé, va aprofitar
errades puntuals dels visi-
tants i va sorpendre la seua
defensa que, per moments,
va estar massa avançada.
Així amb un altre gol de Nico
es va posar amb el 2-0. L’Al-

deana, amb intermitències,
també creava opcions. I va
posar-se en el partit amb el
gol de Sergio. Però una de
les claus fou el gol posterior
de Pier que, amb sang fre-
da, va aprofitar una passada
de Nico. 
Als pocs minuts de la repre-

sa, Nico (espectacular) afu-
sellava el 4-1. A partir d’a-
quell instant, la Cava va bai-
xar el ritme i l’Aldeana va
guanyar metres, amb pro-
funditat per l’esquerra. El
partit, però, va trencar-se,
amb espais. La Cava va fer
el 5-1 arran d’una genialitat

d’Agustí. I l’Aldeana va reduir
distàncies amb el 5-2, obra
de Fidel després d’una pas-
sada sensacional des de
l’esquerra. I, amb un penal,
va establir el 5-3. El derbi
estava llavors per al quart
gol visitant, per la seua pres-

sió. Però no va arribar i sí
que va fer-ho el sisé local
quan Norbert no va aturar
una pilota i Agustí la va
empènyer a la porteria. Fou
el 6-3.
El CD la Cava va fer una bo-
na sensació i va assolir la
segona victòria de la lliga.
L’Aldeana, molt irregular du-
rant el partit, encara no ha
puntuat. Joel, lesionat, Ma-
nel i Chupo van ser baixa en
els locals. 
La Cava visita el Gandesa i
l’Aldeana, amb ganes d’es-
trenar-se, rebrà la Sénia.

La Cava s’estrena a casa amb un triomf
convincent contra l’Aldeana (6-3)
Nico, amb un hat-trick, va ser el protagonista de la victòria

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Agustí, molt encertat, va
fer-ne dos i Pier, amb
sang freda, l’altre dels
locals. Fidel (2) i Sergio
van marcar pels aldeans.

Molts gols

Nacho Pérez, tècnic del
conjunt de Bítem, manifesta-
va que «vam fer un bon par-
tit, contra un bon rival com
ho és l’Alcanar. El triomf va
ser important per la con-

fiança i per creure amb el
treball que hem efectuat fins
al moment». Nacho afegia
que «a la primera meitat ens
va costar una mica entrar en
el partit, a més ells pressio-
naven molt». Malgrat això, el

Remolins-Bítem va avançar-
se amb un gol de Marc, molt
oportú davant d’una indeci-
sió defensiva del rival. A la
represa, segons el tècnic lo-
cal, «vam obrir més el camp
i, tot i l’empat, vam reaccio-

nar i, arran d’una bona juga-
da col.lectiva, Kazu va fer un
gran gol que fou el 2-1. Va
ser clau. Acte seguit va venir
el 3-1, de Sergio Ruiz. Lla-
vors vam gaudir d’altres oca-
sions molt clares que Rodri

va evitar». ‘Txiki’ Reverté,
tècnic de l’Alcanar, per la
seua part, deia que «la pri-
mera meitat fou molt anive-
llada. Tot i rebre un gol arran
d’una errada nostra, vam es-
tar ben posats. A la represa

vam empatar i vam reaccio-
nar. Però el RemolinsBítem
ens va marcar el 2-1, un gol
que ens va fer mal. Poc des-
prés, una altra errada nostra
va significar el 3-1. Després,
ells van tenir més opcions
que Rodri va aturar». El tèc-
nic canareu afegia que «vam
cometre errades greus que
no es poden repetir si volem
traure bons resultats fora de
cas». Paulo i Sisco van ser
baixa. Aquesta setmana
s’espera la incorporació
d’Utman.  

El Remolins-Bítem suma els primers punts
superant a l’Alcanar a la represa (3-1)
Els canareus van pagar cares errades puntuals al darrera

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Kazu, amb un gran gol,
va trencar el partit a la
segona meitat del mateix.
Sergio Ruiz, poc després,
va sentenciar.

Gran gol

El Gandesa, amb els reforços de la temporada passada i les in-
corporacions que ha fet en aquesta, ha de ser dels equips favo-
rits a la Primera regional. El seu president, José Lorenzo Diego,
deia que «no m’agrada que ens posin aquesta etiqueta perquè
és una arma de doble fulla que afavoreix a altres conjunts. Però
admeto que si no acabem entre els dos primers seria una de-
cepció. Hem fet una plantilla que penso que no és possible mi-
llorar a la zona on ens trobem. Així mateix, entenc que els resul-
tats i el futbol és imprevisible i que poques vegades pots
planificar en aquest sentit. Ja hem vist que vam guanyar amb di-
ficultats a l’Ampolla i que vam perdre a Valls. Malgrat això, hem
de ser ambiciosos». German i Ramon van ser baixa a Valls. Mo-
hedano ho serà en el proper parit contra la Cava.

«No m’agrada l’etiqueta de favorit, però admeto que
no acabar entre els dos primers seria una decepció »

PRIMERA REGIONAL. CF GANDESA
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Sisco,jugador del filial del Remolins-Bítem.
ME

L’equip de Harri va trobar-se amb un Masdenverge molt treballa-
dor i que, sobre tot al primer temps, va fer-li una pressió que va
ofegar el seu joc. Malgrat això, els locals van tenir dues op-
cions, amb faltes que va traure Raül Tudela, i una altra en què
Nico no va arribar a la pilota. A la represa, el tècnic local va
avançar a Moreno i el Perelló va disposar de més profunditat.
Nico va traure un còrner i Jonatan va fer el gol. Però l’àrbitre va
anular-lo per una falta. Poc després, la mateixa acció va valdre
l’1-0. El Masdenverge es va quedar amb deu i el partit va decan-
tar-se per a un Perelló que va sentenciar amb una jugada de
Narcís que va culminar Jonatan. El Perelló és un altre dels líders. 

El Perelló té dificultats però acaba guanyant
amb gols de Jonatan a la represa (2-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Tomàs Paulino no va poder debutar amb el Deltebre encara
dissabte. Ho podrà fer en la jornada vinent. 
El Deltebre va aconseguir el primer triomf de la competició.
Un triomf molt valuós perquè donarà estabilitat i confiança al
nou projecte, a una plantilla totalment renovada.

Malgrat el resultat final, cal dir que no va ser tan comoda i
és que el jove equip local, amb molta voluntat, va mantenir-se
dins de la confrontació fins els darrers minuts, fins que va arri-
bar el 0-2. El tercer gol ja fou amb el partit trencat, al final.

Gilabert (2) i Robert van marcar per a un Deltebre que
aquesta temporada, a casa, torna a jugar en diumenge.

Tomàs Paulino, nou porter d’un Deltebre que
dissabte va guanyar a l’Aldeana B (0-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Batea ha agafat confiança amb les dues victòries. Diumenge
va superar el Camarles (2-1) en una confrontació en què l’empat
no hagués estat injust. I és que els de Barbosa van dur la inicia-
tiva en moltes fases, tot i que sense crear excessives ocasions
excepte el gol i dues que va resoldre el porter local amb dues
intervencions molt bones. El Batea, en canvi, fou més directe i
vertical. Yalti, un dels fitxatges, va aconseguir el 2-1 que gene-
ra un triomf que dóna tranquil.litat a l’equip de Gaspar després
d’una pretemporada excitada, amb baixes inesperades. El Ca-
marles, que no ha puntuat, haurà de reaccionar. Juanjo, Fran-
cesc i Vicent (les dues darreres per temps) van ser baixa.

Un gol Yalti dóna tres punts més al Batea en el
partit davant del Camarles (2-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Pinell va assolir la primera victòria de la temporada, va ser
diumenge contra l’Amposta (2-1). D’aquesta manera, es va
refer de la golejada rebuda a la Ràpita. Malgrat això, cal dir
que els de Lizaso no van tenir-ho gens fàcil davant del jove
equip ampostí. Un gol de Ramos en una acció a pilota atura-
da i un altre de David Avila, ben entrada la represa, amb una
canonada a l’estil Koeman, van significar el 2-0. 

Es pot dir que l’efectivitat local va decidir. L’Amposta va
haver d’arribar moltes vegades per a poder marcar. El pre-
mi va obtenir-lo en temps afegit amb el gol de Pastor. 

Els de Bertran rebran diumenge el Jesús i Maria. 

L’Amposta, amb un menys a la represa, acusa la
manca de culminació al camp d’El Pinell (2-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Vilalba ha iniciat el campionat amb molt bon peu. Dues victò-
ries en dues jornades en les que no ha rebut cap gol i n’ha mar-
cat quatre. Diumenge passat, va imposar-se a l’Olímpic, un
equip que és la creu de la moneda perquè no ha aconseguit
cap gol i ha perdut els dos partits jugats. De totes formes, el
duel va ser molt travat i es podria dir que l’empat hagués estat
el més just. Massa joc directe i molt poca continuïtat. 
Ruben, aprofitant un rebuig en un còrner, va marcar l’1-0 a la
primera meitat. A la represa, els de Jordi Borràs van pressionar
més amunt però el Vilalba, molt treballador en defensa, va sa-
ber sofrir i va mantenir el resultat.

Un gol de Ruben val la segona victòria d’un
Vilalba que ha començat com a revelació (1-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Santa Bàrbara va guanyar l’Horta (2-0) en un partit molt
igualat en el primer temps en el que els dos equips van inten-
tar agafar un domini que més bé fou altern, sense profundi-
tat. La clau, per als locals, fou el fet de marcar el seu gol poc
abans del descans, quan Estephane va aprofitar un rebuig i
va establir l’1-0. A la represa, l’Horta va intentar guanyar me-
tres mentre que el Santa Bàrbara esperava les seues opcions
de contraatac. Sisco, amb un tret espectacular aprofitant que
Chema estava avançat, va gaudir d’una oportunitat. No obs-
tant, fou Cristian Gallardo qui va sentenciar amb el 2-0 una
victòria molt treballada per als de la Plana. 

El Santa Bàrbara s’estrena a casa amb
victòria, amb els gols d’Estephane i Cristian

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Corbera va jugar el primer partit de lliga i va guanyar-lo,
contra el Benifallet (2-1). Era especial per a Pere Rins que tor-
nava a l’estadi del seu poble, però ara a la banqueta rival.
D’entrada, els benifalletencs van avançar-se molt aviat amb el
gol d’Alvar. A més, van fer un parell d’aproximacions més.
Però al minut 25, arran d’una indecisió dels visitants en de-
fensa, el Corbera va empatar. A la represa, els locals van
pressionar molt més i van insistir amb el domini. Malgrat això
el Benifallet va disposar d’ocasions puntuals per poder mar-
car. El premi per als de Guiu va arribar a poc del final amb el
gol de Cano. Cristian va tenir l’empat en temps afegit. 

El Corbera suma el primer triomf davant del
Benifallet en un partit especial per a Rins (2-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jesús i Maria i Rapitenca van
oferir un partit molt obert, en
el que tots dos van buscar la
victòria.
El Jesús i Maria va dominar
durant el primer quart d'hora
quan es va avançar al marca-
dor per mitjà de Jefrey, amb
un servei de falta molt ben
executat. Posteriorment
Ferreres va tindre el segon
però la seva rematada va
topar amb el pal esquerre de

la porteria defensada per
Pau. Poc a poc els rapitencs
van agafar les rendes del par-
tit i Alejandro va avisar amb
un servei de falta amb gran
intervenció del porter local,
Joan. Minuts després, seria
Chavo qui empataria amb una
jugada en què va quedar-se
sol davant de Joan i en què
els locals van demanar fora
de joc.
Al minut 40 de la primera part
va arribar la jugada del partit
quan el local Miguel va fer el

2-1 amb una excepcional
jugada, realitzant dos
"barrets" als defensors visi-
tants i elevant la pilota per
sobre el porter Pau.
La segona part va començar
amb un joc molt igualat però
van ser de nou els rapitencs
qui van empatar el partit
(minut 60) arran d’un penal
comès pel defensa local
Albert al davanter visitant
Josep, que ell mateix va
transformar pujant el dos a
dos al marcador.

Els jesusimariencs van
posar-se de nou les piles i
Mateo al minut 70 amb un
gran cop de cap a l'interior de
l'àrea rapitenca a passada de
Miguel amb llançament de
banda aconseguia el 3-2. Poc
després (75') Jefrey obtenia
el seu segon gol i quart de la
tarde per als locals aprofitant
una mal refuig del porter visi-
tant. Els rapitencs van
reduirs distàncies (85’) per
mitjà de Roy en aprofitar una
jugada en què els locals van
reclamar unes mans de
Rocha al centre del camp que
l'àrbitre no va veure. El Jesús
i Maria és un dels líders.

El Jesús i Maria referma el bon inici de lliga amb un triomf molt
treballat en un partit ple d’alternatives, davant la Rapitenca (4-3)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL. 

El filial del Remolins-Bítem va
guanyar dissabte a l’Ametlla
(3-1) i, d’aquesta forma, és
un dels líders de la competi-
ció.

El partit va ser igualat,
principalment al primer
temps quan el joc va estar

bastant travat i els dos
equips van vigilar-se mutua-
ment. Malgrat això, foren els
caleros els qui més van con-
trolar la direcció del duel. I
els qui van tenir la primera
opció amb un tret al pal. No
obstant, fou el filial de Bítem
qui va avançar-se en el mar-

cador arran d’un contraatac
que va acabar Ivan, ja les
acaballes del primer temps.
El porter calero ja hi estava
lesionat però es va esperar
fins al descans per canviar-lo
degut a que no hi havia su-
plent per les baixa del segon
porter i la del juvenil.

Galdiri es va posar sota els
pals. L’Ametlla, tot i el con-
tratemps, va seguir insistint i
va gaudir de possibilitats per
empatar (una bastant clara).
Però la seua manca d’efecti-
vitat va contrastar amb la
dels locals que, per mitjà de
Sisco, van establir el 2-0. 

El partit va obrir-se per al
conjunt de Ferrando que va
seguir ben posats i va bus-
car la contra. Així, ja al final,
Faiges va fer el 3-0. Morillo,
un dels destacats, reduïa
distàncies ja en temps afegit. 

El Remolins-Bítem va sentenciar a còpia
d’efectivitat i és un dels líders

L’Ametlla va tenir opcions però no fou tan resolutiu
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL
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PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge

Corbera-Santa Bàrbara (17 h)
Horta-Pinell (16.30 h)

Amposta-Jesús i Maria (17 h)
Rapitenca-Aldeana (17 h)

Deltebre-Rem. Bítem (16 h)
Vilalba-Ametlla (16.30 h)
Olímpic-Perelló (16.30 h)

Masdenverge-Batea (16.30 h)
Benifallet-Camarles (16.30 h)

RESULTATS
1 jornada Segona regional

Aldeana-Deltebre 0-3

Batea-Camarles 2-1

Corbera-Benifallet 2-1

Jesús i Maria-Rapitenca 4-3

Perelló-Masdenverge 2-0

Pinell-Amposta 2-1

Rem. Bítem-Ametlla 3-1

S. Bàrbara-Horta 2-0

Vilalba-Olímpic 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilalba 2 4 0 6

2. Rem. Bitem B 2 5 1 6

3. Batea 2 5 1 6

4. Perelló 2 6 2 6

5. Jesús i Maria 2 8 5 6

6. Rapitenca B 2 7 4 3

7. Ametlla 2 5 3 3

8. Deltebre 2 5 4 3

9. Corbera 1 2 1 3

10. Santa Bàrbara 2 2 1 3

11. Amposta B 2 2 2 3

12. Pinell 2 2 5 3

13. Horta 1 0 2 0

14. Camarles 2 3 6 0

15. Olímpic Móra 2 0 3 0

16. Benifallet 2 1 5 0

17. Masdenverge 2 0 5 0

18. Aldeana B 2 0 7 0

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Ulldecona-Fatarella (16 h)
Tivenys-Jesús i Maria (16.30 h)
Móra la Nova-Alcanar (16.30 h)

Campredó-Roquetenc (19 h)
Diumenge

Benissanet-Arnes (16 h)
Flix-Ginestar (16 h)

Torre de l’Espanyol-Catalònia (16.30 h)
Rasquera-Godall (16.30 h)
Atlas Tortosa-Tivissa (17 h)

RESULTATS
1 jornada Tercera regional

Alcanar-Tivenys 0-1

Arnes-Ulldecona 3-2

Ginestar-Benissanet 3-0

Jesús i Maria-Godall 2-8

Catalònia-Flix 2-1

Fatarella-Atlas 3-2

Roquetenc-Móra la Nova 2-1

Rasquera-Torre de l’Espanyol 6-1

Tivissa-Campredó 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1.  Godall 1 8 2 3

2. Rasquera 1 6 1 3

3. Ginestar 1 3 0 3

4. Campredó 1 2 0 3

5. Arnes 1 3 2 3

6. Fatarella 1 3 2 3

7. Catalònia 1 2 1 3

8. Roquetenc 1 2 1 3

9. Tivenys 1 1 0 3

10. Ulldecona 1 2 3 0

11. Atlas 1 2 3 0

12. Flix 1 1 2 0

13. Móra la Nova 1 1 2 0

14. Alcanar 1 0 1 0

15. Tivissa 1 0 2 0

16. Benissanet 1 0 3 0

17. Torre Espanyol 1 1 6 0

18. Jesús i Maria 1 2 8 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Diumenge

Torredemb.-Icomar (11.45 h)
Canonja-Ampolla (11.45 h)
Cambrils Unió-Valls (12 h)

Gandesa-la Cava (16.30 h)
Aldeana-la Sénia (17.30 h)

Hospitalet-Catalònia (16.30 h)
Ascó-Rem. Bítem (17 h)

Alcanar-Reddis (17 h)
Vila-seca-Ulldecona (17 h)

RESULTATS

1 jornada, Primera regional 

Torredemb.-Vila-seca 6-1

Icomar-Canonja 2-3

Ampolla-Cambrils 2-0

Valls-Gandesa 4-3

la Cava-Aldeana 6-3

la Sénia-Hospitalet 2-1

Catalònia-Ascó 0-1

Rem. Bítem-Alcanar3-1

Reddis-Ulldecona 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 2 7 3 6

2. Ascó Joventut 2 4 0 6

3. Canonja 2 6 2 6

4. Valls 2 5 3 6

5. Reddis 2 6 2 4

6. Ulldecona 2 6 5 4

7. Torredem. 2 6 4 3

8. Gandesa 2 5 4 3

9. Rem.-Bítem 2 6 5 3

10. Ampolla 2 2 2 3

11. Alcanar 2 3 4 3

12. Cambrils Unio 2 1 2 3

13. Catalònia 2 1 3 0

14. la Sénia 2 2 4 3

15. Icomar 2 2 4 0

16. Hospitalet 2 1 3 0

17. Aldeana 2 3 7 0

18. Vila-seca 2 1 10 0

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 

Mollerussa-Sant Ildefons
Morell-Olímpic Can Fatjó

Cervera-Catllar
Viladecans-Vista Alegre
Canyelles-Camp Clar
Torreforta-Cambrils
Martorell-Alcarràs

Roquetenc-Horta (diu 17 h)
Sitges-Pubill Cases

RESULTATS

2 jornada, Regional preferent

Mollerussa-Sitges 3-2

Sant Ildefons-Morell 1-1

Ol. Can Fatjó-Cervera 1-1

Catllar-Viladecans 0-2

Vista Alegre-Canyelles 6-1

Camp Clar-Torreforta 3-0

Cambrils-Martorell 2-1

Alcarràs-Roquetenc 1-1

Horta-Pubilla Cases 5-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 2 8 1 6

2. Horta 2 6 0 6

3. Camp Clar 2 5 2 4

4. O. Can Fatjó 2 4 3 4

5. Roquetenc 2 3 2 4

6. Morell 2 3 2 4

7. Viladecans 2 4 3 3

8. Mollerussa 2 4 4 3

9. Cambrils 2 3 3 3

10. Canyelles 2 5 7 3

11. P. Cases 2 3 7 3

12. Cervera 2 3 3 2

13. S. Ildefons 2 3 3 2

14. Martorell 2 3 4 1

15. Alcarràs 2 3 4 1

16. Sitges 2 2 4 0

17. Catllar 2 1 6 0

18. Torreforta 2 0 5 0

Regional preferent

Una acció del partit del Tortosa, al camp del Santfeliuenc.
PAU FOLQUE

Els
resultats

de la
jornada

El Tortos visitarà el
Banyoles, diumenge, en
la quarta jornada del
campionat de lliga a la
Primera catalana.

Quarta jornada
PRÒXIMA JORNADA
Balaguer-Manlleu
Olesa-Amposta

Pobla Mafumet-Palamòs
Santboià-Benavent
Hospitalet-Europa

Prat-Reus
Blanes-Cornellà

Premià-Llagostera
Rapitenca-Cassà

Castelldefels-Vilanova

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P
1. Prat 5 3 1 1 9 2 10
2. Rapitenca 5 3 1 1 9 5 10
3. Santboià 5 3 1 1 9 5 10
4. Reus 5 3 1 1 5 2 10
5. Hospitalet 5 2 3 0 7 0 9
6. Llagostera 5 2 3 0 7 2 9
7. Palamòs 5 3 0 2 9 7 9
8. Benavent 5 2 3 0 5 3 9
9. Premià 5 3 0 2 8 7 9
10. Manlleu 5 2 2 1 5 3 8
11. Balaguer 5 2 1 2 8 5 7
12. Vilanova 5 2 1 2 6 7 7
13. Europa 5 2 1 2 5 10 7
14. Blanes 5 2 0 3 7 11 6
15. Cornellà 5 1 1 3 3 9 4
16. Pobla Mafumet 5 1 0 4 5 8 3
17. Olesa 5 0 3 2 3 6 3
18. Cassà 5 1 0 4 7 14 3
19. Amposta 5 0 2 3 4 8 2
20. Castelldefels 5 0 2 3 3 10 2

Tercera divisió RESULTATS
4a jornada, Tercera divisió

Amposta-Balaguer 1-2
Palamòs-Olesa 3-1
Benavent-Pobla M. 2-1
Europa-Santboià 2-1
Reus-Hospitalet 0-0
Cornellà-Prat 1-3
Llagostera-Blanes 4-1
Cassà-Premià 2-3
Vilanova-Rapitenca 4-3
Manlleu-Castelldefels 1-1

PRÒXIMA JORNADA
Banyoles-Tortosa

Poble Sec-Santfeliuenc
Peralada-Vilafranca
S. Cristobal-Rubí
Tàrrega-Mataró

Vilassar-Montcada
Sants-Muntanyesa
Masnou-Marianao
Gramenet-Guíxols
Iberiana-Igualada

RESULTATS
3 jornada, Primera catalana

Santfeliuenc-Banyoles 1-2

Vilafranca-Poble Sec 3-0

Rubí-Peralada 2-0

Mataró-S. Cristobal 0-0

Montcada-Tàrrega 1-2

Muntanyesa-Vilassar 2-1

Marianao-Sants 0-0

Guíxols-Masnou 1-1

Igualada-Gramenet 0-2

Tortosa-Iberiana 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gramenet B 3 11 2 9

2. Vilafranca 3 8 1 9

3. Guíxols 3 7 2 7

4. Rubí 3 4 1 7

5. Muntanyesa 3 5 4 6

6. Tàrrega 3 5 5 6

7. Peralada 3 4 4 6

8. Marianao 3 5 3 5

9. Masnou 3 5 4 4

10. S. Cristobal 3 2 2 4

11. Iberiana 3 5 7 4

12. Banyoles 3 3 5 4

13. Santfeliuenc 3 5 5 3

14. Igualada 3 3 6 3

15. Poble Sec 3 1 4 3

16. Mataró 3 1 3 1

17. Vilassar 3 3 7 1

18. Sants 3 1 5 1

19. Tortosa 3 2 7 1

20. Montcada 3 2 5 0
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El campionat és a un Open
obert on poden participar
tots els que estiguen dins
del món de l’Slot. La mo-
dalitat es de Rally i les Da-
tes del Torneig són el 25 i
26 de Setembre. Es cele-
brarà al pavelló Firal de
Tortosa.

El recorregut consta de
sis pistes de 35 metres de
corda cadascuna i els ho-
raris són els següents: 

D i v e n d r e s ,
20:45 hores  les

primeres classificatòries.

Dissabte,
de les 9 a
les 15 ho-
res, sego-
nes classifi-
catòries. De
les 15.30 a
les 18.30
hores, terce-
res classifi-
catòries.  I
de les 19
fins les 23
hores,  Final
de l’Open.

Va l en t i no
Rosi (cam-
pió del Mon
de Moto
GP), fou con-
vidat per ser present en
aquest campionat. 
El motiu d’aquesta invita-
ció és que és un gran afi-
cionat a aquest esport.
Diuen que dins del seu

equipatge no falta mai la
maleta on dins guarda els
cotxets i les pistes per ple-
nar les hores prèvies als
entrenaments i laposterior
carrera. Valentino per cau-

ses profesionals, ja que es
de viatge per disputar la
próxima carrera del cam-
pionat del món no podrà
assistir però ha desitjat
molta sort als participants.

II Open Rally Slot, aquest cap
de setmana a Tortosa

Des d’avui divendres i
fins demà dissabte, al
pavelló firal de Torto-
sa, es celebrarà el
segon Open Rally
Slot.

ACTUALITAT

Es celebrarà al pavelló firal i està organitzat per l’Slot Tortosa Ebrehobbie

REDACCIÓ

El cartell de l’Open.
Cedida

El Tortosa juvenil de Lliga
Nacional va perdre el pri-
mer partit, dissabte al
camp del Manlleu (3-0). 
Segons Jordi Videllet, tèc-
nic de l’equip, «vam rega-
lar-lo. Vam fer tres conces-
sions en situacions defen-
sives que es van pagar
cares. A més, no vam tenir
encert en les nombroses
ocasions que vam crear.
Es pot dir que el Manlleu va
ser molt efectiu i que va
aprofitar-se les opcions
que li vam facilitar».
Videllet afegia que «hem
de seguir treballant per
millorar i adaptar-nos a la
categoria». Demà (17.15
h), el Tortosa rebrà el
Jabac Terrassa, un equip
conegut perquè va ser rival
dels roigiblancs la tempo-
rada passada.
Curiosament, van pujar
tots dos. El Tortosa va
guanyar els dos partits.
Però el Jabac va ser-ne el
campió. «Serà un rival molt

complicat, com tots els
d’aquesta divisió», deia el
tècnic del juvenil A del
Tortosa. L’equip del Baix
Ebre ha sumat un punt en
dos partits en els que no
ha pogut marcar.
Els resultats de la segona
jornada van ser els
següents:

Gramenet-Sant Andreu, 4-2
Lleida-Castelldefels, 1-2
Espanyol-Reus, 2-0
Vic-Cornellà, 0-1
Prat-Mercantil, 1-1
Manlleu-Tortosa, 3-0
Jabac Terrassa-Mataró, 7-3
Dam-Badalona, 1-3.
Barcelona-Europa, 3-1.

El Tortosa paga cares les
errades a Manlleu (3-0)

Els locals, més efectius

LLIGA NACIONAL

Jordi Videllet, tècnic del juvenil de Lliga Nacional.
ME

Joan Alcoba va acabar
catorzè en la Copa del Rei
celebrada el cap de setma-
na passat a la ciutat d’Al-
meria. 

El roquetenc va estar
força bé en la primera jor-
nada, però una confusa de-
cisió dels jutzes va condi-

cionar-lo en la segona quan
es va veure perjudicat per
aquesta decisió. 

Pel que respecta a les ca-
ses comercials, el tirador
de Roquetes va ser el pri-
mer i cal dir que fou el se-
gon per clubs.

Catalunya va acabar en
quarta posició. 

Es va celebrar a Almeria

REDACCIÓ

TIR

El Club Handbol Amposta va
disputar un torneig a Valèn-
cia el cap de setmana pas-
sat.

A les semifinals, l’equip de
la capital del Montsià va im-
posar-se a l’Elx per 27 a 20.
En la final, però, va caure da-
vant del conjunt organitza-

dor: el Marítim. Les valencia-
nes van guanyar per 30-23.

Les juvenils del club am-
postí, per la seua part, van
guanyar el quadrangular de
la seua categoria superant el
Castelló per 12-25.

Aquests partits serveixen
per preparar el campionat
de lliga. 

Va jugar a València, el cap de setmana passat

REDACCIÓ

HANDBOL

Pau Vela, del Club de Rem
Tortosa, va formar equip
amb Marcelino Garcia, Noe
Guzman i Pedro Rodriguez
va pujar al podi en aconse-
guir el bronze en la final dis-
putada a Brest, Bielorrusia.
En la final, el combinat es-
panyol va anar de menys a

més i va remuntar posicions
acabant en la tercera plaça,
darrera de Txèquia i Grècia,
que fou la guanyadora.

Joan Fernandez i Andreu
Castellà, del Nàutic Amposta
van acabar en sisena posi-
ció. I Alex Sigurbjönsson va
fer una cinquena plaça en la
regata en què va participar.

Pau Vela va acabar 
tercer a l’europeu 

El CH Amposta segueix la
preparació per la Lliga

Joan Alcoba, catorzè en la
Copa del Rei

Es va disputar a Bielorrusia, a Brest

REDACCIÓ

REM

En la classificació per clubs,
l’Associació Esportiva Xino
Xano va acabar tercera, per
darrera del Banyoles i el Si-
coris Club. I en la darrera
prova del Programa 2016,
celebrada a Deltebre, el cap
de setmana passat, l’entitat

deltebrenca va obtenir fins
a cinc podis, dos en catego-
ria infantil i tres en benjamí.

Així mateix, cal informar
que en la mateixa jornada,
l’Associació Xino Xano va
organitzar la XII Mitja Marató
de l’Ebre Memorial Ramon
Calvo.

El Xino Xano aconsegueix
fins a cinc podis en el

Programa 2016
La darrera prova es va disputar a Deltebre

REDACCIÓ

El Tortosa juvenil rebrà
demà dissabte el Jabac
Terrassa (17.15 h), un
equip conegut de la
temporada passada a la
Preferent.

Proper partit

Una imatge d’arxiu d’una cursa.
ME
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

Avui: PERE PANISELLO, VICEPRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA A LES TE

Aquesta setmana passada,
el 16 de setembre, la
Diputació de Tarragona duia
a terme una iniciativa, que
l'ha convertit en la primera
de tota Catalunya en des-
centralitzar-se, al crear una
seu a Tortosa, a la Casa
Climent, amb un registre
propi que pretén donar ser-
vei a les quatre comarques.
Per aquest fet, hem consi-
derat que EL CRACK d'aquesta
setmana sigui el vicepresi-
dent de la institució, Pere
Panisello.Quines són les
funcions de la Diputació?
I quines les de la nova
seu? La Diputació és
una Administració Històrica
que s'ha sabut adaptar a les
noves necessitats,  tant dels
municipis, sobretot dels
pobles menuts, com de la
societat. Actualment, a part
dels serveis tradicionals,
com són: Carreteres, el
Conservatori de Música i
l'Escola d'Art i Disseny,
s'han ampliat els serveis
amb les noves tecnologies i
assessorament als munici-
pis, amb activitats de forma-

ció i polítiques actives d'ocu-
pació; i en l'últim pressu-
post, amb ajudes puntuals
per als pobles de menys de
4.000 habitants, sense dei-
xar de banda els serveis ja
t r a d i c i o n a l s .
Quant a la nova seu, hi ha
dos aspectes a ressaltar:
per una banda, l'obertura
d'un registre, cosa de gran
transcendència política pel

que representa i per l'altra,
l'apropament dels serveis
de la Diputació a les Terres
de l'Ebre.
Un cop establertes les
Vegueries. Les funcions
de la Diputació es veuran
modificades? El paper de
la delegació de Tortosa
variarà?
La nova Ordenació
Territorial de Catalunya pre-
veu que a les Terres de
l'Ebre es constitueixi una
Vegueria, que una vegada
constituïda farà desaparèi-
xer la Diputació, o sigui, que
la Diputació es transformarà
en Vegueria i, per tant, la
seu que ha obert la
Diputació al Palau Climent
de Tortosa serà la seu de la
Vegueria de les Terres de
l'Ebre, amb totes les com-
petències de la Diputació i
les què preveu la nova Llei
de Governs Locals de
Catalunya.
Per què les seus de Reus
i Valls fa anys que estan
creades i la de Tortosa
no ha arribat fins ara?
La única seu amb registre

és el Palau de la Diputació
de Tarragona. 
La de Tortosa és la primera
descentralització que hi ha
del registre oficial de la
Diputació i a més, és la pri-
mera Diputació, tant del
nostre País com de l'Estat,
que ha creat un Registre
descentralitzat. 
Portar el Registre de la
Diputació a les Terres de

l'Ebre no s'hagués pogut
fer abans?
El President de la Diputació,
a la pressa de possessió va
marcar les línies mestres
d'actuació de l'actual legisla-
tura i una, de resultats
immediats, va ser la creació
de les Vicepresidències
Territorials, de les què tinc
l'honor d'ostentar per prime-
ra vegada la de les Terres
de l'Ebre. Quant a la seu, es
va voler apostar pel casc
antic, rehabilitant una casa
modernista, la qual cosa ha
portat el seu temps, ja que
s'ha hagut de tenir el visti-
plau del Departament de
Patrimoni de la Generalitat.
Però una vegada vist el
resultat, ha valgut la pena
esperar aquest temps.   El
President de la Diputació de
Tarragona, Josep  Poblet,
en la roda de premsa, cele-
brada la setmana passada,
va dir que la nova seu “serà
una referència per al conjunt
de la província”. 
Ens podria explicar a que
feia referència?
La decisió de fer un registre
descentralitzat té un gran
significat polític, ja que s'a-
vança al què ha de ser la
nova Ordenació Territorial
de Catalunya i és un gest
generós i arriscat perquè
posa de manifest que, per
part de la Diputació, no hi ha
cap entrebanc en què les
Terres de l'Ebre ens pugués-
sim convertir en Vegueria,
amb tot allò que ha de supo-
sar en quant a pes polític i
econòmic per al nostre terri-
tori.
Al 2007 vostè va ser ano-
menat vicepresident de
la Diputació, seguint les
línies del Pla estratègic
2007-2011 de la

Diputació. Quina és la
seva valoració respecte
d'aquests dos anys,
quant a les actuacions
dutes a terme per aques-
ta institució a les Terres
de l'Ebre? 
La valoració és molt positi-
va, tal com vam tenir l’oca-
sió de poder constatar amb
les visites que es van fer per
part de tots els Alcaldes de
les Comarques Ebrenques,
què mostraven la seva satis-
facció pel treball que la
Diputació duu a terme a tots
els nivells i que tenen plena
confiança pel suport que
reben.

Quina és la propera fita a
aconseguir des de la
seva posició dins d'a-
questa institució?
Els quatre companys dipu-
tats ebrencs que estem a
l'Equip de Govern  de la

Diputació, volem fer arribar
totes les necessitats i
inquietuds de les Terres de

l'Ebre i fer de corretja de
transmissió de tots els
municipis, per ajudar a
cobrir les mancances que
encara tenim. I espe-
rar que la Vegueria pugui
ser una realitat amb les

competències i dotacions
econòmiques que precisa
el nostre  territori.

“La decisió de fer un registre descentralitzat té
un gran significat polític, ja que s’avança al que
ha de ser la nova distribució territorial”

Registre descentralizat

Els quatre companys diputats ebrencs que
estem a l’Equip de Govern de la Diputació,
volem fer de corretja transmisora de les TE.

Quina és la seva propera fita?
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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
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Aquesta recepta la podríem anomenar: l'ou redundant, ous amagats, ous amb folro, 
però hem preferit batejarlos amb un nom descriptiu

Els ingredients són molt
senzills, d'aquells que sem-
pre tenim per casa; ous,
llet, mantega, farina, ceba
tendra, nou moscada, pa
ratllat, oli i sal. Primer fregi-
rem els ous, a foc molt fort
pq es faci ràpid la clara
però i el rovell ben cru, s'ha
de tenir en compte que
després d'arrebossar-los
es tornen a fregir i la gràcia
és que aquest no quedi del
tot quallat. Per fer els ous
hi ha gent que fa servir un
motllo rodó d'aquells d'em-
platar perque queden ben
rodons perque no volem
que el diàmetre sigue mas-
sa gran, ja que quan més
ho sigui més difícil ens re-
sultarà passar-los pel pa
ratllat. Un cop fets els ous
els deixem refredar. Mentre
fem un sofregit amb la ce-
ba tendra picada i mante-
ga, fins que sigue ben con-
fitada. Afegirem unes

cullerades de farina i la dei-
xarem ben cuita, fins que
comenci a tenir un color
marronós, sino ens que-
darà regust de farina cru i
ens faria mabé el plat. Afe-
gim llet fins que obtinguem
la textura desigtjada, hem
de tenir en compte que vo-
lem una bexamel espesa i
consistent per poder cobrir
els ous sense problemes.
L'amanirem amb sal, pebre
i nou moscada i la deixa-
rem refredar. Agafem els
ous que ja seran freds i els
passarem per un paper ab-
sorbent, d'aquesta manera
treurem l'excès d'oli i la be-
xamel es podrà impregnar
bé. En una safata posarem
una capa gruixuda de bexa-
mel, els ous al damunt i
amb molt de compte per-
que no se'ns trenque el ro-
vell anirem cobrint els ous
generosament. Després ho
deixarem al frigorífic per-
que com més freds siguen,
més fàcil ens resultarà d'a-
rrebossar-los. Per arrebos-
sar els ous que tenim co-
berts de bexamel, els
arrebossarem amb ou ba-
tut i després hi afegirem pa

ratllat, això és el més en-
tretingut perquè s'ha d'anar
amb molt de compte de no
trencar cap ou. 
Finalment els fregirem a
foc molt fort, volta i volta,
el temps just perquè es do-
ren sense coure'ls massa
per dins.

“Primentons i Tomates”. Avui: Ous arrebossats  

És una recepta boníssi-
ma tot i que una mica
entretinguda de fer,
però el resultat val la
pena.

REDACCIO

Imatge dels ous arrebossats.

MARIANO LALANA

ous
llet
mantega
farina
ceba tendra
nou moscada
pa ratllat
oli
sal

Ingredients

MARIANO LALANA
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit  de Mercuri  t'ajuda  a resoldre  cer-
tes asprors  del passat, tant  en el teu  àmbit
familiar  com en el professional . Període  on
es produeixen  avanços  en tot.

Taure
20/4 al 19/5

Vius  un període  molt estimulant  per desple-
gar  tota  la teva creativitat  sentimental .
Tracta  d'evitar  anar  a dormir  massa tard  i
tot anirà millor. 

Bessons
20/5 al 21/6

En l'amor  estaràs  molt creatiu . Gaudiràs  de
l'activitat  que realitzis  al costat de la teva
parella . Una visita periòdica  al dentista  et
pot  evitar  posteriors   molèsties.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor , si no perds  la concen-
tració  arribaràs  a la teva meta . El Sol i Mercuri
transitant  pel teu  signe  et faciliten les coses .
Deixa  que les coses  transcorrin  amb calma.  

Lleó
22/7 al 22/8

Mercuri  i el Sol transitant per la teva casa
dotze  indiquen  que has de posar ordre  en la
teva vida sentimental . Mentre les teves emo-
cions funcionin  a l'uníson tot anirà bé.

Verge
23/8 al 21/9

Tant si tens parella com si no és probable que
trobis algú que et resulti molt atractiu .
Respecte  a  la salut , en com funciona  la teva
ment hi ha  solució . No canviïs  tant d'idees . 

Balança
22/9 al 22/10

Estaràs  més dinàmic i agressiu  en la teva
manera  d'actuar. Per  millorar  la teva vida
sentimental  et convé  ser una mica més
pacient. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Sentimentalment  no has de posar-te  límits ,
intenta-ho i et sentiràs  com flotant  en els núvols
. Hi ha  algunes  coses  que t'encadenen , has
de ser més hàbil  per evitar-les  i deixar-les. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d'amor , avui, el teu cor gau-
deix  d'una  especial  sensibilitat. Respecte
a la salut, avui,  evita  consumir  en el men-
jar un excés  de greix.

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui  és un dia  on pots  aprendre  coses
diferents relacionades amb l'amor. Respecte
a la salut , fer exercici  diari  t'ajudarà  de
manera  ràpida  a eliminar toxines.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor  no t'exigeixis  massa  i
tot  t'anirà  millor. Respecte  a la salut, has de
vigilar els menjars  fora  de casa  i evitar  el con-
sum  exagerat  de begudes  alcohòliques.  

Peixos
19/2 al 20/3

Avui  és un dia de trobades  amb persones  dife-
rents, per divertir-te   i  per  a tot  allò  relacionat
amb l'aspecte  lúdic  de la vida . Una  aportació
vitamínica diària  no t'aniria  pas malament. 

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Curto Balaguer, Francesc Marcel Miralles, 6 (L’Ampolla) 977460152

Ribera Caballé, Carles De la Bassa, 32 (Alfara de Carles)  977455086-619580484

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

Ulldemolins Reverter, Xavier         Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Salom Beltran, Artur Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

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

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

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre
setmana, cap de setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la
data d’edició del diari, per a conèixer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot
consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

28º 17°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de
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Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de
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Mar 
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Forta
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alta
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Estat del cel: 
el cel estarà serè en general. Tot i així, de forma puntual estarà
poc o mig ennuvolat a la meitat nord del litoral a l'inici i al final del
dia per intervals de núvols baixos. Independentment creixeran
núvols d'evolució al Pirineu i a l'interior del quadrant nord-est
durant la tarda, i al final del dia arribaran núvols alts i prims a l'ex-
trem nord del país. 
Precipitacions: 
no se n'esperen. 
Temperatures: 
mínimes similars o lleugerament més altes. Al Pirineu i
Prepirineu es mouran entre els 6 i els 11 graus, puntualment més
baixes; al litoral estaran entre els 15 i els 20, mentre que a la resta
del país es mouran entre els 11 i els 16, puntualment més altes al
Prelitoral central i sud.
les màximes es mantindran sense canvis importants. Es mouran
entre els 22 i 27 graus al Pirineu i al Prepirineu, i entre 24 i 29
graus a la resta del país, puntualment més altes a Ponent. 
Visibilitat: 
bona arreu, si bé fins a primera hora del matí serà regular o dolen-
ta per la formació d'algunes boires i boirines a planes i fondalades
de l'interior, sobretot de la Depressió Central. 
Vent: 
a l'Empordà bufarà tramuntana tot el dia; fins a migdia serà mode-
rada amb cops forts, i entre fluixa i moderada a partir d'aleshores.
A les terres de l'Ebre el vent serà de mestral entre fluix i moderat,
afluixant a partir de migdia i quedant fluix i variable a partir de la
tarda. A la resta del territori, de matinada serà fluix i variable a
l'interior i de terral fluix al litoral; la resta del dia s'imposarà el vent
de component sud fluix, amb algun cop moderat, tot i que fins a
mig matí bufarà de component nord fluix. 
Estat del mar: 
Costa Brava:
al nord del cap de Begur bufarà tramuntana moderada amb cops
forts fins a migdia, afluixant a entre fluixa i moderada a partir de
llavors. A la resta de la zona bufarà de component nord entre fluix
i moderat, tot i que durant les hores centrals del dia bufarà de
component sud fluix amb cops moderats.
Maror. Lleugera mar de fons del nord-est. 
Costa Central:
terral fluix de matinada. Anirà girant a component sud fluix amb
algun cop moderat a partir d'aleshores, amb predomini del garbí.
Al final del dia quedarà fluix i variable.
Marejol. 
Costa Daurada:
al sud del cap de Salou bufarà mestral entre fluix i moderat fins a
migdia, afluixant i girant a component sud a la tarda; a la nit tor-
narà a bufar mestral fluix amb cop moderats. Al nord del cap de
Salou el vent serà de component nord fluix fins a mig matí, girant
a component sud fluix amb algun cop moderat a partir d'alesho-
res.
Marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�
VENDA I LLOGER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TELF. 977446649/630502142

TREBALL�

MOTOR�

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

PISO Perfecto

L’AMPOLLA. LOCAL
COMERCIAL UBICAT
A PRIMERA LINIA.

IDEAL PER A QUAL-
SEVOL NECOCI. EVA

647.93.81.68

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

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

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

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

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

Zona immillorable al costat
de col·legis, supermercats

i zona comercial. Visiti’l
sense compromís. Podem

negociar el preu.
Tel.610203325.

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

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

647 938 168.

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

977 74 33 99

AMPOSTA. LOCAL
EN VENDA Ó LLO-

GUER A L’AVINGUDA
LA RÀPITA. GRAN

OPORTUNITAT
661913588

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

La Ràpita. C/
Gorria. Local

comercial amb
soterrani i altell.

En lloguer al
millor carrer de

la població. 

647 93 81 68

SE ALQUILA LOCAL

COMERCIAL 60M2

EN DELTEBRE.

BUENA SITUACIÓN. 

650 46 84 55

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

654 375 373

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

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

Immobiliaria Busca
autonoms amb dedica-
ció total ó parcial per

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

INFERMER/A
Es busca professional
amb titulació vigent i

experiència demostrada
per a treballar a les

Terres de l’Ebre.
ImtInteresades enviar

curriculum a:
cpradera@empleoperfecto.com

www.mesfeina.com
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Per començar la història,
que promet ser llarga i de
final incert, hem d'anar
enrera en el temps, i el
conte començaria així. Fa
segles, al XVII, un grup de
monjos carmelites van
descobrir una font d'ai-
gües medicinals  i decidi-
ren establir-se. Era un
paratge natural merave-
llós, situat a la comarca
del Baix Ebre, molt a prop
de Benifallet. Els anys van
a anar passant i curiosa-
ment, tal com diuen els
estudiosos, tots els
indrets que d'alguna
manera o per algun ele-

ment resulten màgics, són
ocupats pels éssers
humans en diferents
moments de la història.
Amb aquesta reflexió, el
que  vull dir és que des-
prés que els monjos cons-
truïssin el monestir a
sobre mateix del penya-
segat, el temps va anar
passant fins que al 1.886
es va crear un balneari
que durant la Guerra Civil,
es va utilitzar com a recin-
te de les Brigades
Internacionals i també
com a hospital de l'exèr-
cit. Un cop va finalitzar la
Guerra, el balneari va tor-
nar a funcionar fins el
1.967 quan va tancar les
seves portes. Lluny de
caure en l'oblit, els seus
fonaments havien vist i
viscut grans episodis de la
nostra història, però per
un temps va semblar no
importar. Així, amb l'era
moderna, i l'arribada de
les grans indústries,
aquell paratge va rebre la
visita d'una planta embo-
telladora de l'aigua de
Cardó, l'essència que
havia marcat en el passat
el que encara estar per
arribar. Com si d'un sorti-
legi es tractés fa sis anys,
al 2003, el GRUP PASCUAL

va anunciar una inversió
de 15 milions d'euros,
amb l'objectiu de rehabili-
tar l'antic monestir de la
serra de Cardó i reobrir el
balneari amb un hotel de
cinc estrelles, 120 habita-
cions i 30 suites termals.
Potser aquest plans no
acabaven de fer massa
gràcia al monestir perquè
casualment, fa dos anys
moria el fundador del GRUP

PASCUAL, Tomás Pascual
Sanz, promotor de tota
aquesta iniciativa, no sé
sap perquè, però aquest
fet va retardar molt el pro-
jecte. A més, el GRUP

PERALADA va sortir de la ini-
ciativa per divergències
amb la promotora. Tot i
això, el GRUP PASCUAL va
iniciar les obres de conso-
lidació dels terrenys i la
rehabilitació dels edificis, i
va començar a negociar
amb altres operadors
turístics per rellançar el
projecte. La idea del GRUP

PASCUAL era mantenir els
dissenys de l'spa i del bal-
neari, però incloure també
una oferta d'activitats
aprofitant els atractius de
la serra de Cardó i del
tram final de l'Ebre. Un
altre fet sospitós, és el

tancament l'any passat de
la planta embotelladora
per part del GRUP PASCUAL.
Si ens deixem portar pel
misteri, senyors i senyo-
res tenim més que ele-
ments suficients per fer-
ho. Però llastimosament la
realitat és molt més vulgar
i normalment sempre és
redueix al mateix, als
diners. Així, que he de dir-
vos que la planta embote-
lladora va tancar per
«falta de viabilitat econò-
mica». 
L'últim capítol escrit fins
al moment sobre el pro-
jecte de reconvertir el bal-

neari en hotel de luxe,
s'escrivia fa pocs dies,
quan el president del
grup, Tomàs Pascual, es
reunia a la Cambra de
Comerç de Tortosa amb el
president de l'ens, José
Luís Mora, el delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Lluís Salvadó, i
altres representants del
govern per tornar a reacti-
var el projecte a Cardó.
Molt bones intencions,
cap acord tancat i un mis-
teri sobre la taula, del que
el propi president avança-
va “el 2010 serà un any
decisiu”.

La font de la vida

Si mirem amb deteni-
ment la història que en-
volta a la conversió del
balneari de Cardó amb
un hotel de luxe, podríem
arribar a trobar tots els
elements necessaris per
escriure una novel·la o
conte. Des dels personat-
ges fins a l’ambientació,
inclòs fer-li la competèn-
cia a obres mestres. 

Espais màgics que cedeixen al progrés, així podriem definir el futur que li espera al monestir de Cardó

DIANA MAR

Imatge del Monestir de Cardó.
Cedida

Uns monjos carmelites del segle XVII la van

descobrir i allí van fer construïr el monestir

que penja d’un penya-segat.

Font d’aigua medicinal

L’AIGUA DE CARDÓ, FONT DE VIDA I TERRITORI

 


