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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Es desmantella una antena
de telefonia mòbil a
Deltebre. Una
reivindicació històrica des
de l’any 1995.

P7

Col.locació de la primera
pedra del nou edifici del
Campus de l’Ebre de la URV.
L’acte institucional fou a
càrrec del conseller Huguet.

P8

Societat

La lleona finalment ha
resultat ser un gos de raça
incerta.

P9

Esports

El Barça juvenil, demà
dissabte a Tortosa (17.15 h).

P17

El senador d’ERC, Pere Muñoz, presentava una moció el passat mes de novembre en què reclamava al Ministeri de Foment i a
Renfe que com a mínim cada dia un tren Euromed de cada sentit de la marxa, entre Alacant i Barcelona, fes parada a l’Aldea. Es
tractava molt més que d'una reclamació, es tractava d’una ‘reivindicació històrica del territori’, que veu com cada dia passen vuit
trens Euromed en sentit Barcelona-Alacant, set en sentit Alacant-Barcelona, i no n’hi ha cap que s’aturi a l’Aldea’. S'aprovava lla-
vors que la proposta es fes efectiva a partir del gener del 2009. 10 mesos desprès, l'Euromed segueix passant de llarg.            P3

Ni Euromed ni A-68
(0-2)

La junta directiva de la Rapitenca va decidir dilluns destituïr al tècnic Antoni Teixidó
per la dinàmica de resultats de les últimes jornades. L’equip rapitenc va guanyar
els tres primers partits, però en els quatre últims només ha sumat un punt. Les
tres derrotes seguides han estat el detonant de la decisió del club del Montsià.
Tot i només haver-se disputat set jornades del campionat i que l’equip té deu
punts (dels 21 jugats) a Antoni Teixidó no se li han donat més oportunitats.
Dimarts es coneixia que Jordi Fabregat és el nou entrenador.                  P10

Fabregat, nou tècnic de la Rapitenca
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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.

5.000 exemplars 

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

www.mesebre.cat

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

Des de
l'Oficina del
Consumidor
del Consell
Comarcal del
Baix Ebre i
amb el suport
de l'Agència
Catalana de
C o n s u m ,
volem fer arri-
bar als consu-
midors diver-
ses recoma-
nacions rela-

cionades amb les anomenades cartes de
reclamació de deute. 
En aquest sentit, l'Agència Catalana del
Consum ha tingut coneixement que determi-
nades empreses estan enviant una carta al
domicili d'alguns consumidors reclamant-los
el pagament d'un antic deute provinent d'una
relació comercial amb una empresa, per
exemple de telefonia, d'accès a Internet, o
del servei de televisió de pagament. Aquestes
empreses són gestores de cobrament de
deutes, si han estat contractades per les
empreses per reclamar un deute; o cessionà-
ries del deute, si han adquirit el deute a través
d'una cessió del mateix per part de l'empresa
prestadora del servei. A la carta es demana
al consumidor que per regularitzar la seva
situació faci un ingrés en un compte corrent,
en poc temps i sota l'amenaça de demandar-
lo judicialment o d'incloure'l en un registre de
morosos. En la carta no sol haver cap
referència numèrica de la factura pendent,
del concepte del deute, del període ni de l'any
al qual correspon.
Per això, si heu rebut aquest tipus de carta us
recomanem que, primer que res, esbrineu,
trucant al telèfon que us indiquen a la carta,
de quin deute es tracta, si existeix realment,
a quin període de temps pertany i la veracitat
d'aquestes dades. Si el deute que se us recla-
ma ha prescrit perquè han transcorregut tres

anys d'acord amb l'article 121-21 de la Llei
29/2002, de 30 de desembre, Primera llei
del Codi civil de Catalunya, comuniqueu-ho
per escrit (fax, carta certificada) a l'empresa
que us envia la carta per tal que anul·li el
deute que us reclama i cancel·li les vostres
dades personals. Si el deute no ha prescrit
perquè no han transcorregut tres anys, no feu
res fins que no rebeu un requeriment fefaent
del deute, a través d'un mitjà que quedi
constància: burofax, carta certificada, missat-
geria, requeriment notarial....
Si us arriba un requeriment per algun mitjà
que quedi constància i disposeu d'un justifi-
cant de pagament, envieu-lo a l'empresa que
us reclama a través del fax que us indica o
carta certificada per tal que anul·li el deute
que us reclama i cancel·li les vostres dades
personals. Si no disposeu de cap justificant
de pagament, o el deute es refereix a una
reclamació no resolta, o si esteu segurs que
no heu tingut cap relació comercial amb
aquesta empresa, dirigiu-vos a una Oficina
Pública d'informació al Consumidor per pre-
sentar una reclamació. Concretament, a la
nostra comarca us podeu adreçar a l'Oficina
Comarcal d'Informació al Consumidor del
Baix Ebre, (977445308 - consum@baixe-
bre.cat), situada a la seu del mateix consell
comarcal. A més, cal recordar que la inclusió
de dades personals en els registres de moro-
sos només es podrà efectuar quan existeixi
un deute cert, vençut, exigible i que hagi
resultat impagat i després que el creditor hagi
requerit el pagament del deute per algun mitjà
que quedi constància. 
Si no han respectat aquests drets, denuncieu
els fets en l'Agència Espanyola de Protecció
de Dades www.agpd.es, organisme encarre-
gat de vetllar pel compliment de la legislació
vigent sobre la protecció de dades i controlar
la seva aplicació. 

Gerard Gas i Vilanova
Conseller comarcal de Consum
Consell Comarcal del Baix Ebre.

Als consumidors que reben cartes de 
"Reclamació de deute"

Opinió

Benvolguts lectors.
Volem fer ressó d'uns tris-
tos  fets ocorreguts durant
l'última edició d'aquest tor-
neig, enmarcat dins les
festes de Remolins:
El nostre equip es va ins-
criure en un grup dels que
formaven tot el torneig.
Cada inscripció suposava
el pagament de una quanti-
tat próxima als 100
euros. Û
Hi van participar, com
deia, 5 ó 6 grups formats
cadascún d'ells per 4 ó 5
equips.
Vam anar guanyant partits
i poc a poc, vam arribar a
les finals.
Per desgràcia aquí arriba
la nostra desagradable
sorpresa. Es suposava
que aquest torneig, dirigit
per quatre persones, que
a la vegada feien d'àrbitres
dels partits, s'encarrega-
ven de l'administració i
gestió dels grups, trofeus i
premis per als partici-
pants.
Arribats al dia de la final
del torneig, quina fou la
nostra sorpresa quan els
membres d'aquesta
organtzació només van
entregar els trofeus i van
trobar una excusa per dir-
nos que els havia sigut
imposible reunir els diners
que s'entregaven com a
premi a cap dels equips
que havíem quedat classifi-
cats entre els tres pri-
mers.
Ens consta que no tothom

per igual ha participat en
aquest expoli a la competi-
ció, però la nostra obliga-
ció es fer ressó del que
està succeïnt, i no per pri-
mer cop, en aquest tor-
neig.
Els premis eren mil euros,
cinc-cents euros i tres-
cents euros segons la
classificació.
Això els fa una idea de les
xifres econòmiques d'a-
quest torneig, juntament
amb les inscripcions de
cada equip.
Està clar que una d'aques-
tes xifres repartida amb
tot un equip no significa
res, però crec que en
memòria a una persona i
envers als seus familiars
que van recollir un record
seu el dia de la final, s'han
de pendre les mesures
oportunes i adients per evi-
tar devaluar un torneig que
fins ara, cada any porta
més equips a participar en
ell, i que a més està inclós
dintre dels actes de festes
del barri de Remolins.
Finalment el fet que més
ens ha indignat és, que a
dia d'avui, només hem
rebut com a excusa la
frase: “el proper dimarts
ho arreglarem”.
Sincerament aquest tor-
neig es mereix quelcom
millor.

Atentament,

Un equip participant, que
continuarà sent-ho.

Torneig Memorial 
David Forcada

Cartes dels lectors

Una altra decepció per a les Terres de l'Ebre. Dels
8 Euromeds que passen de llarg diàriament per l'es-
tació de l'Aldea, ni se n’atura cap ara, ni se n’aturarà
cap en el futur. Amb aquesta nova notícia de que
Foment no contempla que cap Euromed s'aturi a

l'Aldea, ens
torna a
caure un
altre gerro
d ' a i g u a
gelada al
d a m u n t ,
igual com el
que ja vam
patir amb la
pèrdua de
l'A-68 que
finalment va
g u a n y a r

Vinaròs. I de nou ens tornem a preguntar si els nos-
tres representants d'aquí han fet tot el que calia per
a no tornar a perdre un altra fita estratègica. Hi ha
qui diu que algun d'aquests 8 Euromeds pararan a
l'estació de Vinaròs, fet aparentment molt improva-

ble, ja que ningú de les Terres de l'Ebre entendria
que no només haguéssim perdut dos projectes
importants per al territori, com són l'A-68 i la para-
da de l'Euromed, sinó que a més a més anés en
benefici del nord de Castelló, feude popular, encara
que l'alcaldia de Vinaròs sigui socialista. I ja no es
tracta solament de raonaments polítics sinó també
geogràfics, donada la proximitat entre totes dues
estacions. No podem seguir sent un territori mal
ubicat en un mapa per part de Madrid, i anar veient
com els trens estratègics per al nostre territori es
van perdent. Necessitem recuperar la nostra identi-
tat de territori i fer tots força comuna i en una única
direcció, deixant al marge les identitats polítiques i
les disciplines de partit. Si volem que les Terres de
l'Ebre ocupin un lloc en el mapa del futur ens hem
de plantar i cridar. Que no els ho sigui tant fàcil a
Foment haver dit que si que s'aturaria un Euromed
a la nostra estació de referència, i que ara es des-
diguin amb total impunitat o amparant-se en algun
altre informe fantasma que desaconselli la implanta-
ció al territori. Per cert, encara estem esperant l'in-
forme de Foment pel que fa a la decisió de que l'A-
68 hagi acabat desembocant a Vinaròs.

Necessitem recuperar la nostra
identitat de territori i fer tots força
comuna i en una única direcció,
deixant al marge les identitats 
polítiques i les disciplines de partit.
Si volem que les Terres de l'Ebre
ocupin un lloc en el mapa del futur
ens hem de plantar i cridar.

Editorial

Un altre gerro d'aigua gelada
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Parlem d’infraestructures a
l’Ebre. Estudiem les inver-
sions ferroviàries al nostre
territori. Passem a analitzar
les diferents respostes
rebudes del Govern espan-
yol sobre l'estació de tren
l'Aldea - Amposta -Tortosa.
Quin és el resultat? Damunt
la taula ens trobem la nega-
tiva del Govern de l'Estat a
millorar els accessos a l'es-
tació perquè no tenen com-
petència; pel que fa a la
millora i l'acondicionament
de l'estació, la resposta  es
fonamenta en la signatura
d'un conveni amb la
Generalitat de 500.000
euros Û  per fer actuacions
necessàries... un «parènte-
sis» en l’anàlisi... on és la
implementació d'aquest
conveni? Seguim... la possi-
ble automatització de la
venda de bitllets, la substitu-
ció de personal, l’ampliació
de l’horari nocturn... paper
mullat, promeses de fum...
fins arribar a la notícia que
ens ocupa avui mateix, l’in-
compliment de la moció
aprovada al Senat 
per l'aturada de l'Euromed.

El Govern espanyol en res-
posta a la pregunta del
senador republicà de
l’Entesa, Pere Muñoz es
nega a complir la moció
aprovada per la Comissió
de Foment, el novembre del
2008, en la qual es dema-
nava l'aturada diària d'un
Euromed, dels vuit que
cada dia passen tant en
direcció a Alacant com a
Barcelona. La resposta del
Govern es justifica en la pèr-
dua del temps que compor-
taria i el fet que l'estació ja
està ben servida amb els
trens de llarga i mitja distàn-
cia que ara s'aturen. Muñoz
afirma que continuaran
insistint amb aquesta 
demanda perquè «l'aturada
de l'Euromed només depèn

de la voluntat política del
Govern espanyol». Per a
Muñoz «l'exemple el tenim
amb els diferents AVE que
s'aturen a l'estació de
Calatayud. Em penso que
les Terres de l'Ebre no som
menys que Calatayud per-
què es pugui aturar un
Euromed diari». La diputada
Marta Cid, per la seva
banda, remarca que «quan
es tenen en compte criteris
polítics per tenir una visió
de futur que afavoreixi el
desenvolupament  d'una
zona geogràfica com la 
nostra, situada entre
Castelló i Tarragona, és evi-
dent que cal que l'Euromed
s'aturi». Per a Cid, «una
vegada més es demostra el
poc pes dels polítics del

territori teòricament
influents en els dos grans
partits de l'Estat, PP i
PSOE, per aconseguir que
es compleixi aquesta
demanda». Segons la repu-
blicana «la capacitat d'in-
fluència dels polítics
ebrencs del PSOE i PP
davant Madrid contrasta
amb la dels seus companys
de partit del nord de
Castelló, com demostren
les obres de l'A-7 o la con
nexió de l'A-68». «Falta de
voluntat política» és un con-
cepte que comparteix, en 
la seva totalitat, un altre
grup parlamentari, CiU.  Ni
Euromed, ni A-68, ni corre-
dor del mediterrani, ni fluxe
de mercaderies... no cal ser
molt llestos per apreciar

que les Terres de l’Ebre
estem, i el més greu, «volen
que estem» fora de l’eix
inversor en infraestructures.
«Mentre es mantingui vigent
l’aliança entre el Govern de
Madrid, el PP valencià i el
Govern aragonès, aquest
tema seguirà sent la gran
batalla del nostre territori.
Hem perdut la clau de l’ai-
gua a mans de la
Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre, l’A-68 es desvia
per Vinaròs i no baixa per
l’eix de l’Ebre... és qüestió ja
de preguntar-se...quina serà
la següent derrota?». Són
paraules contundents del
diputat del Grup
Parlamentari de CiU,
Francesc Sancho.  Manca
de rendibilitat, manca de

sensibilitat, manca de trans-
parència... diferents mane-
res per dir el que ve a ser el
mateix, que no interessa,
que no hi ha, com ja s’ha dit,
voluntat política. «Aquesta
situació s’ha de titllar de
desastre. Tal com ja reflec-
teixen els pressupostos per
al 2010, les Terres de l’Ebre
som un territori oblidat de la
mà de Déu. Ja s’ha demos-
trat en molts projectes que,
senzillament, no es volen
portar a terme, excuses les
que es vulguen, però quan
parlem de modificacions
que no suposen cap tipus
de desgast econòmic, i la
resposta obtinguda torna a
ser un «no» rotund.... on
s’han de buscar les justifica-
cions?», d’aquesta manera
ho afirma el també diputat
convergent, Joan Maria
Roig. «La casa es comença
pels fonaments i no per la
teulada» és l’afirmació que
rebem del senador per
l’Entesa de Progrès Joan
Sabaté al preguntar-li l’opi-
nió que li mereix el tema.
Segons aquest, que
l’Euromed pari o no encara
està en fase d’estudi. «S’ha
de recordar el conveni de
500.000 euros que hi ha fir-
mat amb la Generalitat, ara
hem d’esperar el resultat de
l’estudi formatiu encarregat
i veure si l’estació de l’Aldea
és viable o no per acollir un
projecte com aquest». Un
estudi, recordem, que ERC
afirma que no consta per
cap lloc... Amb voluntat o
sense el fet que és que
l’Euromed torna, una vega-
da més, a passar de llarg. 
«El pròximo tren no acepta
viajeros».

«Som lo cul del món»

L’ou o la gallina?
Nomès 61 viatgers uti-
litzen trens de llarg re-
corregut perquè a l’E-
bre sóm poca gent? o
perquè tenim una esta-
ció «tercermundista»
que no està a la altura i
no ve de gust utilitzar?

La última notícia que ens arriba és que els trens Euromed no s’aturaran a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa

El motiu? Diàriament només una mitjana de 61 viatgers utilitzen els trens de llarg recorregut

TG

El grup parlamentari d’Esquerra ha denunciat que l’Estat no tingui en compte l’aturada de l’Euromed a l’Aldea.

Cedida
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La catorzena edició de la
fira del vehicle d'ocasió de
Tortosa, EbreOkasió,
obrirà portes el divendres
16 d'octubre al Pavelló
Firal de Remolins, amb un
total de 15 expositors
repartits en una superfície
de 6.100 m2. La fira
romandrà oberta al públic

-amb entrada gratuïta- fins
el diumenge 18 d'octubre,
amb un horari que anirà de
les 10.30 a les 14.00
hores durant el matí, i de
les 16.30 a les 20.30
hores a la tarda.
"Portar la fira al Pavelló
Firal des de la seva antiga
ubicació al Parc Municipal
l'any 2007 va duplicar el
nombre d'expositors -ha
dit Ricard Forés, regidor
de Fires de l'ajuntament
de Tortosa- animant-los
també a portar vehicles de
més qualitat ". Forés ha
recordat, així mateix, els
bons resultats assolits a
l'edició de 2008, tot i que
la crisi econòmica estava
en un moment àlgid.
Donat el salt qualitatiu i
quantitatiu de la fira des
de que es troba al Pavelló
Firal, es pot dir que aques-
ta segueix una línia de con-
solidació: "hem rebaixat
els preus en un 51,8 % per

ajudar als expositors, dins
de la política que ens hem
plantejat de suport al sec-
tor". El regidor de Fires ha
explicat que EbreOkasió
es dissenya d'acord amb
les necessitats d'aquest
sector, i ha considerat

molt important consen-
suar cada edició amb els

expositors que hi seran
presents.Forés ha remar-
cat també la tendència -
que ha definit com "mode-
rada però creixent- d'expo-
sitors presents a la fira
procedents de la resta de
comarques de les Terres
de l'Ebre: "Volem que con-
tinui sent -ha dit, finalment-
la gran fira de referència
del vehicle d'ocasió al
territori". En aquest sentit,
un element que defineix el
pol d'atracció en que s'ha
convertit Tortosa per al
sector de l'automòbil és la
xifra d'1.067.243 euros,
corresponent al volum
total de vendes de vehi-
cles a la darrera edició de
l'Expo Ebre celebrada al
mes de maig.

Arriba a Tortosa la catorzena edició de la
fira del vehicle d’ocasió, EbreOkasió

El mes d’octubre és
temps de fires a les
Terres de l’Ebre. Fina-
litzada Ebregourmet a
Deltebre, ara és el
torn de Tortosa, amb
la 14º edició d’EbreO-
kasió. Tot un món d’o-
portunitats en el mo-
tor en aquest context
de crisi econòmica.

A partir del 16 d’octubre, 15 expositors repartits en una superfície de 6.100 m2

REDACCIÓ

Presentació de la Fira EBREOKASIÓ.
Cedida

Aquest any 2009 a les
Terres de l'Ebre s'han pro-
gramat un total de 54
tallers del programa “Talla

amb els mals rotllos”, com
donen a conèixer les res-
ponsables dels
Departaments d'Educació,
Joventut i ICDs de la
Generalitat. Una xifra que
representa un augment del
60% respecte l'any 2008,
en què només es van dur

a terme 23 tallers. El
substancial augment del
nombre de tallers durant
aquest 2009 (2006 - 21,
2007 - 24, 2008 - 23) és
conseqüència de l'existèn-
cia d'una extensa xarxa
d'agents de prevenció. El
programa pretén propor-

cionar eines i recursos for-
matius a la població jove
perquè esdevingui agent
actiu, capaç d'impulsar

estratègies de prevenció
de les violències i promou-
re el respecte mutu entre
els sexes.

Campanya «Talla amb 
els mals rotllos» a l’Ebre

S´han realitzat més de 50 tallers a instituts del territori

REDACCIÓ

"Ja tenim nou conveni".
Amb aquestes paraules,
el president de l'EMD de
Jesús, Pere Panisello,
tancava el seu parla-
ment, aquest dimarts al
vespre, en el Ple de
l'EMD que aprovava defi-
nitivament la renovació,
per vuit anys, del conveni
que regula l'àmbit com-
petencial i l'acord finan-
cer amb l'Ajuntament de
Tortosa; un conveni  que
ha arribat més de 15
anys després. 
L'acord va comptar amb
el vot favorable dels dos
grups polítics a l'EMD,
CiU i PSC. 

Renovat el
conveni de

l’EMD de Jesús

L'àrea d'investigació dels
Mossos de les Terres de
l'Ebre va engegar una
investigació el mes de
juliol arran de diverses
denúncies d'immigrants.
La majoria de víctimes
pagaven entre 1.000 i
3.000 euros i després
eren amenaçades perquè
no denunciessin el frau.
A finals de setembre els
Mossos van detenir qua-
tre veïns de Tortosa de
nacionalitat espanyola,
marroquina, pakistanesa
i equatoriana, que es
repartien les feines de
captar els immigrants,
recollir la informació i fer
els contractes falsos.

Estafes a
immigrants

amb falsetats
«Hem rebaixat els preus per ajudar als
expositors, per donar suport al sector»

Suport al sector
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Aquesta iniciativa s'inclou
en el marc de potenciar
les organitzacions esporti-
ves del nostre país, per-
què puguin garantir les
condicions d'excel·lència
en l'esport de competició.
El coordinador Territorial i
Institucional de la
Secretaria General de
l'Esport, Jesús Auré, i el
representant territorial de
l'Esport, Jordi Gaseni, van

visitar el passat 29 de
setembre el Club Nàutic
d'Amposta per conèixer
de prop el nou material
amb què comptarà l'enti-
tat amb l'ajut que ha
donat la Secretaria per a
l'adquisició de material
esportiu. Concretament,
es tracta d'una nova
embarcació de rem adqui-
rida pel club del Montsià
amb subvenció de la
Secretaria i la Unió de
Federacions Esportives
Catalanes (UFEC) que ha
tingut un cost aproximat
de 18.000. 
Així, a més del Club
Nàutic d'Amposta, també
han rebut subvenció el
Club de Gimnàstica
Rítmica d'aquesta locali-
tat, per l'adquisició d'una
nova moqueta oficial; el
Club Bàsquet Cantaires de
Tortosa, per a l'adquisició
de 2 cistelles que s'ubica-
ran a Campredó;
l'Associació Esportiva de
Curses de Muntanya de
les Terres de l'Ebre, per a

l'adquisició d'un sistema
de xips de control de pas,
i el Club Atletisme Terres
de l'Ebre (ATE), que dispo-
sarà d'un nou matalàs per
al salt d'alçada al nou
mòdul d'atletisme de
Tortosa. 
Auré comentava que
“aquestes actuacions per-

meten millorar considera-
blement la qualitat de l'ac-
tivitat que porten a terme
els diferents clubs del
país en les seves diverses
vessants esportives”. 
Mentre que Gaseni ressal-
tava que aquestes aporta-
cions per l'adquisició de
nou material són molt

agraïdes pels clubs ja que
“representen un elevat
cost per a les entitats,
que han de fer un esforç
considerable per tenir-lo,
ja que no poden suprimir
aquestes despeses per-
què són necessàries per a
poder desenvolupar ade-
quadament la seva tasca”.

Més de 30.000 euros

La Secretaria General
de l’Esport ha subven-
cionat a diferents clubs
i associacions esporti-
ves de les Terres de
l’Ebre amb un total de
31.000 euros aquest
exercici de 2009, per
a l’adquisició de mate-
rial esportiu inventaria-
ble.

La Secretaria General de l’Esport aporta aquesta xifra amb material esportiu als clubs del territori

REDACCIÖ

Aquest tipus d’inversions milloren la qualitat de les activitats esportives.
CEDIDA

El Centre en Canvi
Climàtic de la Universitat
Rovira i Virgili (URV),
conegut com a C3, ha
oficialitzat la seva posa-
da en marxa aquest
dijous a Tortosa amb
unes jornades tècniques.
Amb seu al Campus de la
URV a les Terres de
l'Ebre, el centre, el pri-
mer universitari en
aquesta especialitat a
Catalunya, pretén posar,
en paraules de la seva
directora, Manola Brunet,
un 'gra de sorra més' per
millorar l'estudi i la detec-
ció del canvi climàtic i els
impactes que tindrà en
un futur pròxim.

Primer centre
universitari en
canvi climàtic

Congelació d'impostos,
reducció de la taxa d'es-
combraries i adaptació
de la resta de taxes a la
realitat de cada cas.
Malgrat el context de
crisi econòmica actual
que està vivint el país,
amb una apujada general
dels costos, l'Ajuntament
de Tortosa, l'equip de
govern municipal,
fruit de l'increment de

dos punts de l'IVA decidit
pel govern central, ha
optat per prioritzar la
reducció de la pressió fis-
cal sobre el contribuent. I
això serà possible, sense
que se'n ressentin les
arques municipals. 

Menys impostos
per als ciutadans

de Tortosa

El conseller de Cultura i
Mitjans de Comunicació,
Joan Manuel Tresserras,
ha inaugurat aquest dime-

cres la restauració de les
dues torres medievals de
Campredó, a Tortosa. Es
tracta de la torre de la
Font de Quinto i la de la
Casa del Prat, coneguda
popularment com la torre
del Caragol. Abans però,
la seva primera parada fou

a l’Aldea on va visitar
també l’ermita de la Mare
de Déu i la torre d’aquesta
població. «Ha estat un
orgull poder portar a visi-
tar al conseller l´àmbit de
la torre de l’ermita. Aquest
ha quedat molt sorprès
del potencial que es refle-

xa, tan a nivell històric
com cultural, de l’indret
visitat. Ve a ser un pas
més de l’aposta que fa

l’Aldea de la torre i l’ermita
com a icona deltaica»
comentava l’alcalde del
municipi, Dani Andreu.

El conseller Tresserras visita
indrets claus de les TE

Aquest dimecres va estar a l’Aldea i a Campredó

REDACCIÓ
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La jornada adreçada als
professionals va posar
dilluns al vespre el punt i
final a la III edició de la Fira
Gastronòmica Ebre
Gourmet que va obrir por-
tes el passat dissabte al
Centre Cívic de Deltebre.
Enguany han visitat la fira
més de 5.000 persones
entre dissabte i diumenge,
dies en què la fira ha estat
oberta a tot el públic, i
s'han servit prop de 25.000
degustacions, de plats cui-
nats amb productes de pri-
mera qualitat de les Terres
de l'Ebre. La regidora de
Turisme, Comerç i Fira,
Teresa Culvi, ha destacat el
número de visitants, que ha
superat de llarg l'edició de
l'any passat, i també “l'es-
forç i la implicació dels res-
tauradors de casa nostra
que, cada vegada més, tre-
ballen amb productes d'a-
quí i al mateix temps conti-
nuen innovant a l'hora de
cuinar-los i millorant la pre-
sentació dels plats”. La
regidora també ha destacat
que “són molts els
cuiners i restaurants inte-

ressats en participar a
l'Ebregourmet i en poder
presentar els seus plats als
Tallers de Cuina”, fet que ha
dit “ens fa sentir molt
orgullosos i que demostra
que Ebregourmet és un
gran aparador del producte
i la cuina fets a casa nos-
tra”. Dilluns passat va ser el
dia dels professionals a
Ebregourmet. Es van ins-
criure mig centenar de pro-
fessionals, a més de
l'Associació Plat i Got de
T o r t o s a , l ' E s c o l a
Internacional d'Hoteleria i
Turisme Via Magna de
Tortosa i l'Escola
d'Hoteleria de Benicarló.
Durant tot el dia es van
celebrar una desena de
ponències adreçades al
sector de l'hoteleria i la res-
tauració, entre els que cal
destacar el taller organolèp-
tic ofert pel Gremi de
Bacallaners de Catalunya i
l'Institut Català de la Cuina.
També van tenir protagonis-
me els arrossos del
Delta i el seu paper en l'alta
gastronomia, es va fer un
tast de mels i també
s'ha mostrat als professio-
nals noves tècniques de
cuina com ara l'aplicació de
la llavor del cacau a la res-
tauració. La cloenda de la
jornada de professionals
va anar a càrrec de Jaume
Tàpies, President de
l'Associació d'Empresaris
de Relais&Châteaux que
agrupa 480 hotels de luxe i
restaurants gastronòmics-
vostra terra”.  

Cal tenir en compte que
entre els Grand Chefs hi
figuren noms com el de
Juan Mari Arzak o Carme
Ruscalleda.

Tanca portes fins l’any vinent la
III edició d’Ebre Gourmet 

a Deltebre

Ebre Gourmet és un
gran aparador de pro-
ductes i cuina fets a les
Terres de l’Ebre, a casa
nostra.

Durant el cap de setmana van visitar 
el Centre Cívic del municipi més de 5.000 persones

REDACCIÓ La III edició de la fira ha estat un èxit
CEDIDA

El poble de Jesús va inau-
gurar diumenge, en el marc
de les festes de Sant
Francesc, les obres de
millora a la façana de l'es-
glésia parroquial i que han
comportat també la rehabi-
litació de la torre del cam-
panar, el canvi de la cam-
pana i del rellotge, així com
la restauració d'algunes
imatges dels altars.
Aquestes obres han supo-
sat una inversió d'entorn
els 25.000 euros i han

rebut subvencions de la
Diputació de Tarragona,
l'EMD de Jesús i l'obra
social de Caixa Tarragona,
a més de donatius particu-
lars. Es per això, que el
rector de la parròquia,
Mossèn Paco, va voler
agrair en un acte públic a
les institucions i la gent del
poble la seva implicació en
la millora de l'església de
Jesús, d'origen francisca-
na. L'antiga campana, que
data del 1857, es pot visi-
tar ara dins de la nau cen-
tral de la parròquia.

Obres de millora a l’EMD de Jesús

REDACCIÓ
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Ja per l’any 1995, els
veïns de Deltebre mostra-
ven el seu malestar per la
col.locació d’una antena de
telefonia prop de les seves
cases. L’any 2007 quan
ERC entra al Govern, l’al-
calde, Gervasi Aspa,
el.labora un decret de
paralització de l’emissió de
l’antena mòbil, funcionant
sense llicència ambiental.
Desprès d’algunes desesti-
macions per part del grup,
finalment l´11 de juny del
2008 s’aprova la raó de
l’Ajuntament de Deltebre i
s’arriba a un acord satis-
factori entre les dues
parts. Un acord que ha
començat a ser noticia
aquesta última setmana.
L 'empresa TE L E F Ó N I C A

MÓVILES DE ESPAÑA S.A. ja ha
començat els treballs de
desmantellament de l'ante-
na de telefonia mòbil situa-
da  a  l ' A v i nguda
Assumpció, 108 de
Deltebre.

Un cessament de l'activitat
efectiu després de la sig-
natura del conveni de
l ' A j u n t amen t  en t re
Telefónica Móviles de
España S.A que preveu
desmantellar definitiva-
ment el servei de telefonia
mòbil de la infraestructura
situada a l'interior del nucli
urbà i traslladar-lo a una
nova ubicació. La nova
antena està ubicada en uns
terrenys de propietat muni-
cipal al polígon industrial
Les Molines, situat a les
afores de la població. Amb
aquest pas, es posa solu-
ció a unes veus que es
feien sentir desde fa més
de 10 anys. El desmante-
llament de l'antena és una
reivindicació històrica dels
veïns de la zona des de
l'any 1995 quan es va ins-
tal·lar el servei de telefonia
mòbil. Els tècnics de
Telefónica ja  han descon-
nectat els aparells d'emis-
sió radioelèctrica, situats
dins de la caseta de l'ante-
na, i els han traslladat ja a
la nova infraestructura que
es troba ja operativa.
Aquesta setmana han con-
tinuat els treballs per des-
mantellar l'antena de trans-
missió, situada al capda-
munt del suport de ferro.
L'antena però ha deixat
d'emetre senyal. A la
mateixa estructura de
l'Avinguda Assumpció està
instal·lada també la telefo-

nia fixa, a més de repeti-
dors i la línia d'internet.
Tots aquests serveis conti-
nuaran, de moment, al
mateix lloc fins que no es
comenci a estendre la fibra
òptica al municipi, una
qüestió que l'Ajuntament
està negociant ja amb
Telefónica. L'objectiu de
l'Ajuntament es poder des-
mantellar tota la infraes-
tructura existent ja que es
troba situada damunt d'un
vial. Desenes de veïns s’a-
plegaven el dia correspo-
nent al voltant de l'antena
per ser testimonis del des-
mantellament de la infraes-
tructura. També hi eren
presents la regidora de
M e d i  A m b i e n t  i
Comun i cac i ó ,  Sòn i a
Bertomeu, i el regidor
d'Urbanisme, Domingo
Alcalà. 
MÉS EBRE ha parlat amb la
regidora Bertomeu per
preguntar-li sobre l’ambient
que es va viure al nucli del
municipi en el moment de
procedir al desmantella-
ment, «els veïns estàven
molt contents, van viure el
moment, però, d’una
manera incrèdula perquè
tantes vegades s’havia dit
que l’ antena s’anava a
treure que ja era fàcil no
creure-ho. 
A primer cop d´ull, pot
semblar que no s’ha fet
feina, perquè l’estructura
metàlica encara hi és, però
l’important és que la part
mòbil, la sensible, la peri-
llosa, la que fa mal quan es
dorm...ja s´ha tret; ara
nomès queda l’estructura
de la fixa i ADSL, però que
desde el consistori segui-
rem lluitant perquè també
es tregui d’aquest lloc».

TELEFÓNICA desmantella una
antena de telefonia mòbil situada
dins del nucli urbà de Deltebre

Com ha passat i passa
en altres municipis de
l’Ebre, el tenir una an-
tena de telefonia prop
del domicili provoca in-
quietud i malestar.

Es tracta d’una reinvindicació històrica dels veïns de la
zona des de l’any 1995

REDACCIÓNDiversos veïns del municipi es van reunir per veure el desmantellament de l’antena mòbil
Cedida

Durant dos dies s'han efec-
tuat explosions controlades
d'artefactes de la Guerra Civil
als terrenys de les
Camposines, al municipi de
la Fatarella. Nou dels obusos
que s'han desactivat s'han

trobat durant els treballs que
el Consorci urbanístic de les
Camposines efectua per
netejar els terrenys i poder-hi
desenvolupar un nou sector
d'activitats econòmiques. En
total s'han fet esclatar aproxi-
madament 120 kg d'explo-
sius. Dos dels obusos localit-
zats al subsòl de les
Camposines pesaven més

de 50 kg i eren bombes
aèries alemanyes, la resta
eren projectils més petits,
alguns dels quals provenien
d'altres indrets. Les explo-
sions controlades les ha
efectuat el grup TEDAX de la
Regió Policial Camp de
Tarragona i Terres de l'Ebre
acompanyat de membres de
l'equip.

Explosions controlades a les Camposines

REDACCIÓ

TELEFÓNICA MÓVILES S.A. ha començat els treballs
de desmantellament de l’antena de telefonia mòbil
situada a l’Avinguda de l’Assumpció, 108 de
Deltebre.

Desmantellament
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El nou edifici, que ja
s'està construint a la
zona del parc de la Fira,
al barri de Remolins, té
planta baixa i tres altures,
i una superfície d'uns
11.000 m2. La
Generalitat hi invertirà 15
milions d'euros en la
construcció i equipament
de les noves
instal·lacions.
L'Ajuntament de Tortosa
va cedir els terrenys l'a-
gost de 2008. L'objectiu
amb què es treballa és
que el nou edifici del cam-
pus sigui operatiu el curs
2011/2012. El conseller
d'Universitats va afirmar-
que els estudis que s'im-

partiran al nou edici del
campus de l'Ebre, "han de
ser capaços d'atreure-hi
estudiants no només d'a-
questes terres, sinó que
n'hem d'ambicionar d'al-
tres indrets del País
Valencià i l'Aragó".
L'objectiu, va assenyalar

Josep Huguet, és "acon-
seguir que els professio-
nals que surtin d'aquest

campus no emigrin".
L'alcalde de Tortosa va
dir que "estem vivint un
dia històric", del qual
"moltes persones poden
sentir-se'n corresponsa-
bles". Ferran Bel va
assenyalar també que
"aquest serà l'edifici del
campus de la URV per a
totes les Terres de l'Ebre,
no només per a Tortosa",

ja que "els projectes de la
URV no són de ciutat, sinó
que són de territori". En la
seva opinió, a partir d'ara
"hem de treballar per
incoporar nous estudis,
nous graus, postgraus i
mestratges, així com
grups de recerca fixos", i
ha apostat per la implica-
ció del món de l'empresa.
De la seva banda, el rec-

tor de la URV va dir que
l'objectiu de la universitat
a l'Ebre passa per oferir
una oferta universitària
completa, amb creació
de coneixement i trans-
ferència de coneixement
a la societat. Francesc
Xavier Grau va expressar
la seva voluntat perquè "el
riu no sigui una barrera
entre el territori i la uni-
versitat". En aquest sen-
tit, l'alcalde de Tortosa va
afegir que Tortosa neces-
sita el tercer pont per als
usuaris del pavelló firal,
per als habitants de
Tivenys i Bítem i aviat
també per als usuaris de
l'edifici del nou campus.
Però per assolir aquesta
important infrastructura,
Bel va dir que "cal la com-
plicitat del govern espan-
yol, ja que representa una
inversió molt important".
Finalment, el director del
campus de l'Ebre de la
URV, Azael Fabregat, ha
dit que la posada d'aques-
ta primera pedra és un
"anhel llargament desitjat"
i que un nou campus "és
una bona eina per superar
èpoques de crisi".

Posada la primera pedra del nou
edifici del campus de la URV a l’Ebre

El conseller d’Innova-
ció, Universitats i Em-
presa, Josep Huget, va
presidir divendres l’ac-
te simbòlic de posada
de la primera pedra del
nou edifici del campus
de l’Ebre de la URV.

El conseller Josep Huguet va presidir, divendres de la setmana passada, l’acte institucional

La Generalitat hi invertirà 15 milions d’euros en la construcció i equipament de les instal.lacions

REDACCIÓ

Posada simbòlica de la primera pedra de l’edifici.
Cedida

L'Ajuntament de Tortosa
ha fet l'aprovació definiti-
va del Pla Parcial de la
Farinera, al barri de
Ferreries, on es preveu
ubicar el futur nou hospi-
tal, urbanitzar més de
cent mil metres quadrats
de superfície i construir
771 habitatges, la meitat
dels quals seran prote-
gits. En la presentació del

projecte, la regidora
d'Urbanisme, Meritxell
Roigé, ha afirmat que
aquest és un Pla "molt
important per a la ciutat,
perquè a més desenvolu-
par una nova zona de
Ferreries, permetrà tirar
encavant un equipament
tan important per a
Tortosa i per al territori
com és l'hospital". 
En aquest sentit, Roigé ha
afegit que l'Ajuntament
està ara "en disposició
perquè els propietaris ens
cedeixin els terrenys i, a
la vegada, nosaltres

puguem cedir-los a la
Generalitat" perquè cons-
trueixi el centre sanitari.
La superfície total del Pla
Parcial de la Farinera
ocupa 104.348 m2, dels
quals 70.050 correspo-
nen a sòl públic i 34.298
seran per a ús residen-
cial. 
Del total de l'àmbit públic,
33.464 m2 són per al
futur hospital. El sostre
total d'ús privat és
86.710 m2, 77.076 són
d'ús residencial i els
9.634 m2 restants són
per a altres usos (comer-

cials, serveis,...). 
Pel que fa als habitatges,
se'n construiran 771,
386 dels quals seran de
renda lliure i els 385 res-
tants tindran algun tipus

de protecció. El pressu-
post de les obres d'urba-
nització és de 4.438.351
euros. Els blocs d'habi-
tatges seran de planta
baixa més cinc plantes.

771 nous habitatges al
barri de Ferreries

Ho contempla el Pla Parcial de la Farinera, aprovat a Tortosa

REDACCIÓ

Esquerra ha impulsat pro-
postes defensant el
cabal de l'Ebre, la restitu-
ció de la zona cremada
d'Horta de Sant Joan, la
descontaminació de l'em-
bassament de Flix  i un
calendari pel PIPDE. La
diputada Marta Cid, ha
destacat l'aprovació en el
Debat de Política General
de diverses propostes de
resolució impulsades pel
partit i que fan referència
a diversos temes de les
Terres de l'Ebre. Cid ha
recordat que malgrat que
aquest és un debat on es
fan propostes i reflexions
d'àmbit més general de
país, les Terres de l'Ebre,
una vegada més, han tin-
gut una presència desta-
cada. Per exemple, pel
que fa al tema hidrològic,
es va aprovar una pro-
posta de resolució que
insta el Govern de la
Generalitat a «avançar
amb les gestions».

El paper d’ERC
al Parlament de

Catalunya

La Regidoria de Cultura
de l'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ha pro-
gramat una nova edició -la
sisena- del Cicle de Teatre
de Tardor, que durant vuit
setmanes omplirà d'es-
pectacles la sala cultural
del Maset.
El diumenge 4 d'octubre
va tenir lloc l'acte de pre-
sentació del cicle, amb
una animació teatral realit-
zada a la plaça del Cóc
per un grup provinent de
la Festa del Renaixement
de Tortosa. Durant l'acte,
a més de presentar-se ofi-
cialment les obres que es
podran veure propera-
ment, també es van posar
a la venda els abona-
ments per a totes les fun-
cions. Uns abonaments
que al preu de 20 euros
permeten assistir a totes
les funcions. El preu de
cada obra, sense abona-
ment, és de 5 euros.

Cicle de teatre
a Sant Carles
de la Ràpita
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Aquest passat  5 d'octu-
bre, dos atletes van veure
una lleona entre la Sènia i
la Pobla de Benifassà,
obviament ràpidament
van donar-ho a conèixer a
les autoritats i en molt
poc temps es desplegava
un dispositiu per donar
caça a l'animal impressio-
nant, estem parlant d’a-
gents rurals, mossos
d'esquadra, efectius de la
Generalitat valenciana i
Guàrdia Civil, especial-

ment Seprona. Amb la
participació d'agents
especialitzats amb
óssos, dos  helicòpters,
un d'ells  preparat amb
càmera tèrmica. En total
quaranta efectius que tra-
duïts en diners, han supo-

sat 100.000 euros,
aquest seria l'import que
li tocaria pagar a un parti-
cular en cas que la
Generalitat decideixi
cobrar el rescat de l'ani-
mal. El fet és que van ser
diversos els veins que

van creure veure a la lleo-
na. Persones que han
generat una notícia que
ha deixat grans perles
escrites en forma de
declaració, com per
exemple la de l'alcalde de
la Sènia, Víctor Pla, a un

programa de televisió
espanyola «en estos
momentos tenemos de
pensar que la leona ve a
las personas como salchi-
chas”. Tornant als fets,
els agents rurals van aba-
tir el gos després d'inten-
tar sense èxit que entrás
a la gàbia on tenien pre-
vist capturar-lo viu.
Després de totes les
informacions, l'animal
podia portar a confusió si
tenim en compte que es
tractava d'un gos de 1,55
metres de llarg i 75 centí-
metres d'alt. Així acaben
quatre dies d'intensa bús-
queda per la falda d’Els
Ports  entre la Sénia i els
pobles dels voltants.
Aquesta crònica és digna
d'anàlisi i ara és molt fàcil
riure, però no hem d'obli-
dar que durant quatre
dies hem tingut una lleo-
na que finalment no ho ha
estat, però i si hagués
estat cert? Doncs, no
hagués hagut temporada
de rovellons.

Scooby Doo ha mort

La lleona que ha tingut
tota la setmana ate-
moritzats als veins de
la Sènia i voltants, fi-
nalment ha resultat ser
un gos, que segons la
font d’informació varia
en el seu grau de peri-
llositat.

La lleona, que ha acabat sent un gos, podria ser un Gran Danès

REDACCIÓ

Imatge de la zona de recerca.
Cedida

El proper dissabte 17
d'octubre, el coreògraf i
ballarí tortosí, Roberto
Olivan, estrena la seva
darrera obra al Teatre
Bartrina de Reus. El propi
Olivan es puja a l'escenari
per donar vida a
Mermaid's Call.M, una
mescla entre dansa, músi-
ca, teatre i circ contempo-
rani. Amb aquesta obra el

coreògraf també serà l'en-
carregat d'encetar la tem-
porada de produccions
del Centre d'Arts
Escèniques de Reus
(Caer). Dalt de l'escenari
podrem gaudir d'un Olivan
ballant junt amb dos acró-
bates, dos ballarines, un
músic electrónic i una can-
taora. Una combinación
que el propi ballarí explica
que li serveix per mostrar

diferents  moments de la
vida a sobre d'un escena-
ri. Mermaid's Call és una
obra que reflexiona sobre
els  instints i desitjos per-
sonals que tots portem
dins i com els personat-
ges sucumbeixen al cant
de sirena (Mermaid's Call,
en anglés) convertint
aquesta veu en el motiu
de la seva existència. El
mestissatge de llengues i
gèneres es fa extensiu
també a l'equip, ja que per
a aquest treball Olivan
s'ha envoltant de ballarins
joves de diverses naciona-
litats.

Olivan enceta la temporada de
produccions de Caer a Reus

REDACCIÓ

Els joves de les Terres
de l'Ebre ja estan
cobrant les ajudes de la
Renda Bàsica
d'Emancipació, de 210
euros mensuals, que
dóna el Ministeri
d'Habitatge als joves
que volen accedir a un
pis de lloguer, en con-
cret 387.  D'aquesta
manera, el nombre de

beneficiaris d'aquest
ajut directe ha crescut
en un 28,6% els darre-
res tres mesos. És una
xifra, d'altra banda, que
s'incrementarà aviat, ja
que en aquests
moments hi ha ja 395
peticions més resoltes i
enviades al Ministeri,
pendents de verificació.
Tortosa és la ciutat on hi
ha més beneficiaris,
amb 90 joves que ja
perceben aquest ajut,
seguida d'Amposta,
amb 59, la Ràpita amb
37, i Alcanar i
Ulldecona, amb 22. 

210 euros per
emancipar-se

REDACCIÓ

Segons avançava aquest
passat dimarts 6 d’octu-
bre l’Associació Nuclear
Ascó-Vandellòs II (ANAV),
està treballant en un possi-
ble nou centre interactiu
de divulgació sobre l’ener-
gia nuclear, amb la idea
d’ubicar-lo a l’entrada de la
central nuclear d’Ascó i
obrir-lo al públic abans de
l’estiu del 2011. Així, arqui-
tectes de prestigi i espe-
cialistes en projectes de
museització estan treba-
llant en la definició del cen-
tre. La recent renovació
del centre d’informació
energètica d’Oskarshamn,
a Suècia, és una de les
estructures en les que s’ha
fixat ANAV.

ANAV, conscienciada
amb la divulgació de
l’energia nuclear

La Plataforma en
Defensa de l’Ebre (PDE)
no confia en què l’Estat
espanyol aplique la direc-
tiva marc d’aigües al pla
hidrològic de la conca de
l’Ebre. Des de la
Plataforma es parla de
proves que demostren
que el govern té la inten-
ció de demanar una
moratòria de la directiva
marc d’aigües. Ha estat
en base a aquestes
darreres informacions
que desde la PDE s’ha
decidit que ja ha arribat el
moment de tornar a con-
vocar mobilitzacions en
contra de qualsevol inten-
ció de transvasament.

La PDE veu el
transvasament
“imparable”

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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La junta directiva ha manifes-
tata aquesta setmana que el
motiu «ha estat la dinàmica
de resultats de les darreres
jornades. La temporada pas-
sada vam sofrir molt. I en els
darrers partits la inèrcia de
joc no és bona. Estem en un
moment, encara a l’inici, en
el que hi ha temps de recon-
duir la situació i pensem que
podem canviar-la».
Així mateix, el dimarts es
coneixia el fitxatge de Jordi
Fabregat: «és un entrenador
amb prestigi i experiència
que ens pot donar l’impuls
que a hores d’ara necessita
l’equip», deia el president
rapitenc al Diari aquesta set-
mana. Així mateix agraia «a
Antoni Teixidó el treball que

ha fet. Sense dubte, hem de
recordar que hem viscut
moments molt bons amb ell
al capdavant de l’equip. Però
ara creiem que ens manca
un revulsiu i per això hem
pres aquesta decisió».
El tècnic Antoni Teixidó no
volia fer conjectures sobre
aquesta decisió. Únicament
deia que «estic totalment en

desacord però obviament he
d’acceptar-la». I afegia que
«he de destacar el respecte
que sempre ha tingut l’afició
amb mi i la il.lusió que em va
transmetre quan vaig arri-
bar. Com a soci que sóc,
desitjo que a la Rapitenca li
vagi el millor possible». El
tècnic comentava que, a
partir d’ara, viurà entre la

Ràpita i Barcelona, on té la
família, i que no descarta
entrenar en el futur, quan tin-
gui possibilitats de fer-ho.
Antoni Teixidó va arribar a la
Ràpita substituint a Albert
Viñas. L’equip va obtenir la
permanència. Fa dues lli-
gues va estar a punt de dis-
putar la promoció d’ascens
a la Segona B, aconseguint
una història cinquena plaça
a la Tercera divisió. En la
passada, la Rapitenca va
patir fins el final per mante-
nir la categoria. Però va fer-
ho. Ara portava deu punts
en set jornades. Les tres pri-
meres van saldar-se amb
victòries. Però en les res-
tants només ha sumat un
punt dels dotze possibles. El
darrer partit a Llagostera (2-
0) va ser el més fluix fins al
moment. Els gironins van
perdonar diverses ocasions,
estavellant tres pilotes als
pals. 
No obstant, malgrat tot, la
situació de la Rapitenca no
era complicada, a la setena

jornada. La directiva, però,
ho ha tingut clar.
Jordi Fabregat, que la tem-
porada passada va acabar
entrenant el Portuense i que,
tot i que estava a l’òrbita
d’un club andalús de la
Segona B, el fitxatge no va
concretar-se, dirigirà la
Rapitenca diumenge contra
el Cornellà (12 h). El tècnic
deia que «aquests primers
dies han de ser per conèixer
la plantilla i familiaritzar-me
amb el club. Estic il.lusionat
i amb ganes de treballar».
Fabregat recordava i valora-
va la feina de Teixidó: «és un
bon entrenador, molt experi-
mentat, i que ho ha demos-
trat en els equips en els que
ha estat».

Jordi Fabregat, nou tècnic

Dilluns la nit es va
conèixer la notícia. An-
toni Teixidó era desti-
tuït com a entrenador
de la Rapitenca, a les
set jornades.

UE RAPITENCA

Antoni Teixidó fou destituït el dilluns passat, després de la tercera derrota seguida, a Llagostera (2-0)
M.V.

El tècnic Jordi Fabregat
debutarà diumenge
vinent, a la Devesa,
contra el Cornellà (12
hores)

Debut

La setmana passada
parlava d’inquietud. I que
aquesta podia incremen-
tar segons els resultats. I
tant que ha incrementat! I
no m’imaginava que tant.

A la Ràpita ja han pres
una decisió fulminant. A
les set jornades, amb 10
punts de 21. Sobta una
mica. Sí, el cert és que sí. 

No obstant, és ben cert
que darrerament arriba-
ven des de la localitat
costanera massa comen-
taris sobre l’estil de joc,
que no agradava i que era
massa conservador. Hi
havien al.lusions d’aques-
ta mena. Bé, són opi-
nions.

Però s’ha de valorar
que l’entrenador, a la
seua manera, ha obtingut
els seus resultats. I en les
primeres jornades, així,
va guanyar tres partits.

De totes formes, la
sensació és que es vol
més. I aspirar a molt. I
potser no hi havia con-
fiança amb el tècnic. O la
suficient com per creure
que amb ell s’hi podia arri-
bar. No sé. Es una opinió.
No estic dins del vestidor
rapitenc per saber la veri-
tat.

No obstant, des de la
distància, sembla que l’a-
fer ja venia de més enrera
(si no, no s’entèn) i de que
la continuïtat de Teixidó ja
va poder ser amb un inte-
rrogant. I que el marge
d’errada era mínim. I així
ha estat. Penso també
que el tècnic ho sabia. 

Un soci rapitenc deia
aquesta setmana que «li
han fet el llit». Ho desco-
neixo. Però ara el que cal
estar és units i mirar en-
davant.

Sobtant?

L’opinió de Michel

La junta directiva de l’Am-
posta ha convocat una as-
semblea extraordinària de
socis per a finals d’aquest
mes. El motiu no és altre que
informar de la situació actual
del club i de quina és la pers-
pectiva de futur. La intenció
és trobar més suport i bus-

car recolzament i solucions
per poder tirar endavant la
present temporada.

En el capítol esportiu, des-
tacar que l’Amposta va su-
mar la segona victòria segui-
da, primera a casa. Un triomf
de gran valor i que es va as-
solir en una jornada en què
l’equip estava assetjat per
les baixes.

L’Amposta va superar a la
Pobla (4-3), amb gols de Jai-
me (2), Yélamos i Miguel. Ara
té vuit punts i molta con-
fiança. Un fet molt important
davant del calendari que li es-
pera. Diumenge (12 h.) visita
el Santboià, després rebrà
l’Hospitalet i anirà a El Prat.
Per a Sant-boi, Lucha, Recio i
Puig segueixen sent dubte.

Assemblea extraordinària
La junta convoca als socis per exposar-los la situació actual

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

Jordi Fabregat, en una imatge d’arxiu.
ME

El CD Tortosa va guanyar
a l’Igualada (1-0) i va aconse-
guida la victòria anhelada
perquè el nou projecte tingui
més confiança i tranquil.litat.
Un gol de Xavi Anell, quan va
culminar una jugada sensa-
cional d’Alberto, va valdre el
triomf (minut 70). Amb l’1-0,
el Tortosa va perdonar diver-

ses ocasions. El tècnic Sergi
Domènech manifestava que
«arran de l’1-0, l’equip va te-
nir més tranquil.litat i va mi-
llorar el joc. Aquesta és la
lectura. Hem passat setma-
nes molt dures i només ens
queda seguir treballant, ma-
durant i progressant». El Tor-
tosa visita demà dissabte el
Poble Sec (18 hores).  

Tres punts d’or
El Tortosa va guanyar el primer partit 

REDACCIÓ

CD TORTOSA
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L’equip d’Angel Garcia va empatar diumenge contra el Torre-
dembarra (0-0). Va ser un partit ben controlat pels ampolleros
que, no obstant, van topar amb un bon rival que va estar molt
contundent en defensa, amb poques fisures.  L’Ampolla, ferm
també al darrera (només ha rebut dos gols i fa tres partits que
no en rep cap), no va donar opció i, a més, va tenir-ne per po-
der guanyar. Principalment els darrers 25 minuts, van ser un
atac i gol local. Malgrat això, tot i la insistència dels ebrencs,
el gol del triomf no va arribar. L’Ampolla té cinc punts. No rep
gols, però també li està costant marcar-ne. Demà visita l’Ico-
mar, una bona oportunitat per fer bons els darrers empats. 

L’Ampolla no rep gols en l’inici de la
temporada, però també li costa fer-los

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Un gol del veterà Paco Lorenzo en temps afegit al camp del
Reddis va servir-li a l’Ascó per seguir invicte en la lliga. Un em-
pat valuós i més tenint en compte que el Reddis, en diverses
fases de la confrontació, va dominar i va poder encarrilar-la. 

Però l’Ascó va viure dins del partit fins el final i la seua in-
sistència va generar-li un punt molt meritori. Tots dos equips
van oferir un partit intens i tàctic. 

En la propera jornada, l’Ascó rep a l’Ulldecona, que ha per-
dut els dos darrers partits. El duel s’ha avançat al dissabte
(19 hores). Finalment, dir que el Gandesa es recupera amb el
seu triomf a la Sénia, per 0-2. 

L’Ascó, que va empatar al camp del Reddis,
avança el partit amb l’Ulldecona al dissabte

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va disposar d’una opció immillorable amb un pe-
nal que l’àrbitre va obligar a repetir. Brusca va transformar el
primer llançament, però Rodri va aturar-li el segon. El penal
fou clar, però l’infractor no fou Utman. Fins al descans, alter-
natives en un derbi que, coincidint amb les quinquennals, fou
més clàssic i emocionant que mai. A la represa, més alterna-
tives. Saül va empatar i Dani va fer el 2-1. Poc després, en uns
minuts d’inspiració visitant i desconcert local, l’Alcanar va re-
muntar amb el 2-3, amb els gols de Toni i Oscar. En la recta
final, l’Ulldecona va pressionar amb insistència i l’Alcanar va
estar ferm al darrer, buscant el contraatac.

L’Alcanar s’emporta un derbi vibrant i
emotiu al camp de l’Ulldecona (2-3)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Guillermo Camarero, el tèc-
nic del Roquetenc, conside-
rava que «l’actitud va ser
molt bona. Es cert que vam
cometre errades que vam
acusar però penso que el
principal problema, en gene-
ral, és que no ens vam adap-

tar a la forma de jugar un
partit d’aquesta mena. Això
és l’únic que lamento d’a-
questa jornada. Hem d’apen-
dre la lliçó i canviar el xip per
propers que siguin com
aquest. Haurem de ser més
directes i més contundents,
un xic més agressius en con-

frontacions en condicions
com les del diumenge». Ca-
marero afeia que «dins de
tot, he de dir que vam domi-
nar el joc en diverses fases i
que potser l’excès d’ambició
d’anar a guanyar el partit
ens va suposar contraatacs
del rival que van ser les

seues opcions de gol».
En una d’aquestes op-

cions, el Pubilla va fer l’1-0,
ja avançada la represa. El
Roquetenc havia disposat
d’oportunitats abans i també
després amb un penal que
no va transformar Marc Ale-
gre. Però l’empat no es va
produir i sí, en canvi, va fer-
ho el segon gol local que ja
va sentenciar. 

El Roquetenc visita diu-
menge el Sitges (12.15 h).
Otero i De la Torre van ser
baixa diumenge passat.

El Roquetenc paga molt cares
les errades a Pubilla Cases (2-0)
Amb l’1-0, va desaprofitar un penal que hagués significat l’empat

REDACCIÓ

PREFERENT

La Cava continua ferm. No
perdona. Diumenge no va fa-
llar davant de la Unió Cam-
brils i va sumar una nova
victòria, la quarta seguida.

El partit va estar igualat
durant el primer temps, du-

rant els primers vint-i-cinc
minuts quan els cambrilencs
van estar ben posats i el
duel no va tenir un propietari
definit. Posteriorment, arran
del gol de Berkamp, es va
mantenir l’equilibri, tot i que
els locals ja van imposar-se
més al centre del camp. 

A la represa, es va acabar
la història. La Cava, a més
de guanyar els partits amb
serietat defensiva, ofereix
fases de bon joc i, d’aquesta
forma, va elaborar el gol de
Manel que va suposar el 2-0. 

Ja no va haver-hi més. La
Unió Cambrils (antic Oleàs-

trum) no va poder reaccio-
nar i la Cava va jugar molt
comode arrodonint el triomf
amb el tercer gol, obra de
Cristian. Fins al final del
duel, els ebrencs van gaudir
de noves arribades per ha-
ver pogut ampliar el marca-
dor.

La Cava segueix líder i
està enlairat i amb l’autoesti-
ma molt alta. Les victòries la
reforcen i diumenge visitarà
el camp de la Canonja amb
la il.lusió que representa el
bon inici del campionat. 

La Cava no perdona davant de la Unió
Cambrils i és el líder de la classificació (3-0)
Ha aconseguit quatre victòries en els quatre partits jugats fins ara

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Berkamp, Manel i
Cristian van marcar els
gols de l’equip de Cantó
que diumenge visita la
Canonja.

Proper partit

El Catalònia va sumar el
primer triomf de la tempora-
da. Va ser contra l’Aldeana
(4-0) en un partit discret que
va trencar-se a la segona
meitat.

A la primera, els aldeans
van avisar amb dues op-
cions, però sense encert en
les rematades. El Catalònia
fou mès resolotiu i va
avançar-se amb el gol d’Eu-
geni. Malgrat això, els de Je-

sús no van trobar-se como-
des.

A la represa, arran del 2-0,
obra també d’Eugeni, el par-
tit ja no va existir. L’Aldeana
es troba ara molt limitada
d’efectius, condicionada per

unes baixes que s’acusen. I
l’equip no va poder refer-se.

El Catalònia, amb més ale-
gira amb els canvis, va domi-
nar i va superar a l’Aldeana
que, davant de les adversi-
tats actuals, va baixar els

braços. Eugeni va aconse-
guir el hat-trick i el jove Al-
bert, amb bones maneres
per la dreta, va marcar el 4-
0 amb una centrada-xut en-
verinada que va sorpendre a
Norbert.

Fins el final, el Cata va te-
nir més oportunitats com un
gol anulat.

El Catalònia va obtenir la
primera victòria, però ha de
millorar, tot i haver-la acon-
seguit per golejada. Princi-
palment a la primera meitat,
va estar indecís i poc fluid.

Toni, Manel Carles, lesio-
nat, i Solla, per motius per-
sonals, van ser les baixes.

La llista de l’Aldeana és
llarga i important, sobre tot
en defensa. Està de pega en
aquest sentit.  Molt.

El Catalònia va golejar a la segona meitat a
l’Aldeana que acusa les baixes (4-0)
Eugeni del Cerro va ser el protagonista amb un ‘hat-trick’

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Els de Camarero, que van
sumar la primera victòria
en la lliga, es desplacen
diumenge al camp del
Gandesa.

A Gandesa

Robert Cantó, del CD la Cava.
Cedida

PRIMERA REGIONAL
Marc (R. Bítem)  6
Gallego (Reddis) 5
Manel (Valls)        5
Nico (la Cava)         4
Magí (Gandesa)      4
Fran (Canonja)        4
J. Antonio (Ascó)       4
Toni (Alcanar)       3
Arturo (Torrede.)   3
Eugeni (Catalònia)     3
Jota (Rem. Bítem)    3
Joaquin (Aldeana)  2
Pier (la Cava)        2
Dani (Ulldecona)        2
Gentilesa Futbolme

GOLEJADORS

Marc Baiges, del R. Bítem.
Cedida
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EL PROGRAMA
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  acompanya-
da per la rondalla “Verge del Remei”. Després,
es traslladarà la imatge per tal d'entronitzar-la al
seu cambril, es cantaran els Goigs i es farà l'o-
frena floral per part de les pubilles i pubilletes.

Dilluns, dia 12/10/2009
19'00 h. Gran concert homenatge “Dos cana-
reus del S.XX per la Música”, amb la participa-
ció de totes les entitats musicals del nostre
municipi. Lloc: Centre Cívic. (Entrada Gratuïta).
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Iku, jugador del Jesús i Maria.
ME

La millora i progressió del Deltebre és evident. Un equip renovat
que necessitava un temps d’adaptació i que l’està aconseguint
amb molta acceleració. Són tres victòries seguides en jornades
en les que no ha rebut cap gol. Els punts han donat confiança i
l’equip de Rogelio ho està notant positivament.

Diumenge va guanyar al camp del Vilalba (0-2) en un duel en
el que va jugar força bé al primer temps, quan va controlar els
intents locals i va dominar la situació del partit, ben posat en el
mateix. A la represa, els locals van pressionar amb més in-
sistència, però el Deltebre va mantenir-se molt ferm i va aturar
l’empenta d’un Vilalba que no va defallir. Però Gilabert va estre-
nar-se i amb el segon gol va sentenciar. El Vilalba ha perdut els
dos darrers partits a casa. Es onzè. El Deltebre, quart. 

El Deltebre ja s’enlaira a la taula: no rep gols i
ja porta tres victòries seguides 

SEGONA REGIONAL

El Pinell ha de ser un dels candidats a les primeres places. I
ja ho comença a demostrar un cop s’ha recuperat de la gole-
jada a la Ràpita de la primera jornada. Diumenge passat va
imposar-se al Corbera en el derbi de la Terra Alta (4-0). Si bé
els de Guiu van començar controlant bé el duel, els pinellans
van ser letals i arran del gol de Toni, minut 35, van imposar-
se. A la represa, el segon gol de Toni, als cinc minuts, va sig-
nificar el 2-0 i, tot i que el Corbera va poder entrar en el par-
tit i va discutir decisions arbitrals, els pinellans van sentenciar
amb superioritat amb els gols de David Avila, un altre dels fit-
xatges barcelonins que confirma les expectatives (75’ i 80’). 

Toni i David Avila lideren un Pinell que ja
demostra les seues reials possibilitats (4-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Camarles no despega. Li està costant trobar el patró de joc
de la segona volta de la temporada passada. Les baixes també
cal dir que no l’estan ajudant. Davant el Masdenverge, tot i por-
tar el domini del joc, no va saber crear opcions clares, excepte
una de Cornejo. El Masdenverge, molt lluitador i amb molt bona
actitud, va jugar ben tancat i va fer molt bé el seu partit, demos-
trant que pot anar a més en el campionat. Així mateix, els de
Moncho van gaudir de la seua opció per guanyar la confrontació.
De totes formes, l’empat pot considerar-se just. Els locals tenen
quatre punts i visiten l’Olímpic. El Masdenverge, amb dos, torna
a jugar fora: a Benifallet, en un duel amb doble valor de punts.

El Camarles no reacciona i cedeix un empat
davant d’un Masdenverge incòmode (0-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El filial de l’Amposta havia perdut els dos partits anteriors i
va poder reaccionar amb el triomf a l’Aldea en un partit
bastant intens i que fou igualat fins que els de Bertran van
poder obrir el marcador. Posteriorment, tot i els intents
dels locals i l’ocasió d’haver entrat en el duel, l’Amposta va
controlar més la situació i va sentenciar, gaudint d’altres
accions. Va ser un derbi de filials, especial per Joan Anto-
ni Bertran, tècnic del de l’Amposta B. Després de sis anys
al futbol base de la Unió Esportiva Aldeana, va tornar però
ara a la banqueta rival. L’Amposta rep demà el Remolins-Bí-
tem B mentre que l’Aldeana, cuer del grup, visita l’Horta.

El filial de l’Amposta es recupera amb la
victòria al camp del de l’Aldeana (0-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Un gran gol de Morillo (destacat, altre cop), des d’uns trenta
metres, va servir-li a l’Ametlla per sumar una victòria de pres-
tigi al Perelló (0-1). El gol visitant va arribar molt aviat. El par-
tit, posteriorment, fou molt intens: un derbi clàssic, amb joc
travat. El Perelló, amb els minuts, s’hi va abocar però els de
la Cala, amb presència física pel centre de la defensa i amb
les línies juntes i ordenades, van saber sobreposar-se. I, a
més, el seu porter va ser decisiu amb intervencions a faltes
de Tudela. Tot els recursos locals, amb córners i accions
dins l’àrea, no van trobar premi. L’Ametlla va fer un salt qua-
litatiu amb el partit i el triomf. Té nou punts. 

Tres punts i molta autoestima per a l’Ametlla que
fa un salt qualitatiu al camp del Perelló (0-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Santa Bàrbara ha guanyat els dos partits que ha disputat
fins ara al seu camp, pel mateix resultat. Diumenge passat va
imposar-se al Benifallet en un partit que va decidir-se al primer
temps, quan els de la Plana van imposar-se i van resoldre als
els gols de Pau (minut 25) i de Cristian Gallardo (37).

A la represa, el partit va decaure. El ritme no va ser el ma-
teix i el Santa Bàrbara va cedir. El Benifallet, molt timid, va
guanyar metres i va intentar-ho. La seua millor ocasió va ser
un tret al pal arran d’una falta. 

Els de la Plana, fort a casa fins ara, tenen una prova com-
plicada davant el Pinell, en la jornada vinent. 

La regularitat del Santa Bàrbara té una prova
en la propera jornada amb la visita d’El Pinell

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Batea que entrena Gaspar Estupinyà ha començat amb una
inèrcia molt positiva. Ha sumat deu punts de dotze i en cara
no ha perdut. Tot al contrari que l’Olímpic que no ha guanyat.
El primer temps va ser trepidant. Ritme, alternatives i oca-
sions. Per gaudir-ne. El Batea va estar molt més efectiu. Ara
compta amb un Abdul en ratxa. Ell va fer els gols. Juntament
amb Yalti i Zaki generen molta artilleria, i sobre tot a casa. L’O-
límpic, per la seua part, no va encertar les opcions que va cre-
ar. A la represa, els visitants van quedar-se amb nou i el partit
ja no va existir. El Batea es va perdre en individualismes i va
ser l’Olímpic qui millor va estar, tot i no marcar. 

El Batea retorna a la categoria amb força,
havent sumat deu dels dotze punts en joc.

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El filial de la Rapitenca va
endur-se els tres punts de
Bítem amb un gol de Zaki, en
temps afegit. 
Un gol molt protestat pels
locals, «van haver una falta
prèvia a Pulgarin no xiulada i,
a més, el jugador de la
Rapitenca estava en clar fora
de joc. La veritat és que l’àr-
bitre no va estar gens encer-
tat en els darrers vint minuts,
amb el seu criteri i amb deci-

sions que va tenir». Segons
els locals, a darrera hora, va
haver-hi un canvi en la desig-
nació arbitral pel partit.
A la primera meitat, la
Rapitenca va avançar-se per
mitjà de Roy «també en posi-
ció dubtosa». El Remolins-
Bítem, però, va anar de
menys a més i abans del des-
cans va tenir opcions amb
accions de Sito i de Baucells.
A més, va empatar amb el
gran gol de Montserrat.
A la represa, el partit va

seguir igualat, tot i que van
ser els locals els qui van
intentar dur la iniciativa.
Sisco, Pulgarin i David van
poder establir el 2-1. En els
darrers minuts, el partit va
tendir a trencar-se. La
Rapitenca va fer sensació de
poder contraatacar i va dispo-
sar de més profunditat. El
duel va estar més obert. No
obstant, ja en temps afegit i
quan semblava que l’empat
seria definitiu, va arribar la
jugada esmentada que el jove

Saki va convertir amb l’1-2
enmig de les protestes
locals. El filial de Bítem visita
en la jornada vinent el de
l’Amposta, en un partit que
s’ha avançat al dissabte (17
h). Jesús Ferrando, tècnic del
Remolins-Bítem B, diu que
«els resultats, en les dues
darreres jornades, no han
estat justos amb el nostre joc
i amb els mérits que hem fet.
Penso, tot i aquests, que
estem en una bona línia i que
la dinàmica ha de canviar si
seguim igual». La Rapitenca
és tercera amb nou punts. Els
de Bítem, amb sis, són
novens. 

El filial de la Rapitenca va guanyar a Bítem en temps d’afegit amb un
gol protestat pels locals per «fora de joc» (1-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL 

El Jesús i Maria continua in-
tractable. Diumenge va des-
fer-se de l’Horta i continua
comptant els partits per
victòries. A més, l’equip no
va rebre cap gol, un fet que li
incrementa la seua credibili-
tat i autoestima.

Molt aviat, Jefrey va obrir
el marcador amb l’1-0. El ju-
gador ha començat la tem-
porada sent igual de compe-
titiu però, a més, fa gols.

El gol va descentrar l’Hor-
ta que va tenir moltes dificul-
tats per a entrar en el partit.
I més arran del 2-0, obra de

Miguel al minut 17, després
d’una assistència del mateix
Jefrey.

Amb el 2-0, el partit va
igualar-se, però sempre va
estar controlat pel líder. A la
represa, els locals van fer pe-
rill en accions a pilota atura-
da i l’ocasió més clara fou

una acció de Jefrey a la que
Jesús Ferreres no va poder
arribar. L’Horta va intentar-ho
però sense massa convicció.
No va poder tenir-la perquè
va trobar-se un Jesús i Maria
ferm al darrera i amb Joan
solvent quan va haver de ser-
ho. 4 de 4. El Jesús i Maria,
tal com s’esperava, creix. La
plantilla és competitiva i equi-
librada. A més, hi ha actitud i
el coratge que el sentiment
genera en els seus jugadors.

Diumenge visiten el Corbe-
ra.

El Jesús i Maria continua liderant 
en solitari el grup ebrenc

Els de Torres, que  visiten el Corbera, van véncer l’Horta (2-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Ametlla-Batea (16 h)
Amposta-Remolins Bítem (17 h)

Diumenge
S. Bàrbara-Pinell (16.15 h)

Corbera-Jesús i Maria (16.30 h)
Horta-Aldeana (16.15 h)
Rapitenca-Vilalba (16 h)
Deltebre-Perelló (16 h)

Olímpic-Camarles (16.15 h)
Benifallet-Masdenverge (16.15 h)

RESULTATS
4 jornada Segona regional

Aldeana-Amposta 0-2

Batea-Olímpic 2-0

Camarles-Masdenverge 0-0

Jesús i Maria-Horta 2-0

Perelló-Ametlla 0-1

Pinell-Corbera 4-0

Rem. Bítem-Rapitenca 1-2

S. Bàrbara-Benifallet 2-0

Vilalba-Deltebre 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 4 13 7 12

2. Batea 4 10 4 10

3. Rapitenca B 4 14 5 9

4. Ametlla 4 9 4 9

5. Deltebre 4 9      4 9

6. Pinell 4 7 5 9

7. Perelló 4 9 6 7

8. Vilalba 4 5 5 6

9. Rem. Bitem B 4 6 5 6

10. Corbera 3 4      6 6

11. Santa Bàrbara 4 5 3 6

12. Amposta B 4 6 5 6

13. Camarles 4 6 8 4

14. Masdenverge 4 3 8 2

15. Olímpic Móra 4 3 8 1

16. Horta 3 0 5 0

17. Benifallet 4 4 10 0

18. Aldeana B 4 0 14 0

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Campredó-Jesús i Maria (17 h)
Móra Nova-Rasquera (16.30 h)

Tivenys-Catalònia (16.15 h)
Diumenge

Benissanet-Fatarella (16 h)
Flix-Ulldecona (16 h)

Torre Espanyol-Arnes (16.15 h)
Godall-Ginestar (16.15 h)

Atlas Tortosa-Alcanar (17 h)
Tivissa-Roquetenc (17 h)

RESULTATS
3 jornada Tercera regional

Alcanar-Campredó 3-2

Arnes-Flix 1-1

Ginestar-Torre Espanyol 7-2

Jesús i Maria-Móra la Nova 1-2

Catalònia-Godall 3-2

Fatarella-Tivissa 1-3

Rasquera-Tivenys 5-5

Roquetenc-Atlas Tortosa 2-0

Ulldecona-Benissanet 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Ginestar 3 13 4 9

2.  Catalònia 3 10 4 9

3. Roquetenc 3 5 2 9

4. Rasquera 3 12 7 5

5. Godall 3 11 6 4

6. Ulldecona 3 5 4 4

7 . Tivenys 3 8 8 4

8. Arnes 3 6 6 4

9. Alcanar 3 4 4 4

10. Móra Nova 3 4 4 4

11. Benissanet 3 3 5 0

12. Atlas Tortosa 3 5 5 3

13. Camp-redó 3 5 6 3

14. Fatarella 3 5 8 3

15. Tivissa 3 3 6 3

16. Jesús i Maria 3 6 12 3

17. Flix 3 4 6 1

18. Torre Espanyol 3 4 18 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Divendres

Hospitalet-Reddis (21 h)
Dissabte

Icomar-Ampolla (17 h)
Ascó-Ulldecona (19 h)

Diumenge
Torredembarra-Valls (11.45 h)

Canonja-la Cava (11.45 h)
U. Cambrils-la Sénia (12 h)

Gandesa-Catalònia (16.30 h)
Aldeana-Rem. Bítem (17 h)

Vilaseca-Alcanar (16 h)

RESULTATS

4 jornada, Primera regional 

Icomar-Vilaseca 0-0

Ampolla-Torredembarra 0-0

Valls-Canonja 3-1

la Cava-U. Cambrils 3-0

la Sénia-Gandesa 0-2

Catalònia-Aldeana 4-0

Rem. Bítem-Hospitalet 8-1

Reddis-Ascó 1-1

Ulldecona-Alcanar 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. la Cava 4 12 4 12

2. Valls 4 11 6 12

3. Ascó 4 7 1 10

4. Reddis 4 8 4 8

5. Torredembarra 4 7 4 7

6. Canonja 4 7 5 7

7. Rem. Bítem 4 14 8 6

8. Gandesa 4 8 6 6

9. Alcanar 4 7 8 6

10. Ampolla 4 2 2 5

11. Catalònia 4 6 4 4

12. Ulldecona 4 8 9 4

13. Vila-seca 4 2 9 4

14. U. Cambrils 4 3 8 3

15. Aldeana 4 5 11 3

16. la Sénia 4 2 8 3

17. Icomar 4 2 5 1

18. Hospitalet 4 3 12 1

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
St. Ildefons-O. Can Fatjó

Mollerussa-Catllar

Morell-Vista Alegre

Cervera-Camp Clar

Viladecans-Cambrils

Canyelles-Alcarràs

Torreforta-Horta

Martorell-Pubilla Cases

Sitges-Roquetenc (diu 12.15h)

RESULTATS

4 jornada, Regional preferent

St. Ildefons-Sitges 1-2

O. Can Fatjó-Mollerussa 1-3

Catllar-Morell 2-0

Vista Alegre-Cervera 2-1

Camp Clar-Viladecans 0-2

Cambrils-Canyelles 2-1

Alcarràs-Torreforta 2-1

Horta-Martorell 3-0

P. Cases-Roquetenc 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 4 11 3 10

2. Horta 4 10 2 9

3. Alcarràs 4 9 6 7

4. Viladecans 4 7 4 7

5. Cambrils 4 7 6 7

6. Roquetenc 4 5 5 7

7. Mollerussa 4 8 7 6

8. Sitges 4 6 5 6

9. P. Cases 4 5 9 6

10. Cervera 4 10 6 5

11. Camp Clar 4 7 6 5

12. St. Ildefons 4 6 6 5

13. O. Can Fatjó 4 6 7 5

14. Morell 4 4 5 5

15. Canyelles 4 8 11 4

16. Catllar 4 4 12 3

17. Torreforta 4 3 9 1

18. Martorell 4 4 11 1

Regional preferent

El filial del Catalònia és un dels líders del grup 19 de Tercera regional.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

La Tercera regional,
amb la lliga única,
presenta una
competició interessant i
molt oberta.

Un grup obert
PRÒXIMA JORNADA

Olesa-Manlleu
Pobla-Balaguer

Santboià-Amposta
l’Hospitalet-Palamòs

Prat-Benavent
Blanes-Europa
Premià-Reus

Rapitenca-Cornellà
Castelldefels-Llagostera

Vilanova-Cassà

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

Tercera divisió RESULTATS
7a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
Poble Sec-Tortosa
Peralada-Banyoles

S. Cristobal-Santfeliuenc
Tàrrega-Vilafranca

Vilassar-Rubí
Sants-Mataró

Masnou-Montcada
Gramenet-Muntanyesa

Iberiana-Marianao
Igualada-Guíxols

RESULTATS
5 jornada, Primera catalana

Banyoles-Tortosa 2-1

Poble Sec-Santfeliuenc 2-2

Peralada-Vilafranca 2-0

San Cristobal-Rubí 2-1

Tàrrega-Mataró 2-0

Vilassar-Montcada 2-1

Sants-Muntanyesa 1-1

Masnou-Marianao 1-0

Gramenet-Guíxols 2-0

Igualada-Iberiana 3-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gramenet B 5 14 2 15

2. Vilafranca 5 9 3 12

3. Rubí 5 7 4 10

4. Muntanyesa 5 7 5 10

5. Banyoles 5 7 7 10

6. Tàrrega 5 8 7 9

7. Peralada 5 6 5 9

8. Guíxols 5 7 4 8

9. Santfeliuenc 5 8 7 7

10. Masnou 5 6 5 7

11. San Cristobal 5 4 4 7

12. Igualada 5 6 8 6

13. Marianao 5 5 5 5

14. Vilassar 5 6 9 5

15. Iberiana 5 6 10 5

16. Poble Sec 5 4 8 4

17. Tortosa 5 4 9 4

18. Sants 5 2 6 3

19. Mataró 5 2 6 2

20. Montcada 5 4 8 1
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El Ginestar, que va golejar la
Torre de l’Espanyol (7-2), el
Catalònia que va guanyar a
darrera hora el Godall (3-2) i
el filial del Roquetenc que va
superar l’Atlas Tortosa (2-0)
són els tres equips que han
guanyat els tres partits i els
que encapcel.len la classifi-
cació de la Tercera regional.

El Roquetenc, en un partit
molt travat, de contacte, va
haver de sofrir molt per do-
blegar un Atlas treballador i
molt combatiu que va comp-
tar amb el suport de la seua

incondicional afició.
Els de Jordi Ponce, amb

dos jugadors menys (el rival
amb deu), van posar-li corat-
ge i actitud i van sentenciar
en els darrers minuts (2-0).

El Catalònia, per la seua-
part, va bordar-ho durant els
primers 25 minuts. Va fer el
gol (Pons) i va tenir altres
ocasions. No obstant, en els
darrers del primer temps no
va jugar tan ben posat i és
que el Godall, arran del gol
de l’empat en un córner, va
guanyar metres. Els goda-
llencs van estar molt millor a
la represa, ordenats en de-
fensa i sortint al contraatac.
Així van fer l’1-2. Posterior-
ment van defensar-se amb
ordre i van mantenir l’avan-
tatge fins els darrers ins-
tants, amb opcions per sen-
tenciar. Però no van fer-ho i

l’empenta i sacrifici del Ca-
talònia va comportar l’empat
en una jugada embolicada a
la sortida d’un córner. 

Ja en temps afegit, la inèr-

cia positiva dels jesusencs
els va dur a la victòria amb
un gol de convicció i qualitat
de Pons, el portagonista de
la tarda-nit a la Santa Creu. 

Remuntada èpica del filial del
Catalònia, contra el Godall (3-2)

La Tercera regional
presenta, en aquesta
temporada, una com-
petició que es preveu
oberta, amb una lliga
i tres ascensos. 

TERCERA REGIONAL

Al minut 87, perdia per 1-2 davant d’un rival que no va merèixer la derrota

REDACCIÓ

Una acció del partit Catalònia-Godall.
CANAL TE Sense dubte el partit espe-

rat. I desitjat. El FC
Barcelona juvenil de Lliga
Nacional visitarà el
Tortosa, demà dissabte, a
l’estadi de la capital del
Baix Ebre (17.15 h).
«Un partit que afrontem
amb molta il.lusió i ganes i
en el que no renunciem a
res, tot i que som cons-
cients que serà molt com-
plicat per la qualitat del
rival», deia Jordi Videllet,
tècnic del Tortosa.
Està clar que és la jornada
esperada pels jugadors,
tècnic i també pels aficio-
nats ebrencs.
El Tortosa arriba després
de visitar la Damm, en la
jornada passada (1-0):
«durant els primers trenta
minuts vam estar bé, tenint
el partit controlat. Ells van
gaudir d’una opció i nosal-
tres d’un parell. Però en el
darrer quart del primer
temps ja no vam jugar tan
ben posats i ells van domi-
nar, creant diverses oportu-

nitats», deia Videllet.
El tècnic benifalletenc del
Tortosa afegia que «a la
represa, la dinàmica del
final de la primera meitat
no va canviar. El seu joc
directe els va representar
dominar més el partit. La
veritat és que ells van crear
més ocasions, a més del
gol. Per tant, no hi ha res a
dir de la derrota. Van guan-
yar merescudament».
La Damm, una de les esco-
les amb més tradició en el
futbol base català, va ser
superior a un Tortosa que,
malgrat jugar amb bona
actitud, no va poder frenar
els intents del rival. Demà
toca el Barça.

El partit de l’any:
el Tortosa rebrà el Barça

Serà demà dissabte a les 17.15 hores

REDACCIÓ

LLIGA NACIONAL JUVENIL

Una acció d’un partit del juvenil a casa.
CANAL TE

Jesús es convertirà aviat
en un centre de tecnificació
del RCE Espanyol. Serà un
mes dels que el club blanci-
blau té per la geografia ca-
talana. Els joves jugadors
que formaran part d’aquest
centre entrenaran durant la
setmana sota les directrius
que marca la disciplina del

futbol base espanyolista i
en els caps de setmana po-
dran competir com a CF Ca-
talònia. 
Ximo Talarn està previst
que sigui el coordinador i
també cal informar que a fi-
nals d’aquest mes d’octu-
bre es presentarà el centre
de tecnificació perico a Je-
sús. 

En unes setmanes es farà oficial

REDACCIÓ

FUTBOL BASE

La selecció formada per
l’ampostí Marc Font, José
Luis Abajo, Nacho Cantó i
David España va acabar
onzè en la competició per
equips del Mundial d’Anta-
lay, a Turquia.

No es van complir les ex-
pectatives perquè el combi-

nat espanyol tenia esperan-
ces de fer podi en la com-
petició per equips.

Va véncer als setzens de
final però va caure davant
de Polonia quan es disputa-
va el passi a la final de vuit.

Font va ser el 47è. en la
competició individual cele-
brada el cap de setmana.

No es van complir les expectatives

REDACCIÓ

ESGRIMA

El CH Amposta Lagrama
va iniciar la lliga amb un
triomf a la pista del Molins
de Rei, on va guanyar per
24-30. Les ebrenques,
ben col.locades i amb ràpi-
des transicions, ja van
avançar en el primer
temps quan van controlar
la confrontació i van enlai-

rar-se en el marcador.
Unes diferències que es
mantindrien fins els da-
rrers minuts en els que les
locals van reduir distàn-
cies. Però al final la supe-
rioritat visitant es va posar
de manifest amb un 3-5 en
el darrer parcial. El CH Am-
posta rebrà demà el Cas-
telló (19 hores). 

El CH Amposta comença la
lliga amb victòria

Espanya, amb Marc Font, va
acabar onzena al mundial

Jesús, centre de tecnificació
del RCE Espanyol

Va ser a Molins de Rei (24-30)

REDACCIÓ

HANDBOL

El jove de Deltebre, Joan
Marc Solsona Bertomeu,
d’onze anys i que juga
amb l'infantil de
l'Amposta, va anar a fer
unes proves al camp de la
Masia. 
Les proves, que es van
efectuar durant quatre
dies, van anar a càrrec de
Julio Alberto, exjugador
del Barça i Pau Martí, del
centre de tecnificació.

Segons fonts de la famí-
lia, des del Barça segui-
ran observant-lo amb inte-
rés per la seua evolució i
amb possibilitats d’incor-
porar-lo la temporada
vinent. Les mateixes fonts
han comentat que durant
aquest mes d’octubre hi
ha previst que Joan Marc
faci unes proves amb el R.
Madrid, recordant que
també ha estat entrenant
amb el Reus.

El jove de Deltebre, Joan
Marc, fa unes proves al Barça

REDACCIÓ

L’equip que entrena Jordi
Videllet va perdre en la
jornada passada al camp
de la Damm (1-0). Demà
jugarà contra el FC
Barcelona.

Darrera jornada

Joan Marc, amb Joan Laporta.
ME
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

JOSEP MARIA FRANQUET. ENGINYER AGRÒNOM TORTOSÍ

El crack, d’aquesta setma-
na, és Josep Mª Franquet,
enginyer agrònom i presi-
dent del Consell Econòmic
i Social de les Terres de
l'Ebre. Amb ell hem parlat
de la pujada d’impostos
proposada pel Govern
Central, i que d'aprovar-se
es duria a terme a partir
del proper 1 de juliol de
2010, i també de les
seves conseqüències.
Considera que la políti-
ca econòmica actual és
correcta?
Per saber si una política
econòmica és l'adient, és
necessari parlar de les
dos grans polítiques
econòmiques mundials, la
monetària i la fiscal. Des
del segle passat hi ha un
gran debat entre els eco-
nomistes.  
L'economia monetària es
basa en regular l'oferta de
diners, defensant que la
regularització d'aquesta
és suficient, així en casos
de gran activitat econòmi-

ca, l'oferta ha de disminuir
i en cas de recessió, com
és el moment actual, ha
d'augmentar. D'altra
banda, l'economia fiscal,
es basa en jugar amb la
demanda afegida, que és
la demanda total de l'eco-
nomia de bens i serveis
que exercim tots els con-
tribuents i està constituïda

pel consum, la despesa
pública, les exportacions,
importacions i la inversió.
Vosté quina economia
troba que seria l'adient
en el nostre cas?
El nostre govern si opta
per una correcta política
econòmica el que ha de
fer en èpoques de depres-
sió com l'actual, és jugar
amb l'augment de la
demanda total de l'econo-
mia.
Com es pot fer?
Doncs augmentant despe-
sa pública.
Però ara el que es pro-
posa és augmentar els
impostos. Això no
repercutirà encara més
en les persones que
estan sofrint directa-
ment la crisi?
Està clar que el govern ni
ha augmentat la despesa
pública ni ha disminuït els
impostos i això em fa pen-
sar que el grau d'endeuta-
ment de l'Estat ha de ser
molt elevat. I llavors,

entendria que el govern
necessita augmentar els
impostos per poder seguir
donant serveis públics.
És possible augmentar
la despesa pública
sense augmentar els
impostos? 
Si que és possible però
igual és que no pden fer
una altra cosa. De totes

formes  aquestes políti-
ques no es poden mantin-
dre, estem davant de polí-
tiques cojunturals que s'a-
pliquen en moments con-
crets.
Creu que aquesta situa-
ció és el resultat d'una
mala actuació econò-
mica de fa més temps
enrera?
A Espanya han succeït
esdeveniments que no han
ajudat. La crisi econòmica
va començar amb una
crisi financera, amb la cai-
guada de les institucions
bancàries, assegurances,
la famosa caiguda de la
Lehman Brothers. Aquest
succés va tocar molt al
nostre país, que havia tin-
gut un creixement molt
gran, però que en bona
part es fonamentava en la
construcció, tant és així
que no es va tindre en
compte que el mercat no
s'autoregula.
Constructors, bancs,
ningú era conscient del
que passaria, ens trobà-
vem enfront del negoci
fàcil, descontrolat, un
culte excessiu al mercat.
Què ens pot ensenyar
aquesta crisi?
Que el mercat no pot man-
tindre una economia de
plena ocupació. I ara per
ara el problema més greu
del País és la taxa d'atur
que està arribant al 20%
sino ha arribat ja i que
duplica gairebé les taxes
dels països de COE.  I que
el govern ha d'intervindre,
no va veure en el seu
moment que amb el crei-
xement excessiu de la

construcció es trencaven
les lleis de mercat on han
d'existir els preus d'equili-
bri entre les corves d'ofer-
ta i demanda. 
Per què tanta dificultat
a l'hora d’aconseguir
crèdits per part dels
bancs?
Perquè no tenen tants de
diners per haver arribat a
un punt de desequilibri
entre els seus actius (el
que tenen) i els seus pas-
sius (el que deixen). I
també, per una gran des-
confiança generalitzada.
Ara seria bon moment per
a que els bancs donessin
crèdits. 

I ara una última pregun-
ta. La instal·lació d'una
foneria al pol·ligon Sud,
la veu positiva o negati-
va?
Sense cap dubte la veig
positiva, la dinamització
econòmica sempre és
positiva, l'inconvenient que

ens podem trobar que en
altres llocs hagi estat
força contaminant, que ho

ha estat, però això no és
cap argument, l'important
és saber controlar tots els
inconvenients que puguin
existir complint la legisla-
ció i que les administra-
cions a tots nivells des de
l'ajuntament fins a l'Estat i
la Comunitat Europea con-

trolen perfectament
aquesta activitat perquè
sinó mai faríem res.

«L’origen està en una crisi financera anterior, en
la caiguda de les institucions bancàries i en una
economia basada en la construcció»

Els orígens de l’actual situació de crisi

«És positiva i pel que fa a la contaminació
l’important és controlar tots els inconvenients
que puguin existir complint la legislació»

Una Foneria al Catalunya Sud
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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

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

La Corporació Municipal, en la seva sessió del passat disset de setembre de
dos mil nou, va adoptar l'acord la part dispositiva del qual diu:

“1er.- Aprovar inicialment la modificació puntual de les Normes
Subsidiàries i Complementàries de Planejament, amb tota la documentació
que conté l'expedient elaborat per dur-la a terme, i que s'ha redactat per defi-
nir les alineacions i límit del sòl urbà de L'Aldea.

2on. Determinar la suspensió de l'atorgament de llicències d'obres,
que determina el D.L. 1/2005, i el Decret 3057/06 i amb els efectes establerts
a la normativa assenyalada, per aquelles àrees que es reflexen en el plànol
corresponent.

3er. Exposar ho al públic, mitjançant edictes que es publicaran en el
tauler d'anuncis de la Corporació, en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat, al diari Mes Ebre i en el Diari de Tarragona,
durant el termini d'un mes, a l'objecte de presentació de reclamacions o
al·legacions.

4art. Tramitar l'esmentada modificació d'acord amb el procediment
establert  a les disposicions legals vigents, i complint amb tot el què s'espe-
cifica a la legislació aplicable.

Restarà exposat al públic, a la Secretaria de la Casa de la Vila, durant el ter-
mini assenyalat, a l'objecte de presentació de possibles reclamacions o
al·legacions.

L'Aldea, 21 de setembre de 2009.

L'Alcalde,

Daniel Andreu i Falcó.
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Vols 
anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat

de

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Avui presentem una lasanya d'espinacs, tomata i xampinyons. 
Una recepta equilibrada, lleugera i apta per a tots els públics

De verdura, carn o peix, la
lasanya es caracteritza
per ser un plat que s'adap-
ta als gustos de qui la fa,
és a dir, hi ha qui se la pot
fer de carn picada amb to-
mata sofregida (la clàssi-
ca) i qui la pot fer cent per
cent vegetariana. Avui us
presentem la nostra varie-
tat particular de lasanya,
esperem que us agrade.
La nostra lasanya es po-
dria vatejar com a vegetal
ja que els ingredients que
necessitarem seran: espi-
nacs, xampinyons, tomata,
ceba, oli d'oliva, formatge
i sal. Per començar prees-
calfarem el forn a 180
graus mentre posem les
plaques de pasta amb ai-
gua calenta durant 10 mi-
nuts per hidratarles, en tot
cas, sempre haurem de se-
guir les instruccions de la

caixeta de les plaques.
Mentre hidratem les pla-
ques de pasta, bullirem els
espinacs fins que estiguin
al punt, un cop tinguem els
espinacs, picarem la ceba
al gust, a nosaltres ens
agrada ben petita i fins i
tot si es pot ratllar, millor-
passarem per una paella
amb un raig d'oli d'oliva, si
és de les nostres coopera-
tives, encara serà més bo-
na, a la mateixa paella hi
saltejarem els xampinyons
laminats amb un pessic de
sal fins que els tinguem al
nostre gust, retirarem del
foc i ho reservarem. Agafa-
rem les tomates i les talla-
rem a làmines fines, un
cop tallades, ja tindrem
tots els ingredients prepa-
rats, ara procedirem a
muntar la lasanya amb les
plaques i de la següent
manera: placa, tomata, es-
pinacs, ceba i xampinyons.
Un cop muntades ja les po-
dem introduïr al forn i...
bon profit! Com a nota cu-
riosa explicar-vos que la la-
sanya és el menjar favorit
d'en Garfield, el gat de la
tele. Hem esbrinat que la
lasanya a Mèxic substituex

les plaques de pasta per
truites i que la carn la fan
amb pebrot roig. A altres
llocs del món, com a Ve-
neçuela, la lasanya s'ano-
mena pasticho i que no-
més se li diu lasanya quan
totes les capes són del
mateix farcit.

“Primentons i Tomates”. Avui: Lasanya  

La lasanya és un plat
que admet multitud de
variants, el que mai ha
de faltar són les làmi-
nes de pasta i la bexa-
mel, el que li poseu en-
tremig ja és cosa
vostra.

REDACCIO

Lasanya de verdures al forn. ME

Ingredients per a quatre persones

4 tomates 

1 caixa d’espinacs

1 safata de xampinyons

300g formatge ratllat

1/2 ceba

8 plaques de pasta

oli i sal

Ingredients

ME
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Realitza els canvis que consideris necessaris
en els teus assumptes de feina. És possible
que uns projectes nous tinguin un avanç ines-
perat.

Taure
20/4 al 19/5

En els teus assumptes de feina, amb obertu-
ra i col·laboració, tindràs millors resultats.
Decideix-te a delegar en altres les coses que
no tenen gaire importància.

Bessons
20/5 al 21/6

Si has de prendre decisions importants en
qüestions de diners, fes-ho i ja no les pospo-
sis. És possible que realitzis un viatge de
manera intempestiva.

Cranc
22/6 al 21/7

Pren grans decisions i fes plans encertats, per-
què d'aquesta forma faràs que els teus benefi-
cis econòmics augmentin. Tingues fe i con-
fiança en tu mateix. 

Lleó
22/7 al 22/8

No permetis que res ni ningú et desanimi. La
falta de motivació pot reflectir-se a la teva
feina, portant-te conseqüències molt poc bene-
ficioses per a tu.

Verge
23/8 al 21/9

Serà un moment per demostrar tot el que
saps i per lluir-te no perdis tan magnífica
oportunitat d'ensenyar als teus caps les
teves capacitats laborals.

Balança
22/9 al 22/10

Si vols comptar amb bona salut i beneficiar
la teva figura, procura fer una mica d'exerci-
ci, almenys camina tot el que puguis, et sen-
tiràs molt millor.

Escorpí
22/10 al 21/11

Tracta de tenir una sana convivència en les
teves relacions sentimentals, mostra confiança
en la teva parella i tracta que el teu ambient
familiar sigui grat. 

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que es produeixi un canvi de
domicili, o fins i tot una ruptura o separació
amb qui hagis estat convivint, si així succe-
eix serà el millor per a tu.

Capricorn
21/12 al 19/01

És possible que et facin una proposta i
hauràs de decidir ràpid. Es donaran alguns
petits canvis que et beneficiaran molt al
terreny econòmic i també en l'emocional.

Aquari
20/1 al 18/2

Algú et donarà una ajuda o un consell que ser-
virà per millorar la teva economia. T'ompliràs de
nous incentius i voldràs fer coses noves, però
tracta de ser objectiu.

Peixos
19/2 al 20/3

Un amic t'ajudarà a prendre un decisió
important que ja havies pensat, però que no
t'animaves a fer-la. No has de témer res, la
sort i alguns bons amics et protegeixen. 

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.

Martí Marin, Mª dels Angels       Av. Goles de l'Ebre, 21  (Deltebre) 977480032

Castillo Ferri, Angel Lluís Santa Teresa, 4 (Mas de Barberans) 977739113-676034260

Beltran Roca, Hereus de Mª Brunilda Vint-i-vuit, 7 (L’Aldea)  977470010

Franch Franch, Mª Teresa Rambla Catalunya, 47  (Tortosa) 977501345  

Ulldemolins Reverter, Xavier        Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

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

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

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

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

(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 19°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
entre mig i molt ennuvolat al quadrant nord-est, amb creixe-
ment de nuvolades al centre del dia. A la resta estarà serè o
poc ennuvolat. 

Precipitacions: 
al quadrant nord-est s'esperen alguns ruixats dispersos, d'in-
tensitat entre feble i moderada. Localment aniran acompan-
yats de tempesta. 

Temperatures: 
mínimes entre lleugerament i moderadament més baixes.
Màximes similars o lleugerament més baixes. 

Visibilitat: 
bona en conjunt. Hi haurà alguns bancs de boira o boirina
matinals a l'interior del quadrant nord-est. 

Vent: 
s'imposarà el component nord i oest entre fluix i moderat, tot
i que al centre del dia bufarà el component sud al litoral. 
Fins a mig matí bufarà mestral moderat a les terres de l'Ebre
i tramuntana moderada a l'Empordà. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
fins a mig matí i a la nit bufarà tramuntana entre fluixa i
moderada al nord del cap de Begur, amb cops forts al nord
del cap de Creus, i s'imposarà el component nord fluix al sud
del sector. Al centre del dia s'imposarà el component sud
entre fluix i moderat.
Marejol. 

Costa Central:
vent fluix i de direcció variable amb predomini del terral fins
a mig matí i a la nit. Al centre del dia bufarà el component
sud entre fluix i moderat.
Marejol. 

Costa Daurada:
fins a mig matí i a la nit bufarà entre fluix i moderat de com-
ponent oest, sobretot de mestral al sud del cap de Salou. Al
centre del dia s'imposarà el component sud entre fluix i
moderat.
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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Tot va començar l'any 2008
quan Carles Somolinos va
posar-se en contacte amb
el Departament de Cultura
per  explicar que havia tro-
bat restes d'un vaixell
enfonsat prop de Deltebre
«un amic meu em va cridar
perquè havia perdut les xar-
xes marinant, i per intentar
recuperar-les vaig buscar
per la zona i un rastre que
em pensava de les xarxes
va portar-me al vaixell, de
seguida vaig veure que era
una troballa important, per-

què estava molt ben con-
servat i vaig posar-me en
contacte amb el
Departament perquè en tin-
guessin constància», Carlos
Somolinos. En arribar la
notícia al director del
Centre d'Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya
(CASC), Xavier Nieto,
aquest és va interessar
ràpidament en la troballa
«estàvem esperant trobar
un jaciment a les Terres de
l'Ebre... Vam interrompre la
campanya de Calafell per-
què havia perill de destruc-
ció del nou jaciment». Ens
trobem davant una campan-
ya que preveu durar dos o
tres anys més, ja que
aquests primers treballs
han estat més bé de presa
de contacte. Des del
Departament de Cultura a
les TE, el seu director,
Xavier Vega, manifestava
l'important col·laboració
per part de l'Ajuntament de
Deltebre «sense la seva
col·laboració aquesta cam-
panya no hagués estat
posssible». Per la seva
banda, la regidora de cultu-
ra del municipi, Teresa Bo,
explicava que «des d'un
principi vam decidir apostar
per descobrir una mica
més sobre la gent que va
passar pel riu i prop de les

nostres costes, fa tants
d'anys». Quan a les
col·laboracions, Bo ha des-
tacat el tràmit de l'amarre al
port de Deltebre, per a que
el vaixell del CASC, el
TETHIS, pugués treballar tota
la setmana. D'aquesta
forma dotze persones van
embarcar-se en els treballs
arqueològics, que fins el
moment han permés recu-
perar barrils de pólvora,
boles de canó de 45 cm de
diàmetre, en definitiva diver-
ses peces d'avituallament
de l'exèrcit. Un altre fet
rellevant és que l'estructura
del vaixell està magnifica-
ment conservada, de fet
Nieto va parlar que  «durant
aquella època els vaixells
eren la màquina més com-
plexa construïda per l'home
fins el moment, tota la cièn-
cia es concentrava en
elles». Quant a les pistes
per a la datació, un canó en
va facilitar una d'important,
amb l'inscripció Jordi III,
1798, però també aparei-
xen monedes de diferents
nacionalitats, espanyoles,
angleses, ruses i catalanes.
Una de les peces prínceps
però, segons els arqueò-
legs, és el timó de 9,60
metres d'alçada de fusta i
revestit de coure perfecta-
ment conservat ja que va
ser la peça que primer va
quedar soterrada. Aquesta
peça ha abocat molta infor-
mació sobre l'alçada aproxi-
mada del vaixell, i segons
estudis científics, es podria
estar parlant d'un vaixell de
14 o 15 metres d'alçada,
que vindria a ser com un
edifici de cinc plantes dels
d'avui en dia.

Són moltes les peces que
s'han trobat, així a banda de
les ja nombrades, també
s'han trobat un calibrador
de canons, compàs de pro-
porcions, una peça de mar-
bre, de moment descone-
guda, però que els arqueò-
legs pensen que es pot
tractar d'un element per
aguantar les cartes de
navegació, en aquell
moment molt gruixudes,
uns filtres de sextant, que
servia per calcular els
graus entre l'horitzó i el sol,
etc. Però el més important
de tot, sense dubte, és el
bon estat de conservació,
enterrades durant segles
sota el mar, i que ara hau-
ran de passar uns altres
quatre anys més en aigua
fins poder ser exposades
en un museu. Un fet curiós i

estrany, dificil fins i tot de
comprendre, per als que no
estem habituats a tractar
amb elements de segles
passats, molt passats,  va
ser quan el director del
CASC, Xavier Nieto, i sense
que li tremoles la veu, va dir
«aquest vaixell va emba-
rrancar enfront de les nos-
tres costes un mes de juny
de 1813», com si tal cosa,
aquella precisió em va ate-
morir. D'aquesta forma, en
aquells moments una flota
formada per 19 embarca-
cions tornava d'haver bom-
bardejar Tarragona, que en
aquells moments es troba-
va a mans franceses. Un
temporal els va fer emba-
rrancar a l'alçada del riu
Ebre i tretze naus van que-
dar atrapades, vuit d'aques-
tes van poder sortir-se'n i

cinc no, aquesta és la hipò-
tesi en la que es treballa
fins el moment. Un altre
tema important, és el fet
que tot i que es doni a
conèixer la troballa, aques-
ta està degudament prote-
gida per evitar la visita de
curiosos, així fins a la pro-
pera campanya la nau ha
tornat a cobrir-se de sorra.
Els membres de l’equip
arqueològic junt amb
l’Ajuntament de Deltebre i el
Departament de Cultura
han manifestat que la troba-
lla arqueològica ha de ser
més que un jaciment, volen
que esdevingui un laborato-
ri d'experimentació i difusió
del patrimoni. I, per tant,
han decidit que en alguns
moments ralentitzaran l'ex-
cavació per tal que el públic
pugui gaudir-ne. 

Un vaixell ple d’història

Aquest passat dimecres,
7 d’octubre, la seu del De-
partament de Cultura i
Mitjans de Comunicació a
Tortosa acollia al grup
d’arqueòlegs que han es-
tat treballant des de l’a-
gost de l’any passat fins
fa dos dies en la primera
fase arqueològica al vai-
xell trobat pel pescador
ampostí, Carles Somoli-
nos, enfront de les costes
de Deltebre i que data del
segle XVIII.

L’embarcació del segle XVIII trobada prop de Deltebre està molt ben conservada i conté tot el carregament

DIANA MAR

Canó transportat al vaixell trobat enfront de la costa de Deltebre
Cedida

“Estàvem esperant trobar un jaciment a les

Terres de l’Ebre... Vam deixar la campanya de

Calafell perquè havia perill de destrucció”

Director del CASC, Xavier Nieto

TESTIMONI DEL 1813 


