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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

CiU aconsegueix aprovar la

conversió en autovia de la

N-420 a Catalunya.
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El nombre de delictes a

Tortosa disminueix en un

20% en el darrer mig any.
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Societat

La violència de gènere,

massa present al nostre

Territori.

P9

Esports

La Rapitenca visita el Reus i

l’Amposta rep el líder,

l’Hospitalet.

P10
La marca Caixa Tarragona deixa d’existir. El procés de fusió entre Caixa Catalunya, Caixa Manresa i la pròpia Caixa Tarragona ja
té la llum verda dels tres Consells d'Administració, després que aquesta setmana mostressin el seu suport per unanimitat. Abans
de l'estiu del 2010 haurà de quedar confeccionada la segona gran Caixa d'Estalvis catalana. Beneficis o inconvenients? 
La fusió...a examen.   P3

Caixa Tarragona 
desapareix

Ahir dijous, 15 d'octubre, comencava a circular una notícia que s'havia penjat al bloc ebrenc ESTIMO TORTOSA que parlava de l'imminent tan-
cament de la planta de Roquetes de LEAR CORPORATION. Aquest fet representaria l'acomiadament de més de 500 treballadors i vindria a refer-
mar la situació tan dificil que a nivell econòmic s'està vivint en els darrers temps. Una informació que el propi secretari de C.C.O.O. a les
Terres de l'Ebre, Josep Casadó, ha titllat «d'especulativa sobre uns fets que són incerts tot i que podrien donar-se», però ha recalcat que
no serien avui divendres ja que aquests processos tenen un funcionament i per a començar en aquests moments hi ha signat un expe-
dient de suspensió de contractes que s'està esgotant però que té com a data final el 31 de desembre de 2009. El que si ha volgut apun-
tar Casadó, és que el proper dilluns es celebrarà una reunió per part del comité d'empresa, i que aquesta potser molt clarificadora. Però
«de moment ningú s'ha manifestat», ha afegit Casadó.

Dilluns, dia clau per a LEAR
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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 
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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. 

Els respectius consells  d'administració extraordi-
naris convocats ahir dimarts dia 13 d'octubre van
aprovar iniciar el procés de fusió de les entitats
Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa
Manresa. El resultat d'aquesta operació de fusió
en serà el naixement d'una nova entitat finacera,
la primera del Camp de Tarragona i de les Terres
de l'Ebre, la segona més potent de Catalunya i la
quarta de l'Estat.  En temps de crisi i de reestruc-
turació del sector financer, aquesta integració,
enmarcada en el redisseny del nou mapa català
de caixes, serveix per a adaptar-se al nou entorn
macroeconòmic, atès que la nova entitat resultant
serà més forta, més solvent i més competitiva per
afrontar els nous reptes de futur de ple en el marc
econòmic internacional.
Caixa Tarragona ha estat des de la seva creació
un instrument fonamental per a la dinamització i
desenvolupament econòmic de les comarques de
la demarcació de Tarragona, però ha arribat a
aquest complicat context econòmic amb una
situació que no és la desitjada per tots nosaltres.
L'adopció de decisions de futur d'aquesta magni-
tud necessiten la millor guia i assessorament pro-
fessional i, alhora, la maduresa política i unitat ins-
titucional. L'objectiu de l'operació, és continuar
disposant d'una entitat forta i compromesa amb la
ciutat de Tarragona i les deu comarques del terri-
tori, i com a resultat de les intenses negociacions
a diverses bandes dels darrers mesos, la nova
entitat ofereix garanties perquè així ho puguin
constatar impositors i clients, ciutadans, empre-
ses i empleats. S'ha aprovat que la nova entitat
operarà amb una nova denominació social i
marca nova, encara pendents de determinar, però
mentre duri el procés d'integració, en cada terri-
tori es mantindrà el nom actual i s'afegirà en una
mida més petita el nou nom de l'entitat. La nova
dimensió, de caixa gran i sòlida, li permetrà optar

als recursos dels Fons de Reestructuració
Ordenada de la Banca (FROB) impulsats pel
Govern de l'Estat -es calculen uns 1.500 milions
d'euros- diners que tenen la finalitat induïda de
millorar la competitivitat i la competència amb les
altres entitats financeres de l'Estat, i, també
d'Europa.
L'aportació de Caixa Tarragona a la nova entitat
serà del 14 %, mentre que el pes que finalment
tindrà en els òrgans de govern serà d'un 20 %,
amb petites variacions segons l'òrgan. La repre-
sentació i el pes de Caixa Tarragona queden asse-
gurats als òrgans de governs de la nova entitat:
Assemblea General, Consell d'Administració,
Comissió Executiva, Comissió de Control i
Comissió d'Obres Socials.
La seu actual de Tarragona es convertirà en sub-
seu, amb una activitat d'acord a la proporcionali-
tat que requereixi la naixent entitat. Pel que fa a un
dels aspectes fonamentals, l'obra social, tan valo-
rada per la ciutadania d'aquestes comarques, el
15 % del pressupost total de la nova entitat serà
gestionat íntegrament per la fundació de Caixa
Tarragona  i per al territori.
Com era previsible, el procés d'integració d'a-
questes entitats afectarà ostensiblement la distri-
bució d'oficines i de personal. Aquesta reestructu-
ració comportarà sense cap mena de dubte el
tancament d'algunes oficines i un pla per a reajus-
tar les plantilles de treballadors per evitar duplici-
tats i afermar la representativitat sobre el territori.
Aquest punt, és especialment sensible en un
moment com l'actual de crisi i pèrdua de llocs de
treball, però per a resoldre'l s'apunta un pla de
prejubilacions avantatjós per als treballadors.
Davant els informes contrastats, elaborats per
entitats solvents i de referència, que conclouen
que és inevitable el procés de fusió, i davant les
decisions unànimes ja preses pels consells d'ad-
ministració, ara queda el treball per a portar a bon
port  aquest repte: l'elaboració del pla d'integra-
ció, la unificació de serveis, la decisió d'estratè-
gies, la fermesa dels equips professionals i la con-
secució dels objectius econòmics i socials a curt,
mitjà i llarg termini. Per a continuar esdevenint una
eina clau en el benefici i desenvolupament  de
totes les nostres comarques.

Tomàs Bigorra i Gervasi Aspa, diputats
Grup Polític d'Esquerra Republicana de Catalunya
Diputació de Tarragona

Els passos ferms i els reptes 
de la nova entitat financera

Opinió

No sóc endevinaire per a
encertar com quedaran
els equips. Però el que sé
és que podem treure con-
clusions finals, amb
dades estadístiques i una
mica de sentit comú.
He analitzat les sis prime-
res jornades de les tres
darreres campanyes.
Lligues ja acabades i l’es-
tudi ha permès fer aques-
tes conclusions.
Dels tres equips que
estan en posicions de
descens a la jornada 6 els
darrers anys, dos estan
sentenciats.
El campió acostuma a
estar en la segona o la
tercera plaça; l’equip que
promociona solament un
cop en les tres últimes
temporades estava en els
primers cinc llocs, el Vila-
seca, fa dos anys, que
estava en el primer lloc en
la jornada 6 i després no
va pujar. O sigui, els
equips que acaben pro-
mocionant, mai estan
situats ni en la segona, ni
en la tercera, ni en la
quarta, ni en la cinquena,
ni en la sisena ni la setena
plaça. 
El Catllar, fa tres anys hi
era en la vuitena posició i
el Catalònia, l’any passat,
en la novena (insistir que
a la sisena jornada).
Un altre punt a destacar
és que els que estan en
les cinc primeres posi-
cions mai acaben baixant
i, d’aquests, entre dos o
tres al final acaben igual-
ment entre els cinc pri-
mers. Que cadascú faci
els seus números, les
seues conclusions i les
seues veritats. Des d’a-
quí, només aporto dades
que són reials, estadísti-
ques, que permeten treu-
re conclusions molt cla-
res.

Els descensos
El 70% dels casos, els
classificats en posicions
de descens en la jornada
6, o sigui, dels tres
darrers, dos baixen al
final. Al 2007, Reddis i la
Sénia ja estaven en posi-
cons de descens en
aquesta jornada. En la
2008, el Bonavista i el
Llorenç i en la passada
Ametlla i Montblanc.
Els que van acabar sal-
vant-se (que estaven a la
jornada 6 en zona de des-
cens, en els darrers tres
anys), van ser quatre
equips: Llorenç (2007),
Ulldecona (2008) i
Hospitalet (2009) van
quedar al final de la lliga
en les posicions 13,13 i
11, respectivament. La
qual cosa confirma que
tenen un ascensió impor-
tant a partir de la jornada
6, o sigui, l’equip que se
salva acaba en una bona
posició.

Els campions
A la jornada sis, el que
serà el campió mai està
en la primera posició. El
Roquetenc era segon (any
2007), Torreforta tercer
(2008) i Camp Clar,
segon en la temporada
passada. El que pràctica-
ment es pot dir que el
campió acostuma a estar
col.locat en la segona o
tercera posició. La con-
clusió que pot efectuar-se
és que el campió, a la jor-
nada 6 els darrers tres
anys,  no està de la posi-
ció quarta (inlcosa) o més
avall. Està entre les tres
primeres.

Joaquin Celma.

Estudi de la 1a. Regional  
tarragonina a la sisena jornada

Opinió

En pocs mesos els rètols de les oficines de Caixa
Tarragona es canviaran per uns altres amb una nova
marca per ara desconeguda. De les tres entitats,
Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i Caixa Manresa en
quedarà una de sola amb molts més actius econòmics
i més preparada per afrontar el futur, aparentment difí-
cil per al sector bancari. Es poden buscar molts

motius pels quals
s'ha portat a
terme aquesta
fusió, però
segons es comen-
ta, el motiu princi-
pal ha estat el
condicionant que
el Banc d'Espanya
els ho ha posat al

damunt de la taula per poder accedir als més de
1.500 milions d'euros del FROB (Fondo de
Reestructuración Ordenada Bancaria) per fer front a la
seva situació conjunta. Parlem d'una entitat que pas-
sarà a ser la segona de Catalunya i la quarta de l'estat
espanyol, amb més de 80.000 milions d'euros en
actius i més de 1.600 oficines, algunes de les quals
s'hauran de tancar per la proximitat actual entre ofici-
nes de les tres entitats en una mateixa plaça. Els

empleats també patiran la fusió, ja que dels aproxima-
dament 10.000 treballadors actuals, segons els sindi-
cats, un miler (un 10%) s'hauran de quedar a casa, via
jubilacions anticipades o acomiadaments pactats. Una
altra qüestió és la configuració del futur centre neuràl-
gic de la nova entitat, i el que afecta més negativament
a Tarragona, ja que pel que sembla, tots els serveis
centrals marxaran a l'actual seu de Caixa Catalunya a
la zona de Barcelona, a la vora del futur president de
la nova entitat i actual president de Caixa Catalunya,
Senyor Narcís Serra. No hi ha dubte de que la cota de
poder més important de la nova entitat estarà en mans
de Caixa Catalunya que tindrà el 60% de poder de deci-
sió davant del 20% de Caixa Tarragona i un altre 20%
de Caixa Manresa.
Tot plegat fa la sensació que la fusió només aporti fets
negatius per a Caixa Tarragona, en canvi totes aque-
lles personalitats amb responsabilitat dins l'entitat,
consideren la fusió com l'únic camí viable per afrontar
el futur, molt a pesar de perdre una marca tant arrela-
da al nostre territori. I com en cada esdeveniment d'a-
questa magnitud, en el camp polític també hem vist
contradiccions entre politics d'un mateix partit, encara
que a darrera hora tothom ha valorat molt positiva-
ment la fusió, excepte els representants empresarials
i els sindicats que encara ara s'ho miren amb reserves.

«Els empleats també patiran la fusió,
ja que dels aproximadament 10.000
treballadors actuals, segons els 
sindicats, un miler (un 10%) s'hauran
de quedar a casa, via jubilacions anti-
cipades o acomiadaments pactats»

Editorial

Una decisió difícil
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El procés de fusió entre
Caixa Catalunya, Caixa
Manresa i Caixa Tarragona
ja té la llum verda dels tres
Consells d'Administració,
després que, a principis d’a-
questa setmana, mostressin
el seu suport per unanimitat.
Per tant, abans de l'estiu del
2010 haurà de quedar con-
feccionada la segona gran
Caixa d'Estalvis catalana. 
Caixa Catalunya, que té el
80% dels actius de la futura
nova entitat, rebaixarà però
la seva importància en els
òrgans de govern fins al
60%, mentre que les altres
dues entitats tindran una
importància del 20% cadas-
cuna. Encara es desconeix
el nom de la futura entitat ni
qui en serà el president, tot
i que durant les properes
setmanes podria quedar
resolt aquest punt en les
reunions entre els tres
Consells d'Administració.
L'actual president de Caixa
Catalunya, Narcís Serra,
continuaria liderant el pro-
jecte, tot i que un cop con-

solidada la fusió, el presi-
dent serà escollit per dos
terços del Consell
d'Administració. Tampoc ha
estat desvetllat l'import que
es demanarà al fons de
reestructuració de la banca,
que recentment va aprovar
el govern espanyol, per aju-
dar a consolidar projectes
com aquest. Durant aquests
dies s’ha volgut deixar
constància que no es tracta
d'una absorció, sinó que
existeix la voluntat, compar-
tida entre les tres entitats,
de crear una nova Caixa
potent, arrelada a Catalunya

i adreçada a la indústria peti-
ta i mitjana. 
Serra ha aplaudit que s'hagi
assolit per unanimitat la
decisió en els tres consells
d'administració reunits
aquest dimarts. Per aquest,
la unanimitat mostra que les
coses «s'han fet bé» i que el
procés s'ha portat «al ritme
possible», que ha de ser, ha
dit, «el més ràpid que
puguem sempre que sigui
compatible amb fer les
coses ben fetes».
El president de Caixa
Catalunya no ha volgut reve-
lar quina serà la marca de

l'entitat resultant de la fusió i
no s'ha aventurat a xifrar la
quantitat que es demanarà
al Fons de Reestructuració
Ordenada de la Banca
(FROB), al·legant que encara
és d'hora per poder fer
aproximacions. El que sí
sabem és que la nova enti-
tat tindrà el seu domicili
social en l'actual seu de
Caixa Catalunya. Les
actuals seus de Caixa
Manresa i Caixa Tarragona
seran seus territorials de la
nova entitat i mantindran
també els nivells de profes-
sionals i d'activitat necessà-

ries per seguir oferint un
servei de qualitat als clients.
També el president de la
Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, s’ ha manifes-
tat i s'ha mostrat «molt
satisfet». Contundent en les
seves afirmacions, Poblet
ha qualificat la fusió com un
nou projecte empresarial
sòlid i que «beneficiarà la
societat, els clients i els
empleats».
Malgrat totes aquestes
declaracions d’intencions,
altres sectors relacionats
s’han pres el tema com una
mala notícia per la ciutada-
nia. Veus contràries argu-
menten que la concentració
d'empreses en cap mercat
és bo. Es redueix l'oferta i el
consumidor final en surt per-
dent, perque té menys on
escollir i hi ha menys oferta
comercial atractiva. Això
per no parlar de possibles
acomiadaments de treballa-
dors d'aquestes entitats,
tancaments d'oficines i d'al-
tres històries. La mala ges-
tió d'uns i d'altres l'acabarà
pagant el pobre consumi-
dor?  
Perquè no oblidem  que
aquesta fusió pot significar
el tancament d’oficines,
unes oficines que, en l’ac-
tualitat, compten amb una
plantilla que està oferint un
servei al ciutadà.
Precisament, mantenir
aquest servei al poble és
una de les garanties que
demana l’alcalde de
Tortosa, Ferran Bel. En unes

declaracions, aquesta set-
mana, al diari Avui, Bel mani-
festava que el que espera
és que el servei al client no
es vegi ressentit i les ofici-
nes a l’Ebre reduides. 
Es perdran o no llocs de tre-
ball? Pel que sabem, les
xifres es  coneixeran més
endavant, en l’estudi del pro-
cés de fusió, en què es
detallarà la plantilla final. De
la fusió es preveu l’homoge-
neïtzació dels convenis labo-
rals de les tres entitats.  Els
acords s’establiran sobre la
base del conveni  sectorial i
estatal de Caixes d’estalvi
que, en el cas de les entitats
més grans, es negociarà
amb millores per damunt del
conveni. El col.lectiu de tre-
balladors de Caixa
Tarragona podrien resultar
beneficiats en aquest sentit
ja que s’integraran a la
segona entitat catalana i
quarta de l’Estat. Parlem de
beneficis? o dades maquilla-
des?  Perquè tornem a recal-
car les veus contràries a la
mesura. 
El president de PIMEC a
Tarragona, Josep Joaquim
Sendra, exigeix responsabili-
tats a les persones que han
portat a la Caixa a aquesta
situació; el secretari general
d’UGT, Jordi Salvador,
demana més transparència
en el procès...i així podriem
seguir. 
Concluim, doncs, beneficiòs
o perjudicial perdre una
Caixa que porta el nom de la
demarcació?.

La fusió, a examen

Com acostuma a pas-
sar, els canvis no agra-
den a tots els sectors i
parts implicades. Ja sé
sap... «más vale malo
conocido que bueno por
conocer...».

El nou mapa financer a Catalunya s’allargarà fins a mitjans 2010. La Diputació de Tarragona lloa l’acord

La societat civil i econòmica del territori, en contra del projecte. S’exigeixen responsabilitats

TG

El procés de fusió entre Caixa Catalunya, Caixa Manresa i Caixa Tarragona ja té la llum verda

JESÚS RUIZ
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El diputat de CIU per
Tarragona, Jordi Jané, ha
defensat aquesta setmana
en la Comissió de Foment
del Congrés dels Diputats
una Proposició no de Llei
en la qual es proposa:
Impulsar, de manera deci-
dida, la conversió de la
carretera N-420 en una
autovia en la totalitat del
seu traçat des del final de
la variant sud de Reus fins
a l'encreuament de la
carretera N-232 en

Valdealgorfa. El que es
preveu és incloure aques-
ta conversió en el nou Pla
Estratègicd'Infraestructur
es del Ministeri de
Foment, especificant el
calendari per a la seva rea-
lització que ha d'executar-
se en paral·lel a la decisió
ja presa sobre el traçat de
la A-68, possibilitant que
ambdues autovies (conne-
xió des de Valdealgorfa a
Vinaròs i connexió des de
Valdealgorfa cap als
Terres de l´Ebre i Camp
Tarragona) es portin a
terme de forma simultà-
nia. A aquest efecte,
també es considera
necessari que en les lleis
de Pressupostos Generals
de l'Estat per a 2010 i per
als exercicis subsegüents
s'incloguin, de manera
expressa les partides
necessàries per a portar a
terme aquesta conversió
amb les plurianualidades

precises perquè aquest
desdoblament pugui realit-
zar-se de manera efectiva.
El diputat Jané ha exposat
que, després de la decisió
del Ministeri de Foment
del passat mes de juliol de
connectar l'A-68 amb
Castelló i no amb

Tarragona, era urgent el
pronunciament del
Congrés dels Diputats
d'escometre el desdobla-
ment de la N-420 evitant
així que la connexió del
Cantàbric amb el
Mediterrani s'allunyi de les
comarques dels Terres de

l´Ebre i Camp de
Tarragona. 
«És vital per a les Terres
de l’Ebre desprès que el
Govern de Zapatero deci-
dís que la A-68 arribès al
mar pel sur. El text recull
la voluntat de Cambres de
Comerç i la iniciativa
tindrà continuitat als
Pressupostos per al
2010». Per la seva banda,
el Grup Socialista va pre-
sentar una esmena en la
qual únicament es reco-
llien actuacions de millora
i conservació d'aquesta
carretera, però sense
abordar la seva conversió
en autovia que és el que
es proposa des de les
diferents entitats i institu-
cions del territori. 
La votació del text de CIU
ha aconseguit el suport de
tots els grups del Congrés
excepte el dels diputats
socialistes, incloent als del
PSC.

CiU aconsegueix l’aprovació d’impulsar la
conversió en autovia de la N-420

CiU ha aconseguit l’a-
provació, amb l´únic
vot en contra del PSC-
PSOE, d’impulsar la
conversió en autovia
de la N-420 a Catalun-
ya.

Amb l’únic vot en contra del PSC-PSOE. Els dos grups parlamentaris s’han acusat de trencar la unitat d’acció

REDACCIÓ

Jordi Jané acusa al PSC de trencar el pacte amb el territori.
Cedida

Les obres d'ampliació i
reforma de la Biblioteca ja
han finalitzat i a hores
d'ara s'estan ultimant els

treballs d'instal·lació del
nou equipament i mobilia-
ri, així com de trasllat del
fons bibliogràfic des de la
seu provisional on s'ha vin-
gut prestant el servei
durant el temps que s'han
estat executant les obres. 
Té una superficie de 1200

m2, distribuïts en tres
plantes. A la planta baixa
es troba l'àrea d'acollida i
promoció, des d'on s'ac-
cedeix a la zona infantil. Al
primer pis s'hi troba l'àrea
d'adults, l'àrea de música i
cinema i una terrassa
coberta i una descoberta,

mentre que a la segona
planta hi ha una gran sala
polivalent. El cost total de
l'obra civil del nou immo-

ble ha estat d'1'9 milions
d'euros, amb una subven-
ció del PUOSC de
766.000 euros.

Visita d’obres a la Biblioteca
pública Trinitari Fabregat

Falta un mes per inaugurar les noves instal.lacions a Alcanar

REDACCIÓ

L'Agrupació d'Agents
Forestals de Catalunya
de CC OO ha sortit públi-
cament en defensa de la
'professionalitat' del Cos
d'Agents Rurals per les
crítiques rebudes arran
l'operació de recerca i
abatiment del gos ensal-
vatgit de la Sénia la set-
mana passada. Després
de recordar que el gos
era 'considerat potencial-
ment perillós, abandonat
i assilvestrat', els fores-
tals del sindicat, a més,
argumenten que els
agents van seguir 'l'es-
tricte compliment de les
instruccions'.

Segueix la
polèmica entorn

la «lleona»

La central d'Ascó II va
aturar aquest dimecres
al vespre la Unitat II per
haver declarat 'inopera-
bles' dos generadors diè-
sel, segons el Consell de
Seguretat Nuclear (CSN).
Un comunicat del fabri-
cant dels coixinets per
als generadors informa-
va de l'existència d'una
partida d'aquests defec-
tuosos, de manera que la
central haurà de substi-
tuir els coixinets afectats
de manera preventiva. El
succés ha estat classifi-
cat com a nivell 0 a
l'Escala Internacional de
Successos Nuclears
(INES).

Nova aturada
a Ascó II
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A la visita van participar el
Delegat del Govern, direc-
tors de serveis de la
Generalitat a les Terres de
l'Ebre, i també agents del
sector socioeconòmic del
territori com ara represen-
tants sindicals o el
President de la Cambra de
Comerç de Tortosa. A la
visita van participar també
l'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, l'Alcalde de
Sant Jaume d'Enveja, Joan

Castor Gonell, i els regi-
dors de l'Ajuntament de
Deltebre, Domingo Alcalà,
Sònia Bertomeu, i Miguel
Subirats. L'objectiu de la
vista era conèixer l'estat
de construcció del pont,
una de les obres més sig-
nificatives que la

Generalitat està construint
a l'Ebre. Els responsables
de FCC, l'empresa cons-
tructora, i de TEC-4, que
s'encarrega de la direcció
d'obra, han insistit que el
pont estarà acabat a l'es-
tiu de l'any que ve. Fins
ara s'ha estat treballant en

la construcció de la prime-
ra pilastra del pont, a la
banda de Deltebre, també
s'ha construït les dos ram-
pes d'accés (els estreps
del pont) i s'està treballant
en les rotondes i vials
d'accés a aquesta infraes-
tructura. A partir del mes

de novembre es
començarà ja a muntar
l'estructura metàl·lica del
tauler del pont (que s'està
fabricant per peces a
Astúries) a la banda de
Deltebre. El tauler del pont
tindrà tres seccions, dos
extrems de 69 metres de
longitud, i una part central
de 112 metres.
Simultàniament es retirarà
la península de terra que
s'ha fet servir per poder
construir la primera pilas-
tra i es traslladarà a la
banda de Sant Jaume per
poder construir la segona
pila del pont. Un cop s'ha-
gi muntat l'estructura
metàl·lica a la banda de
Sant Jaume, nomès caldrà
col.locar la peça central
del pont i urbanitzar. Cal
recordar que serà un pont
penjant, suspès per 4
cables, tindrà 250 metres
de llargada i 19,3 d’ampla-
da.

Un pont més a l’Ebre per al 2010

La Delegació del Go-
vern a les Terres de l’E-
bre va visitar les obres
del pont que s’està
construint entre Delte-
bre i Sant Jaume d’En-
veja.

Visita a les obres  del Pont entre Deltebre i Sant Jaume d’Enveja

REDACCIÓ

L’Alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa, va manifestar que havia estat una visita «altament satisfactòria».
Jordi Domènech

La sala d'actes del semi-
nari de Tortosa va ser el
marc escollit per la junta
general ordinària de la
Comunitat de Regants de
l'Esquerra de l'Ebre i del
Sindicat Agrícola de
l'Ebre per procedir a la
renovació dels càrrecs
de la presidència, en els
quals van ser reelegits
Lluís Pegueroles i José
Pedro Castells, ja que
era l'única candidatura i
no hi va haver cap tipus
d'oposició. La junta
també va aprovar l'audi-
toria de la comunitat i el
pressupost «de conten-
ció».

Nous càrrecs
presidencials 

a l’Ebre

La Xina, Turquia i els paï-
sos del Magrib són els
mercats que desperten
més interès per als em-
presaris de les Terres de
l'Ebre, segons es va po-
sar de manifest en la jor-
nada organitzada per
ACC10 a Tortosa. Més
d'un centenar d'empresa-
ris van assistir a la troba-
da en què es va difondre
que, tot i la crisi econò-
mica, hi ha oportunitats
de negoci en determinats
mercats. El gerent de
Mistral Bonsai i el direc-
tor de Plàstics Castellà
van explicar les seues ex-
periències.

ACC10 a
Tortosa,

tot un èxit

Dimarts passat es van
acabar 15 dies de festa
intensa en honor de la
Verge del Remei. Un

espectacular castell de
focs artificials va cloure
les catorzenes festes
Quinquennals d’Alcanar.
La tradicional desfilada de
les carrosses fetes per
les entitats del municipi;
batalla de confeti, cara-
mels i serpentines, i un

berenar als  nonagenaris i
nonagenàries, foren els
últims actes d’aquestes 2
setmanes tan intenses per
als canareus i canareves.
També es va retre un emo-
tiu homenatge als compo-
sitors Julio Castell i José
A. Valls.

Adéu a les Quinquennals
d’Alcanar fins d’aquí 5 anys

S’acaben 15 dies de festa i actes per al municipi

REDACCIÓ
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Aquest descens dels fets
delictius i l'increment
dels casos resolts coin-
cideix amb el primer ani-
versari del desplega-
ment dels Mossos
d'Esquadra a les Terres
de l'Ebre, amb com-
petències en matèria de
seguretat ciutadana.
L'Alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha explicat
que “en els últims mesos
s'ha detectat una milloria
pel que fa a delictes con-

tra el patrimoni, ja que
el nombre de delictes i
faltes coneguts ha bai-
xat a la ciutat”. Tot i
aquestes xifres positi-
ves, Bel ha insistit en
què “no es pot baixar la
guàrdia”, però ha reco-

negut que “els primers
mesos d'assentament
dels Mossos en el seu
desplegament ja s'ha
consolidat i el treball
conjunt amb la Policia
Local el valorem de
forma molt positiva des
de l'Ajuntament”. Per la
seva banda, el Delegat
del Govern a les Terres
de l'Ebre, Lluís Salvador,
ha assegurat que quan
es compleix gairebé un
any del desplegament
dels Mossos d'Esquadra
al territori, les dades són
satisfactòries pel que fa
a la reducció “progressi-
va i sostinguda” del nom-
bre de delictes i faltes
comeses a les Terres de
l'Ebre. Salvador ha des-
tacat, així mateix, l'ele-
vat número de delictes i
faltes que s'han resolt
fins ara i que a la ciutat
de Tortosa són superiors
al 50%.

Un 20% menys de delictes a la capital
del Baix Ebre en el que portem d’any

El nombre de delictes ha
disminuït a Tortosa en
els darrers 6 mesos d’un
20 per cent i les resolu-
cions dels delictes i fal-
tes denunciats supera el
50%.

Aquestes dades coincideixen amb el primer aniversari del desplegament dels Mossos d’Esquadra

REDACCIÓ

Mossos d’Esquadra.
Cedida

El grup municipal del
PSC a l'Ajuntament de
Tortosa ha mostrat la
seva satisfacció per la
proposta per l'equip d'ar-
quitectes Jornet-Llop-
Pastor per recuperar el
barri de Sant Jaume. Els
socialistes consideren
que la proposta s'adiu
amb la filosofia del
POUM, i complementa
l'actuació de la Llei de
Barris al nucli antic. El
PSC aprofitarà la propos-
ta de traslladar l'actual
col·legi de Remolins per
renovar l'aposta de cons-
truir la nova escola en un
edifici annex al Campus
de la URV.

Nova proposta
del PSC tortosí
al ple municipal

El president de
l ' A s s o c i a c i ó
d'Autoescoles de
Tarragona, Carles Oliver
i Solé, serà l'encarregat
d'inaugurar el proper
divendres 16 d'octubre
la 14a. edició de la fira
del vehicle d'Ocasió de
Tortosa, EBREOKASIÓ. 
La inauguració tindrà
lloc  a les 19.30 hores
al pavelló firal de
Remolins i assistirà
també l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i el
president de Fira
Tortosa i regidor de
Promoció Econòmica,
Ricard Forés. 

Obre portes la
14a. edició d’

EbreOKasió’09

El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Dani Andreu, ha iniciat una
sèrie de reunions de tre-
ball amb els alcaldes de la
comarca del Baix Ebre per
conèixer de primera mà la

situació actual de la
comarca i per millorar la
gestió dels serveis comar-
cals. 
Segons ha explicat Dani
Andreu, l'objectiu d'aques-
tes reunions, que es fan
als municipis de la comar-
ca, és “conèixer directa-
ment el funcionament dels
serveis comarcals”, i
“escoltar les peticions i

propostes dels alcaldes
per millorar encara més
els diferents serveis que el
Consell fa als pobles de la
comarca”. Andreu ha afe-
git que “la coordinació de
polítiques d'interès comú
en l'àmbit comarcal és i
serà una de les prioritats
de la meva responsabilitat
com a president del
Consell”.

Millorar la gestió comarcal
Nova tasca del president del Consell del Baix Ebre, Dani Andreu

REDACCIÓ

Acudir a la Policia o als Mossos és l’única
eina per poder resoldre els casos, encara
que siguin petits furts.

Denunciar

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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Durant l'acte l'equip ha
presentat els trets bàsics
de la seva proposta, esco-
llida entre les set presen-
tades a la segona fase d'a-
quest concurs d'idees.
El dia 1 d'octubre, i des-
prés de la presentació
individualitzada de les pro-
postes de cadascun dels
set equips concursants, la
Comissió de selecció pre-
sidida per l'Alcalde de
Tortosa i integrada per 8

membres: tres represen-
tants de l'Ajuntament de
Tortosa, dos de l'Institut
Català del Sòl, un de la
Direcció General
d'Urbanisme, un de la
Direcció General
d'Arquitectura i Paisatge, i
un de la Direcció General
del Patrimoni Cultural, va
deliberar i arribar a la con-
clusió que l'equip Jornet-

Llop-Pastor SLP havia de
rebre l'encàrrec de prepa-
rar els plans de millora per
al barri Sant Jaume.
En la presentació del pro-
jecte guanyador, Oriol
Nel·lo ha explicat que
aquesta iniciativa “compta
i comptarà amb el suport
del Govern de la
Generalitat” i que “ens
posem al costat de

l'Ajuntament renunciant a
qualsevol protagonisme”.
El vicepresident de
l'Incasol ha destacat “el
moment de projecció i
impuls que està vivint” la
ciutat a la vista del volum
de projectes que hi ha
actualment en marxa, la
qual cosa fa preveure que
“Tortosa ha de fer un salt
endavant extraordinari”.

L'alcalde de Tortosa ha
explicat que ara tot just
“ens trobem en la primera
fase d'un projecte que
serà llarg”, i ha agraït al
Departament de Política
Territorial, a l'Incasol i a
Reursa la seva col·labora-
ció. “L'Ajuntament no té
capacitat per tirar enda-
vant tot sol un projecte
d'aquestes característi-
ques”, ha explicat Ferran
Bel, després de recordar
que el barri de Sant Jaume
és més gran i està molt
més deteriorat que el barri
del Castell, inclòs en la
rehabilitació del PINCAT.
L'alcalde ha dit que
simultàniament a la redac-
ció definitiva del projecte,
l'Ajuntament tirarà enda-
vant amb l'enderroc i nete-
ja dels solars més degra-
dats. L'arquitecte
Sebastià Jornet, del des-
patx guanyador del con-
curs, ha explicat els
detalls del projecte, dels
quals ha destacat l'espon-
jament del barri amb la
creació d'un nou carrer
que creuaria tot el barri,
des de la Catedral fins a la
plaça Immaculada.

Tortosa ja té equip per a la 
Millora del barri de Sant Jaume

L’alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i el Secre-
tari per la Planificació
Territorial i vicepresi-
dent d’INCASÒL, Oriol
Nel.lo, han presentat
l’equip Jornet-Llop-Pas-
tor SLP com el selec-
cionat per al desenvo-
lupament dels Plans de
Millora Urbana Sant
Jaume I i II, núm. 18 i
19 del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal.

L’INCASÒL i l’Ajuntament del municipi han presentat Jornet-Llop-Pastor SLP com el seleccionat

La primera fase del concurs va consistir en la presentació de les sol.licituds de participació

REDACCIÓ

Presentació del projecte.
Cedida

L'àrea de Manteniment i
Serveis de l'Ajuntament de
Tortosa, coneguda popu-
larment com la Brigada
Municipal, disposa d'un
nou Magatzem Municipal
que incorpora importants
millores tecnològiques i
logístiques que van desti-
nades a prestar un servei
més eficient al ciutadà.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, acompanyat

del regidor de Serveis,
Joan Sanahuja, i de la regi-
dora d'Urbanisme i presi-
denta de l'empresa munici-
pal GUMTSA, Meritxell
Roigé, presentàven aques-
ta setmana les obres de
remodelació del
Magatzem Municipal,
situat a les antigues ins-
tal·lacions de DACSA, i la
reorganització de l'equip
humà de la Brigada. El nou
magatzem ha permès uni-
ficar a tota la Brigada
municipal, que abans esta-
va repartida en dues ins-
tal·lacions diferents, que

eren de lloguer. Així, el nou
espai, que ocupa una
superfície total de 9.451
m2, dels quals 1.986 m2
corresponen al magatzem
pròpiament dit, inclou els
diferents tallers de serra-
lleria, enllumenat, fusteria,
Policia Local, parc mòbil i
pintura, a més d'oficines,
vestidors, menjador i
altres equipaments per al
normal funcionament de
l'equip de pesones que
conforma la Brigada. A
l'exterior del recinte hi ha
el dipòsit municipal de
vehicles, material d'obra,

l'àrea de neteja de vehi-
cles i uns terrenys de cara
a una possible ampliació
futura. 
Les obres de remodelació
de l'antiga Dacsa per con-

vertir l'edifici en el
Magatzem Municipal han
consistit essencialment en
la substitució de la cober-
ta i en la compartimenta-
ció de la superfície útil.

Nou magatzem municipal i
unificació de la Brigada

Es modernitza així l’àrea de Manteniment i Serveis de Tortosa

REDACCIÓ

El consell d'administra-
ció de la societat esta-
tal Aguas de las
Cuencas Mediterráneas
(Acuamed), ha autorit-
zat la licitació de tres
projectes ambientals al
Delta de l'Ebre per un
import de prop de 34
MEUR. Les tres obres
estan incloses en l'ac-
tuació urgent de la pri-
mera fase del
'Programa de qualitat
de les aigües del Delta
de l'Ebre. Alimentació
de les badies amb
aigua dolça dels canals
de reg'. Concretament,
es tracta de la cons-
trucció de zones humi-
des de decantació; de
la implantació de la
xarxa d'indicadors
ambientals, i del condi-
cionament de canalitza-
cions de reg per a l'a-
portació d'excedents a
les dues badies del
Delta.

34 MEUR
d’inversió al

Delta de l’Ebre

El ví 'Edetària blanc
2005', de la Terra Alta,
es troba entre els millors
de l'estat espanyol,
segons la 'Guía Peñín
2010'. 
Amb una puntuació de
94 punts, aquest vi, ela-
borat pel celler Edetària,
ha assolit un lloc 'privile-
giat' per haver estat
escollit d'entre quasi
9.000 vins espanyols i
per haver destacat
també entre els catalans
més ben valorats pel crí-
tic vinícola José Peñín. 

Aquesta puntua-
ció ha fet possible que
Edetària estigui present,
juntament amb 66
cellers més de tot
l'Estat, al Saló dels
Millors Vins d'Espanya,
que se celebrarà a
Madrid el 4 de novembre
vinent i que reunirà un
any més el sector viníco-
la estatal.

Un ví de la
Terra Alta, entre

els millors 
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TEMPS MODERNS, protagonit-
zada per Charlot, parla de
la revolució industrial i les
seves conseqüències, crí-
tica un moment històric,
just després de la Gran
Depressió de 1929, amb
una crisi extrema i una
situació social molt difícil.
Grans obres han sorgit a
partir de moments greus
de crisi i està clar que
aquí aniria molt bé la frase

de “renovar-se o morir”.
Això és el que s'ha plante-
ja t  l 'A juntament
d'Ulldecona que lluny de
matar un certament tan
arrelat com la Fira multi-
sectorial que l'any passat
arribava a la seva divuite-
na edició, ha decidit rein-
ventar-la i convertir-la en
unes Jornades que apos-
ten per tres aspectes des-
tacats del municipi: l'agro-
biologia, que en el passat
va arribar a ser un dels
motors econòmics de la
localitat i que en el futur
presenta noves formes de

manifestació molt interes-
sants; un altre aspecte del
que Ulldecona es sent
orgullosa és el paisatge
amb la programació de
diversos actes com la
excurssió dels masos i
per últim, el darrer aspec-
te destacat de les jorna-
des, és sobre el patrimo-
ni, on els organitzadors
presenten una ruta nove-
dosa “la ruta dels 9 cam-
panars”, on se'ns donarà
a conèixer els diferents
barris en origen disgre-
gats de la vila i que cada
un d'ells acull campanars
de diversos estils, com el
de les Ventalles, d'estil
romànic. El motiu del
canvi explica el regidor de
turisme del municipi,
Josep Rodrigo, respon a
que en l'actualitat el con-
cepte de fira multisecto-
rial ha quedat obsolet,
“ara amb un sol clic pots
comprar un cotxe a l'altra

part de món” . 
Així des de fa uns dos
anys ja existien símpto-
mes de que les coses
estaven canviant, pel que
finalment, “s'ha optat per
una decisió realista i no de
desànim”, recalcava
Rodrigo. 
Que alhora també reflexio-
na sobre les funcions
d'una fira multisectorial
“les fires no són tant sols
per anar a passejar, si els
expositors no vènen i els
compradors no troben el
que busquen no té sentit
continuar”. De totes mane-
res les I Jornades aporten
un aire renovat  a les cele-
bracions de Sant Lluc i
tots aquells que busquin
tenir un contacte més pro-
per amb el municipi  el
territori tenen una visita
pendent del 16 al 18 d'oc-
tubre a la plaça de
l'Església, durant tot el
cap de setmana.

Ulldecona: lluny de desaparèixer
la Fira, es reinventa i 
dóna pas a les Jornades
Les I Jornades agafen el testimoni del que
durant divuit anys ha estat la Fira

REDACCIÓ

Exposició: “Del Mar a la Muntanya”.

Del 9 al 19 de novembre a a sala
terracota, Centre d’Interpretació
de la terrissa de la Galera, es
podrà gaudir de l’exposició sobre

9 pobles del Montsià, que formen part de la
Mancomunitat del Sénia. Amb un total de 18 panells
amb descripcions dels municipis i magnifiques imatges.

cedida

Dins de la Campanya d'estalvi
d'aigua del Consell Comarcal
del Baix Ebre, l'Ajuntament
de l'Ampolla i Ecologistes en
Acció de Catalunya han fet,
durant l'última setmana del
mes d'agost, una campanya
sobre els usos de l'aigua a les
platges del Municipi, concre-
tament pel que fa al servei de
les dutxes de platja, que és
continuació de la campanya
feta durant el mes de juliol del
any 2008 a instàncies del
propi Municipi aquesta cam-
panya, que ha tingut com a
objectiu difondre la necessitat
de fer un ús eficient de l'aigua
de les dutxes de les platges,
ha consistit en fer tot un

seguit de preguntes relacio-
nades amb el servei de dut-
xes a les platges durant els
mesos d'estiu als usuaris de
les mateixes. Als usuaris que
responien a les preguntes
se'ls  lliurava un joc de meca-
nismes d'estalvi d'aigua con-
sistent en dos reductors de
cabal per a aixetes i una clau
per poder fer el canvi del difu-
sor convencional a l'estalvia-
dor. L'estudi  ens dóna com a
resultat que el consum mitja
d'aigua de les dutxes
instal·lades al Municipi per
part dels enquestats és de
3,9 litres/persona/dia en
front dels 7,5 litres/perso-
na/dia que ens donava de
consum l'enquesta de l’any
2008.

Saber utilitzar l’aigua de manera intel.ligent

REDACCIÓ

El Departament de
Cultura i Mitjans de
Comunicació, juntament
amb l'Associació Cultural Pi
del Broi, el Museu Comarcal
del Montsià i l'Institut Ramon
Muntaner, ha organitzat
aquest proper dissabte 17
d'octubre la 8a. Jornada
d'Etnologia a les Terres de
l'Ebre, sota el títol Ermites i
romiatges: religió i cultura
popular. Els seus objectius
són posar en comú les dife-
rents experiències, analitzar
els mètodes que s'utilitzen,
conèixer el nivell de desen-
volupament de les recer-
ques en curs i estudiar la
viabilitat de nous projectes
de recerca relacionats amb
el tema triat. Després de la
inauguració, el desenvolupa-
ment de la jornada serà
amb una conferència marc
“Les ermites i els itineraris
sagrats com a nus de con-

tradiccions”, a càrrec de
Josefina Roma, professora
de la Universitat de
Barcelona. I, tot seguit, hi
haurà la presentació de les
diferents comunicacions
segons el programa esta-
blert, de les que desta-
quem: “Religiositat popular i
festiva a la Terra Alta”, “Les
ermites del Baix Ebre ahir i
avui”, “Processons marine-
res a les Terres de l'Ebre”.
Com activitats comple-
mentàries, dins el programa
de l'organització, es durà a
terme una visita al celler
cooperatiu del Pinell de Brai
i també es farà la presenta-
ció del DVD “Ermites i
romiatges a les Terres de
l'Ebre: religió i cultura popu-
lar”. A més, es podrà visitar
la mostra fotogràfica sobre
la festa de l'ermita de Santa
magdalena, a càrrec de
l'Associació Pi del Broi, del
Pinell de Brai. 

8ª Jornada d’etnologia a les Terres de l’Ebre
Primer que tot, és neces-
sari saber que no és el
mateix parlar de maltrac-
taments, que de violència
de gènere o de violència
en l'àmbit familiar. En ter-
mes generals els mal-
tractaments són un tipus
concret de comporta-
ment vexatori, sancionat
penalment que pot tindre
per víctima a algú amb
qui no és té cap tipus de
relació. La violència de
gènere pel contrari,
apunta sempre a la dona
que és, ho ha estat pare-
lla/conjugè de l'agressor.
Per últim, el que s'ano-
mena violència d'àmbit
familiar o domèstica, és
la que abraça totes les
conductes delictives que
tenen per subjecte a les

persones que integren la
família, també “família
política” o relació quasi
familiar degut a la con-
vivència. I ja més darre-
rament, sorgia la catalo-
gació de violència sexis-
ta que tindria el seu ori-
gen en el sentiment de
superioritat de l'home en
vers la dona. Un cop
aclarits els conceptes, i
atenent a les dades pre-
sentades pels Mossos
d'Esquadra i la Guàrdia
Civil, durant el primer
semestre de l'any a les
Terres de l'Ebre i el
Camp de Tarragona és
van donar un total de
955 denúncies que van
acabar amb 655 agres-
sors detinguts i 880 vícti-
mes ateses. Per tal de
previndre aquest tipus de
violència, el dimecres a
Tarragona el departa-
ment d'Interior presenta-
va uns fulletons que
expliquen les claus per
afrontar aquesta violèn-
cia, però també detectar
els abusos i saber com
actuar davant una possi-
ble agressió. El mateix
departament manifestava
que quan la dona encara
no ha patit agressions, ja
siguin físiques o psicolò-
giques, ha d'analitzar els
comportaments estranys
que podrien desencade-
nar en una situació de

violència. La majoria de
cops són comportaments
inconscients als que no
es dona importància,
però on cal reflexionar si
hi ha falta de respecte i
tracte desigual. En cas
que la dona ja hagi patit
situacions  de violència,
la situació canvia i l'opus-

cle busca tindre informa-
des a aquestes dones,
per a que no es callin,

que tinguin confiança i
que es posin en contacte
amb la policia, ja que
avui en dia és molt dife-
rent al passat, i hi ha pro-
fessionals perfectament
preparats per atendre-les
en aquest tipus de situa-
ció. Aquests fulletons es
distribuiran a comissa-

ries , ambulatoris, hospi-
tals i centres d'atenció
primària.

La violència de gènere, massa present
al nostre Territori

Aquest passat dime-
cres, 14 d’octubre a
Tarragona, el departa-
ment d’Interior va faci-
litar les dades sobre
violència masclista al
Camp i les Terres de
l’Ebre del primer
semestre d’aquest any,
que parlen de 955
denúncies, atenció a
880 víctimes i 655
agressors detinguts. 

DM

La majoria de vegades són comportaments
inconscients als que no se’ls dóna importància,
però cal reflexionar sobre la falta de respecte.

Detectar abusos i saber actuar

Roda de premsa a Tarragona.
cedida

REDACCIÓ
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Jordi Fabregat, tècnic de la
Rapitenca, del proper par-
tit, deia que «anem a un
camp d’un equip que és un
aspirant a la promoció d’as-
cens i on hem de ser
capaços de jugar-li de tu a
tu, amb un nivell alt, i de
ser competitius». 
Sobre si és una prova per a
l’entrenador, una vegada ja
ha pogut treballar durant la
setmana amb la plantilla,
Fabregat aclaria que «amb
els dies que estic, havent
jugat només un partit,
penso que els jugadors
encara estan en fase d’assi-
milació de conceptes i jo
de documentació».
Fabregat afegia que «per

poder tenir un coneixement
exhaustiu d’una plantilla,
baix el meu punt de vista,
has de veure competir i
entrenar a l’equip durant
unes tres o quatre setma-
nes. Les variants que
pugues introduir abans d’a-
quest temps poden confon-
dre i, per tant, hem de bus-
car adaptar-nos i, com he

dit, ser el més competitius
que sigue possible i, tot i
que el rival és un gran
equip, no renunciar a res».
Raül Teixidó i Edu Aguilar, a
falta de confirmació,
podrien tornar a la convo-
catòria mentre que Tacón i
Siria seran baixa per al
derbi al camp del Reus, de
diumenge.

La Rapitenca arriba al partit
amb la moral alta per la
victòria de diumenge (4-1),
davant el Cornellà, en el
debut del tècnic. 
Un resultat «enganyós» i és
que els barcelonins van
quedar-se amb deu al final
de la primera meitat i, amb
nou, a l’inici de la segona.
Això, lògicament, va condi-
cionar-los. A més, cal des-
tacar que el Cornellà va
tenir bones opcions al pri-
mer temps i que, malgrat
jugar amb nou, va seguir
intentant-ho i va crear
noves arribades a la repre-
sa. 
La Rapitenca va oferir algun
dubte en el planol defensiu,
un aspecte en el que,
sense dubte, haurà de
millorar. 
També cal destacar que l’e-
quip que ara entrena Jordi
Fabregat va ser molt efec-
tiu aconseguint gols de
molta qualitat.
Chavero va marcar el pri-
mer gol en rematar amb el

cap una centrada de Manel
Subirats. El propi Chavero
va aconseguir el segon als
primers minuts de la repre-
sa, aprofitant un servei de
Roberto, al segon pal.
Gilabert, amb el partit tren-
cat i molts espais, va rebre
una assistència de Chavero
i, amb molta sang freda, va
establir el 3-1.
Ja al final, Roberto marcava
el 4-1 en pentinar una pilo-
ta. El resultat fou còmode
però no és una referència
exacta per les expulsions ja
esmentades dels visitants.
D’altra banda, cal esmentar
que abans de començar el
partit de diumenge, es va
fer un minut de silenci en
record a la mare de l’entre-
nador, Antoni Teixidó. 

Un derbi il.lusionant

La Rapitenca, setena
amb tretze punts, visita
el Reus, diumenge (17
h). Un partit sempre
atractiu per jugar i que
il.lusiona per poder
crèixer.

UE RAPITENCA

La Rapitenca, que va guanyar el Cornellà (4-1), visita el Reus Deportiu, diumenge (17h )
M.V.

Raül Teixidó i Edu
Aguilar podrien tornar
a la convocatòria, pel
partit a Reus.

Podrien tornar

La setmana passada ja
vaig parlar de la destitu-
ció d’Antoni Teixidó com a
tècnic de la Rapitenca. I ja
vaig donar la meua opi-
nió.

Però durant aquesta,
en el nostre futbol, han
hagut més destitucions.
Una d’elles ha estat la del
tècnic d’Alcanyís que diri-
gia a l’Horta, José Luis
Navarro. En només tres
jornades, s’ha decidit des-
tituïr-lo. 

L’altre cas ha estat el
del benifalletenc Jordi
Borràs, que estava a l’O-
límpic de Móra d’Ebre.
«Em sembla precipitat i
molt aviat per pendre una
decisió així. Però, tot i no
estar d’acord, no hi ha
més remeï que acceptar-
la», deia Jordi Borràs.

Bé, em sembla que en
cap cas poden haver-hi
motius únicament espor-
tius per un final tan antici-
pat. I penso que en tots
dos, com en el de Teixidó,
la renovació dels tècnics
ja no devia estar clara al
seu moment. El temps ho
ha demostrat.

De totes formes, tot i
considerar que aquestes
decisions són prematures
per les jornades disputa-
des, també faig la lectura
de que hi ha clubs que, en
una època de crisi i de
desànim, prenen deci-
sions i busquen revulsius
perquè hi ha preocupació,
il.lusió i ganes de reaccio-
nar. No sé si serà la millor
solució. Però és la més
vella. I la que evita d’al-
tres. Es una situació desa-
gradable però que entra
dins del joc. 

I poden no ser els únics
casos actuals. Aviat se’n
pot conèixer algun més. 

La banqueta

L’opinió de Michel

Tot i les baixes, l’Amposta
està reaccionant. Són dues
victòries seguides i l’empat
meritori de diumenge al
camp d’un dels aspirants a la
promoció: el Santboià. 

L’equip ampostí va estar
millor durant el primer temps
quan va tenir opcions per ha-
ver arribat al descans amb

avantatge. No obstant, tot
va complicar-se amb l’expul-
sió de José Lucha (43’).
Però, malgrat això, i que el
Santboià es va avançar amb
el 3-2 a l’inici del segon
temps, l’Amposta va sacrifi-
car-se i va lluitar fins el final,
tenint el premi amb el gol de
Cesc (3-3). Yuri i Jaime ha-
vien marcat al primer temps. 

L’empat dóna molta força

a l’Amposta (7 punts de 9)
per rebre el líder, l’Hospitalet
(diumenge 17 hores). Recio i
Raül Lucha podrien tornar a
la convocatòria. 

Finalment, informarem que
l’assemblea extraordinària
de socis, en la que s’ha d’ex-
posar la situació econòmica
del club i on s’intentarà bus-
car més suport, serà diven-
dres vinent a les 22 hores. 

Molta confiança per rebre el líder
L’Amposta va empatar, amb un menys, a Sant-boi (3-3)

REDACCIÓ

CF AMPOSTA-L’HOSPITALET. DIUMENGE 17 HORES

Jordi Fabregat va debutar diumenge amb la Rapitenca.
ME

Una història coneguda: el
Tortosa va perdonar al camp
del Poble Sec i va acabar per-
dent (1-0). «Penso que en
aquesta ocasió ho és més
que en altres perquè vam te-
nir fins a vuit ocasions clares i
el cert és que ja al descans
vam poder encarrilar el partit.
Ens vam imposar en molts
moments al Poble Sec, a més

jugant bé», deia el tècnic Ser-
gi Domènech. El porter juve-
nil, Josué, va debutar per la
leisó d’un Raül Jiménez que es
confia que torni davant el Guí-
xols (diumenge,17 h). 

David Subirats serà baixa
en una confrontació en la que
s’ha de millorar la culminació
de les oportunitats i que torna
a ser important per poder sor-
tir de la part baixa de la taula. 

Qui perdona...
El Tortosa va perdre a Poble Sec (1-0) 

REDACCIÓ

CD TORTOSA
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L’Ampolla arribava al camp del debutant Icomar, cuer del
grup, amb dos empats sense gols. I els havia de fer bons. I
va aconseguir-ho, sent superior a l’equip tarragoní a qui va im-
posar-se ja al primer temps quan el resultat ja era de 0-3.

A la represa, els d’Angel Garcia no van donar opció a l’Ico-
mar que, tot i intentar-ho, va ser molt tímid.

El gol local, arran d’un penal «inexistent» no va eclipsar el
triomf dels ebrencs que ja se situen en una posició còmoda,
enganxats a la part alta de la classificació. A més, cal desta-
car que només els han fet tres gols en el que portem del cam-
pionat.

L’Ampolla fa bons els empats anteriors i
efectua un salt qualitatiu a la taula (1-4)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia va avançar-se aviat. Però, poc després, el Gande-
sa va empatar i el partit ja es va veure que seria trepidant. Fins
el descans, el Gandesa va destapar-se. També dir que el Ca-
talònia, defensivament, no va estar a l’alçada. Joan, per ban-
da, fou un malson i els de la Terra Alta van remuntar en una
primera meitat espectacular (4-1). A la represa, la intensitat i
l’alternativa van seguir. El Catalònia va reduir distàncies i va en-
trar en el partit. Tot i el 5-2 del local Marc, els jesusencs van
vendre cara la derrota amb els gols d’Aleix. Amb el 5-4, va po-
der passar de tot. Però els punts van quedar-se al camp d’un
Gandesa que, amb dos triomfs seguits, ja s’estabilitza.

El Gandesa venç el Catalònia en un partit en el
que les defenses no van tenir el seu dia (5-4)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar va guanyar al camp del Vila-seca (1-2) i, amb els dos
triomfs seguits fora de casa, s’ha situat en el vagó d’equips
que connecten amb la part alta de la classificació. La compe-
tició es preveu molt oberta i ja s’està demostrant a les cinc
jornades. Hi ha set equips (del tercer, l’Ascó, al novè, l’Ampo-
lla) separats per dos punts. Aquesta potser la dinàmica de la
temporada, sense dubte. Per la seua part, l’Ulldecona, que no
havia guanyat en les darreres tres jornades, va vèncer dissab-
te al camp d’un Ascó que fins al moment no havia perdut (1-
3). Els de Rogelio, liderats per Moha, van remuntar el gol ini-
cial dels de Cotaina. 

Victòries de prestigi de l’Alcanar i de
l’Ulldecona que obren més la competició

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va perdre diu-
menge passat al camp del
Sitges i, d’aquesta forma, no
ha pogut puntuar en els dos
desplaçaments seguits que
ha efectuat. Tots dos es po-
drien dir que s’han saldat d’u-
na forma injusta i és que si

mereixia més en la visita a
Pubilla Cases, també en la
que va fer al camp del Sit-
ges, diumenge.

Principalment al primer
temps, els de Roquetes van
controlar força bé la direcció
del duel i van adaptar-se bé a
la situació del partit. No obs-

tant, no van poder reflectir-ho
en el marcador. A la represa,
el duel va igualar-se i va ser
més travat.

El Sitges, amb els minuts,
va pressionar més amunt i va
crear més dificultats al Ro-
quetenc que, malgrat això,
va continuar ben posat. El

partit anava per a l’empat o
es veia que es decantaria a
favor de l’equip que pugués
marcar un gol. Ja s’arribava
al temps afegit i un penal dis-
cutit pels visitants, va signifi-
car l’1-0. El Roquetenc va in-
tentar-ho i va poder arribar,
protestant un possible penal. 

Al final, 1-0 i cap a casa.
Les dues derrotes frenen
l’impuls inicial, però han de
motivar per recuperar-lo.
Demà s’ha de començar da-
vant el cuer, el Martorell
(16.15 h). 

El Roquetenc s’ha de refer amb
la visita del cuer, el Martorell

Diumenge va perdre a Sitges, amb un penal dubtós (minut 90)

REDACCIÓ

PREFERENT

El CD la Cava va perdre el
primer partit de lliga, diu-
menge passat, al camp de la
Canonja (1-0). 

Li va costar entrar en si-
tuació i la veritat és que es
podria dir que no va trobar-

se comode, com en les jor-
nades anteriors.

La Canonja va ser més di-
recte i va jugar amb més in-
tensitat, creant més op-
cions. 

A la represa, als primers
minuts, l’equip de Rojas va
avançar-se amb l’1-0. Un gol

psicològic que va fer mal a
la Cava que, tot i intentar-ho,
no va poder reaccionar. Li va
faltar profunditat.

La Canonja, ben posada,
sabia el que volia i va tancar-
se al darrera, esperant el
contraatac. Així va crear al-
tres arribades.

Al final 1-0 i moments de
tensió quan uns aficionats lo-
cals van posar-se amb els
de la Cava que havien acom-
panyat a l’equip.

La Cava segueix en la se-
gona plaça i demà dissabte
rebrà el Torredembarra, en
partit avançat de la jornada.

El Valls és ara el líder el
solitari desprès de guanyar
al camp torrenc, amb gol de
Manel Cazorla. Els vallencs
compten els partits per
victòries. En la jornada vi-
nent s’enfrontaran al cuer, l’I-
comar.

La Cava no brilla com en les jornades anteriors
i perd el primer partit, a la Canonja (1-0)
Demà dissabte (19 hores) rebrà el Torredembarra

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Valls, que va guanyar a
Torredembarra amb gol
de Manel Cazorla (0-1)
és líder en solitari amb
15 punts.

Valls, líder

L’Aldeana viu un moment
delicat en el que les cir-
cumstàncies no li són favora-
bles. Les nombroses baixes,
principalment en l’aspecte de-
fensiu, estan minvant un

equip que acusa aquesta limi-
tació. I davant es va trobar,
diumenge, amb un Remolins-
Bítem ben posat sobre el
camp i amb gana i ganes de
crèixer. 

El partit va estar igualat,

durant el primer temps. L’Al-
deana va crear un parell d’arri-
bades amb possibilitats però
era el Remolins-Bítem qui avi-
sava amb més claredat. Així,
Jota, molt incisiu, va fer una
combinació amb Emili i va

marxar com un coet encarant
a Norbert i dribant-lo amb
qualitat. Era el 0-1. El gol va
deixar tocat a l’Aldeana i els
de Bítem van acabar el primer
temps dominant i arribant. Un
acció d’escola va comportar

el 0-2: Marc assisteix cap al
jove Reyes i aquest li va dei-
xar la pilota a la frontal de l’à-
rea a Emili qui, amb una rosca
extraordinària, va fer el gol de
la jornada. 

L’Aldeana ja no va poder re-

accionar i el 0-3, a l’inici de la
represa, amb un cop de cap
de Marc Baiges, arran d’una
acció d’estratègia, va decidir.
El partit va trencar-se. L’Alde-
ana va reduir distàncies, però
els visitants, amb espais, van
acabar jugant còmodes i am-
pliant l’avantatge amb els gols
de Jota i de Nacho.

Els aldeans, condicionats,
s’hauran de recuperar dels
darrers resultats. Els de Bí-
tem, amb  moral després d’un
partit complert, s’enganxen al
tren capdavanter.

L’Aldeana acusa la limitació per les baixes i el
Remolins-Bítem referma la progressió (1-5)
Els de Nacho Pérez han fet tretze gols en dues jornades i ja s’enlairen a la taula

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’equip que entrena
Nacho Pérez, amb dues
victòries seguides, ja és
cinquè i diumenge rebrà
el Gandesa, setè.

Proper partit

Rojas, tècnic local.
ME

PRIMERA REGIONAL
Marc (R. Bítem)    7 gols.
Gallego (Reddis) 6
Manel (Valls)        6
Magí (Gandesa)    6
Eugeni (Catalònia)  5
Jota (Rem. Bítem)  5
Nico (la Cava)       4
Fran (Canonja)      4
J. Antonio (Ascó)   4
Toni (Alcanar)       3
Arturo (Torrede.)   3
Emili (R. Bítem)     3
Joaquin (Aldeana)  2
Pier (la Cava)        2
Gentilesa Futbolme

GOLEJADORS

Magí, del Gandesa.
ME
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Chimo Martí, jugador del Jesús i Maria.
ME

El Deltebre ja porta quatre victòries seguides i es troba engan-
xat a la part alta de la taula, és quart. L’equip s’ha adaptat amb
molta acceleració i demostra que està equilibrat, amb ofici i
qualitat per a la categoria. A més, compta amb dos jugadors re-
ferents a la davantera: Xavi Gilabert i Robert.
Diumenge, contra el Perelló, la primera meitat va estar igualada
(1-1). Però a la represa, el Deltebre va tenir més profunditat i va
guanyar per 3-1. En la propera jornada, tots dos equips afron-
ten dos partits davant de rivals directes en la lluita per la part al-
ta de la taula. El Deltebre visita un emergent Batea i el Perelló,
després de dues derrotes seguides, necessita recuperar la
dinàmica guanyadora contra un equip que es troba en un gran
moment de resultats: el filial de la Rapitenca.

El Deltebre reflecteix la seua ascensió a la
segona meitat, contra el Perelló (3-1)

SEGONA REGIONAL

L’Horta, que té un partit menys que ha de recuperar contra
el Corbera, va obtenir el primer triomf de la lliga. Va ser diu-
menge contra el filial de l’Aldeana (7-0). Els locals, liderats
per Jordi Prats, una vegada van encarrilar la confrontació,
van ser totalment superiors en un duel que no va disposar
de més història. José Luis Navarro fou destituït i ara l’equip
l’entrena Chema, que farà de porter i de tècnic.

L’altre equip que va obtenir el primer triomf del campionat
fou l’Olímpic. En un duel de necessitats va véncer el Camar-
les (3-1). El perellonenc Narcís Laboria ha substituït a Jordi
Borràs, destituït la setmana passada.

Amb relleus a la banqueta, Horta i Olímpic
sumen els primers triomfs de la temporada

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Era la cinquena jornada del campionat i aquesta va generar les
primeres victòries per tres equips que tenien certa urgència per
aconseguir-les. Es el cas del Masdenverge que va véncer a Beni-
fallet en un partit amb doble valor de punts (1-2). 
La seua resposta en els anteriors, els feia veure que estaven
prop d’obtenir el primer triomf. Van haver de lluitar molt davant
d’un Benifallet que també té ansietat. 
Edu i Romero van avançar els de Masdenverge al primer temps
amb el 0-2. El partit va ser molt travat a la represa i, tot i el gol
local de Cristian i els patiments dels darrers minuts, la victòria vi-
sitant es va confirmar.

Primera victòria del Masdenverge, al camp
del Benifallet (1-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El filial de la Rapitenca ha guanyat quatre dels cinc partits
jugats. Només n’ha perdut un, concretament a Jesús i Ma-
ria. La seua seguretat en el moment de jugar els partits li
està comportant ser el conjunt més golejador fins ara, amb
disset gols. 

Diumenge passat es va desfer el Vilalba (3-0), un equip
que ha perdut en les tres darreres jornades després de
guanyar en les dues primeres. En la propera jornada, els de
Reinaldo Rocha s’enfronten a un Perelló que necessita el
triomf per recuperar crèdit i aspiracions en la lliga. Serà
una bona prova per a la projecció del filial rapitenc. 

La trajectòria ascendent de la Rapitenca B
tindrà una prova al camp del Perelló

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Batea va guanyar a l’Ametlla i continua sent la revelació de
l’inici de lliga, amb 13 punts de 15. Es segon a la taula.

Tot i l’empenta dels locals, que van gaudir d’un parell d’op-
cions en els primers minuts, va ser el Batea qui va avançar-
se a la sortida d’un córner. Els de Gaspar van seguir ben tan-
cats mentre que l’Ametlla intentava pressionar i buscar
l’empat. Les seues intencions li van portar a aconseguir-lo
arran d’un penal innocent. A la represa, l’Ametlla va sortir
amb impuls però una expulsió per agressió va ser un punt
d’inflexió. El partit va igualar-se i en temps afegit el Batea,
que havia contraatacat amb perill, va marcar l’1-2.

El Batea obté un triomf a l’Ametlla que el
referma en la segona plaça (1-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El partit, d’entrada, fou igualat, entre dos equips ben posats i
que van mantenir una lluita aferrissada al centre del camp.
Però el punt de ruptura va arribar amb el penal que va suposar
l’expulsió d’un jugador local (0-1).

El Santa Bàrbara, tot i lluitar-hi, no va poder reaccionar da-
vant d’un Pinell que va manifestar el seu potencial ofensiu en
una segona meitat en la que va imposar-se.

Els locals van gaudir d’opcions però no van poder entrar en
el partit davant d’un rival crescut i que no va tenir fisures.

Els pinellans van arrodonir la victòria amb el 0-4 i ja acumu-
len quatre victòries seguides, certificant les seues aspiracions. 

Un penal que va comportar expulsió va
trencar el partit S. Bàrbara-Pinell (0-4)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El filial de l’Amposta es va imposar al del Remolins-Bítem en
una confrontació que va deixar pràcticament enllestida a la pri-
mera meitat, amb el 3-0. Oriol, en dues ocasions, minuts 14 i
24 i Nando (37) van posar distàncies entre els dos equips ja
abans del descans. A la represa, malgrat jugar amb un menys,
la inferioritat no va pesar en els locals que havien incrementat
l’avantatge per mitjà de Guardiola i que van crear altres opor-
tunitats. El Remolins-Bítem, desconegut, no va poder entrar en
la confrontació, tot i gaudir d’opcions per poder haver marcat
algun gol. L’Amposta, amb dues victòries seguides, s’estabilit-
za a la taula. El R. Bítem porta tres derrotes consecutives.

El filial de l’Amposta, en el millor partit fins
ara, goleja el del Remolins-Bítem (4-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Un inici de lliga explosiu: Abdul ha fet set dels
dotze gols que ha marcat el Batea

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL 

El Jesús i Maria està molt
segur de les seues possibili-
tats. Així va demostrar-ho a
Corbera on va guanyar amb
autoritat (0-3). I és que la
seua convicció es va posar
de manifest des del principi
quan va anar a pel partit,
sense especular. Ja en els
primers cinc minuts va avi-

sar amb dues ocasions cla-
res i ja al vuit va avançar-se
en el marcador arran d’una
bona jugada col.lectiva que
va culminar Sebas amb qua-
litat individual. 
Al minut 15, els de Torres
ampliaven l’avantatge amb
un penal que va transformar
Jesús. 
El Jesús i Maria va controlar

el partit fins al descans. I
també va fer-ho a la represa
quan el Corbera va intentar
pressionar i es va abocar
amb un joc més agressiu.
Fruit d’això es va quedar
amb deu, per l’expulsió de
Batista. 
L’impuls local va decaure
amb el pas dels minuts i el
Jesús i Maria, que seguia

ben posat, va disposar de
més opcions de contraata-
car. Un gol anulat a Iku i una
rematada d’Abdelassis van
precedir el tercer gol,
d’Oscar Velazquez que va
aprofitar una passada de
Pedro. 
Era el 0-3. Un pas més enda-
vant d’un equip que té ganes
i autoestima per referma-se
en un liderat que conserva
en solitari. 
La nota negativa del partit
de diumenge foren les
lesions de Jesús i de Sebas.
El Jesús i Maria rebrà, en la
jornada vinent el Santa
Bàrbara, a l’Aube. 

El líder no perdona a Corbera i fa un
punt i seguit en el bon inici de lliga (0-3)
El Jesús i Maria, que ha guanyat els cinc partits, rebrà el S. Bàrbara

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jordi Prats, amb els darrers gols, ja és dels màxims golejadors.
ME

Abdul (Batea) 7 gols
Cornejo (Camarles) 5
X. Gilabert (Deltebre)  5
Robert (Deltebre)       5
Jefrey (J. i Maria)       5
D. Avila (Pinell)           5
Yalti (Batea)               4
Andreu (Rapitenca)      4
Jesús (J. i Maria)        4
Saki (Rapitenca)         4
Josep (Rapitenca)       4
J. Prats (Horta)           4
Toni (Pinell)                 3

Narcís (Perelló)          3 gols
Fran Moreno (Perelló)  3
Oriol (Amposta)          3
Rabat (Vilalba)            3 

Abdul i Yalti han marcat 11
dels 12 gols del Batea.
Roger, que va fer l’1-2 al
camp de l’Ametlla, ha acon-
seguit l’altre. Gilabert i Robert
també con centren els gols
que ha obtingut el Deltebre.

Gentilesa Futbolme

REDACCIÓ
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Aldeana-Corbera (16 h)
Rem. Bítem-Horta (18.45 h)

Diumenge
Pinell-Benifallet (16 h)

Jesús i Maria-S. Bàrbara (16.45 h)
Vilalba-Amposta (16 h)

Perelló-Rapitenca (16 h)
Batea-Deltebre (16 h)

Camarles-Ametlla (16 h)
Masdenverge-Olímpic (16.30 h)

RESULTATS
5 jornada Segona regional

Amposta-Rem. Bítem 4-0

Benifallet-Masdenverge 1-2

Corbera-Jesús i Maria 0-3

Deltebre-Perelló 3-1

Horta-Aldeana 7-0

Ametlla-Batea 1-2

Olímpic-Camarles 3-1

Rapitenca B-Vilalba 3-0

S. Bàrbara-Pinell 0-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 5 16 7 15

2. Batea 5 12 5 13

3. Rapitenca 5 17 5 12

4. Deltebre 5 12 5 12

5. Pinell 5 11 5 12

6. Ametlla 5 10 6 9

7. Amposta 5 10 6 9

8. Perelló 5 10 9 7

9. Rem. Bítem 5 7 9 6

10. S. Bàrbara 5 5 7 6

11. Vilalba 5 5 8 6

12. Corbera 4 4 9 6

13. Masdenverge 5 5 9 5

14. Olímpic 5 6 9 4

15. Camarles 5 7 11 4

16. Horta 4 7 5 3

17. Benifallet 5 4 12 0

18. Aldeana 5 0 21 0

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Ulldecona-Torre Espanyol (16 h)
Catalònia-Móra Nova (19 h)
Jesús i Maria-Atlas (16 h)

Alcanar-Tivissa (18 h)
Diumenge

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

Ginestar-Tivenys (16 h)
Rasquera-Campredó (16 h)
Fatarella-Roquetenc (16 h)

RESULTATS
4 jornada Tercera regional

Móra la Nova-Rasquera 1-1

Atlas-Alcanar 1-2

Benissanet-Fatarella 2-0

Campredó-Jesús i Maria 5-1

Flix-Ulldecona 6-1

Ginestar-Godall 2-3

Tivenys-Catalònia 0-1

Tivissa-Roquetenc 2-0

Torre Espanyol-Arnes 1-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Catalònia 4 11 4 12

2. Ginestar 4 15 7 9

3. Roquetenc 4 7 4 9

4. Godall 4 14 8 7

5. Arnes 4 11 7 7

6. Alcanar 4 6 5 7

7. Benissanet 4 5 5 7

8. Rasquera 4 13 8 6

9. Campredó 4 10 7 6

10. Tivissa 4 5 6 6

11. Móra la Nova 4 5 5 5

12. Flix 4 10 7 4

13. Tivenys 4 8 9 4

14. Ulldecona 4 6 10 4

15. Atlas 4 6 7 3

16. Fatarella 4 5 10 3

17. Jesús i Maria 4 7 17 3

18. Torre Espanyol 4 5 23 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

La Cava-Torredembarra (19 h)
Reddis-Aldeana (18.30 h)

Diumenge
Ampolla-Vilaseca (16 h)
Valls-Icomar (16.30 h)

la Sénia-la Canonja (16 h)
Catalònia-U. Cambrils (18 h)
Rem. Bítem-Gandesa (17 h)
Ulldecona-Hospitalet (16 h)

Alcanar-Ascó (16.30 h)

RESULTATS

5 jornada, Primera regional 

Icomar-Ampolla 1-4

Torredembarra-Valls 0-1

Canonja-la Cava 1-0

Cambrils-la Sénia 2-1

Gandesa-Catalònia 5-4

Aldeana-Rem. Bítem 1-5

Hospitalet-Reddis 2-2

Ascó-Ulldecona 1-3

Vilaseca-Alcanar 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Valls 5 12 6 15

2. la Cava 5 12 5 12

3. Ascó 5 8 4 10

4. Canonja 5 8 5 10

5. Rem. Bítem 5 19 9 9

6. Reddis 5 10 6 9

7. Gandesa 5 13 10 9

8. Alcanar 5 9 9 9

9. Ampolla 5 6 3 8

10. Torredembarra 5 7 5 7

11. Ulldecona 5 7 5 7

12. Cambrils 5 5 9 6

13. Catalònia 5 10 9 4

14. Vilaseca 5 3 11 4

15. la Sénia 5 3 10 3

16. Aldeana 5 6 16 3

17. Hospitalet 5 5 14 2

18. Icomar 5 3 9 1

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
O. Can Fatjó-Sitges

Catllar-St. Ildefons

Vista Alegre-Mollerussa

Camp Clar-Morell

Cambrils-Cervera

Alcarràs-Viladecans

Horta-Canyelles

P. Cases-Torreforta

Roquetenc-Martorell (dis.16.30h)

RESULTATS

5 jornada, Regional preferent

St. Ildefons-O. Can Fatjó     0-1

Mollerussa-Catllar 2-1

Morell-Vista Alegre 0-2

Cervera-Camp Clar 1-2

Viladecans-Cambrils 1-3

Canyelles-Alcarràs 3-2

Torreforta-Horta 0-0

Martorell-P. Cases 1-4

Sitges-Roquetenc 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 5 13 3 13

2. Horta 5 10 2 10

3. Cambrils 5 10 7 10

4. Mollerussa 5 10 8 9

5. Sitges 5 7 5 9

6. Pub. Cases 5 9 10 9

7. Camp Clar 5 9 7 8

8. Ol. Can Fatjó 5 7 7 8

9. Alcarràs 5 11 9 7

10. Viladecans 5 8 7 7

11. Roquetenc 5 5 6 7

12. Canyelles 5 11 13 7

13. Cervera 5 11 8 5

14. S.Ildefons 5 6 7 5

15. Morell 5 4 7 5

16. Catllar 5 5 14 3

17. Torreforta 5 3 9 2

18.  Martorell 5 5 15 1

Regional preferent

Jugadors de la Rapitenca celebren un dels gols, diumenge passat.
ME

Els
resultats

de la
jornada

La Rapitenca, que
diumenge va trencar la
dinàmica negativa de
resultats, visita el Reus,
en la jornada vinent.

Derbi
PRÒXIMA JORNADA

Olesa-Pobla Mafumet
Balaguer-Santboià

Amposta-Hospitalet
Palamòs-Prat

Benavent-Blanes
Europa-Premià

Reus-Rapitenca
Cornellà-Castelldefels
Llagostera-Vilanova

Manlleu-Cassà

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

Tercera divisió RESULTATS
8a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
Poble Sec-Peralada

Banyoles-S. Cristobal
Santfeliuenc-Tàrrega
Vilafranca-Vilassar

Rubí-Sants
Mataró-Masnou

Montcada-Gramenet B
Muntanyesa-Iberiana
Marianao-Igualada
Tortosa-Guíxols

RESULTATS
6 jornada, Primera catalana

Poble Sec-Tortosa 1-0

Peralada-Banyoles 1-0

S. Cristobal-Santfeliuenc 1-0

Tàrrega-Vilafranca 2-2

Vilassar-Rubí 0-2

Sants-Mataró 2-2

Masnou-Montcada 4-3

Gramenet-Muntanyesa 1-0

Iberiana-Marianao 2-0

Igualada-Guíxols 1-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gramenet B 6 15 2 18

2. Vilafranca 6 11 5 13

3. Rubí 6 9 4 13

4. Peralada 6 7 5 12

5. Masnou 6 10 8 10

6. Tàrrega 6 10 9 10

7. Muntanyesa 6 7 6 10

8. S. Cristobal 6 5 4 10

9. Banyoles 6 7 8 10

10. Igualada 6 7 8 9

11. Guíxols 6 7 5 8

12. Iberiana 6 8 10 8

13. Santfeliuenc 6 8 8 7

14. Poble Sec 6 5 8 7

15. Marianao 6 5 7 5

16. Vilassar 6 6 11 5

17. Sants 6 5 9 4

18. Tortosa 6 4 10 4

19. Mataró 6 4 8 3

20. Montcada 6 7 12 1
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El Tortosa, d’entrada, va
buscar fer el seu partit. Jor-
di Videllet, el seu tècnic,
era conscient de la diferèn-
cia tècnica d’un equip i de
l’altre. I per això era normal
que els blauigranes tingues-
sin més possessió de la pi-
lota. 

El Tortosa va estar més
replegat, intentant defensar
amb ordre, amb les línies
juntes i esperant, quan es
podia recuperar la pilota,
sortir amb contraatacs el
més organitzats possibles.

El plantejament anava bé
però el problema fou un ex-
trem de 15 anys, interna-
cional. Gerard Dewlofeu, un
autèntic crack que va dese-
quilibrar per la banda es-
querra. Ell va protagonitzar
les millors jugades del
Barça, les opcions més cla-
res, entre elles el 0-1.

A la represa, el partit va
igualar-se. El Tortosa va
pressionar més amunt i el
Barça no es va trobar tan
còmode. A més, el seu re-
ferent ofensiu no va poder
aparèixer tant.

Malgrat tot això, els roigi-
blancs no van poder crear
opcions de gol clares per
buscar l’empat i va ser el
Barça qui, amb menys re-
gularitat que al primer
temps, va disposar-ne. 

El Tortosa va quedar-se

amb deu (minut 75) però va
seguir dins de la confronta-
ció fins els darrers minuts
quan es va produir el 0-2,
gol que va decidir. Poc des-

prés, amb el partit trencat,
va venir el 0-3 que ja deci-
dir el duel en favor de l’e-
quip que entrena Sergi Bar-
juan.

El CD Tortosa manté obert el
partit fins els darrers minuts

El Barça juvenil va
passar per Tortosa i
es va emportar la
victòria en un partit
en el que les indivi-
dualitats van decidir.

LLIGA NACIONAL JUVENIL

El Barça va sentenciar a darrera hora amb dos gols (0-3)

REDACCIÓ

Formació del Barça que dissabte va jugar a Tortosa.
ME

Presentació del ralli.
ME

El CH Amposta Lagrama
va obtenir una victòria tre-
ballada enfront el Castelló
(35-27) en un partit amb
dues parts diferenciades.
A la primera, les visitants,
liderades per Cristina
Pardo, van estar més ben
posades i van imposar-se
per 14-15. Aquesta juga-
dora va fer 14 gols. 
A la represa, la defensa
organitzada, principalment
sobre Pardo, i el joc més
viu i intens de les amposti-
nes les va donar la remun-
tada amb el resultat final.
Va ser un parcial de 21-
12, un fet que indica com
va jugar el conjunt ebrenc
en la segona meitat.
Es la segona victòria del
CH Amposta Lagrama. Un
triomf de mèrit i que refer-
ma l’inici en la lliga.
En la jornada vinent, terce-
ra del campionat, l’equip
de la capital del Montsià
visita la pista del Lleida,
equip que també ha guan-
yat en les dues jornades

disputades fins al
moment.
Pel que respecta el juvenil,
cal dir que va obtenir un
triomg clar contra el Sant
Quirze. Les noies que
entrena Cruz Robles van
estar a un bon nivell des
del principi, amb una bona
defensa i contraatacs
letals. D’aquesta forma
van mantenir distàncies
arribant al final amb el
resultat de 34 a 23.
Destacar l’aportació de
Clara Marques i de Maria
Margalef amb nou gols
cadascuna. 
També la que van tenir les
jugadores del cadet
Joana, Paula i Laia.

Victòria de l’Amposta
davant el Castelló (35-27)

El juvenil s’imposa al Sant Quirze (34-23)

REDACCIÓ

HANDBOL

El CH Amposta va guanyar el segon partit de la lliga.

CANAL TE

El Catalònia s’ha convertit
en l’únic equip que ha guan-
yat els quatre partits jugats
fins ara. I per això és el líder
en solitari del grup. El con-
junt que entrenen Chava i Jil-
do va traure els tres punts en
la seua visita a Tivenys, dis-
sabte. Va ser un partit tàctic,
igualat i en el que no hi ha-

gueren moltes opcions. Els
jesusencs van aprofitar una
de les seues a la primera
meitat i després cal dir que
van defensar-se amb molt
d’ordre i eficàcia, efectuant
un bon treball. El Ginestar,
que va perdre a casa amb el
Godall (2-3), i el Roquetenc,
que va caure a Tivissa (2-0),
van cedir els primers punts. 

Va guanyar dissabte a Tivenys (0-1)

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

El pròxim 31 d’octubre, el
Delta de l’Ebre serà l’esce-
nari del Primer Ralli en
Vespa. I es que a les Terres
de l'Ebre, especialment al
Delta, hi ha un nombrós
grup de persones aficiona-
des a aquesta mítica moto-
cicleta. Tot i que encara no
estan constituïts com a
associació, els organitza-

dors d'aquest primer Ralli
Delta de l'Ebre en Vespa
(autofinançat) acumulen una
llarga experiència en troba-
des comarcals, nacionals i
estatals, a més d'estar vin-
culats a motoclubs de
Vespa, especialment de la
província de Tarragona, i a
coneguts fòrums d'internet
especialitzats en aquest
vehicle.

El Delta de l’Ebre acollirà el
primer Ralli en Vespa

El Catalònia, líder en
solitari del grup ebrenc

Serà el proper 31 d’octubre

REDACCIÓ

ACTUALITAT

La Penya Barcelonista
d’Amposta, amb motiu del
cinquantè aniversari de la
seua fundació, va organit-
zar una trobada que va ser
una gran festa per als afi-
cionats assistents. A l’acte
va assistir-hi Joan Laporta,
president del club, un fet
que va donar molt de caliu
i rellevància a l’acte.
El Pla dels Catalans va ser
el punt de concentració i

on es van viure grans
moments.
El president del club, Joan
Laporta, va parlar de qües-
tions d’actualitat i també
va fer referència a que «el
triplet i resultats que vam
obtenir la temporada pas-
sada, com el 2-6 del
Bernabeu, sembla que no
van agradar gens a
segons qui que encara
mostra el seu recel amb
les seues declaracions».

Laporta, en el 50è aniversari
de la Penya d’Amposta

REDACCIÓ

En la propera jornada,
l’equip sènior es desplaça
a la pista del Lleida,
conjunt que també ha
guanyat en les dues
jornades disputades.

Ara, Lleida

Joan Laporta va estar diumenge amb la Penya d’Amposta.
ME
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

AVUI: AMADO CEBOLLA I TOMÀS, DIRECTOR DEL PROGRAMA ESPORTIU ‘MOU-TE’ A RÀDIO DELTA

Pregunta: 25 anys de Mou-te
a Ràdio Delta. Com va co-
mençar tot? 
Resposta: L’any 83 es va po-
sar en marxa Ràdio Delta. I da-
vant de la mancança d’un pro-
grama esportiu, un any
després va començar ‘Mou-te’.
Ho inicien ‘Polet’, que era el Di-
rector, i el jove locutor Santi
Santiago. A partir de l’any 90
començo jo a dirigir el progra-
ma i fins ara.
P: Primers convidats?.
R: Recordo a Joaquim Olmos
que va ser ciclista professional,
amb una entrevista en la que va
parlar de les victòries a la Vuel-
ta i al Tour. També als jugadors
locals, que llavors eren juvenils,
Sergio Navarro, Jordi Costes i
Pier Rodriguez. I moltes més.
P: Un món apassionant el de la
ràdio?.
R: Sí, la veritat és que sí. I més
quan ho fas amb la teua gent i
quan és molt seguit per la gent
del poble. 
P: Mereixeries, amb la gent
que t’ha ajudat en tot aquest
temps, un premi Ondas...?
R: Crec que no. Sóc tant sen-
zill que no necessito cap premi.
Per a mi ja ho ha estat el fet d’-
haver parlat en el programa
dels equips ebrencs i de l’es-
port de la nostra terra en gene-
ral. Els col.laboradors sí que
considero que haurien de tenir
algun tipus de reconeixement
per la seua gran labor durant
tots aquests anys.
P: Però també segurament cal
parlar de situacions poc agra-
dables i més en una localitat
amb tres equips. Més d’un pro-
blema t’has degut trobar, no?.
R: Sí, algun n’ha hagut. Són
tres equips al poble, totalment

diferents, molt entregats als
seus colors i això, en ocasions,
comporta alguna confusió des-
prés de comentaris que s’han
pogut fer en el programa. De
totes maneres, jo sempre he
intentat ser molt plural i objec-
tiu amb els meus comentaris.
P: Millor record?.
R: L’ascens del Deltebre a Pri-
mera regional i la remodelació
dels dos camps de futbol han
estat notícies molt bones i que
feien falta. Per això me porten
bons records, tot i ser actuals.
D’altra banda, els derbis Jesús
i Maria-Deltebre o els darrers
entre la Cava i el Deltebre tam-
bé els recordo moltíssim pel
que signifiquen, equips del po-
ble, veïns, i que s’enfronten en
un partit. Això comporta una si-
tuació diferent i, pel que a mi
respecta, intentar ser el més
correcte possible amb les opi-
nions.
P: Tot aquest temps ha degut
donar per anar més enllà, quin
CRACK has entrevistat?.
R: Sí, i tant!. Tinc l’honor d’ha-
ver entrevistat a Josep Guar-
diola, Julio Alberto, Luis Enri-
que, Nicolau Casaus... i els
ebrencs Adam Raga, tot un
campió del món, i el que ja he
esmentat anteriorment, Joa-
quim Olmos.
P: Algun idol del micro?.
R: Sí, Joaquim Maria Puyal és
un referent, sense dubte. I a ni-
vell de televisió, destacaria a
Pere Escobar i a Raquel Sanz,
tots dos de TV3, els quals co-
neixo personalment.
Excel.lents professionals i, a la
vegada, persones encantado-
res.
P: Tens algun referent?.
R: Pere Escobar. Ell s’escolta

però sense sap en tot moment
el que està dient. I jo també
sempre ho he intentat fer d’a-
questa forma.
P: En tots aquests anys, a ni-
vell esportiu, s’ha evolucionat a
les TE?.
R: Sí que s’ha evolucionat en al-
guns esports però en altres no
de la forma que s’hagués po-
gut fer. En general, a les Terres
de l’Ebre penso que estem en
un nivell mitjà. Encara ens que-
da un bon tros per estar a
l’alçada d’altres indrets de Ca-
talunya, tot i també cal dir que
en aquests indrets han dispo-
sat i tenen molts més recur-
sos. I també més padrins.
P: A nivell de mitjans?
R: Sí, penso que hem evolucio-
nat molt. No és l’època dels
nostres inicis en la que no hi ha-
via mòbils i existien més dificul-
tats. Cal destacar que s’han fet
grans esforços per millorar.
Per exemple, IMAGINA RADIO,
amb Jordi Segarra i el seu
equip, amb el programa TOTS

ELS GOLS; el MÉS EBRE i LA VEU DE

L’EBRE fan amplia difusió dels
esports i destacar també al CA-
NAL TE, el programa dels es-
ports dels dilluns. Així mateix,
altres programes en emisores
locals i bé, penso que, tot ple-
gat, hem evolucionat moltís-
sim. L’únic que trobo a faltar és
que tots els mitjans de comuni-
cació esportius, un cop a l’any,
hauriem de fer una trobada
obligada per parlar-ne i estar
tots units un dia establint una
col.laboració més estreta entre
tota la gent de les Terres de l’E-
bre que estem a la premsa.
P: Et pots considerar un refe-
rent?.
R: Sí, clar que sí. Tot i que pot-

ser hi ha gent a les Terres de
l’Ebre que em pot conèixer avui
amb aquesta entrevista, he de
dir que porto molts anys i he
fet moltes coses. Hi ha gent al
poble que em crida com pel
‘xic de la ràdio’ pels anys que hi
fa que hi estic.
P: Futur, expectatives. 
R: Seguir fins complir 25 anys
més. El programa el continuem
fent, a Ràdio Delta, els dilluns
de 18 a 19 hores i el repetim
els dimarts de 15 a 16 hores
amb els mateixos continguts:
tot l’esport local i comarcal.
P: I Amado, a més, com ja has
dit, fa més coses. ‘PRIMENTONS I

TOMATES’, al CANAL TE, per
exemple...
R: La veritat és que estic molt
content d’estar-hi. Se’m nota
molt el dia que vinc a gravar. I
el fet que ara estarem al TDT i
que el programa s’emetrà per
MÉS TV a Tarragona, m’omple
molt de satisfacció. Molt con-
tent. A més, quan fas un pro-
grama per la TV que agrada a
la gent, te n’adones del que re-
presenta aparèixer a la televi-
sió local perquè realment la
veuen moltes més persones
de les que podem imaginar.

P: Com et definiries?.
R: Una persona senzilla, molt
familiar i que m’agrada sempre
ser amic.
P: Un defecte?.
R: Sóc molt perfecte i molt ner-
viós.
P: Virtud?.
R: Sóc polifacètic.
P: Si puguessis decidir-ho, què
canviaries del món?.
R: Ho canviaria tot. En general,
crec que el món ha de canviar
ja per anar millor.
P: Passatemps preferit?.
R: Fer sortides en bicicleta,
amb el meu equip, que vaig
crear jo mateix amb diversos
patrocinadors.
P: Un llibre?.
R: La Hermandad de la Sábana
Blanca, de Julia Navarro. I tam-
bé he llegit recentment La Ba-
talla del Ebro, de Planeta Agus-
tini. 
P: Una pel.lícula?.
R: Oficial y Caballero. 
P: Satisfet de ser el Crack de
Més Ebre?.
R: La veritat és que sí. No m’-
ho esperava. Ha valgut la pena
i moltíssimes gràcies per haver
pensat amb mi. Es una expe-
riència més per poder conptar. 

El Test de
Michel

1)-Qui prefereixes?

a) J.J. Santos.
b) De la Morena.
c) J. M. Garcia.
d) Michel Viñas.
e) Xavi Torres.
Amado ha respòs:  d,

perquè és l’opció ebrenca,
sense dubte.

2)- De quin equip ets?
a) Barça.
b) Madrid.
c) Vila-real.
d) De cap. 
Amado ha respòs:  a.

3) -Un grup...
a) Gatos Locos.
b) Siniestro.
c) Els Kikos.
d) Els Juniors
Amado ha respòs:  d,

perquè són grans amics
meus.
4) -Les Terres de l’E-
bre...

a) No comptem per a
molt.

b) Per a res.
c) No comptem per a

res però som els millors.
d) Ens sobreposem mal-

grat tot.
Amado ha respòs:  c.

5) -Què t’emportaries a
una illa deserta...

a) El MÉS EBRE.
b) Un llibre.
c) La ràdio per escoltar

‘Mou-te’.
d) La TV.
e) Jo sól tiraria avant
Amado ha respòs: e.
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n

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

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

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

ULLDECONA
Ajuntament C/ Major, 49

LA SÉNIA
Ajuntament C/ Tortosa, 1

GODALL
Ajuntament Plaça Mare Teresa Blanch, 8

LA GALERA
Ajuntament C/ Sant Llorenç, 36

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

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

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11

MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20

FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13

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

ROQUETES

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

ELS MUNTELLS

Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA

Ajuntament Avda. Catalunya, 22-30

TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

www.mesebre.cat
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Primentons i Tomates ataca de nou a Terres de l'Ebre, des d'aquesta setmana 
ja podeu seguir al Canal TE els nous programes de l'espai presentat per Amado Cebolla

Aquesta setmana ha tor-
nat a Canal TE el nostre
programa favorit de cui-
na, PRIMENTONS I TOMATES,
amb la col.laboració del
Restaurant Amaré de Ro-
quetes, hem pogut veure
cinc receptes diferents,
en aquest cas, en Joan
Amaré ens va preparar un
Tamboret de la Terra, un
milfulls amb gambes, un
xupito de gamba deliciós,
un conill i uns financers
de postre. Nosaltres avui
us presentem el Tambo-
ret de la terra, un plat
fruit dels productes del
nostre territori. Per a co-
mençar la recepta, posa-
rem a escalivar un pri-
mentó roig a la flama,
mentrestant en una safa-
ta posarem una baldana i
uns bolets, en el nostre

cas han estat uns ceps,
però podem posar rove-
llons si ens agrada més.
Mentre tenim el primentó
escalivant-se i la baldana
amb els bolets al forn,
pelarem una patata, la la-
minarem i la fregirem fins
que estigue al punt. Un
cop fregides les patates
farem un ou ferrat, ho re-
servarem i a continuació
procedirem a muntar el
plat. Agafarem un aro de
motlle i hi afegirem la pa-
tata fregida, a continua-
ció, com a segon nivell,
el primentó escalivat,
després els ceps i la bal-
dana. Un cop assolits els
quatre nivells, culmina-
rem amb l'ou ferrat i,
marcarem un tall de foie
a la paella per a col.locar-
lo al cim del tamboret.
Aquest ha estat el plat
que més espectacular de
la setmana, un plat deli-
ciós i que, segons en Jo-
an Amaré, triomfa amb
els més menuts de la ca-
sa. PRIMENTONS I TOMATES

ha tornat més fort que
mai, podeu saber més
detalls dels programes al
blog oficial del programa:

www.primentons.blogs-
pot.com i al compte face-
book, si voleu us podeu
fer-ne fans, a banda tam-
bé de deixar els vostres
comentaris i suggerèn-
cies que seran molt ben
rebuts.

“Primentons i Tomates”. Avui: Tamboret de la Terra  

Ja hem tornat, el pro-
grama ja està en mar-
xa. Tots els dies a par-
tir de les 15 h. ja podeu
veure els nous progra-
mes de PRIMENTONS I TO-
MATES, el programa de
cuina de l'Ebre.

REDACCIO

Tamboret de la Terra del Restaurant Amaré de Roquetes. ME
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit de Mart pel teu signe indica que és
possible que et sentis impulsat per una exces-
siva confiança en les teves pròpies possibili-
tats . No pensis que mai  et posaràs malalt.

Taure
20/4 al 19/5

Pots conèixer algú . Milloren i s'amplien bas-
tant les teves relacions personals . Respecte
a la teva salut , potser avui estaràs especial-
ment sensible a les influències del teu entorn.

Bessons
20/5 al 21/6

Estàs immers es un període expansiu en la
teva manera de sentir i de viure les coses de
l'amor. Respecte  a la teva salut , no acumu-
lis cansament.

Cranc
22/6 al 21/7

Mercuri i el Sol transitant  pel teu signe indiquen
un període favorable per utilitzar el teu magne-
tisme amb mestratge.  Intenta fer esport , dóna-
li  vida als teus músculs.

Lleó
22/7 al 22/8

Et tocarà lluitar molt, però també viuràs
moments o situacions dolces. Respecte  a la
teva salut , inventa't una activitat que et diver-
teixi que t'obligui a fer una mica d'exercici

Verge
23/8 al 21/9

En aquest dies començaràs a relacionar-te
amb gent que et proporcionarà interessants
contactes. Intenta practicar  medicina pre-
ventiva o tècniques  de relaxació.

Balança
22/9 al 22/10

La posició de Venus en la teva casa onze indi-
ca que els teus amics i la teva capacitat de
relacionar-te et portaran sorpreses molt agra-
dables. Avui l'estómac és el teu punt feble.

Escorpí
22/10 al 21/11

Sentiràs com t'envaeix un aire de renovació en
les teves relacions de parella. Moltes coses
estan canviant. No tot ho tens tan clar , de vega-
des t'assalten els dubtes.

Sagitari
21/11 al 21/12

El trànsit de Mercuri  i el Sol per la teva casa vuit
indica importants canvis en la manera  de comu-
nicar-te  amb la teva parella . Avui és un dia  on
el que el més et ve de gust és desconnectar.

Capricorn
21/12 al 19/01

Les teves relacions  amoroses passen per
un període molt actiu i excitant . Respecte  a
la teva salut , alguna cosa està canviant en
el teu interior.

Aquari
20/1 al 18/2

Amb Venus transitant per la teva casa set pots
viure experiències sentimentals, que et deixin
petjada. Respecte a la teva salut, tracta d'estar
una mica més en contacte amb tu mateixa.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor , avui trauràs a relluir
el teu costat més protector i generós. Seria
recomanable que et decantessis per estal-
viar energia durant  aquest dies.

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.

Albiol Palles, Francesc       Bruch, 21  (Deltebre) 977489750

Gonzalo Alfredo Rodrigo Sujar de la Creu, 32 (Paüls) 977492213 / 679806323

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

Verges Benet, Rosa M. Verges Pauli, 32  (Tortosa) 977440715  

Pilar Delgado , Jordi Delgado        Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 680904459

Xavier Ferre - Lluis Ferre Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

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

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

Mestre Bellaubi, M. José          Mig, 17 (La Sénia)  676827077

(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

23º 13°SOLNUVOLOSITAT VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
cel serè en conjunt. Tot i així, fins a mig matí hi haurà inter-
vals de núvols baixos al litoral central i sud. A més, a partir
de la tarda arribaran alguns núvols alts i prims al quadrant
nord-est que deixaran el cel poc ennuvolat. 

Precipitacions: 
No se n'esperen. 

Temperatures: 
les mínimes seran lleugerament més baixes, mentre que les
màximes es mantindran sense canvis. 

Visibilitat: 
serà entre bona i excel·lent, tot i que de matinada serà
regular al litoral central i sud, així com a punts del nord de
la depressió Central per la presència de bancs de boires i
boirines. 

Vent: 
serà de component nord entre fluix i moderat al Pirineu i al
litoral nord, amb tramuntana entre moderada i forta al nord
de l'Empordà. A la resta del litoral bufarà fluix amb cops
moderats en general, de component nord fins a mig matí i
de component oest la resta del dia. A la resta del país serà
fluix i de direcció variable fins mig matí i a la nit, i de com-
ponent oest fluix amb cops moderats la resta del dia. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
tramuntana entre moderada i forta al nord del cap de Creus.
Entre el Cap de Creus i el Cap de Begur, la tramuntana serà
moderada amb cops forts, mentre al sud del sector hi haurà
gregal entre fluix i moderat, amb estones de vent fluix i
variable durant les hores centrals del dia.
Forta maror al nord del cap de Creus, entre maror i forta
maror al nord del cap de Begur i maror a la resta de la zona.
Mar de fons del nord-est a tots els sectors. 

Costa Central:
vent de terral fluix fins a les primeres hores del matí i a la
nit. La resta del dia el vent serà de component sud i oest
fluix amb cops moderats.
Maror al nord del sector, i de maror a marejol a la resta.
Mar de fons del nord-est arreu. 

Costa Daurada:
vent de component nord i oest fluix amb cops moderats.
Marejol i mar de fons del nord-est.

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�

PROFESOR MOLA
No hay problema sin solu-
ción. Especialista para
recuperar la pareja perdida,
amor duradero con impor-
táncia sexual. Resultado
garantizado de 4 dias.
Nº de Tel. 637 26 3 89

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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L'Enquesta d'usos lingüís-
tics de la població 2008
manifesta que en concret
les  Terres de l'Ebre és el
territori amb el percentat-
ge més alt de persones
que tenen el català com a
llengua habitual. Ho dub-
tava algú? Bromes a part
sempre és una satisfacció
per a un mateix, alhora
que un recolzament, ado-
nar-te'n que no estàs sól,
amb això vinc a referir-me
que aquestes dades ens
fan veure que no estem
sols, en concret al nostre
territori, en el moment de
treballar per mantindre la

nostra llengua i salvaguar-
dar-la. De fet fins que no
llegeixes notícies d'aques-
tes no reflexiones sobre
la certesa del que es diu i
com una realitat pot estar
tan unida a les nostres
persones. Però aquesta
enquesta és una arma de
doble fil, perquè de fet no
hauríem de dubtar en cap
moment que el català és
la nostra llengua, perquè
som catalans. I aquí és
quan la caixa dels dubtes
i preguntes s'obre: així
una llengua necessària-
ment llegítima comença a
ser qüestionada i jo em
pregunto per què? Però
crec que abans de qües-
tionar-nos la llengua hi ha
un altre fet que s'ha de
qüestionar: ens sentim
catalans?. Si la resposta
és sí automàticament,
sense ser bruixa sabré la
resposta que em donaria
si us pregunteu quina és
la vostra llengua. El pro-
blema, crec jo humilment,
radica en la identitat. I en
aquest cas, l'enquesta
m'interessa perquè, com
a ciutadana de carrer,
penso que els tècnics
encarregats de fer l'en-
questa han agafat una
mostra que representa la
societat actual a l’hora de

fer l'estudi o l'enquesta, i
m'ompli de joia i espe-
rança creure que part
dels enquestats han estat
persones immigrades
d'altres races, creences o
països, anem cap a un
món globalitzat, cert però
les identitats no s'han de
perdre perque al cap i a la
fí els nostres orígens les
nostres arrels són el que
ens donen aquell caràcter
que fa de les Terres de
l'Ebre i de Catalunya en
general un territori amb
una personalitat molt mar-
cada, amb coses bones i
coses dolentes com a

tots els llocs, però dife-
rents, originals i això no
és pas dolent. 
Altres dades interessants
de l'enquesta són que a
les Terres de l'Ebre i
també al conjunt de
Catalunya el procés de
transmissió lingüística
intergeneracional és favo-
rable al català: l'ús del
català amb el fill més
gran (70,4%) és més alt
que amb el pare (66,1%)
o la mare (66%). Aquesta
dada, també ens ha de
portar a la reflexió, en
aquest cas constructiva,
ja que una de les tasques

com a catalans i ebrencs
és la transmisió en aquest
cas oral, de la nostra llen-
gua, un regal que ens van
fer els nostres avantpas-
sats i que ara tenim el
deure de trasmetre’l als
més joves i m'entristeix
una de les últimes dades
que parla que pel que fa a
Catalunya en conjunt la
majoria de població
coneix el català i el cas-
tellà, tot i que el coneixe-
ment del castellà és supe-
rior al del català especial-
ment en l'habilitat de par-
lar i escriure. 
Aquí és quan la meva

reflexió es torna un xic
romàntica, i m'entristeix
l'ànima pensar que hi ha
algú amb les seves raons,
que compartiré o no, però
que les té, que no estima
el català com l'estimo jo.
En definitiva i sent una
mica més realista, aques-
ta última dada és el reflex
d'una realitat social i
econòmica que la trobem
en molts altres llocs no
solament a Catalunya i
que ve a demostrar-nos
que aquí baix en aquests
moments i amb la llengua
com a indicador, sóm
més autèntics.

Les Terres de l’Ebre ensenyen la llengua

Hi ha notícies que arriben
amb missatges que en-
grandeixen l’èsser humà,
i el fet que les Terres de
l’Ebre hagi resultat el te-
rritori amb el percentatge
més elevat de persones
que tenen el català com a
llengua habitual m’ha fet
una grandíssima al·legria,
tot i que hauria de ser un
fet totalment normal.

Una enquesta lingüística posa de manifest la importància del català al nostre territori ebrenc

DIANA MAR

Treu la llengua.
Cedida

“Una llengua sigui la que sigui només es parla

per dos motius, perquè és la de la terra on has

nascut o per necessitat. Així que no entenc com

no es parla més”.

Per què si o per què no del català?

LA LLENGUA VEHICLE DE TRANSMISSIÓ DE CULTURA

OFERTAESPECIALCAP DE SETMANA


