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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Tortosa obrirà en sis mesos
un nou accés a la ciutat que
generarà un nou espai
comercial i llocs de treball.

P4

La Ràpita acull la setena
edició de la Diada
Gastronòmica del llagostí.

P5

L’última

Confirmada la presència de la
Cambra de Comerç de Tortosa
a la primera reunió de la
Comissió de Seguiment,
que tindrà lloc a Barcelona el
proper dimecres.

P24

Esports

Júlia Ventura (CP l’Aldea)
s’estrena avui al mundial.

P17

El comitè d'empresa de LEAR espera que la Comissió de Seguiment per a les Terres de l'Ebre que el Govern s'ha compromès a crear perme-
ti captar noves empreses que reindustrialitzin el territori i ofereixin ocupació. Mentrestant aquesta setmana sortia als mitjans de comunicació
que la foneria extremenya Alfonso Gallardo ha aturat, de moment, el projecte per instal-lar-se al polígon Catalunya Sud, als termes de Tortosa
i l'Aldea. Aquest "stand-by" s'acusa a l'actual context de crisi econòmica. L'anunci, però, no és més que un nou gerro d'aigua freda per les
Terres de l'Ebre on el degoteig d'empreses afectades per expedients de regulació continua creixent, com el de tancament de la planta de LEAR

a Roquetes que deixarà al carrer 518 persones, que dimecres van manifestar-se al Parlament (imatge de la foto) o Acristallats Guardiola, que
tanca portes en poc més d'un mes.                                    P3

Propostes positives,
però insuficients

Diumenge, a les 17 hores, l’Amposta rebrà a la Rapitenca en el gran derbi del
futbol ebrenc. Els dos equips del nostre territori de la Tercera divisió s’enfronten
en un partit que ha de tornar a ser una festa. Ja hi ha entrades a la venda i s’es-
pera un gran ambient al municipal de la capital del Montsià. L’Amposta, que fa
set jornades que no perd, és desé mentre que la Rapitenca, que en fa quatre
que no guanya, és dotzena. MÉS EBRE va reunir els dos tècnics, Franc Artiga i
Jordi Fabregat, que torna a Amposta, però ara a la banqueta rival.  

Amposta-Rapitenca, el derbi
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L’opinió del diari queda reflecti-
da exclusivament a través de

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

els fa seus necessàriament.

5.000 exemplars 

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

www.mesebre.cat

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

Fa uns dies me va fer molta gràcia
llegir que els Mossos d'Esquadra han
decidit fer vaga encoberta per reivin-
dicar la seva situació laboral. 
Què vol dir això? Hi haurà menys con-
trols d'alcoholèmia...? 
Bromes a part, aquests senyors hau-
rien de saber que a hores d'ara es
poden considerar uns privilegiats,
que per exemple a les nostres terres
ebrenques hi ha més de 500 treballa-
dors que s'han quedat d'un dia per a
l'altre sense feina després de quinze
i trenta anys treballant per a la LEAR
(antiga MAI).
Això si que és per fer vaga i el que
faci falta. I ja per acabar d'indignar-
te que surti un superior, com és el
secretari general d'Interior, Joan
Boada, assegurant que no és cert.

Senyor Boada, no es posi nerviós
que de merders n'hi ha atot arreu i
els mossos no són menys, per molt
que hagin volgut vendre la imatge de
que es tracta de super-homes que
amb una sola mirada saben si portes
el seguro del cotxe caducat. 
La vaga dels mossos només ve a
refermar una situació que no s'a-
guanta per cap lloc, que això cada
cop va pitjor i com no es pose solu-
ció la pròxima manifestació l'organit-
zarà l'associació de verges desespe-
rades, perquè per suposat aquestes
també estan en crisi!

Joan Pere
Xerta.

Estic corrent, una activitat física que
practico sovint, amb relativa freqüèn-
cia. El cor em batega amb força a
mesura que transcorren els quilòme-
tres. Més tard, em manca l'aire, tinc la
boca seca i la fatiga comença a passar-
me factura, però la meva voluntat és
ferma. No em puc aturar. M'enfronto a
la solitud del corredor de fons i no vull
rendir-me. Malgrat els músculs adolo-
rits de les cames, he d'acabar la cursa.
Vinga, som-hi! Cal seguir endavant.
Moure els peus, gambada rere gamba-
da. L'asfalt, singladura infinita, desfila
sota les sabatilles. Un metre, un altre i
un altre... Quin patiment! L'esgotament
resulta evident, però la motivació és
molt poderosa. Com suporten els atle-
tes aquest turment? D'on brolla la mis-

teriosa energia que els impulsa a devo-
rar quilòmetres fins l'extenuació? De
fet, les proves de llarga distància
actuen metafòricament de forma simi-
lar als entrebancs de la vida, que cal
afrontar amb valor. Tot corredor
emprèn una cursa com si fos una lluita
contra els tràngols que el destí ens té
reservats. Per la meva banda, jo només
desitjo arribar al final, perquè cada cop
que trepitjo la línia de meta, sento una
gran joia que m'omple de satisfacció i
mentre pugui aconseguir-ho, mantindré
encesa la flama de l'esperança de sen-
tir-me viu.

Ramon Gonzalez.

La Ràpita. 

Els Mossos també acusen la crisi

Cartes dels lectors

Cartes dels lectors

El futbol provincial té molta
història. Les primeres competi-
cions comencen l’any 1.917 i
43 equips van participar en
campionats fins que abans de
la guerra van quedar-ne només
a Valls (Vallenc, Valls, Tortosa
(Ateneu Tortosí, Iberia, P.
Cervantes Dertusa), a Reus
(Helvetia Nacional) i a
Tarragona (Tarraco, Tarragona).
Les competicions no comen-
cen a desenvolupar-se d’una
forma continua fins després de
la guerra, al 1941, tamporada
en què Reus i Nàstic van com-
petir en una Primera regional
amb els principals equips de
Catalunya. El Rapitense està en
aquesta Primera regional, grup
B. Reialment, però, és a la tem-
porada 67/68 quan s’inicia la
primera transformació de futbol
de Tarragona. Aquest any,
només hi havien 20 equips en
competicions organitzades per
la federació. Nàstic, Tortosa i
Reus, a Tercera; a Primera
regional: la Cava, Reddis i
Torreforta i una Segona  amb
Rapitense, Alcanar, Amposta,
Montblanc, Vendrell, Tarraco,
Cambrils, Pobla Mafumet,
Morell, la Sénia, Móra d’Ebre,
Jesús i Maria, Torredembarra i
Flix.
No hi havia cap grup exclussiu
de la provincia i la darrera cate-
groia era la segona regional.
El futbol català tenia tants
equips com gairebé ara el fut-
bol de la provincia. Una tercera
divisió de 20 equips, una
Primera regional de dos grups,
una Segona de 7 i 350 equips
d’aficionats dividits en 37 grups
que solament competienc
durant mesos puntuals. Es a la

temporada 72/73 quan naix
per primer cop un grup exclus-
sivament de la provincia. En
aquell moment, a la Segona
regional, hi ha equips que avui
estan en categories més altes
com la Pobla de Mafumet,
Cambrils o Roquetense.
Un any més tard, naix la tercera
regional amb tres grups i amb
ella el futbol de la provincia es
va transformant. No obstant,
quan dóna el gran canvi és a la
campanya 84/85 que és quan
la Primera regional, que des de
la década dels 40 havia estat
formada per equips de
Barcelona, Lleida i Tarragona,
per tenir la Federació encara
pocs clubs, sorgeix la Primera
regional exclussiva de
Tarragona. Era un grup amb
gran potencial perquè solament
Reus, Nàstic, Tortosa, Amposta
i Cambrils militaven en catego-
ries superiors. I les distàncies
de Tercera divisió a Primera
regional eren de menor nivell
que ara perquè no hi havia la
Primera catalana.
En la temporada del gran canvi
i el naixement de la Primera
regional, amb equips de la pro-
vincia. La Segona passa a ser
de dos grups provincials, quan
anys abans els equips de la
Segona es barrejaven amb
altres de Barcelona. 
I la Tercera regional des de la
campanya 81/82 va passar a
tenir cinc grups. 
En la década dels noranta van
seguir els canvis i la Segona
regional des de la 91/92 va
passar a ser de tres grups. 

Joaquin Celma.
Madrid.

Breu història del 
futbol provincial (1)

Opinió

El CF Catalònia i el RCE
Espanyol ja han fet oficial el
conveni a través del qual a
Jesús hi haurà una escola
del club PERICO.
Per aquest motiu, es comu-
nica que hi haurà obert un
període d’inscripció per als
joves jugadors en catego-
ries prebenjamí i benjamí.

Del passat 30 d’octubre fins
el 15 de novembre, els inte-
ressats poden apuntar-s’hi.
Podran fer-ho passant per
les oficines del club (a la
Santa Creu), en dimarts i
dijous, per la tarde.

Junta Directiva 
del CF Catalònia.

Nota informativa del 
CF Jesús Catalònia

Escola RCE Espanyol

Ara tothom s'apunta al carro de «Salvar les Terres de
l'Ebre». Reunions amb el president Montilla, promeses de
inversions milionàries , l'agricultura que ha de salvar la crisi
ebrenca, etc. Però la verdadera realitat és que el territori
està tocat, i ja no tan sols pel tema de LEAR, sinó per mol-
tes altres males notícies que poc a poc van apareixent. La

darrera ha estat
el cas de la fone-
ria Gallardo, que
si bé és cert que
fa molt temps
que estan les
negoc i ac i ons
obertes per acon-
seguir que vingui
al territori, però
sense haver res
signat, les nego-
ciacions sembla-

va que anaven per bon camí, i ara, de sobte, les coses ja
no estan tan clares. També es va parlar d'un altra possible
implantació de Dow Chemical i que ha seguit el mateix
destí que Gallardo: mentrestant duri la crisi, projecte parat.
I en l'apartat dels tancaments d'empreses implantades al
territori, ens trobem amb Acristallats Guardiola o
Recuprod a Flix, per ara. Però amb tota seguretat els dra-

mes més importants del teixit empresarial ebrenc no són
les notícies que apareixen a les portades dels mitjans de
comunicació sinó les situacions quotidianes del dia a dia.
Aquelles empreses que sense ser tant grans, necessiten
de finançament per mantenir l'empresa oberta o per tirar
endavant nous projectes, i per molt que ara es digui que
s'invertirà en el creixement de l'economia del territori,
aquestes empreses difícilment veuran «un duro». Sense
anar més lluny, avui es podria parlar de moltes empreses
de tamany mitjà interessades en tirar endavant projectes
nous al territori i que estan pendents, des de fa molt de
temps, de finançament públic mitjançant l'Institut Català de
Finances ICF, i en tots els casos el resultat és negatiu per
una excusa o per un altra. I dels bancs, millor ni parlar-ne.
Quan alguna empresa té la sort de que li concedeixin el
finançament, el preu a pagar (mai tan ben dit) és del tot
abusiu. La contra la trobem en l'esforç que s'està fent,
aquesta vegada si, des de l'administració, al ser les Terres
de l'Ebre l'únic territori de Catalunya on les inversions pre-
vistes per al 2.010 han experimentat un augment respec-
te a les de l'any anterior, quan a la resta de territoris han
disminuït. Pel que sembla la reunió amb Montilla no va anar
del tot malament, tota vegada que el proper dimecres ja
s'ha organitzat la primera reunió del Comitè de Seguiment
a Barcelona. Per ara, la bona voluntat està al damunt de
la taula, veurem els resultats.

El proper dimecres el conseller Huguet,
amb uns quants secretaris generals 
d'altres conselleries, es reunirà amb el
Comitè de Seguiment nascut de la 
trobada del president Montilla i els
agents socioeconòmics del territori, per
tal de dinamitzar l'economia de les
Terres de l'Ebre.

Editorial

Bona voluntat
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Paradoxalment, aquesta
mateixa setmana la parti-
da pressupostària que
s'endú  l'Ebre, que és de
226MEUR, era valorada
pel Delegat del Govern,
Lluís Salvadó, d'una mane-
ra molt positiva, «si bé la
situació econòmica global
ha comportat una disminu-
ció del 9% en el pressu-
post d'inversió al conjunt
del país, a les Terres de
l’Ebre aquesta inversió no
nomès no minva, sino que
creix»,  valorava Salvadó.
Un esforç inversori rebut
amb els braços oberts
davant la crítica situació
que està vivint el nostre
territori. Repassem els
aconteixements ocorre-
guts aquesta última set-
mana. Dimecres passat,
mig miler de treballadors
de LEAR Roquetes es con-
centraven davant del
Parlament de Catalunya

per demanar als polítics
un esforç per evitar el tan-
cament de la fàbrica, que,
recordem, implicaria l'aco-
miadament de 518 treba-
lladors de les Terres de
l'Ebre; ACRISTALLATS

GUARDIOLA anunciava també
que el proper 15 de
desembre tanca portes;
l’empresa RECUPROD, a Flix,
cessa l’activitat i deixa 23
treballadors a l’atur... Una
situació preocupant, però
que, en aparença, va camí
de millora. Dilluns, el presi-
dent de la Generalitat,
José Montilla, mantenia

una reunió amb represen-
tants sindicals, CCOO,
UGT i USOC, més els de
les organitzacions empre-
sarials, PIMEC i FOMENT i
valoraven positivament la
«rapidesa» de reacció del
Govern. Una reunió que ha
de suposar el punt de sor-
tida de diverses negocia-
cions per arribar a un
acord estratègic que sigui
positiu per a les nostres
comarques. Plans sobre la
taula se n’han posat, i no
pocs; l’execució el 2010 i
el 2011 d’ un conjunt d'o-
bres públiques per valor

de 100 milions. Obres ja
previstes, però que el
Govern decidia «accele-
rar» per fer front a la
desindustrialització. A més
d'aquestes inversions, el
Govern destinarà 8,2
milions a programes de
formació i reciclatge pro-
fessional; es garanteix en
els Pressupostos del
2010 una inversió de
629,5 euros per cada
habitant de les Terres de
l'Ebre, un 30% més que
l'exercici del 2009. «Amb
aquesta inversió es
demostra que el Govern

de la Generalitat  està tre-
ballant de manera molt
efectiva per les Terres de
l'Ebre; els 20 milions d’eu-
ros totals per la inversió
industrial, i, a més a més,
les facilitats que es pre-
sentaran a les empreses
perque s’implantin aquí, no
tardaran en donar els seus
fruits», afegia Salvadó.
Uns fruits que, llegint les
últimes noticies que ens
porta la premsa, és fàcil
de pensar que es puguin
fer massa d’esperar. 

«Gallardo paralit-
za el milionari projecte de
la foneria al Baix Ebre»,
notícia que sortia a la llum
aquesta setmana. 600
milions d’euros que, de
moment, «s’estanquen» i
no s’inverteixen a l’Ebre.
La crisi econòmica no ha
passat de llarg per aques-
ta empresa d’
Extremadura; així que, els
gairebé 800 llocs de tre-
ball que hauria creat la
foneria i l’ajuda per pal.liar
el degoteig constant de
tancament d’empreses a
l’Ebre, es queda en «stand
by». Així ho ha definit el
delegat a l’Ebre, Lluís
Salvadó, el qual afirma
que aquesta noticia no l’ha
agafat per sorpresa, i ha
assegurat que, «la situació
entra dins la lògica, i que
la inversió no està morta,
sinò a la espera d’una
recuperació econòmica».
No ens queda altra,
doncs, que esperar, i con-

fiar en la rapidesa d’
aquesta recuperació
econòmica. «Sempre s’ha
parlat de la foneria
Gallardo com una possible
realitat més enllà del
2012. Continuarem treba-
llant per tenir els deures
fets, i preparant el polígon
Catalunya Sud per
Gallardo o per qualsevol
altra gran empresa que
vulgui venir». Podríem dir
que estem parlant d’un pei-
xet que es mossega la
cua; si d’aquí al 2.012 la
situació millora, com així
s’espera, aquesta i d’al-
tres empreses tornaran a
apostar pel Catalunya Sud
i les Terres de l’Ebre.
Mentrestant també, espe-
rant aquest «resurgiment
industrial» l’aposta per
altres sectors és molt
substanciosa. Dins dels
pressupostos per al 2010
cal destacar l’ esforç
inversori que es du a
terme en educació, les
partides per nous col·legis
(20MÛ) i per salut amb la
incorporació del nou hos-
pital regional de les Terres
de l'Ebre (33MÛ). 
Cal també fer una menció
a l'aposta de les quantio-
ses partides per polígons
industrials (11MÛ), amb
diferents actuacions en
matèria de telecomunica-
cions (2MÛ) o bé, en fer
arribar la xarxa troncal
òptica fins Tortosa, i en
concret al Campus
Universitari de l'Ebre.

Més inversió, més desinversió

La setmana passada el
conseller Castells pre-
sentava els pressupos-
tos per al 2010, uns
pressupostos, en apa-
rença, restrictius i defi-
citaris, propis d’una eta-
pa de greu crisi
econòmica i de lenta re-
cuperació.

226 MEUR és la partida econòmica que s’endú l’Ebre dins els Pressupostos del 2010

Xifres positives però acompanyades de la noticia de projectes importants paralitzats al territori

TERE GONZÀLEZ

Treballadors de LEAR, a Barcelona, dimecres passat.
Cedida

diari ebrediari
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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Es tracta d'una de les
actuacions més impo tants
que s'ha fet a Tortosa
quant al foment de l'activi-
tat econòmica a la nostra
ciutat. La superfície total
d'actuació és de 153.845
m2, mentre que l'edificable
és de 103.845 m2. Les
obres, que gestiona l'em-

presa urbanística municipal
GUMTSA, tenen un pressu-
post de 7,1 milions d'euros
i les executa una Unió
Temporal d'Empreses.
L'alcalde, Ferran Bel, i la
regidora d'Urbanisme,
Meritxell Roigé, feien dime-
cres una visita d'obres a la
zona per explicar els
detalls de l'actuació. L'obra
inclou la connexió de les 3
rotondes amb vials que
enllacen l'autovia i el pas-
seig del canal. Aquest últim
també s'urbanitza i passa a
ser un carrer amb una
calçada de 8,50 metres,
dos carrils, zona d'aparca-
ment, voreres, carril bici i
zona verda amb un total de
20 m d'amplada i una longi-
tud de 1.130m. Aquest
passeig es convertirà en un
nou accés a la ciutat de
Tortosa, que connectarà
l'autovia de Tortosa-l'Aldea
amb el carrer Ronda Docs i

amb l'eixample, una vega-
da alliberats i urbanitzats
els terrenys actualment
ocupats per les vies en
desús de RENFE. L'actuació
resultant de la urbanització
comporta una nova àrea

d'indústria aparador que
generarà nous espais
comercials i de serveis,
destinats a afavorir la
implantació de noves
empreses a Tortosa. En
total es generen 28

parcel·les. Tota la superfí-
cie d'actuació incorpora la
instal·lació d'enllumenat i
serveis de clavegueram,
aigua, telecomunicacions,
etc. Ferran Bel ha explicat
que, des que va assumir
l'alcaldia, «la nostra obses-
sió ha estat des del principi
generar espai per aconse-
guir noves implantacions
empresarials a Tortosa», i
ha recordat que «això està
avui a l'abast perquè vam
començar la feina fa dos
anys». L'alcalde, que ha
incidit en què «volem
reforçar el paper de
Tortosa com a element de
dinamització del territori»,
ha fet notar que l'arribada
de MCDONALD'S en aquesta
zona va generar 40 nous
llocs de treball i ha avançat
que l'Ajuntament està nego-
ciant amb altres empreses
per implantar-s'hi i crear
noves places de treball. 

Noves empreses comercials i de serveis als
portals de Ciutat Nord i Centre de Tortosa

Les obres d’urbanitza-
ció dels plans parcials
Portals de Ciutat Notd
i Centre, situats entre
l’autovia de Tortosa a
l’Aldea i el canal de la
Dreta de l’Ebre, ava-
cen a bon ritme i po-
drien estar finalitza-
des el proper mes de
maig.

Les obres d’urbanització, de més de 150.000 m2, finalitzaran la primavera vinent

REDACCIÓ

Hi ha encara parcel.les lliures i l’indret és molt atractiu.
Cedida

El conseller de Cultura,
Joan Manuel Tresserras,
va presidir el passat dis-
sabte, 7 de novembre,

l'acte d'inauguració de la
Biblioteca  Pública Trinitari
Fabregat d’Alcanar.
Tresserras va definir ell
nou espai com «un lloc
extremadament agrada-
ble» que ofereix un ampli
ventall de possibilitats cul-
turals. La nova biblioteca,

reformada i ampliada,
substitueix la que hi havia
fins ara que va ser cons-
truida l'any 1995. El nou
equipament és obra de
l'arquitecte Joan Comí,
disposa de 1200 m2 dis-
tribuïts en tres plantes,
amb accés a la Plaça de la

Mestra Gual, una zona
enjardinada que permet
fer activitats a l'aire lliure.
A la planta baixa de l'edifi-
ci hi ha l'àrea d'acollida i
promoció, el taulell d'infor-

mació i préstec, el punt
d'informació juvenil, l'àrea
infantil, la zona de diaris i
revistes, ordinadors amb
accés a Internet i el
magatzem. 

Tresserras inaugura la nova
Biblioteca d’Alcanar 

El nou edifici ha suposat una inversió de 300.827 euros

REDACCIÓ

La consulta per conèixer
el suport dels veïns i veï-
nes de Campredó a la
constitució del poble en
Entitat Municipal
Descentralitzada (EMD),
el passat diumenge, es
va saldar majoritàriament
pel Sí amb un 90,05 per
cent dels sufragis. El No
recollia un 5,89 % dels
vots, mentre que votaven
en blanc un 3,13 % i un
0,94% es declaraven
nuls. La participació es
va situar en el 54 %, sent
583 les persones que
acudien a votar d'un cens
de 1.004. 

489 paperetes
amb 

el «Sí»

La   subàrea de preven-
ció comunitària de la
regidoria de Salut i
Serveis Socials de
l'Ajuntament d'Amposta
posarà en marxa aquest
cap de setmana;  la cam-
panya de sensibilització
@LKOL @L KAP NO K@P. 
La policia local realitzarà
controls preventius d'al-
coholèmia, i aprofitarà
l'ocasió per informar i
sensibilitzar a tots
aquells joves de les pos-
sibles repercussions que
se'n deriven del consum
d'alcohol quan conduïm. 
Es facilitarà de manera
gratuïta alcoholímetres
de caire preventiu.

Per una
responsabilitat
de conducció
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També hi haurà tallers
infantils de cuina i l'actua-
ció d'un grup d'animació de
la Festa Medieval de
Montblanc. I és que la
Regidoria de Turisme va
impulsar, l'any passat, un
projecte d'intercanvi gas-
tronòmic amb altres territo-

ris que es va materialitzar
en l'anterior diada del lla-
gostí amb la comarca del
Matarranya i que va tenir
continuitat el passat mes
de juny, en la diada Tast de
Mar, amb Valls. “La idea és
que puguem promocionar
els nostres productes a tra-
vés d'intercanvis recíprocs
que enforteixin les rela-
cions entre diferents zones
properes”, explicava la
regidora de Turisme,  Rosa
Anglés. Hi participaran en
la setena Diada del llagostí
tres restaurants de
Montblanc, que acompan-
yaran als 12 restaurants de
Sant Carles de la Ràpita i
que donaran a degustar
diferents receptes. Dels
tradicionals llagostins a la
marinera als restauradors
que aposten per les espe-
cialitats de la casa, però
també hi haurà llagostins
en forma de broqueta, en
lassanya, en pizza, en
pasta, en crema, en salte-
jat o amb emulsions i
sabors diferents. Fent cos-

tat al sector gastronòmic
rapitenc, estaran els pro-
ductors agroalimentaris de
les Terres de l'Ebre, com
Arròs Montsià, Olis ST
Montsià o vins de la DO
Terra Alta, entre d'altres,
perquè veuen en les diades
gastronòmiques de la
Ràpita una plataforma per

a la promoció dels seus
productes. “Els productors
ens dediquem a produir
però no tenim prou capaci-
tat per donar a conèixer els
nostres productes», desta-
cava el vice-president de la
Càmara Arrossera del
Montsià, Ginés Gómez.
Enguany, el preu del tiquet

de degustació serà de 6
euros per cada ració amb
consumició inclosa.
Tanmateix, entre el 21 i el
26 de novembre, el llagos-
tí estarà present als menús
dels restaurants partici-
pants en la diada per tal
d'allargar la promoció d'a-
quest producte.

Setena Diada del llagostí

El pavelló firal de Sant
Carles de la Ràpita
acollirà el proper 21
de novembre la cele-
bració de la setena
Diada del llagostí. La
diada serà inaugurada
pel director del Fòrum
Gastronòmic de Giro-
na, Pep Palau, i ame-
nitzada per grup de te-
atre Xip-Xap amb
«Històries de Pagesos i
Mariners».

Sant Carles de la Ràpita repartirà 450 quilos d’ aquest producte en aquesta propera cita gastronòmica

REDACCIÖ

La presentació es va fer al restaurant «Casa Albert» de Sant Carles de la Ràpita.
CEDIDA

Deltebre acull la 14a edi-
ció del concurs-exposi-
ció ornitològic de les
Terres de l'Ebre en el
que  es premien les cate-
gories de color, postura i
híbrids. 
Fins al dissabte restarà
oberta l'exposició al
públic al Centre Cívic on
tots els afeccionats al
món ornitològic poden
contemplar els més de
1.000 exemplars de 150
varietats diferents   amb
la participació de cria-
dors de Catalunya,
Valencia i Aragó però
també de Galicia, Madrid
i Andalusia. 

Exposició
ornitològica a

Deltebre

El Departament
d'Educació ha destinat 6'6
milions d'euros per cobrir
els serveis de transport i
mejador escolars que ges-
tionen els consells comar-
cals de les Terres de
l'Ebre. Educació ha apor-
tat ajuts a un total de
85.000 alumnes, és a dir,
30.000 alumnes més que
l'any passat, per tal de
fomentar l'equitat i la cohe-
sió social, atenent les
demandes de cada consell
comarcal. Els serveis de
menjador als centres
públics i el transport esco-
lar gratuït a l'alumnat d'e-
ducació obligatòria són
prestacions comple-
mentàries.

Important
inversió en

l’àmbit educatiu

Unes dues-centes perso-
nes van participrt durant
tot el matí de dimarts a la
XIII Jornada Monogràfica

de l'Habitatge a Montbrió
del Camp. Entre els assis-
tents hi havia promotors,
agents de la propietat
immobiliària (API), cons-
tructors,  advocats i repre-
sentants de les principals
entitats financeres, entre
altres. 

Aquesta 13a edició ha
compat amb una molt
bona acollida i reafirma de
nou aquesta jornada com
un fòrum de debat de
referència sobre el sector
immobiliari al nostre terri-
tori. La trobada ha
estat organitzada un cop

més per l'Agrupació
Provincial de Promotors i
Constructors d'Edificis de
Tarragona (APPCE), el

Col·legi Oficial API, conjun-
tament amb la Fundació de
Promotors Immobiliaris de
Tarragona.

El Col.legi API organitza la
Jornada sobre l’Habitatge

Uns 200 professionals es van donar cita per debatre el futur immobiliari

REDACCIÓ
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El president del Consell
Comarcal de la Terra Alta,
Àngel Ferràs, ha explicat
que «no hi ha dubte que
els quatre consells comar-
cals podem treballar con-
juntament en molts temes
que ens són comuns, i

tots som plenament cons-
cients que la nostra finali-
tat última és el ple desen-
volupament social i econò-
mic de les Terres de
l'Ebre». Per la seva part, el
president del Consell
Comarcal de la Ribera

d'Ebre, Bernat Pellisa, ha
manifestat que «el nostre
territori necessita aquest
esforç de consens per
millorar la qualitat de la
gestió de les diferents
administracions». A l h o r a
el president del Consell

Comarcal del Montsià,
Joan Castor Gonell, ha
destacat que «és inútil
continuar fent cadascú la
guerra pel seu compte,
coincidim en moltes pro-
blemàtiques i objectius.
Els Consells Comarcals

hem de tenir més visió
territorial i hem de treba-
llar plegats pels grans
objectius de les Terres de
l'Ebre. Junts, serem més
forts». I el president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Dani Andreu, ha afe-
git que «és la primera
vegada que els quatre
consells comarcals de
l'Ebre acorden treballar
junts propostes i temes
comuns, amb voluntat de
diàleg i consens per arri-
bar a acords interessants
pel conjunt de les nostres
comarques». 
Durant la primera d'aques-
tes reunions, han acordat,
entre altres temes, donar
suport a una moció que
inclou el manifest «Volem
indústria... Volem treball.
No als tancaments»,
redactat pels sindicats
CCOO, UGT, USOC amb
motiu de la manifestació
celebrada a Tortosa el
passat 31 d’octubre.

Els presidents dels quatre Consells
Comarcals ebrencs units pel territori

Els presidents dels qua-
tre consells comarcals
de les Terres de l’Ebre,
el de la Terra Alta, Àngel
Ferràs; el de la Ribera
d’Ebre, Bernat Pellisa; el
del Montsià, Joan Castor
Gonell; i el del Baix Ebre,
Dani Andreu, han acor-
dat treballar conjunta-
ment temes relacionats
amb les quatre comar-
ques.

Aquests es reuniran, inicialment, la darrera setmana de cada mes

REDACCIÓ

Imatge dels quatre presidents reunits.
Cedida

El retorn a l'activitat agrà-
ria i ramadera podria con-
vertir-se en una sortida via-
ble a la crisi econòmica i la
manca de sortides labo-
rals a les Terres de l'Ebre.
Tot i que sectors com l'oli,
el vi o la fruita dolça pas-
sen per «un any compli-
cat», les expectatives futu-
res del sector agrari són
«bones». Les importants
caigudes de preu no són
exclusives d'aquests tres
sectors sinó que també
afecten l'arròs i la produc-
ció d'ametlla. En canvi, els
cítrics, especialment les
taronges, experimenten
un repunt a l'alça.

El camp, una
sortida a la

crisi

CiU s'ha sumat  a les veus
contràries a la revisió del
Pla territorial de les Terres
de l'Ebre que ha proposat
el Govern. Els diputats
Felip Puig, Josep Rull, i
Xavier Pallarès, han exigit
al Govern que «rectifiqui» i
aposti per cercar el «con-
sens» del territori. Per
CiU, el nou Pla és «inter-
vencionista», limita el crei-
xement del territori i el
condueix cap a l'empobri-
ment. Així, els diputats
confien que el Govern faci
marxa enrere i busqui el
canal per recollir i estu-
diar les al·legacions del
territori.

CiU contra el
Pla Territorial

de l’Ebre

Dintre dels actes de cele-
bració del 20è aniversari
de la caiguda del mur de
Berlín, divendres 6 de
novembre va tenir lloc la
inauguració de la restaura-
ció de l'East Side Gallery;

la galeria a l'aire lliure en
què diversos artistes d'a-
rreu del món van plasmar
les seves obres, fa vint
anys, en la porció del mur
que es va deixar dempeus.
L'alcalde de Berlín, Klaus
Wowereit, i el portaveu dels
artistes del mur, Kani Alavi,
van ser els
encarregats d'inaugurar de
la nova galeria, en un acte

que va comptar amb la
presència de tots
els artistes que van partici-
par en aquest projecte
artístic, així com d'un nom-
brós públic assistent.
L'únic artista català, i de
l'Estat espanyol, que té una
obra seva plasmada al mur
és l'il·lustrador roquetenc
Ignasi Blanch.  
Present a l'acte, Blanch va

estar acompanyat per
l'alcalde de Roquetes,
Paco Gas, i la regidora de
Turisme de l'Ajuntament
roquetenc, Maribel

Belmonte, així com d'un
seguit d'amics de les
Terres de l'Ebre que van
voler desplaçar-se fins
a la capital alemanya.

Paco Gas a Berlín
L’alcalde de Roquetes, present en la inauguració de l’East Side Gallery

REDACCIÓ
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La Fundació Lluís Carulla
va emprendre fa dos anys
un ambiciós procés d’am-
pliació del Museu de la
Vida Rural de l’Espluga de
Francolí per tal d’adaptar-
lo al segle XXI que s’ha vist
coronat amb l’acabament
de les obres. El nou cen-
tre, en el qual s’hi ha inver-
tit sis milions d’euros, serà
inaugurat oficialment el
proper dissabte 10 d’octu-
bre al migdia pel conseller
d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural, Joaquím
Llena, i el conseller de
Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Manuel
Tresserras, en una jornada

de portes obertes.
El Museu de la Vida Rural ha
doblat el seu espai exposi-
tiu amb la construcció d’un
nou edifici i la remodelació
de les antigues sales.
Aquest projecte ha estat
dirigit pel reconegut arqui-

tecte Dani Freixes.
Amb l’ampliació, el nou
Museu passa a ocupar
2.900 metres quadrats i
s’estima que superarà les
20.000 visites anuals. El
canvi més radical, però, es
produeix en el discurs. Es

passa de les explicacions
escrites a la preponderàn-
cia dels audiovisuals, les
il·luminacions, els sons i els
sistemes interactius dis-
senyats per fer un recorre-
gut suggerent i emocio-
nant, amb una escenogra-

fia evocadora i fidel, intro-
duint el grafisme i la foto-
grafia com a eina fonamen-
tal. Més enllà d’un conjunt
de peces ordenades, el
Museu pretén que les
peces expliquin una histò-
ria, la història de la ruralia a
Catalunya.
La història del Museu es
remunta a l’any 1988, quan
Lluís Carulla i Canals va
transformar l’antiga casa
pairal de la família Carulla
en el Museu de la Vida Rural
a l’Espluga de Francolí.
Amb aquesta acció de
mecenatge es contribuïa a
recollir, preservar i difondre
un llegat cultural que ajudés
a entendre i valorar el pre-
sent i a millorar el futur.
Durant més de vint anys,
aquest Museu ha rebut més
de mig milió de visitants.
El MVR depèn de la
Fundació Lluís Carulla, que
n’és la seva promotora i
gestora.

El nou Museu de la Vida Rural de
l’Espluga explica la vida de pagès

La Fundació Lluís Caru-
lla ha invertit 6 milions
d’euros.

El Museu utilitza les tècniques audiovisuals i el llenguatge expositiu més modern

REDACCIÓ

Imatge de la inauguració del Museu de la Vida Rural.
MVR

L’any 1988, Lluís Carulla
va transformar l’antiga
casa pairal de la família
Carulla en el Museu de la
Vida Rural (MVR) a
l’Espluga de Francolí.
Durant més de vint anys,
el MVR ha contribuït a
recollir, preservar i difon-
dre un llegat cultural que
ens ajuda a entendre i valo-
rar el present i a millorar el
futur. El MVR depèn de la
Fundació Lluís Carulla, que
n’és la seva promotora
gestora. La Fundació Lluís
Carulla va néixer el 1973 i
treballa per promoure la
llengua, la cultura i els
valors que configuren la
societat catalana, amb la
voluntat d’enfortir el sentit
de pertinença.
El 2006, la Fundació Lluís
Carulla va decidir invertir 6
milions d’euros en renovar
el Museu doblant-ne l’espai
expositiu amb la remodela-
ció de les antigues sales i
la construcció d’un nou
edifici. El Nou Museu esti-
ma que superarà les
20.000 visites anuals.

Història d’un
Museu
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El president de la
Generalitat, José Montilla,
va explicar, aquest dilluns a
la tarda, als agents econò-
mics i socials els compro-
misos del Govern amb les
Terres de l'Ebre i va anun-
ciar la creació d'una comis-
sió per garantir-ne el com-
pliment. A banda del
Govern, la Comissió de
Seguiment del Compromís
amb l'Ebre estarà integrada
pels agents econòmics i
socials i les administra-
cions locals, i vetllarà per la
correcta aplicació dels pro-

jectes i programes pensats
per al desenvolupament
econòmic i social del Baix
Ebre, el Montsià, la Ribera
d'Ebre i la Terra Alta. En la
reunió de treball mantingu-
da al Palau de la Generalitat
amb representants sindi-

cals i de les patronals de
les Terres de l'Ebre -així
com també amb els
màxims representants d'a-
questes organitzacions en
l'àmbit català-, el president
va parlar dels grans eixos
de Compromís amb l'Ebre

per al 2010; que, principal-
ment, passen per avançar
les inversions, accelerar la
creació de sòl industrial,
donar prioritat a les empre-
ses que es vulguin instal·lar
a l'Ebre i invertirà 8,2
milions en programes de

formació.  En aquest sentit,
el 2010 s'endegarà el Pla
de competitivitat del Moble
2009-2010, que aportarà
noves eines i recursos al
clúster de la Sènia. També
s'engegarà un programa de
foment de l'emprenedoria.
«El Govern aplicarà totes
les eines de política indus-
trial que té al seu abast, per
conseguir crear un entorn
productiu per competir en
les millors condicions amb
la resta del territori.
Facilitarem i prioritzarem la
implantació d’empreses d’
aquí, per impulsar econòmi-
cament l’Ebre des de dins»,
ha valorat el Delegat del
Govern a l’Ebre, Lluís
Salvadó. D’altra banda, els
representants sindicals,
CCOO, UGT i USOC, més
els de les organitzacions
empresarials, Pimec i
Foment han valorat positi-
vament la «rapidesa» de
reacció, i han coincidit en
què aquest pas suposa  l'i-
nici d'un camí per obrir
negociacions i arribar a un
acord estratègic que sigui
positiu per a les comarques
afectades per la crisi del
tancament de LEAR.

Iniciatives del Govern per al
Desenvolupament de les Terres de l’Ebre

La cojuntura econòmi-
ca i les darreres notí-
cies industrials fan que
el Govern consideri ne-
cessari reforçar la seva
acció a les Terres de
l’Ebre, potenciant les
actuacions per dinamit-
zar la indústria, les in-
fraestructures i el capi-
tal humà.

Es donarà prioritat als projectes del territori dins el Pla d’Iniciatives de Dinamització

8,2 milions d’euros per al 2010 per a iniciatives d’ ocupació i formació als aturats

TG

El Palau de la Generalitat fou l'escenari de la cimera per parlar de la crisi industrial
Jordi Bedmar

L'Hospital Comarcal
d'Amposta tindrà una nova
unitat sociosanitària amb
45 llits en funcionament a
partir del 2011 que ha de
permetre cobrir la deman-
da d'aquest tipus de pla-
ces a les Terres de l'Ebre
durant els pròxims deu
anys. Aquests se sumaran
als 41 d’ hospitalització ja
existents. «Si complim
això, i d’acord amb la pro-

jecció demogràfica per als
pròxims deu anys, la
demanda estarà coberta»,
així ho ha assegurat el
director dels Serveis
Territorials de Salut a les
Terres de l’Ebre, Ismael
Roldan. 
L'equipament permetrà
cobrir el dèficit de places
de 'mitja estada' a la zona
del Montsià i suposarà una
inversió de 3,3 MEUR i dis-
posarà també d'una àrea
de cures pal·liatives amb
atenció per als familiars.
Ja fa tres setmanes que
les obres es troben en
marxa, desenvolupades

en les dues plantes supe-
riors de l’edifici. D'altra
banda, el consistori
ampostí també preveu
posar en marxa aquest
mateix mes de novembre
les noves instal·lacions del
centre de fisioteràpia i
rehabilitació fora del
mateix hospital. 
L’edifici disposa d’un espai
de 475 metres quadrats al
carrer Amèrica, que per-
metran als pacients seguir
programes de fisioteràpia
i rehabilitació. Un servei
que Salut preveu habilitar
també a Sant Carles de la
Ràpita el 2011.

L’Hospital Comarcal d’Amposta
disposarà de 45 places més

Cobrir aquesta demanda suposarà una inversió de 3,3 milions d’euros

REDACCIÓ

Unes 400 persones,
entre xiquets, adoles-
cents, i pares, s'han
aplegat aquest dimarts
per respondre a la crida
de l'AMPA del CEIP
Marcel·lí Domingo de
Roquetes de fer una
seguda solidària per rei-
vindicar la creació de
llocs de treball a les
Terres de l'Ebre. Amb l'a-
nunci del tancament de
la planta de LEAR a
Roquetes, on molts dels
treballadors tenen fills al
centre, però, sobretot,
pensant en el futur que
els espera als més joves,
l'acte ha consistit amb
una mocadorada sorollo-
sa asseguts al pati de
l'escola i una solta de
globus. L'acte ha comp-
tat amb la participació
també dels joves de l'IES
Roquetes. 
A més, també el CEIP
Sant Roc de Paüls (Baix
Ebre) s'ha sumat a l'acte
reivindicatiu.

Solidaritat dels més

petits amb els

afectats de LEAR

L'EMD de Jesús es dispo-
sa a celebrar, aquest
proper cap de setmana,
els 15 anys de la seva
constitució en Entitat
M u n i c i p a l
Descentralitzada (EMD),
amb un programa d'ac-
tes que inclou tota mena
d'activitats, com jocs per
els més menuts, concert
musical, castell de focs
artificials i una taula
rodona sota el títol «Les
EMDs en la nova Llei de
Governs Locals de
Catalunya», on hi partici-
paran Joan Sanahuja,
alcalde pedani de
Campredó, i Pere
Panisello, president de
l'EMD de Jesús. Així
mateix, es presentarà el
calendari pel proper any
2010, amb fotografíes
dels 15 anys de l'EMD, i
també el nou escut que
s'ha dissenyat per l'EMD
de Jesús.

L’EMD de Jesús
està d’aniversari:
compleix 15 anys 
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El problema de les cases
de davant de la catedral ve
de fa molt de temps, d’una
banda els veïns i propieta-
ris no accepten l’expropia-
ció i per l’altra banda, el

consistori està decidit a
enderrocar les cases per
construïr una plaça que
servirà d’obertura de la
catedral a la façana fluvial
del riu ebre. L’última notí-
cia relacionada amb les
cases de Croera, la desta-
pava els darrers dies el

Diari el Punt. Un immoble
propietat de l’ajuntament
de Tortosa, rellogat a un
grup de nouvinguts que
està en molt mal estat, era
l’origen de situacions incò-
modes per a la resta de
veïns que reclamen que l’a-
juntament que fagi alguna

cosa i aquest no es pro-
nuncia de moment.
Aquesta problemàtica si
fem la vista enrere ve de fa
molt de temps, si recorden
el Més Ebre va engegar la
roda amb l'entrevista al fill
d'un dels perjudicats,
Xavier Rollan. Però va ser
ara fa dos anys que l'ajun-
tament de Tortosa va apro-
var per unanimitat el pro-
jecte d'expropiació dels
edificis compresos entre
els números 7 i 21 del
carrer de Croera, per
entendre'ns, les set cases
que estan ubicades a pocs
metres de la façana de la
catedral de Santa Maria.
Pel que sembla aquests
immobles s'han fet vells en
part i segons les declara-
cions dels propis veïns,
per culpa en part de l'admi-
nistració local que no ha

permès als propietaris
remodelar-los. Els veïns
sempre s'han queixat que
ells volen restaurar les
seves vivendes, però que
l'ajuntament no posa facili-
tats a l'espera de la resso-
lució de les expropiacions.
Com declarava fa uns
mesos el fill  d'un dels
afectats: «Aquí sempre ha
hagut, edificis i el que pro-
posa l'ajuntament tortosí
tampoc em sobta tenint en
conte que ja als anys 60 a
la Voz del Bajo Ebro, ja
apareixien publicats diver-
sos projectes urbanístics
un dels quals era molt
semblant al que és plante-
ja des de fa uns anys cap
aquí». Recenment el con-
sistori tortisí ha començat
de zero el procès d’expro-
piació de les cases de
davant de la Catedral. 

Els veïns de Croera, «assetjats» per l’Ajuntament

Els llogaters del nú-
mero 11 de Croera a
Tortosa, propietat de
l’ajuntament  estan
provocant situacions
incòmodes a la resta
de propietaris de les
cases de davant de la
catedral. 
Així, segons els veins
el consistori tortosí
està «assetjant-los»
en no fer res al res-
pecte, per tal que
acabin acceptant l’ex-
propiació proposada.

«El pis rellogat a un grup de nouvinguts pertany a l’ajuntament de Tortosa»

REDACCIO

Façana de les cases de davant de la Catedral de Tortosa.
Cedida

El municipi de l'Aldea aco-
llirà, aquest proper dissab-
te 14 de novembre, l'acte
de reconeixement als
socis, persones i entitats
que han destacat enguany
en la defensa i desenvolu-
pament de la justícia de
pau. Aquest acte ha estat
organitzat per l'Associació
Catalana en Pro de la
Justícia i comptarà amb la
presència del vicepresi-
dent del Govern, Josep
Lluís Carod Rovira, el
President de l'Associació
Catalana en Pro de la
Justícia Xavier Ten,
l’Alcalde de l'Aldea Dani
Andreu, el Director
General de Recursos de
l'Administració de Justícia
Isidor García, a més dels
membres de l'Associació i
altres personalitats del
món del dret i la justícia.
És important destacar,
que des de l'any 2004,
l'associació aglutina més
del 80 % dels jutges de
pau de Catalunya.

Reconeixement
anual de la tasca

dels jutges de pau
a l’Aldea

El Ministeri de Medi
Ambient i Medi Rural i
Marí (MARM) ha formu-
lat la Declaració
d'Impacte Ambiental
(DIA) favorable al magat-
zem subterrani de gas

natural 'Castor', que s'u-
bicarà al municipi de
Vinaròs (Castelló), limí-
trof amb el municipi
d'Alcanar. 
La DIA, publicada ahir
dijous al BOE, aporta
mesures i condicions
ambientals perquè
quedi «adequadament
protegit» el medi
ambient i els recursos

La DIA favorable al magatzem
submarí de gas natural

REDACCIOEl proper dissabte i diu-
menge a la Fatarella (Terra
Alta) tindran lloc dos actes
commemoratius del 71é
aniversari del final de la
Batalla de l'Ebre. 
El primer d'aquests, tindrà
lloc demà 14 de novem-
bre, amb la presentació i

posterior col·loqui al vol-
tant del llibre:  «La Batalla
del Ebro. Maniobra de una
división» de Julián
Henriquez Caubín. La qual
és una de les primeres
obres monogràfiques
sobre una batalla de la
Guerra Civil Espanyola. On
Henriquez, Cap d'Estat
Major de la 35 Divisió
Internacional de l'exèrcit
popular de la República,
durant la Batalla de l'Ebre i
la caiguda de Catalunya,
parla a través de la seva
vivència personal dels
combats duts a terme per
la seva divisió a la Batalla. I
el diumenge, 15 de novem-

bre,  LO RIU, associació per
l'Estudi del Patrimoni
Arqueològic i Històric de
les Terres de l'Ebre, orga-
nitza una visita guiada:
Línia fortificada de la Serra
de la Fatarella. 
On l'estiu del 1938, l'exèr-
cit republicà va construir
un sistema de fortifica-
cions que juntament amb el
sacrifici de quasi un miler
de soldats republicans va
significar la darrera
resistència a les tropes
franquistes a la Batalla de
l'Ebre. Fent possible així
una retirada ordenada de la
resta de l'exèrcit republicà
a l'Ebre.

Celebració del 71é.
Aniversari de la
Batalla de l’Ebre

«Ja en els anys 60, a la Voz del Bajo Ebro, es
plantejaven projectes semblants al de la Plaça»

La Voz del Bajo Ebro

La plataforma en defensa del Sénia 
estudia demanar la nul·litat

naturals de la zona.
Després d'aquest tràmit,
queda pendent l'autorit-
zació Ambiental
Integrada de la
Generalitat Valenciana i
l'autorització de l'ajunta-
ment de Vinaròs. 
Amb tot, els treballs d'ex-
cecució estan previstos
per al proper 2010, amb
la conseqüent posada en
funcionament per el pro-
per 2012. 
Davant aquesta situació
la  Plataforma del Sénia
estudia demanar la
nul·litat de la declaració
d'impacte ambiental.
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Un partit especial, diferent,
de pronòstic incert....la
maquinària dels tòpics es
pot posar en marxa. Es el
derbi ebrenc, el partit de
l’any del nostre futbol.
S’enfronten l’Amposta i la
Rapitenca, els dos equips del
nostre territori de la Tercera
divisió.
Molts al.licients, amb juga-
dors que han estat a un
equip i ara juguen amb l’altre
o un tècnic, Jordi Fabregat,
que el darrer derbi, ara fa
deu mesos, el va viure a la
banqueta contrària. Fins i tot
Tarrazona, president de
l’Amposta, va ser també
entrenador de la Rapitenca,
fa 18 anys. I bé, la passió
dels dos rivals comarcals
que buscaran el triomf enmig
d’un gran ambient a l’estadi. 
Tots dos equips arriben en
una situació similar a la taula
però amb diferents trajectò-
ries. L’Amposta ha anat de
menys a més i ara és desè
amb 17 punts. Diumenge va
guanyar a Premià (1-2) amb
un gol de Ruibal en el darrer
minut. La progressió és
extraordinària. Són set jorna-
des sense perdre amb qua-
tre victòries i tres empats
(15 punts de 21). 
La Rapitenca, per la seua
part, arriba al derbi més
estancada pel que respecta
els resultats. Fa quatre jorna-

des que no guanya (2 punts
de dotze). Es cert que ha
millorat en les dues darreres
jornades, en les que mereixia
més, però el triomf se li
resisteix (diumenge va empa-
tar amb el Palamòs, 0-0).
Antoni Teixidó, el seu tècnic,
fou substituït fa cinc jorna-
des. Jordi Fabregat, exentre-
nador de l’Amposta, va aga-
far l’equip a partir d’aquella
setmana.
Franc Artiga, tècnic del con-
junt ampostí, deia que «per
nosaltres el derbi arriba en
un bon moment pels darrers
resultats però està clar que
això hem de saber adminis-
trar-ho i trobar-ne un equilibri.
I és que, amb una altra dinà-
mica, els jugadors necessita-
rien una motivació afegida
amb un partit així. Però ara,
per la inèrcia que portem, no
és tan necessària. En qualse-

vol cas, és evident que és un
partit especial, marcat per
les emocions i que, per tot
això, és incert». Franc afegia
que «com en altres, el que hi
ha en joc són tres punts. Es
evident. I també, passi el que
passi, hem de saber conduir
el postpartit perquè una
victòria en aquesta mena de
derbis reforça molt però el
que hem d’evitar és que s’a-
cusi el fet de no aconseguir-
la». Per la seua part, Jordi
Fabregat, tècnic de la
Rapitenca, comentava que
«és evident que és un partit
diferent, especial, i amb un
alt nivell emocional per la
quantitat de públic que hi
haurà i per les connotacions
que té un derbi com aquest.
A la vegada, per nosaltres,
és un partit importantíssim
perquè fa quatre jornades
que no guanyem, tot i que

per joc i ocasions hem
merescut millor sort. Però la
realitat  és que només hem
sumat dos punts dels últims
dotze i som conscients de
que ens manca una victòria».
Fabregat torna a Amposta,
però a la banqueta rival: «sí,
això fa més especial el partit
i, fins i tot, novedós. Vaig
estar molt de temps a la ban-
queta de l’Amposta, on sem-
pre vaig ser molt ben tractat
per l’afició i protegit per la
directiva. Vaig treballar força
agust, amb naturalitat. Per
això, d’entrada, em sentiré
estrany. Però també con-
vençut  de que ara defenso
els colors de la Rapitenca i
que des del primer minuts
sortirem a guanyar». Siria ha
causat baixa. La Rapitenca,
que aquesta setmana ha
estrenat pàgina web, ha fit-
xat al central Mario, del

Cornellà.
Durant la setmana ja hi ha
entrades a la venda a les
dues localitat per evitar aglo-
meracions a les taquilles el
diumenge la tarda. Com és
habitual en els derbis
ebrencs els darrers anys, hi
haurà un dinar de cortesia
entre directives. Està confir-
mada la presència al dinar i
al partit de Jordi Casals, pre-
sident de la Federació
Catalana de Futbol i de
Joaquim Del Pino, delegat a
les Terres de l’Ebre. 
La festa i l’ambient estan ser-
vits. La cita, diumenge a les
17 h. a l’estadi d’Amposta.
Allí estarem.

El partit de l’any 

Es va jugar el primer
cap de setmana de
l’any. Però llavors era
d’una altra lliga. Diu-
menge (17 h) es juga el
d’aquesta. Es el partit
de l’any, un altre cop. 

EL GRAN DERBI EBRENC. 

Diumenge (17 hores), l’Amposta rebrà la Rapitenca en el derbi ebrenc de la Tercera divisió

M.V.

Serà dia del club i
durant la setmana, a les
dues localitats, ja hi ha
entrades a la venda per
agilitzar els accesos el
diumenge la tarda a
l’estadi ampostí.

Anticipades

L’Amposta és desè (17
punts) i la Rapitenca,
dotzè (amb 15). Els
locals porten set
jornades sense perdre i
els rapitencs quatre
sense guanyar.

Trajectòries

La Rapitenca  ha
incorporat al central
Mario, del Cornellà.

Fitxatge

He viscut els derbis
ebrencs dels darrers
anys amb molta expec-
tació. I amb satisfac-
ció. I és que, tal com
està el futbol en gene-
ral, poder viure una fes-
ta d’aquesta magnitud,
com les que s’han vist
les últimes temporades
a les nostres terres, és
emocionant. L’ambient
i la passió que s’ha ge-
nerat a les graderies ha
estat excepcional. I diu-
menge arriba una nova
festa del futbol ebrenc. 

Tècnics i aficionats
de Tarragona que co-
neixo sempre em recor-
den que «com viviu el
futbol a l’Ebre, a cap
lloc. Es complicat po-
der trobar aquest am-
bient en un partit de
Tercera o de Primera
catalana d’una altra de-
marcació. Aquí el te-
niu».

L’únic problema que
pot existir, per aques-
tes persones o per al-
tres del nostre futbol,
és que la festa és en
diumenge la tarde i la
majoria d’equips com-
petiran el mateix dia i a
la mateixa hora. Sé que
és complicat encertar i
ajustar-se a tots els in-
teressos, però això ho
lamentaran més de
quatre.

En qualsevol cas, jo
el que demano és que
la Festa torni a ser-ho i
que tornem a viure un
derbi amb emocions i
amb l’esportivitat que
ha hagut als darrers.
Hem de tornar a ser un
referent.

Derbi

L’opinió de Michel

MÉS EBRE va reunir als dos tècnics, Franc Artiga i Jordi Fabregat, amb motiu del derbi de diumenge.

ME

Un gol de Borrull va valdre
la victòria del Tortosa al camp
del San Cristobal (0-1). Es la
segona seguida i l’equip de
Domènech ara és setzè: «era
el que ens mancava, encade-
nar dos triomfs. La veritat és
que l’equip, com s’ha vist du-
rant la setmana, ho ha notat.
Té més confiança». La setma-
na passada va ser convulsa

però l’equip va reaccionar po-
sitivament. El proper diumen-
ge (17 h), davant de la Mun-
tanyesa, el Tortosa buscarà la
tercera victòria seguida. «És
un rival incomode i dur, expe-
rimentat a la categoria. Serà
molt complicat però penso
que motiva a hores d’ara». Se-
gons Sergi Domènech, cada
partit no és una final: «hem
aconseguit la recompensa al

treball i hem de saber aprofi-
tar-la i continuar millorant».
David Subirats, Alberto (s’ha
d’operar del menisc) i Toni Ca-
lafat, sancionat, seran baixa. 

D’altra banda, després de
l’enrenou que es va viure la
setmana passada, es comen-
ta que hi directius del club
que han dimitit. Un fet que, en
qualsevol cas, cal aclarir que
no s’ha confirmat oficialment.

A per la tercera
El Tortosa va guanyar a San Cristóbal (0-1) i ha sortit de la cua

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

La setmana ha estat de Co-
pa del Rei. Sí, a Madrid ho sa-
ben... I en el gran nombre d’in-
formatius que hi ha a la
televisió s’han pogut veure
gols de les dues jornades co-
peres. Un dels més repetits
va ser el del tortosí Víctor Cur-
to a Mestalla. Un gol de ban-
dera, per l’escaire que va fer
tremolar Mestalla. I és que el
València va avançar-se amb el

2-0 que, sumat al 0-1 de l’ana-
da, li comportava molta tran-
quil.litat. Malgrat això, l’Alcoià
va arribar a empatar i va estar
prop de la sorpresa. Un dels
gols, extraordinari, fou de Víc-
tor. Ho hem de recordar.

I també esmentar que l’ull-
deconenc Oriol Romeu va es-
tar convocat per Josep Guar-
diola dimarts, contra la
Cultural Lleonesa, per la tor-
nada de la Copa del Rei.  

Ebrencs de Copa
Víctor Curto fa tremolar Mestalla 

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Els exjugadors del CD Torto-
sa, David Cosido, Cristian Ber-
tomeu, José Ramon, Ferran
Roig, Xavi Tosas, Raül Hernan-
dez i Jaime Lorente han volgut
comunicar que «després de di-
verses reunions i promeses in-
cumplides per part del club,
estem preparant una demanda
de la que el primer pas serà un
acte de conciliació per l’impa-
gament de part de la fitxa de la
temporada passada. 

Comunicat d’exjugadors

del CD Tortosa
REDACCIÓ

ACTUALITAT
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El vent i el fred van ser protagonistes el cap de setmana pas-
sat. I van obligar a la suspensió de dos dels partits, a la Prime-
ra regional. Concretament, van ser l’Ampolla-la Sénia i la Unió
Cambrils-Ulldecona. Tots dos no van poder disputar-se perquè
va considerar-se que era més adequat ajornar-los. 

Malgrat això, cal dir que es van jugar la majoria de confron-
tacions, encara que el vent va ser testimoni d’excepció a la
nostra demarcació i que fou un gran obstacle. 

D’altra banda, entre altres suspensions que van existir, des-
tacar la de l’infantil de Preferent del Tortosa que no va jugar
amb l’Hospitalet perquè a l’equip barceloní hi havia un nombre
important de joves afectats per la grip. 

El vent obliga a la suspensió dels partits
l’Ampolla-la Sénia i la U. Cambrils-Ulldecona

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Catalònia, molt irregular en el tram de lliga que portem,
rebrà diumenge a l’Ampolla, un equip que no va jugar diumen-
ge passat (el seu partit es va ajornar pel vent) però que fins
ara està sent una de les revelacions de la competició.

Serà un partit especial per a Paco Gilabert, ara president de
l’Ampolla i que com a tècnic va viure una etapa història amb
el Catalònia, amb qui va pujar de la Segona regional fins a la
Preferent. També recordar que Chimo Talarn, davanter jesu-
senc, juga actualment amb l’Ampolla. El Catalònia, en un par-
tit marcat pel vent i en un camp petit, va empatar dissabte a
Icomar on va ser molt complicat poder jugar. Aleix va marcar
el gol d’un equip que necessita el triomf per recuperar-se. 

Catalònia-l’Ampolla, el derbi per diumenge a
la Santa Creu

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va empatar diumenge passat contra l’Ascó (1-1),
equip que arribava a l’estadi de la Unió com a líder. El vent va
condicionar però els aldeans van saber reaccionar al gol encai-
xat durant el primer temps. A la represa, el treball de l’equip
d’Anton Flores li va portar a l’empat, amb el gol de Chicho. Els
aldeans, més ben adaptats al partit, van dominar i van poder
guanyar, tenint més opcions. «Un gol legal, anulat per fora de
joc» va ser-ne la més clara. En qualsevol cas, l’empat és un im-
puls per a l’Aldeana que diumenge vinent afronta un partit de la
seua lliga i en el que, a més, ha de lluitar per trencar la mala
dinàmica que ha tingut fins ara fora de casa. El repte serà a l’-
Hospitalet, equip que va guanyar a Vila-seca, diumenge passat.

L’Aldeana, reforçat per l’empat contra el
líder, afronta un duel de la seua lliga 

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Gandesa es desplaça diumenge a Ascó en un dels derbis de
la jornada. Un partit entre dos dels primers classificats que me-
suraran les seues possibilitats. El Gandesa ha de millorar fora
de casa si vol enganxar-se amb el vagó capdavanter de la tau-
la. Dissabte passat, en plena fira del ví, els gandesans van
guanyar a l’Alcanar en un partit igualat, marcat pel vent, i en el
que el 0-0 era el resultat més just. L’Alcanar, dins de la igual-
tat, va dominar més el primer temps, quan va tenir dues op-
cions, i  la represa va ser el Gandesa qui més va intentar-ho,
gaudint també de dues opcions. Amadeu, aprofitant una inde-
cisió defensiva visitant, va fer el gol. El Gandesa va acabar pa-
tint els darrers minuts, amb nou. L’1-0 no es va moure. 

El Gandesa, que va guanyar l’Alcanar, visita
l’Ascó en un derbi força interessant

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va empatar diu-
menge al camp del Vilade-
cans (1-1). Un partit marcat
pel vent i en el que els de Ca-
marero necessitaven reaccio-
nar després de dues derro-
tes. I van fer-ho.
Principalment al primer

temps, van dominar i van im-
posar-se, tenint altres op-
cions a més del gol de De la
Torre. Al descans va arribar-
se amb el 0-1 però amb la
sensació de que els ebrencs
havien merescut més. A la re-
presa, el Viladecans va empa-
tar aviat, arran d’una falta. El

partit va igualar-se i el Roque-
tenc va passar per una fase
en què va acusar el gol. No
obstant, es va refer i en els
darrers minuts, amb el partit
més fracturat, va tornar a te-
nir opcions per poder guan-
yar. La millora s’ha de refer-
mar demà contra el Cervera. 

El Roquetenc ha de refermar la
millora contra el Cervera

Diumenge va empatar a Viladecans, oferint una bona imatge (1-1)

REDACCIÓ

PREFERENT. DEMÀ A LES 16.30 H.

Era el partit de la jornada
passada. S’enfrontaven dos
dels equips capdavanters en
l’inici de la lliga i que són can-
didats a la lluita per l’ascens.
Però aviat va deixar de ser-
ho. No es portaven ni deu mi-

nuts i les protestes de Nico
van topar amb la rigorositat
del col.legiat. Va expulsar-lo
amb dues grogues. El duel
prenia una altra direcció,
sense dubte. A més, aquesta
expulsió va traure a la Cava
de situació. L’equip de Cantó
va veure’s obligat a cedir la

iniciativa i el Valls, més po-
sat, va aprofitar-ho per con-
trolar el partit. Manel Cazorla
va obrir la llauna amb l’1-0
amb el que es va arribar al
descans. Les possibilitats de
reacció visitants van esfu-
mar-se amb l’expulsió de
Pier, a l’inici de la represa. La

Cava va quedar-se amb nou i
limitada per poder ser emer-
gent en una confrontació que
va quedar decidida amb el 2-
0, gol de Cazorla (minut 61). 

No va haver-hi més histò-
ria. L’únic destacable fou una
falta que, a més del 3-0, va
significar l’expulsió del porter

Vizcarro «quan la pilota ja
marxava cap el córner i, per
tant, no podia ser una ocasió
manifesta de gol». 

El 3-0, també de Cazorla,
ja sobrava. Un partit, en re-
sum, per oblidar i del que el
CD la Cava haurà de traure
les seues conclusions. El
col.legiat va poder ser rigo-
rós per moments. Va passar-
se. Però també cal apendre
la lliçó i adaptar-se a totes
les situacions, sigui la que si-
gui. La Cava, ferm a casa,
haurà de refer-se diumenge
contra el Vila-seca.  

La Cava va trobar massa adversitats en la
seua visita al camp del Valls (3-0)
Es la tercera derrota seguida fora de casa de l’equip de Cantó

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va per-
dre a Torredembarra, dissab-
te (4-2). Un partit en el que no
va acabar massa conforme
amb el criteri de l’àrbitre,
principalment arran de l’ex-
pulsió de Josep Llaó, als deu
minuts, amb l’1-1: «la veritat

és que condiciona i pensem
que va ser una decisió rigoro-
sa. No obstant, també hem
de veure que no podem  des-
conectar del partit per aquest
motiu i rebre, posteriorment,
dos gols en cinc minuts. Als
20 ja perdíem 3-1», recorda-

va Nacho Pérez, tècnic del
conjunt ebrenc. Els de Bítem
van tenir ocasions fins el des-
cans però va ser el Torredem-
barra qui va tornar a marcar,
a còpia d’eficàcia, en una ac-
ció d’estratègia. El 4-1 a la
mitja part ja va decidir i, tot i

que els ebrencs van reaccio-
nar a la represa (malgrat el
vent), fent Emili el 4-2, no van
poder entrar en el partit: «ha
de ser una cura d’humilitat i
només queda seguir treba-
llant i pensar en el rival del
diumenge», deia Nacho.

El Remolins-Bítem veu frenada la dinàmica
de victòries al camp del Torredembarra (4-2)
Diumenge buscarà recuperar-la davant de l’Icomar, a Bítem (16 h)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Manel Cazorla, del Valls.
ME

PRIMERA REGIONAL
Marc (R. Bítem)    11 gols.
Manel (Valls)         10
Aleix (Catalònia)    10
Nico (la Cava)       9
Gallego (Reddis) 9
J. Antonio (Ascó)   8
Eugeni (Catalònia)  8
Magí (Gandesa)     6
Jota (Rem. Bítem)  6
Emili (R. Bítem)      5
Aleix (Reddis)         5
Alberto (Alcanar)     5
Fran (Canonja)       4
Oscar (Alcanar)      4
Gentilesa Futbolme

GOLEJADORS

Magí, del Gandesa.
ME

Josep De la Torre va marcar.

ME
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Dani, jugador del Jesús i Maria
CANAL TE

El filial del Remolins-Bítem va causar una bona sensació en la
seua visita al Pinell, per les ocasions i pel joc (2-0). Segons Li-
zaso, tècnic local, «em va agradar molt, ha estat dels millors
equips que he vist i ens va costar molt superar-lo». Un penal
«inexistent» per als visitants al minut 70 va permetre a Toni fer
l’1-0. Segons el tècnic del Remolins-Bítem, Jesús Ferrando, «va
ser indignant perquè Sito va desviar la pilota clarament». Jesús
afegia que «va ser un partit en el que vam estar ben posats i en
el que al primer temps ja vam poder decantar-lo al nostre favor
per les ocasions que vam crear. A la represa, vam seguir ben
posats, amb possibilitats. Però el penal va determinar i, tot i te-
nir altres oportunitats, no vam poder empatar. Ja al final ells van
sentenciar amb el 2-0. Penso que fou un resultat injust. No obs-
tant, com en altres jornades, en vam merèixer un de millor».

Un penal «inexistent» condiciona a un
Remolins-Bítem que mereixia més a Pinell

SEGONA REGIONAL

El Móra la Nova es va desfer de l’Ulldecona (2-0) i va assolir la
quarta victòria seguida. Un fet que l’ha conduït fins el liderat.
L’equip que entrena Xavi Solé, reforçat amb jugadors del CE
Ascó Escola i de l’Olímpic, té recursos i està en ratxa. El Gines-
tar, per la seua part, va guanyar l’Atlas (3-1) i és segon. El Flix,
també en plena reacció, va obtenir un triomf de mérit contra el
Godall (3-0) i ja és tercer, empatat a punts amb el Ginestar i
amb el Roquetenc, que és quart. Els de Roquetes van véncer
el Rasquera (3-1). El Catalònia, en una part alta de la taula molt
ajustada, cau a la cinquena plaça amb la derrota a Tivissa (3-
2) i el Campredó, emergent, ja té catorze punts després de su-
perar l’Arnes (3-0). Està a dos de la zona d’ascens. 

La dinàmica del Móra la Nova el porta al
liderat. El Flix és tercer i el Campredó s’enlaira

REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

El partit entre l’Amposta i el Camarles va acabar amb empat
sense gols. Un resultat que fou considerat com a just pels dos
tècnics. El local, Toni Bertran, que s’enfrontava com l’equip de
la seua localitat, va explicar que «no sé que ens passa amb els
arbitratges. Cada partit juguem amb inferioritat durant molts
minuts, com és el cas del diumenge. I penso que és bastant ri-
gorós». L’Amposta és setè i el Camarles, catorzè.  Per la seua
part, l’Ametlla, que ha jugat sis partits fora i tres a casa en el
que portem de lliga, va empatar a Benifallet. Ismail va fer l’1-0
i Dani Jerez va marcar l’empat. Va ser un partit marcat pel fort
vent que va dificultar molt el joc dels dos equips. Els de la Ca-
la són cinquens. El Benifallet va sumar el primer punt. 

Amposta-Camarles i Benifallet-l’Ametlla
acaben amb empat, en partits marcats pel vent

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El filial de la Rapitenca continua molt ferm al seu terreny de joc,
on no dóna opció als rivals i és on suma la majoria dels punts
que té a la taula. Diumenge va guanyar el Masdenverge (3-0)
amb gols de Matamoros, Lopez i Rocha. També cal dir que l’e-
quip que entrena Reinaldo va tenir dificultats fins que no va po-
der obrir la llauna, un fet que va succeir a la segona meitat del
duel. El Santa Bàrbara, per la seua part, va golejar el Vilalba (6-
1) en un partit amb poca història i en el que els de la Plana van
ser molt efectius, destacant Borrell que en les darreres jorna-
des s’està destapant. Borrell va fer tres gols; Cristian Gallardo,
dos i el pichichi Pau va marcar l’altre. Enric va obtenir el del Vi-
lalba. El Santa, que ja s’estabilitza, és novè. 

La Rapitenca goleja el Masdenverge (3-0) i el
Santa Bàrbara, el Vilalba (6-1)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Deltebre va salvar un punt en temps afegit en un partit que
fou molt complicat per la bona resposta d’un Olímpic que evo-
luciona de forma molt positiva i que cal tenir-lo molt en comp-
te. Narcís Labòria ha aconseguit 11 punts de 15 en cinc jorna-
des en què els morencs no han perdut: «l’empat, abans del
partit, l’hagués signat. Però tal com va anar, va saber a poc.
Vam fer tres pals, dos a la segona meitat. I al minut 88, amb
l’1-2, vam fallar un penal que, en el cas de transformar-lo, ha-
gués estat la sentència. I ja al minut 96, arran d’un córner, el
llançament va entrar directe. Però va haver-hi falta al nostre
porter, quan dos jugadors se li van tirar a sobre».

El Deltebre salva un punt en temps afegit en
una jugada protestada per l’Olímpic (2-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Horta, que té un partit menys, va sumar tres punts  impor-
tants per acostar-se a la zona tranquil.la de la taula. Va guan-
yar el Batea (2-0) en el derbi. L’equip de Chema va avançar-
se al primer temps en una confrontació d’allò més anivellada.
Però ja amb el 0-0, el Batea va reclamar un penal que «l’àrbi-
tre va traure fora de l’àrea. Va ser la primera d’un sèrie de de-
cisions complicades. I no és la primera vegada que ens pas-
sa». El Batea, que només ha sumat un punt dels darrers
dotze, va reaccionar a la represa. Però l’Horta, ben posat, va
evitar el seus intents. Entre ells, un altre penal «no xiulat per
unes mans». Jordi Prats, ja al final, va establir el 2-0. 

L’Horta s’emporta el derbi contra un Batea que
torna a acabar molest amb l’arbitratge (2-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Va ser un partit igualat, obert i carregat d’alternatives. Tam-
bé, com no, marcat pel fred i vent. Niko va avançar els pere-
llonecs però el Corbera, de penal, va empatar. Jonathan va
posar per davant al conjunt de Harry que, en el moment en
què va poder decantar el duel al seu favor, es va trobar amb
la resposta del Corbera que va remuntar, amb el 3-2. El par-
tit estava viu: eren els locals els qui podien haver decidit.
Però el Perelló, crescut, immers ara en una dinàmica positi-
va, va demostrar que vol enlairar-se i va capgirar el marcador
amb els gols de Fran Moreno i de Vicent (3-4). Una victòria de
prestigi, sense dubte. I un equip que progressa.

La reacció del Perelló (10 de 12 punts) es
reflecteix a Corbera, on assoleix  el triomf (3-4)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jesús Ferreres, amb el pòquer de gols de
diumenge, ja és el pichichi en solitari

GOLEJADORS SEGONA REGIONAL TORNA I MARCA DEBUTARÀ

El Jesús i Maria continua
liderant la taula del grup
ebrenc de la Segona regio-
nal, amb 25 punts. No ha
perdut cap partit i amb la
golejada de diumenge con-
tra el filial de l’Aldeana (12-
1) ja porta 37 gols a favor. 
En la propera jornada, demà
dissabte, visitarà el filial del

Remolins-Bítem, un equip
que fa set jornades que no
guanya però que té necessi-
ta i ganes de fer-ho. Serà un
dels partits destacats de la
jornada.
Pel que respecta al de diu-
menge passat, poca cosa a
dir. Al minut 13, el davanter
Jesús Ferreres ja havia fet
tres gols que van encarrilar

la victòria. 
Abans del descans, Iku,
Abdelasis i Miguel van
ampliar l’avantatge.
A la represa, als vuits
minuts, Dani, Iku i Jesús
Ferreres van incrementar el
marcador dels locals, dei-
xant-lo amb el 9-0. Ivan (2) i
Iku van tancar la golejada.
Enmig de tot això, Baba va

aconseguir el gol de l’honor
del filial de l’Aldeana. 
La victòria, vuitena en nou
jornades, és un punt i seguit
en el bon inici del campionat
del Jesús i Maria. 
La convicció, l’autoestima i
l’esperit de lluita de l’equip
de Torres és sensacional. A
més, està combinat amb
qualitat individual i amb bon
joc.
Un equip compensat que va
disparat en el primer lloc de
la taula. Demà juga al camp
del filial de Bítem, després
rebrà el Vilalba i acabarà el
mes de novembre visitant el
Perelló. 

El líder Jesús i Maria visita demà el filial
del Remolins-Bítem (18.45 h)

Diumenge va golejar l’Aldeana B (12-1)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Ismail, després del seu pas per l’Atlas
Tortosa, ha tornat al Benifallet, equip
amb el que va debutar diumenge contra
l’Ametlla i amb qui va marcar l’1-0.
Fucho (Tivenys) també ha fitxat.

Miquel Adrià ‘Xatet’ tornarà a jugar
amb el Batea. Va fitxar amb el
Gandesa amb qui ha tingut pocs
minuts. Ara pot tornar al seu exequip
i així ho farà. Diumenge debuta.

ME

Jesús (J. i Maria)       11 gols
Méndez (Corbera) 10
Robert (Deltebre)          8
Iku (Jesús i Maria)          8
Pau (S. Bàrbara)           8
Toni (Pinell) 8
Abdul (Batea) 7
Cornejo (Camarles) 7
Borrell (S. Bàrbara)        6
D. Avila (Pinell)              6
Albert (Olímpic)             6
X. Gilabert (Deltebre)      5
Jefrey (J. i Maria)           5

Andreu Roi (Rapitenca)   5
Jordi Rovira (Ametlla)     5
J. Prats (Horta)             5
Fran Moreno (Perelló)     5
Nico (Perelló)                5
Josep (Rapitenca)          5
Yalti (Batea)                  4
Saki (Rapitenca)            4
Morillo (Ametlla)            4
Manel (Ametlla)             4
Rabat (Vilalba)               4
Jonatan (Perelló)            4 
Saki (Rapitenca)             4
Gallardo (S. Bàrbara)       4
Gentilesa futbolme

REDACCIÓ
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DIVENDRES 13
DE NOVEMBRE

DE 2009

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Aldeana-Benifallet (18 h)
Rem. Bítem-Jesús i Maria (18.45 h)

Ametlla-Deltebre (16 h)
Diumenge

Vilalba-Pinell (15.15 h)
Perelló-S. Bàrbara (15.30 h)

Batea-Corbera (15.30 h)
Camarles-Horta (16.30 h)

Masdenverge-Amposta (15.30 h)
Olímpic-Rapitenca (16 h)

RESULTATS
9 jornada Segona regional

Amposta-Camarles 0-0

Benifallet-Ametlla 1-1

Corbera-Perelló 3-4

Deltebre-Olímpic 2-2

Horta-Batea 2-0

Jesús i Maria-Aldeana 12-1

Pinell-Rem. Bítem 2-0

Rapitenca-Masdenverge 3-0

S. Bàrbara-Vilalba 6-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 9 37 11 25

2. Pinell 9 23 8 22

3. Deltebre 9 19 9 20

4. Rapitenca 9 24 12 18

5. Ametlla 9 18 10 17

6. Perelló 9 20 14 17

7. Amposta 9 13 7 15

8. Batea 9 13 11 14

9. Santa Bàrbara 9 20 15 13

10. Corbera 8 21 17 12

11. Olímpic 9 13 14 12

12. Vilalba 9 10 16 11

13. Horta 8 12 7 10

14. Camarles 9 10 16 8

15. Rem. Bítem 9 11 22 7

16. Masdenverge 9 9 21 5

17. Benifallet 9 8 22 5

18. Aldeana 9 3 52 0

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Roquetenc (17 h)
Ulldecona-Campredó (16 h)

Diumenge
Torre Espanyol-Godall (16 h)

Flix-Tivenys (16 h)
Benissanet-Móra Nova (16 h)

Arnes-Atlas (15.15 h)
Ginestar-Tivissa (15.15 h)

Rasquera-Alcanar (15.15 h)
Jesús i Maria-Fatarella (16.45 h)

RESULTATS
8 jornada Tercera regional

Móra Nova-Ulldecona 2-0

Alcanar-Jesús i Maria 3-1

Ginestar-Atlas Tortosa 3-1

Campredó-Arnes 3-0

Flix-Godall 3-0

Roquetenc-Rasquera 3-1

Tivenys-Benissanet 3-1

Tivissa-Catalònia 3-2

Torre Espanyol-Fatarella 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Móra Nova 8 13 7 17

2. Ginestar 8 24 13 16

3. Flix 8 28 11 16

4. Roquetenc 8 15 9 16

5. Catalònia 8 15 10 15

6. Godall 8 20 13 14

7. Campredó 8 15 8 14

8. Alcanar 8 11 8 13

9. Tivissa 8 13 13 12

10. Tivenys 8 15 13 11

11. Benissanet 8 10 14 10

12. Fatarella 8 9 15 10

13. Atlas 8 13 14 9

14. Ulldecona 8 11 13 9

15. Rasquera 8 16 15 8

16. Arnes 8 13 18 7

17. Jesús i Maria 8 13 29 4

18. Torre Espanyol 8 8 39 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Reddis-Torredemb. (18.30h)
Diumenge

la Cava-Vilaseca (16 h)
la Sénia-Valls (16 h)

Catalònia-Ampolla (16 h)
R. Bítem-Icomar (16 h)

Ulldecona-Canonja (16 h)
Alcanar-U. Cambrils (16 h)

Ascó-Gandesa (17 h)
Hospitalet-Aldeana (15.15 h)

RESULTATS

9 jornada, Primera regional 

Valls-la Cava 3-0

Ampolla-la Sénia sus

Icomar-Catalònia 1-1

Torredemb.-R. Bítem 4-2

Canonja-Reddis 1-2

Cambrils-Ulldecona sus

Gandesa-Alcanar 1-0

Aldeana-Ascó 1-1

Vilaseca-Hospitalet 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Valls 9 17 8 21

2. Ascó 9 14 7 20

3. Rem. Bítem 9 30 14 18

4. la Cava 9 21 14 18

5. Reddis 9 17 12 16

6. Alcanar 9 18 13 15

7. Gandesa 9 16 12 15

8. Torredem. 9 18 13 14

9. Ampolla 8 12 8 14

10. Catalònia 9 23 16 11

11. Ulldecona 8 14 15 10

12. Canonja 9 12 16 10

13. la Sénia 8 7 13 8

14. Hospitalet 9 12 22 8

15. Aldeana 9 10 23 8

16. Vila-seca 9 6 17 7

17. Icomar 9 7 14 6

18. Cambrils 8 8 25 6

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Vista Alegre-Sitges

Camp Clar-Catllar

Cambrils-O. Can Fatjó

Alcarràs-S. Ildefons

Horta-Mollerussa

Pub. Cases-Morell

Roquetenc-Cervera (dis16.30h)

Martorell-Viladecans

Torreforta-Canyelles

RESULTATS

9 jornada, Regional preferent

Catllar-Vista Alegre 2-2

O. Can Fatjó-Camp Clar 3-2

S. Ildefons-Cambrils 0-1

Mollerussa-Alcarràs 0-0

Morell-Horta 0-0

Cervera-Pub. Cases 0-2

Viladecans-Roquetenc 1-1

Canyelles-Martorell 3-0

Sitges-Torreforta 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre 9 26 10 20

2. O. Can Fatjó 9 22 13 20

3. Cambrils 9 17 12 17

4. Horta 9 14 4 15

5. Pub. Cases 9 17 16 15

6. Alcarràs 9 16 11 14

7. Viladecans 9 13 12 14

8. Mollerussa 9 16 18 14

9. Canyelles 9 19 24 13

10. Camp Clar 9 18 17 12

11. Torreforta 9 12 12 12

12. Sitges 9 13 14 11

13. Roquetenc 9 12 13 11

14. Catllar 9 10 22 10

15. Cervera 9 13 13 9

16. Morell 9 7 12 9

17. S. Ildefons 9 11 15 6

18. Martorell 9 9 27 2

Regional preferent

El Tortosa, amb dues victòries seguides, ha sortit de la part baixa.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Tortosa va guanyar al
camp del San Cristóbal
(0-1) i, d’aquesta forma,
s’allunya de la cua de la
taula classificatòria.

Pas endavant
PRÒXIMA JORNADA
Santboià-Hospitalet
Pobla Mafumet-Prat

Olesa-Blanes
Balaguer-Premià

Amposta-Rapitenca
Palamòs-Castelldefels

Benavent-Vilanova
Europa-Cassà

Reus-Llagostera
Manlleu-Cornellà

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Reus 12 8 3 1 26 6 27
2. Hospitalet 12 7 4 1 22 5 25
3. Santboià 12 7 3 2 24 15 24
4. Prat 12 7 2 3 21 9 23
5. Europa 12 7 2 3 18 14 23
6. Manlleu 12 5 6 1 15 9 21
7. Llagostera 12 5 5 2 19 8 20
8. Cornellà 12 6 2 4 14 18 20
9. Palamòs 12 6 1 5 17 14 19
10. Amposta 12 4 5 3 18 18 17
11. Benavent 12 4 4 4 13 18 16
12. Rapitenca 12 4 3 5 18 20 15
13. Castelldefels 12 4 3 5 17 22 15
14. Balaguer 12 4 2 6 19 20 14
15. Vilanova 12 4 2 6 12 24 14
16. Blanes 12 3 2 7 15 25 11
17. Premià 12 3 1 8 11 17 10
18. Pobla Mafumet 12 3 0 9 14 24 9
19. Cassà 12 2 1 9 14 26 7
20. Olesa 12 0 3 9 5 20 3

Tercera divisió RESULTATS
12a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA
San Cristobal-Tàrrega

Peralada-Vilassar
Poble Sec-Sants
Banyoles-Masnou

Santfeliuenc-Gramenet
Vilafranca-Iberiana

Rubí-Igualada
Mataró-Guíxols

Montcada-Marianao
Tortosa-Muntanyesa

RESULTATS
10 jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Tortosa 0-1

Tàrrega-Peralada 0-0

Vilassar-Poble Sec 1-2

Sants-Banyoles 5-0

Masnou-Santfeliuenc 2-0

Gramenet-Vilafranca 0-2

Iberiana-Rubí 4-1

Igualada-Mataró 1-0

Guíxols-Montcada 1-1

Marianao-Muntanyesa 0-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Gramenet B 10 21 10 22

2. Vilafranca 10 19 9 22

3. Igualada 10 13 8 21

4. Masnou 10 19 14 19

5. S. Cristobal 10 11 6 19

6. Peralada 10 12 9 19

7. Muntanyesa 10 14 10 17

8. Sants 10 16 11 16

9. Rubí 10 15 12 16

10. Guíxols 10 12 9 15

11. Tàrrega 10 13 12 14

12. Santfeliuenc 10 10 11 13

13. Poble Sec 10 11 15 13

14. Iberiana 10 14 17 12

15. Banyoles 10 8 17 11

16. Tortosa 10 7 14 10

17. Marianao 10 6 13 6

18. Vilassar 10 7 16 6

19.  Mataró 10 10 16 5

20. Montcada 10 9 18 5
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L’equip local va sortir a la
pista molt mentalitzat i sent
conscient de que per supe-
rar a l’ampostí havia de
jugar molt concentrat i amb
molta intensitat defensiva. I
va fer-ho. Per aquest motiu,
l’equip de la capital del
Montsià  va anar, durant el
primer temps, per darrera
del marcador. Al descans,
amb reacció ebrenca en els
darrers instants del primer
acte, va arribar-se amb
empat a trezte gols.
A la represa, el nivell físic
de l’Itxako va baixar i
l’Amposta va poder impo-

sar-se, tot i que no va poder
distanciar-se en el marca-
dor fins a darrera hora. Per
aquest motiu, el duel fou
força igualat i emocionant

fins que a manca de tres
minuts, l’Amposta va poder
posar de terra de per mig
amb un avantatge que va
decidir (22-26, final).

En la propera jornada,
l’Amposta, que és quart
amb set punts, rebrà el
líder, el Mónovar, que en té
deu.

Pas endavant amb el triomf a la
pista del cuer, l’Itxako 

El Club Handbol Am-
posta Lagrama va te-
nir moltes dificultats
per superar a l’Itxako
Lacturale, cuer del
grup (22-26).

HANDBOL. EN LA PROPERA JORNADA REBRAN EL LÍDER

El CH Amposta va haver de patir per imposar-se (22-26) 

REDACCIÓ

Club Handbol Amposta.
ME

El Tortosa va poder acon-
seguir un empat valuós en
la seua visita al camp del
Sant Andreu (3-3). I va ser
valuós perquè va arribar en
temps afegit, en una acció
afortunada en què un juga-
dor local va introduir la pilo-
ta en la seua porteria.
De totes formes, segons el
tècnic Jordi Videllet, «era
un partit per haver pogut
guanyar i al final vam aca-
bar empatant en temps afe-
git i amb un gol seu en prò-
pia porteria. La veritat és
que vam tenir moltes
opcions clares, va ser dels
partits que més en vam
crear. Tant al primer temps
com al segon, vam gaudir
d’oportunitat davant del
porter, d’un contra un».
No obstant, l’entrenador de
Benifallet del CD Tortosa
també admetia que «acu-
sem encara certa debilitat
en defensa i el rival, de no-
res, ens crear ocasions i
les aprofita amb un percen-
tatge molt alt d’efectivitat.

Nosaltres, en canvi, hem
de tenir moltes opcions per
haver de marcar.
L’important, però, és crear-
les. Això ho fem. Ens
manca ser més efectius i,a
la vegada, més contun-
dents en l’aspecte defen-
siu».
El Tortosa, a la part baixa
de la taula de la Lliga
Nacional juvenil, buscarà el
primer triomf en la propera
jornada. Serà demà dissab-
te, a l’estadi de la capital
del Baix Ebre, contra el
Mercantil de Sabadell.
Després de dues jornades
en les que l’equip de
Videllet ha jugat fora, demà
ho farà a casa. 

Punt d’or en temps afegit, al
camp del Sant Andreu (3-3)
L’empat va fer justícia als mérits del Tortosa

REDACCIÓ

LLIGA NACIONAL JUVENIL

Jordi Videllet, tècnic del CD Tortosa juvenil.
CANAL TE

Marc Alcoba, amb només
9 anys, és una promesa dins
de l’esport ebrenc. Segons
ha informat el Diari aquesta
setmana, ha estat el guanya-
dor de la Copa RACC que ha
comptat amb setze carre-
res. Així mateix, va participar
en una prova del mundial (70
cc) en la que va ser novè. I

l’any vinent està previst que
aquest jove d’Alcanar pren-
gui part en el Campionat de
Catalunya.

L’afició per les motos li ve
de familia. El seu pare ja era
pilot als anys 70 i, com és lò-
gic, està molt il.lusionat amb
els passos del seu fill que va
ben encaminat per poder
arribar lluny.

Es d’Alcanar i té nou anys 
REDACCIÓ

MOTOR

El tenista rapitenc Albert
Montañés va caure aquesta
setmana en la segona ronda
del Masters 1.000 de París
contra el francès Jo-Wilfried
Tsonga en dos sets, 6-1 i 7-
5.  Tsonga va aconseguir
estar molt ferm en els ser-
veis i en aquest sentit va
fomentar la seua victòria,
quan en va obtenir dotze de

forma directa. A més, va
aprofitar les possibilitats de
break de les que va dispo-
sar. La seua victòria va ser
merescuda i és que el tenis-
ta francès va estar molt
encertat. 
Era la segona vegada que
s’enfrontaven tots dos tenis-
tes. En les dues ha guanyat
Jo-Wilfried. La primera fou a
Casablanca. 

Montañés, eliminat en el
Masters 1.000 de París

Marc Alcoba, vencedor de
la Copa Racc

Va ser contra el francès Jo-Wilfried

REDACCIÓ

TENIS

La patinadora de l’Aldea,
Júlia Ventura s’estrena avui
divendres al Mundial que es
disputa a la localitat aleman-
ya de Freiburg, en categoria
junior. 
La bona trajectoria de l’es-
portista ebrenca en el que
portem de temporada com-
porta que hi hagin molt
bones expectatives perquè

pugui assolir una posició
capdavantera en la cita mun-
dialista. Tant ella com el seu
tècnic estan molt il.lusionats
en què pugui ser d’aquesta
forma. 
Ventura ha guanyat
l’Europeu, el Provincial i el
català i va acabar segona a
l’estatal. Una referència
extraordinària per afrontar el
Mundial.

Júlia Ventura s’estrena 
al Mundial

A Freiburg (Alemanya)
REDACCIÓ

PATINATGE

El BAR SPORT de Tortosa
dóna l’opció als seus
clients d’entrar en un sor-
tieg de dues entrades
per veure en directe al
Camp Nou el Barça-
Madrid, el proper dia 29
de novembre.
Els clients del bar, ja des
dels darrers dies i fins
quan es celebri el sor-
teig, poden omplir unes
butlletes a través de les

quals hi pendran part en
aquest sorteig que s’e-
fectuarà el proper dia 26
(12.30 hores), al céntric
bar de la capital del Baix
Ebre.
El guanyador tindrà les
dues entrades i el viatge
inclòs amb l’autocar de la
Penya Barcelonista de
Tortosa, el mateix dia en
què es celebrarà el clàs-
sic del futbol estatal a
l’estadi blauigrana.

El Barça-Madrid en directe,
amb el BAR SPORT de Tortosa

REDACCIÓ

El CD Tortosa juvenil
de Lliga Nacional rebrà
demà dissabte (17.15 h)
a l’estadi municipal de
la capital del Baix Ebre,
al Mercantil.

Proper partit

Bar Sport, de Tortosa.
ME
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

AVUI: JOSEP GOMBAU, TÈCNIC DEL KITCHEÉ, LÍDER DE LA PRIMERA DIVISIÓ DE HONG KONG

Pregunta: El Kitcheé, líder de
la Primera divisió de Hong
Kong. Millor impossible, no? 
Resposta: Millor impossible,
molt il.lusionats amb l'equip i
disfrutant d'aquesta privilegia-
da posició a la taula. Tot i que
molt prudents i amb peus de
plom, perquè en futbol ja sé
sap que en dos partits tot
canvia.
P: La victòria davant el campió
de la lliga, molt important.
R: La darrera victòria que
hem aconseguit en lliga da-
vant el South China el rival a
batre per tots els equips d'a-
quí a Hong Kong, ja que ha
guanyat les darreres 4 lligues
ha estat molt important, ja
que ens ha situat líders provi-
sionals a la classificació, dic
provisionals per què ells
compten amb un partit
menys i de guanyar-lo ens
avançarien a la classificació.
A més el partit va aixecar mol-
ta expectació, i desprès de
gairebé 15 dies des del ma-
teix, la gent encara en parla.
P: Quin és el somni de Josep
Gombau a hores d’ara? 
R: El meu somni evidentment
seria aconseguir poder guan-
yar un títol en el meu primer
any com entrenador d'un
equip professional, tot i que si
t'he de ser sincer el fet de po-
der viure aquesta experiència
ja em fa ser molt feliç. I sobre-
tot apendre dia a dia de les
noves experiències i situa-
cions que m'estic trobant.
P: Un idol ja entre l’afició? 
R: No, jajajaja. M'encanta in-
tentar passar desapercebut.
No m'agrada en absolut el
protagonisme. Això si intento
agraïr el màxim les mostres

d'afecte per part dels aficio-
nats. Els veig molt il.lusionats
i això em provoca un sentit de
la responsabilitat i de treballar
al màxim per retornar aques-
ta estima que mostren a l'e-
quip.
P: I els jugadors que van mar-
xar amb tu? 
R: Els jugadors estan també
molt contents i il.lusionats al
igual que jo, tots estem gau-
dint d'aquesta nova etapa al
màxim.
P: L’adaptació, en general,
com ha anat? 
R: És pot dit que estem enca-
ra en plena adaptació a
aquesta nova manera de viu-
re, hem de tenir en compte
que estem a l'altra punta del
món i que això significa molts
canvis, manera de viure, el
menjar, la manera de conduir,
costums etc..., això si parlem
només de l'adaptació a la vi-
da a Àsia, desprès podríem
parlar llarg i extens de l'adap-
tació esportiva, un altre fut-
bol, metodòlogia d'entrena-
ment, estadis, camps
d'entrenament etc...,tot i això
cada dia que passa ens sen-
tim millor, més adaptats, con-
tents.
P: Com es un dia de Josep
Gombau a Hong Kong? 
R: Al matí entrenament, tots
els dies a les 10'30 hores
amb el primer equip del Kit-
chee, desprès marxo a dinar,
normalment a casa amb la
meva dona, i per la tarda se-
gons el dia tinc diferents acti-
vitats, puc anar a les oficines
del club per reunir-me amb el
secretari tècnic, presi-
dent...quedar-me a casa
veient partits en DVD per ana-

litzar els rivals o vore juga-
dors interessants i la darrera
opció la que més m'agrada
és anar a treballar amb les ca-
tegoríes inferiors, els joves ju-
gadors de la cantera a la FC-
BEscola Hong Kong, la veritat
és que soc gairebé un assi-
duo a totes les sessions i ja
conec gairebé a tots els nens
que conformen el planter, és
per a mi el meu hobby i amb
els nens m'ho passo molt bé,
la resta temps lliure per gau-
dir-lo amb la meva dona i anar
descobrint poc a poc la ciu-
tat.
P: En algun moment s’ha fet du-
ra l’aposta o n’has gaudit des
del primer moment? 
R: Estic gaudint des del pri-
mer moment aquesta expe-
riència i aquesta oportunitat
que se m'ha donat, evident-
ment al estar tant lluny de ca-
sa sempre hi ha moments en
els quals et pots sentir mala-
ment, tenir allorança de la fa-
milia i amics, però desprès
quan ho analitzes penses que
estàs treballant en el que més
t'agrada, i això t'ha de fer sen-
tir un privilegiat i aprofitar al
màxim aquesta oportunitat.
Molts cops un petit problema
lluny de casa sembla més
gros, però per sort entre tots
fem pinya i ens recolzem.
P: Segueixes l’actualitat ebren-
ca? 
R: Al dia. Molts diumenges
marxo molt tard a dormir, per-
què no vull anar al llit sense
saber que han fet els equips
de les nostres Terres, a més
estic informat de primera mà
de tot, ja que mantinc el con-
tacte amb molts jugadors i
els dilluns és el dia de comen-

tar els partits pel messenger,
no nomès dels primers
equips, també estic bastant al
dia del futbol base, ja saps
que per a mi el futbol base és
molt important.
P: Diumenge, hi ha derbi. Ima-
gino que no t’agradaria perdre-
te’l... 
R: No et pots ni imaginar el
greu que hem sap no poder
estar present al Municipal am-
postí i poder vore el derbi en
directe, no obstant diumenge
serà un dels dies que aniré a
dormir tard i no perdré detall
del que passi en aquest partit.
Cada diumenge quan l'Am-
posta juga a casa el meu pa-
re assisteix als partits, quan
encara no han passat 5 mi-
nuts del final, ja conec el re-
sultat i em fa una petita cròni-
ca.
P: Sé sap alguna cosa de l’Al-
corcón per allà...? 
R: Sí, aquí es segueix sobre-
tot la PREMIER, però els diaris
han donat la notícia de l'elimi-
nació del Reial Madrid de la
Copa, i ha estat comentari al
nostre vestidor, ja que molts
matins quan arribem al vesti-
dor els jugadors locals estan
llegint la premsa i ens traduei-
xen les notícies. El dia

desprès del partit va ser un
comentari i el meu ajudant
em deia que com podia ser.
Se’n feia creus.
P: Víctor Curto va fer un gran
gol a Mestalla, amb l’Alcoià.
Oriol Romeu convocat amb el
Barça contra la Cultural... l’es-
port ebrenc és millor del que
ens podem pensar? 
R: A les Terres de l'ebre sem-
pre hem tingut una gran tradi-
ció esportiva, molts cops no
se'ns ha tingut en compte per
la nostra llunyania en la capi-
tal, a més a nivell de futbol a
día d'avui ens hem de sentir
orgullosos, tenint dos equips
a 3a. divisió i un altre a 1a ca-
talana, dimarts quan vaig lle-
gir a la premsa que Oriol ana-
va convocat amb el primer
equip del F.C. Barcelona vaig
sentir una immensa alegria, el
conec de ben petit, s'ho me-
reix, està treballant molt dur,
estic segur que acabarà arri-
bant i triomfarà com a juga-
dor professional. Aprofito per
felicitar tant a Víctor com a
Oriol la seva bona trajectoria.
P: Formes part del projecte
EBRELIDERS. Segurament ets el
candidat més distant. Un orgull,
no? 
R: Sí, la veritat és que em va

fer molta il.lusió aquesta no-
minació, i més tenint en
compte que a l’estar tant
lluny, molts cops pots tenir la
sensació de que potser la
gent no se’n recordarà de tu.
Moltes gràcies per deixar-me
formar part de la vostra famí-
lia.
P: Algun representant espanyol
s’ha posat en contacte amb tu
de cara el futur o no portes
pressa per fer un salt al futbol
de l’estat espanyol? 
R: Sí, la veritat és que hem va
fer molta il.lusió aquesta no-
minació, i més tenint en
compte que al estar tant lluny,
molts cops pots tenir la sen-
sació de que a lo millor la
gent no s'enrecordarà de tú.
Moltes gràcies per deixar-me
formar part de la vostra famí-
lia.
P: Per acabar, vols enviar un
missatge per als aficionats
ebrencs? 
R: Vull agraïr totes les mos-
tres de suport que he rebut
des que vaig empendre
aquesta nova etapa. Mantinc
un contacte directe amb
molts companys entrenadors
de les nostres terres, com-
panys molts dels quals vaig
realitzar el curs d'entrenador
amb ells, o companys en els
quals he tingut tracte directe
durant els anys que he estat a
l’Amposta. Així com molts
amics i aficionats que via
email gairebé setmanalment
seguim mantenint el contac-
te, això em fa sentir molt més
prop de casa i em dóna una
energia extra per treballar en-
cara més dur. Vull enviar
una abraçada molt forta a
tots.
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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

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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Montadito de carxofa amb pernil fumat d'ànec, tomata confitada i reducció de Porto. 
Una forma elegant d'anar de “tapeo”

Per fer sis montaditos
necessitarem els se-
güents ingredients: en-
ciam, dues carxofes,
dues tomates, pernil
d'ànec fumat, un gra-
pat de pipes de giras-
sol i carabassa, sis
llesques de pa, un 250
ml d'oporto i cent
grams de sucre. Per
començar a cuinar
aquest el.laborat mon-
tadito bullirem les dues
carxofes, tal lades a
quarts, en aigua amb
una mica de farina i lli-
mona durant uns 8 mi-
nuts per tal que ens
queden “aldente”. A
continuació escalda-

rem les tomates, les
pelarem i les trosseja-
rem. Un cop trosseja-
des, en una paella amb
sucre i mig got d'aigua,
les confitarem durant
tres minuts. Retirem la
tomata confitada i ja
podem començar a
el. laborar el nostre
montadito. Primer to-
rrarem les llesques de
pa, a continuació posa-
rem l'enciam a sobre,
la tomata confitada, la
carxofa, el pernil d'à-
nec, les pipes varia-
des, un raig d'oli d'oli-
va i culminarem amb
una reducció de Porto.
Aquesta és la recepta
que ens hem quedat
del restaurant l'Esque-
l la d'en Gaudí d'Alca-
nar, un lloc que haureu
de visitar per  saber
quines altres receptes
ens poden oferir, que
per cert us deixaran
amb la boca oberta
amb l'ampli ventall de
tapes, montaditos i
plats. Recordeu tots
els seguidors del “Pri-
mentons” de Canal TE,
que tenim un blog on

apareixen aquestes re-
ceptes ampliades amb
videos i fotografies, l'a-
dreça: http:// www.pri-
mentons.blogspot.com
i si voleu visitar el nos-
tre facebook, l 'adreça
la trobareu al nostre
blog.

“Primentons i Tomates”. Avui: Montadito  

Avui, la Mari Pau del
restaurant l'Esquella
d'en Gaudí ens presen-
ta un montadito de la
seva carta, una carta
farcida de plats sorpre-
nents i deliciosos a ba-
se de dàtils, figues, ta-
ronges, foies, iogurts,
llibrets d'abadejo.... 

REDACCIO

Montadito de carxofa amb pernil d’ànec.

M. Lalana

Amado i Mari Pau de L’Esquella d’En Gaudí, d’Alcanar.

M. Lalana
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L’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Vius un moment excel·lent per emanar-te i per
transformar la teva vida .Respecte a la salut ,
no et deixis endur per cap excés o acabaràs
sentint certa intranquil·litat.  

Taure
20/4 al 19/5

Posaràs les piles a la teva parella perquè can-
viï una sèrie se coses. Respecte a la salut, el
trànsit de Venus per la teva casa cinc et fa
sentir-te millor psíquicament i físicament.   

Bessons
20/5 al 21/6

Avui trobaràs la manera de relacionar-te amb
el sexe oposat d'una manera oberta i distesa.
Mart et posa dur a tenir una actitud mental
massa activa, una mica precipitada.

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitant per la teva tres augmenta les
teves relacions i et dóna més oportunitats de
conèixer gent nova que satisfaci les teves
expectatives.

Lleó
22/7 al 22/8

En els assumptes d'amor , de vegades , ho
comences tot amb molt entusiasme i energia i
et canses massa aviat. Intenta anar una mica
més tranquil.

Verge
23/8 al 21/9

Si reflexiones sobre les experiències que
estàs vivint  dintre de la teva vida sentimen-
tal veuràs que tens motius per rectificar. Avui
et sentiràs a gust amb tu mateix.

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor no camines desorientat
, però potser encara no és el moment, espe-
ra una mica més. Preocupa't de tenir un bon
estat de forma i una cuidada imatge personal.

Escorpí
22/10 al 21/11

No discuteixis amb la teva parella , el bon humor
és el millor vehicle per al teu benestar interior. Si
millores el teu estat físic  la teva personalitat es
veu reforçada.

Sagitari
21/11 al 21/12

En l'amor transmets energia però és reco-
manable que també transmetis tranquil·litat.
Una temporada amb una dieta depurativa i
antitoxines arreglaria els teus problemes.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes d'amor , avui tindràs un espe-
rit bastant aventurer i trauràs a relluir el teu
bon humor. Busca temps d'on puguis per fer
una mica d'exercici físic.

Aquari
20/1 al 18/2

Vés amb compte amb el trànsit de Mart per la
teva casa quatre ja que indica un període con-
flictiu i ple de discussions dintre de les teves
relacions de família.

Peixos
19/2 al 20/3

El temor a no sentir-te comprès pot causar-
te una inestabilitat emocional. Respecte a la
salut , encara que el teu cos estigui actiu
busca la pau interior.

Televisió

Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

Monllau Mayor, Lina Pl.Major, 15 (Xerta)  977473412

Ismael Hierro, Josep Mª Pza. Alfonso XII, 6 (Tortosa) 977440342  

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

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

24º 16°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
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ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
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Mar 
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Marejol Maror
Forta
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Mar molt
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Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
seré o poc ennuvolat per núvols alts i prims. 

Precipitacions: 
no se n'esperen. 

Temperatures: 
tant les mínimes com les màximes pujaran de manera lleuge-
ra. 

Visibilitat: 
bona en general. 

Vent: 
a l'inici i final del dia bufarà de component nord i oest fluix
amb cops moderats en general, amb estones de vent fluix i
de direcció variable a l'interior. Al centre del dia girarà a
component sud i oest entre fluix i moderat. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
de matinada bufarà la tramuntana entre fluix i moderada al
nord del cap de Creus, i terral fluix a la resta del sector. A
partir del matí bufarà vent de component sud entre fluix i
moderat. 
De marejol a maror a partir del vespre i al nord del cap de
Begur, i marejol a la resta. 

Costa Central:
terral matinal. La resta de la jornada bufarà vent de compo-
nent sud entre fluix i moderat tot el dia, sobretot de llebeig. 
Marejol. 

Costa Daurada:
terral matinal. La resta de la jornada bufarà vent de compo-
nent sud entre fluix i moderat tot el dia, sobretot de llebeig. 
Marejol.

El temps. Previsió
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IMMOBILIARIA�

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

Ulldecona. Local de 35 m2
ubicat al carrer major.
Ideal per a botiga ú ofici-
na. 300E al mes.
977 74 33 99. 

VENDA I LLOGER

L'Ampolla. Local de
35m2 davant club
nautic, a l'edifici
“nautic” sala diafana i
un bany. Oportunitat.
290Û/mes 

Tel.977 74 33 99

La Sènia. Piso ideal pare-
jas, consta de comedor
con salida balcón, cocina
independiente equipa-
d a ( l a v a d o r a ,
frigorífico,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)..

Reus. Gran oportunitat de local
comercial al centre 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’aparcament al mateix edifici.
661 91 35 88

Sant Carles de la Rápita. Es
lloga entresol ubicat a les
galeries comercials Hort del
Rei. Ideal per despatx.
676 91 93 78

DIVERSOS�

PROFERSOR MOLA
No hay problema sin
solución. Especialista
para recuperar la
pareja perdida, amor
duradero con
importancia sexual.
R e s u l t a d o
garantizado de 4
dias. 
Nº de Tel. 637 26 13 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.

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 88 977 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

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

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

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

Xalet a 100 metres de
la platja, de 3 dormito-

ris i 2 banys per
160.000€

Pis nou de 2 dormito-
ris, cuina-menjador-

estar i bany per
84.000€

Es ven habitatge entre
mitgeres, per rehabili-

tar al carrer Major, 
cèntric, cara sol, amb
una superfície de 230
m2 i de solar 51 m2.

Preu:40.000€.

Es ven habitatge plurifami-
liar de 4 hab. i 2 banys

complets, galeria 
amb rentador. Superfície:

99 m2 útils. Bons acabats.
Finca tranquil·la amb

ascensor, de 4 anys, a la
zona alta d'Ulldecona.

Preu: 129.500 €.

977 72 06 91 Casa a Móra d'Ebre
amb 170m2 cons-

truïts,3 hab., 1 bany,
cuina independent,

menjador,  calefacció
de gasoil i amb garat-

ge. Per només
66.000€!!! Ref. 1151

Casa a Miravet de 108
m2, 3 habitacions, 1banys
i 1 lavabo, cuina indepen-
dent, menjador. Aire condi-
cionat. Terrassa. Mobles

inclosos. Per entrar a viure.
Per només 63.500€!!!  

Ref. 1140

Casa cantonera a Els
Reguers de 200 m2 amb
jardí de 450 m2 tancat , 6

habitacions , 2 banys , 2 cui-
nes , 2 menjadors , garatge.
Mobles inclosos. 119.000
euros. Ref. CFD20701 

tel. 977 720 799 

Àtic a Sant Rafael del Riu
de 156 m2 , 2 habitacions
, 1 bany , cuina menjador.
Amplia terrassa. Tot equi-
pat .Pràcticament nou.
Vistes. 180.000 euros .

Ref. CFD20940. 
tel. 977 720 799 

catalunyafincas@telefonica.net

977 41 44 08
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A les dotze hores del mig
dia i en rigoròs directe el
delegat del govern a les
TE, Lluís Salvadó encetava
la primera part de la xerra-
da manifestant que ens tro-

bem en un moment molt
complexe i dur però que es
tracta d'una crisi de caire
temporal i que s'ha de ser
optimista. Per la seva
banda, el següent en apor-
tar el seu punt de vista va
ser el senador, Joan
Sabaté, qui va destacar
que no es tracta d'una crisi
aïllada sino que és general,
sumant-se al missatge opti-
mista que ja havia apuntat
Salvadó. Per la seva part,
l'empresari i president de
la Cambra de Tortosa,
Josep Lluís Mora va voler
fer l’incís, que sota el seu
punt de vista és imprescin-
dible una reconversió de la
indústria ebrenca, ja que
considera que hi ha grans
actius al territori que estan
poc desenvolupats.
Finalment, el regidor de
l'Ametlla, Joan Pere
Gómez, va deixar de banda
el discurs més purament
optimista per adreçar-se a
tots els allí presents expli-
cant que un dels fets que
han portat a la situació
industrial d'ara ha estat la
dificultat per invertir i que
el tancament de la LEAR de
Roquetes, no ha fet res
més que vindre a posar de
manifest una gran pro-
blemàtica que s'allarga
des de fa molt de temps.

Si en el primer moment
de la taula rodona, els
expositors seguien línies
de diàleg molt pròximes,
va ser durant la segona
part d'aquesta (moment
en què es podia intervin-
dre per torn de paraula i
al·lusions) que es van
començar a posicionar.
Així, un dels primers
punts que ha creat con-
trovèrsia ha estat l'equi-
pament del polígon
Catalunya Sud, ja que
d'una banda Salvadó
assegurava taxativament
que estava totalment
equipat, mentre que per
una altra banda el repre-
sentant convergent, Joan
Pere Gòmez assegurava
que no és així. Referent al
polígon Catalunya Sud cal
aclarir que pel que fa a

dotacions en l'actualitat
està cobert, l'assumpte
radica en el cas que hagi
de vindre una empresa de
grans dimensions com
hagués estat la Foneria
Gallardo, que finalment ha
aturat el projecte aludint
la crisi. Així, tal com va
dir Salvadó i va recalcar
Sabaté, «s'ha de fer un
vestit a mida». D'altra
banda, Mora, represen-
tant del teixit empresa-
rial, va demanar «con-
fiança», i la búsqueda
d'un nou sistema empre-
sarial ja que «l’actual ha
demostrat que no funcio-
na» manifestant que l'em-
presari ha de poder tirar
endavant les seves
empreses sense la neces-
sitat de jugar-se el patri-
moni familiar, ni arriscar-

se a arruinar-se. Les
infrastructures van estar
un altre punt fort de la
xerrada, ja que arran de
la reunió mantinguda
aquest passat dilluns
entre sindicats, patronal i
Govern, on es va acordar
un increment del 30% en
inversions a l’Ebre, una
part d’aquestes anirà des-
tinada a l'acceleració d'in-
frastructures primordials
per al desenvolupament
industrial i econòmic del
territori. La creació de la
Comissió de Seguiment
va estar considerada molt
positiva pels expositors ja
que permetrà un control
sobre el desenvolupa-
ment de les obres i del
pacte en sí. Un dels pri-
mers projectes en accele-
rar-se serà el desdobla-

ment de la C-12 o l'eix de
l'Ebre. Aprofitant aquesta
conjuntura el delegat ha
avançat que el proper
dimecres 18 de novem-
bre tindrà lloc la primera
reunió de la Comissió de
Seguiment, que tindrà
lloc a Barcelona, a la
Fundació Catalana per a
la Investigació i
Innovació, presidida pel
conseller, Josep Huguet i
en la que participaran
tots els secretaris gene-
rals implicats, però
aquest cop també assis-
tirà el president de la
Cambra de Comerç i
Indústria de Tortosa,
Josep Lluís Mora que no
va estar convidat a la pri-
mera reunió, per motius
que es desconeixen però
que finalment ja han estat
aclarits. Una idea que
s'ha pogut extraure d'a-
questa taula rodona és
que les diferents forces
polítiques poden dialogar
sobre una mateixa temàti-
ca i fins i tot compartir
punts de vista, però això
dura poc. Si que és veri-
tat que les conclusions
extretes de l’especial
d'ahir van ser: el territori
és qui ha de buscar solu-
cions, que ningú vindrà
de fora a donar-nos-les,
que és important prepa-
rar-lo per a ser competi-
tius per a quan s'acabi la
crisi, que la tasca dels
sindicats en el cas de la
LEAR ha estat immillora-
ble, aconseguint fer de
tots els sectors un sól
bloc i que si tot anés tan
bé i fóssim tan fantàstics,
no estaríem on estem.

No hi ha bé que dure, ni mal que no s’acabe

Ahir dijous, 12 de novem-
bre, el programa Dixa’m
Vore de la cadena privada
Canal TE realitzava una
taula rodona amb l’as-
sistència del delegat del
Govern a les TE, Lluís Sa-
lavadó; del senador per
l’Entesa, Joan Sabaté;
del president de la Cam-
bra de Comerç i Indústria
de Tortosa, Josep Lluís
Mora i  el portaveu de CiU
a la taula i regidor de l’a-
juntament de l’Ametlla de
Mar, Joan Pere Gómez. A
la Taula moderada per la
comunicadora Diana Mar
és va tractar la situació
industrial al territori: com
s’ha arribat a aquesta si-
tuació i que s’ha de fer
per sortir-ne.

Segons els sectors, polític i econòmic, aquesta etapa de crisi passarà. Hem de ser optimistes

REDACCIÓ

Moment del Dixa’m Vore especial: Taula Rodona.
Mariano Lalana

Aquest proper dimecres 18 de novembre tindrà

lloc la primera reunió de la recentment creada

Comissió de Seguiment, on també ha estat

convocada la cambra de Comerç de Tortosa

1ª reunió de la Comissió de Seguiment

ESPECIAL DIXA’M VORE: TAULA RODONA


