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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Les noves EMD de Bítem i
Campredó quedaran
definitivament constituïdes
en menys de tres mesos.

P4

La candidatura de les Terres
de l'Ebre a Reserva de la
Biosfera demana el suport
actiu dels Ajuntaments.

P5

Societat

La catedral de Tortosa
torna a tenir escales
gràcies a la donació del
tortosí Josep Celma.

P9

Esports

Victòria de l’Amposta (0-2)
a Palamós i de la Rapitenca
amb el Poble Sec (3-1)

P11

Avui, la Comissió 11 de Setembre de les Terres de l'Ebre ha organitzat per tercer any una Marxa de Torxes per a commemorar
de manera unitària la Diada. Enguany el lema de la marxa ha estat: "Les Terres de l'Ebre decidim SÍ als Països Catalans". Amb
aquest lema, la Comissió ha volgut connectar les diferents consultes sobiranistes que s'han fet enguany al territori, així com rei-
vindicar la unitat dels Països Catalans i el paper central que tenen les Terres de l'Ebre. Aquest, i molts d' altres actes més, demà
dissabte, al nostre territori, per cel.lebrar la independència catalana. P3

La festa per la llibertat

Dilluns la nit ens deixava de forma sobtada el jove ampollero Jordi Pitarque, als 23
anys, a causa d’una aturada cardíaca. Havia jugat el dia anterior amb el seu equip
actual, el Reus, al camp d’El Prat, i al dia següent, com el cas de l’espanyolista Jarque,
va sofrir un primer infart que ja el va allunyar de tots nosaltres. Posteriorment, a l’am-
bulància i ja a l’hospital, va patir-ne d’altres. Per la nit es confirmava la dramàtica notí-
cia. Una setmana tràgica en la que les mostres de condol rebudes han estat multitu-
dinàries, així com el seu darrer comiat, dimecres, a l’Ampolla. Gran jugador i millor per-
sona, Jordi Pitarque sempre estaràs present. P2 I 10

«Jordi Pitarque, mai t’oblidarem!»
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris 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’adjun-
tar les dades personals, el número de DNI i un telè-
fon de contacte. Si es vol signar amb les inicials o
de forma anònima serà sota la responsabilitat del
lector. 

El teu somriure va deixar
emprenta dins del vestidor
del CF Pobla de Mafumet. Del
somriure de Jordi Pitarque en
vam gaudir tots l’any de l’as-
cens a Tercera divisió, era un
futbolista diferent, que sem-
pre somreia, dins i fora del
terreny de joc, dels que con-
tagiava optimisme, alegria, i
es feia estimar per tothom. 
Amb Santi Coch al capda-

vant, l’any de l’estrena a
Tercera, Esteve, Édgar,
Virgili, Miguelet i tu formaveu
un tàndem increíble.
Transmitieu bon rotllo, i a
més a més, ho sabieu traslla-
dar a la resta del vestidor.
Així va ser, fruit de la qualitat
de l’equip, i de la teva també,
que La Pobla va aconseguir
la millor classificació de la
història a la lliga. Jordi
Pitarque era d’aquells futbo-
listes ‘diferents’, dels que
juguéssin en el onze inicial o
entréssin al terreny de joc
des de la banqueta, tothom

sabia que estava a punt de
passar alguna cosa diferent.
La teva qualitat futbolística va
deixar emprenta al filial
grana, però la teva qualitat
humana va quallar dins d’un
vestidor, d’un entrenador,
d’un cos tècnic, d’una junta
directiva i un alcalde que
sempre et tindran present.
Estimat Jordi, tot i que hau-
rem de fer autèntics
esforços, no volem plorar la
teva absència, ens resistim a
fer-ho, ans al contrari, volem
riure com tu sempre feies, i
pensar, i recordar, tot allò del
que vam arribar a disfrutar
amb tu.
Jordi Pitarque, tot i que ens
costarà molt, els qui t’esti-
mem i vam gaudir de tu,
intentarem pensar, que si
estàs allà dalt, és perque fan
falta dòsis d’optimisme i
somriures.

CF Pobla de Mafumet

El CF la Pobla de Mafumet recorda 
a Jordi Pitarque

EL CLUB FUTBOL AMPOLLA
VOL AGRAIR LES MOSTRES
DE SUPORT REBUDES PER
LA MORT DEL JUGADOR DE
LA NOSTRA LOCALITAT I
ENTRENADOR DEL NOSTRE
FUTBOL BASE, JORDI PITAR-
QUE CEPRIA. AGRAIMENTS
PER LA SEVA PRESÈNCIA EL
DIA DEL SEU COMIAT AL F.C
BARCELONA, AL R.C.D.E
ESPANYOL, ALS CLUBS ALS
QUALS ELL VA PERTÀNYER
(ESCOLA EBRE, C.D TORTO-
SA, GIMNÀSTIC DE TARRA-
GONA, POBLA DE MAFUMET,
C.F AMPOSTA I REUS
ESPORTIU), A LA RESTA DE
CLUBS QUE TAMBÉ ESTA-
VEN PRESENTS, A LA FCF I A
LA RESTA D' ENTITATS.
TAMBÉ VOLEM FER EXTEN-
SIU AQUEST AGRAIMENT AL

CAMBRILS UNIO PER LES
FACILITATS DONADES PER
SUSPENDRE EL PARTIT QUE
TENÍEM QUE DISPUTAR
AQUEST CAP DE SETMANA. 

GRÀCIES A TOT EL FUTBOL
CATALÀ.

El Club Futbol l’Ampolla vol agrair
les mostres de suport rebudes

Opinió

L’Onze de Setembre és la festa política més
important del Principat de Catalunya i per
això rep el nom de Diada de Catalunya o,
simplement, La Diada. La Diada s’inscriu

dins la categoria
de celebracions
dedicades al
record dels màr-
tirs catalans, amb
ofrenes i parla-
ments que recor-
den a tots els que
han defensat

Catalunya i la seva llibertat. Aquest dia es
commemora sobretot la rendició de la ciutat
de Barcelona, defensada per milers de cata-
lans, enfront de les tropes borbòniques de

Felip V després d’un setge de catorze
mesos al segle XVIII. La caiguda de
Barcelona fou precedida per la pèrdua d’al-
tres ciutats importants i va significar l’inici
d’un període, iniciat l'any 1707 a Almansa,
que va provocar la pèrdua de les llibertats
col·lectives del poble català. En l’actual con-
tingència política, es tracta d’una celebració
popular d’afirmació col·lectiva i de reivindi-
cació de les llibertats nacionals. En molts
pobles la reivindicació es materialitza amb
parlaments dels representants dels diferents
partits polítics, manifestacions i la visibilitza-
ció i col·locació ritual de senyeres, en les
seves múltiples denominacions i formes,
tant en balcons i finestres com en tota mena
d’indrets elevats.

Editorial

Onze de setembre

En l’actual contingència política,

es tracta d’una celebració 

popular d’afirmació col.lectiva i

de reivindicació de les llibertats

nacionals

Es fa difícil, molt difícil escriure avui per parlar
de Jordi Pitarque. És dolorós, molt dolorós.
Ens colpeja el record i ens ofega l'estima
davant la seva absència. Perquè Jordi era un
xiquet que es feia estimar. Parlar de Jordi no és
parlar de lo bé que jugava al futbol, ni dels
equip en els que va jugar.   Parlar de Jordi és
parlar dels seus valors, de la seva capacitat de
lideratge. Sempre un somriure, sempre una
bona paraula. Mai va passar pel meu costat
sense dir-me alguna cosa agradable. En dies
difícils, em deia: Alcalde com estàs? En dies de
festa: Un alegre “bon dia, alcalde”.  Mai va pas-
sar pel costat de ningú del poble al que no li
dediques una paraula o un  somriure. Mai  li va
fallar a un amic. Amic del seus amics. Solidari.
El recordo amb un crio al coll a xiribec. Ell volia
jugar amb el petits del poble, els volia ensen-
yar, col·laborar amb el futbol base. 
Un valors que reflecteixen els valors familiars,
l'estima de la seva família, la serenitat de la
seva àvia, de la seva mare. L'enorme cor del
seu avi, del seu pare, del seu oncle, del seu
germà. Gent de bé, valents i d'una peça. Com
Jordi, ho han demostrat a lo llarg del temps i
també estos dies. Uns valors que Jordi ha com-
partit amb molts de joves del poble. Se'm fa
difícil, però val la pena recordar-ho. Recordar
els amics, tota la joventut de l'Ampolla agafada
pel coll, muda davant l'hospital. Plorosa i de dol
a l'església. Tots trasbalsats, esgarrifats i
sense poder pair la “putada” que ens feia, que
a Jordi li  feia la vida. Els recordo plorant, però

dient, agafats pel coll : “Som una família, hem
d'aguantar, perquè Jordi voldria que aguante-
se'm. Jordi sempre reia. Jordi sempre estirà en
natros” . Sé , ho sé molt íntimament que l'e-
xemple de Jordi, els seus valors familiars, d'a-
mic dels amics, ens han ajudat a tots  a passar
el tràngol. Sabem que si seguim l'amistat, si
seguim el seu exemple, Jordi sempre estarà en
natros.

Ho vaig dir al facebook, ho vull repetir aquí, els
pobles demostren la seva grandesa en los
moments difícils. Avui els joves i tot el poble de
l'Ampolla han demostrat lo grans que són.
Solidaris, discrets, amics dels amics.
L'exemple de Jordi no és en va. Estic orgullós
dels joves, de tot el poble. L'Ampolla és molt
gran i Jordi també.

Només em queda, perquè se que Jordi ho vol-
dria i la seva família també, donar les gràcies a
tots els que ens han mostrat la seva estima, el
seu condol, la seva solidaritat. Als clubs, ajun-
taments, autoritats, amics, companys  d'equip.
A tots gràcies perquè vareu saber transmetre
el dolor que tots  sentim, l'estima   que tots
tenim per  Jordi. Gràcies, moltes gràcies, per-
què en aquesta estima Jordi viu per sempre en
tots natros. Gràcies, gràcies, gràcies. Per sem-
pre.   

Francesc Sancho i Serena

En record de Jordi

Opinió

Partit solidari celebrat a Tortosa (10-7-10). Pitarque, amb la selecció, el primer ajupit per la dreta.
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La Comissió ha organitzat
per tercer any una Marxa
de Torxes per a comme-
morar de manera unitària
la Diada. Tindrà lloc avui.
Enguany el lema de la
marxa ha estat: "Les
Terres de l'Ebre decidim SÍ
als Països Catalans". Amb
aquest lema, la Comissió
ha volgut connectar les
diferents consultes sobira-
nistes que s'han fet
enguany al territori, així
com reivindicar la unitat
dels Països Catalans i el
paper central que tenen
les Terres de l'Ebre. 
És per això que dins de la
Comissió i als actes orga-
nitzats hi participen perso-
nes i col·lectius de banda i
banda del riu Sénia. A més
a més, aquest lema en
positiu vol representar una
crida a fer passos enda-
vant en la construcció dels
Països Catalans com a
nació lliure, "superant les
barreres antidemocràti-
ques que imposen els
estats espanyol i francès".

La Comissió fa una crida
als diferents agents polí-
tics i socials a donar-hi
suport i a participar per tal
de donar continuïtat a les
diferents mobilitzacions
que la societat civil ha pro-
tagonitzat al llarg de l'any.
L'organització de consul-
tes populars (Alcanar,
Móra la Nova, Ulldecona,
Xerta i Garcia), les mobilit-
zacions contra la sentèn-
cia del Tribunal

Constitucional i les dife-
rents iniciatives que s'es-
tan generant "són una
mostra de l'avenç que
està tenint d'independen-
tisme", manifesta, de
manera que considera que
"cal aprofitar aquesta
embranzida històrica per
tal de teixir xarxes on la
societat civil prengui el
protagonisme i avançar
cap a la independència".
Les marxes de torxes no

són un fet aïllat del nostre
territori, si no que durant
els darrers anys s'han
estès arreu del territori
català i ja s'hi han adherit
ciutats com Mataró,
Manresa, Vilafranca del
Penedès, Berga o
Barcelona entre d'altres. A
les Terres de l'Ebre, la
marxa sortirà puntualment
del Castell de la Suda, de
Tortosa, a les 20:00h i
finalitzarà a la Plaça

d'Alfons, on hi ha prepa-
rats diversos actes i parla-
ments. 
Tant la Federació de l'Ebre
d'Esquerra com diverses
seccions locals del partit
també han organitzat
actes i activitats per com-
memorar l'Onze de
Setembre. Pel que fa a la
Federació, organitza un
sopar amb militants i sim-
patitzants al restaurant
l'Ardiaca de Campredó el

proper dijous 10 de
setembre. 
Aquest acte també
servirà per celebrar l'apro-
vació per part del Consell
de Govern de la
Generalitat de Catalunya,
aquest mateix dimarts, de
la creació de l'entitat muni-
cipal descentralitzada de
Campredó (EMD).
Actes previstos pel dissab-
te, 11 de setembre:
10.00 h a la Plaça Carles
III de la Ràpita la secció
local d'Esquerra organitza
una botifarrada popular
per la independència de
Catalunya; 11.00 h al cim
de Caro, el més alt de les
Terres de l'Ebre, la secció
local de Roquetes farà la
penjada de l'estelada i un
esmorzar popular; 12.00h
al Passeig del riu de
Ferreries, Tortosa, la sec-
ció local d'Esquerra cele-
brarà un vermut popular
per la independència de
Catalunya; 12.00 h
a Alcanar, la secció local
organitza una ofrena al
Carrer Rafael de
Casanoves i després dinar
a l'ermita del Remei;
13.00 h a Arnes, la secció
local d'Esquerra organitza
una rostida de carn per
la independència, i des-
prés de dinar hi haurà un
concurs de birles. 
Altres municipis ebrencs
hissaran la bandera catala-
na als seus respectius
Ajuntaments.

L’Ebre gaudeix de l’11 de Setembre,
Diada Nacional de Catalunya

La Comissió 11 de
Setembre de les Terres
de l'Ebre fa una crida a
participar de manera
unitària en la comme-
moració de la Diada
Nacional de Catalunya.

Es fa una crida a la ciutadania a participar de manera unitària

La Comissió 11 de setembre ha organitzat una Marxa de Torxes

TG

La Comissió 11 de setembre ha organitzat una Marxa de Torxes, per tercer any.
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Els tres han expressat la seva
satisfacció per l'acord, que
obre ara un calendari de trà-
mits no superior a tres
mesos per constituir definiti-
vament les EMD.   "No se'ns
ha demanat cap mena d'infor-
mació complementària", la
qual cosa "demostra que haví-
em fet bé la feina". L'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, ha
recordat que la constitució de
les dues EMD era un compro-
mís de l'equip de govern,
explicitat al Pla d'Actuació
Municipal (PAM) del present

mandat municipal. L'alcalde
pedani de Campredó ha afir-
mat que la constitució en
EMD "significarà un abans i un
després" en la història i en la
gestió del poble, mentre que
el pedani de Bítem ha dit que
la ciutadania està molt il·lusio-
nada. L'alcalde de Tortosa ha
recordat com s'ha arribat fins
aquest punt i quin calendari
s'obre ara per a la constitució
definitiva en EMD. Poc des-
prés de les eleccions de
2007, el nou govern munici-
pal va constituir les comis-
sions mixtes amb Bítem i
Campredó. Posteriorment es
va aprovar un acord de
finançament, validat pel Ple
municipal, que servirà per a
totes les EMD del municipi. El
novembre passat es van cele-
brar sengles referèndums on
el sí a l'EMD va guanyar amb
més d'un 90% en els dos
casos. 
Els expedients es van enviar
al Departament de
Governació. La Comissió de
Delimitació Territorial, primer,
i la Comissió Jurídica
Assessora, després, van
donar el vist-i-plau als expe-

dients. Amb l'aprovació del
Consell Executiu d'avui, ara
s'ha de publicar al DOGC, fer
l'assignació de representants
de les diferents forces políti-
ques, sol·licitar als partits els
noms d'aquests represen-
tants, tramitar-ho novament al

Govern i esperar la resolució
del Conseller de Política
Territorial designant als mem-
bres de la Comissió Gestora
que s'haurà de crear fins a la
constitució de les EMD. Tot
plegat pot durar entre 2 i 3
mesos a comptar a partir d'a-

vui. Una vegada constituïdes
les EMD, aquestes aprovaran
el seu pressupost i
l'Ajuntament traspassarà el
personal assignat, que en el
cas de Bítem serà de 3-4
persones i 2 en el cas de
Campredó.

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i els alcal-
des pedanis de Bítem,
Josep Cugat, i de
Campredó, Joan
Sanahuja, han valorat,
positivament, el decret
de constitució de les
entitats municipals des-
centralitzades (EMD) de
Bítem i Campredó.

REDACCIÓ

Josep Cugat, Ferran Bel i Joan Sanahuja.
Cedida

La Junta de Govern de
l'Ajuntament d'Amposta
ha adjudicat definitiva-
ment la construcció de

les graderies del Parc
dels Xiribecs a l'empresa
Construccions Propa
SCCL per un import de
177.755 euros. Les
obres, que s'iniciaran en
les properes setmanes,
tindran una durada de
quatre mesos.

L'emplaçament on s'han
de construir les grades i
l'escenari a l'aire lliure
troba situat entre l'entra-
da sud-oest al parc (c/
Josep Tarradelles), l'es-
tany central i el c/ Itàlia i
ocupa una superfície de
7.063 metres quadrats,

darrerament s'ha portat
a terme la plantació de 6
plataners paral·lels al
c/Itàlia i a les futures
grades. Aquesta pastilla
és l'única que queda per
urbanitzar ja que ha fina-
litzat el projecte d'enjar-
dinament del parc que
compren la part supe-
rior, entre l'estany i la
tanca.
Amb aquesta, s'adjudica
la darrera obra del con-
junt del Parc dels
Xiribecs, un espai de
verd de 51.376 metres
quadrats i que conforma

l'espai ver més impor-
tant de les Terres de
l'Ebre.
Actualment es troba en
construcció el bar i està
també adjudicat el siste-
ma d'enllumenat que
quedarà definitivament
instal·lat un cop finalitza-
des les graderies.
Les graderies del Parc
dels Xiribecs tindran una
capacitat per unes 500
persones que podran
assistir, un cop finalitzat
el projecte a tot tipus
d'espectacles a l'aire lliu-
re.

Darrera adjudicació del 
Parc dels Xiribecs

Per un import de 177.755 euros

REDACCIÓ

La collita d'arròs al delta
de l'Ebre ha començat
enguany amb unes previ-
sions poc optimistes. La
meteorologia d'aquest
estiu i l'aparició de pla-
gues, com la del cargol
poma, han propiciat que
les expectatives d'una
bona collita s'hagin vist
minvades. Segons els agri-
cultors del Delta, aquest
any la collita d'arròs podria
disminuir entre un deu i un
20%. D'altra banda, el preu
de l'arròs podria anar a
l'alça després de les inun-
dacions d'un país produc-
tor com el Pakistan, que
han fet pujar la cotització
del cereal.

Inici de la
collita de

l’arròs

El conseller de Política
Territorial, Joaquim
Nadal, ha resolt dues
convocatòries d'ajuts de
l'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
destinades a impulsar
les Terres de l'Ebre. 
Una de les línies ator-
garà un total de 90.000
euros per fomentar
actuacions de promoció
de les comarques ebren-
ques, mentre que
25.000 euros més es
destinaran a promoure
activitats culturals, lúdi-
ques o esportives de la
zona.

Promoció
econòmica a

l’Ebre

Bítem i Campredó, més autosuficients
Després de l’aprovació del decret de constitució de les EMD
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La Jornada de
l'Ànec es farà el proper
cap de setmana del 17,
18 i 19 d’ aquest mes de
setembre i hi participaran
13 restaurants de la locali-
tat que oferiran menús a
30 Euros i amb l'ànec com

a principal ingredient de
tots els plats. El productor
convidat de la Jornada és
l'empresa familiar de
Deltebre Granja Luisiana -

Ànec del Delta de l'Ebre
que es dedica a la cria i
comercialització d'ànecs.
Els diferents restaurants
que participen en aquesta

quarta edició de les jorna-
des gastronòmiques del
municipi de Deltebre, la
nostra cuina són Casa
Nuri, Nicanor, Delta Hotel,

Sons de mar, Hotel Rull,
Tramontano, Tres
Cantons, Vista Mar,
L'Aube, Los Hortets, Lo
Mas de Nuri, Galtaxo i Can
Cris. Cal recordar que
entre els clients partici-
pants es sortejarà un cap
de setmana gastronòmic a
Deltebre coincidint amb la
fira Ebre Gourmet, a l'oc-
tubre. La presentació
de la Jornada ha anat a
càrrec del Tinent d'Alcalde
de Deltebre, Miguel
Subirats, Manel
Escurriola, en representa-
ció de Fecotur i Ana
Giménez de l'empresa
Granja Luisiana.
La Jornada de l'Ànec és la
quarta de les jornades
Deltebre, la nostra cuina
que s'han fet enguany, jun-
tament amb les de l'angui-
la, l'arròs i el musclo.   
Al desembre es faran unes
jornades dedicades a la
baldana.

Arriben les Jornades de l’Ànec 
al municipi de Deltebre

La Federació de
Comerç i Turisme de
Deltebre, Fecotur, ha
presentat aquest
dijous al matí al restau-
rant Delta Hotel de
Deltebre la Jornada de
l'Ànec, en el marc de
les jornades gastronò-
miques Deltebre, la
nostra cuina que tenen
com a objectiu pro-
moure la gastronomia i
els productes del Delta
de l'Ebre. 

Organitzades per FECOTUR, Federació de Comerç i Turisme 

REDACCIÓ

Moment de la presentació aquest dijous.

Cedida

El parador de Tortosa
continua obert aquest
mes de setembre i ho
estarà com a mínim fins
la primavera del 2011.
Les obres de remodela-
ció integral del complex
hoteler, instal·lat al cas-
tell de la Suda, que la
societat estatal
Paradores de Turismo va
anunciar que es durien a
terme després de l'estiu,
s'ajornen fins l'any que
ve perquè els falta l'infor-
me favorable de la
comissió de Patrimoni de
les Terres de l'Ebre per
poder posar a licitació
l'obra. 

Continua obert el
parador de Tortosa

fins el 2011

L'Obra Social La Caixa ha
posat en marxa un projecte
per fomentar la cohesió
social en 17 zones
d'Espanya amb alta diversi-
tat cultural. A Catalunya, el
Projecte d'Intervenció
Comunitària Intercultural es
durà a Tortosa. L'objectiu és
dotar de recursos a les enti-
tats que ja hi treballen i millo-
rar la interrelació amb les
administracions. El director
general de la Fundació La
Caixa, Jaume Lanaspa, ha
destacat que no es tracta
de treballar amb immigrants
sinó d'aconseguir impulsar
projectes conjunts entre
autòctons i estrangers.

Foment de la
cohesió social a

l’Ebre

Un total de disset entitats
s’han afegit al consell pro-
motor de la candidatura
perquè la Unesco recone-
gui les Terres de l'Ebre
com a reserva de la bios-

fera, una candidatura que
han batejat amb el nom
d'Ebre Biosfera. Entre els
nous suports hi ha el de
les patronals ebrenques:
l'Associació d'Empresaris
de les Comarques de
l'Ebre (AECE), Pimec
Montsià i l'Associació
d'Empreses i Activitats
Turístiques del Delta.

També les comunitats de
regants, SEO/Bird Life i
l'estació nàutica de la
Ràpita s'han afegit al con-
sell promotor d'Ebre
Biosfera. A més de les
entitats que donen suport
directament a la candida-
tura, s'ha iniciat una cam-
panya perquè els ajunta-
ments aproven mocions

de suport a la reserva de
la biosfera. “La reserva no
serà un element restrictiu,
ni un element nou de pro-
tecció, sinó que serà un
reconeixement que si l'a-
conseguim representarà

una oportunitat per acon-
seguir més recursos, ja
que ens permetrà accedir
a línies de finançament
prioritari”, va dir el delegat
del govern a les Terres de
l'Ebre, Lluís Salvadó. 

Terres de l’Ebre, reserva 
de la Biosfera

S´adhereixen nous suports al consell promotor en suport de la candidatura        

REDACCIÓ
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Aquest dijous s'ha cele-
brat una nova reunió de
la comissió de segui-
ment, que coordina el
delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, per avaluar l'im-
pacte de les accions que
es duen a terme i planifi-
car els pròxims mesos.
Així, en el darrer mes i
mig, moment de màxima
eclosió del caragol
poma, s'han retirat un
total de 150.000 exem-
plars adults. El Govern de
la Generalitat assegura
que està posant recursos

per poder contenir la
plaga i segueix reiterant
que cal la implicació de
tothom per combatre-lEls
arrossaires del delta de
l'Ebre fa ja temps que
estan preocupats per l'a-
parició del cargol poma,
una espècie provinent de
l'Amèrica del Sud que
posa en perill tant el cul-
tiu d'arròs com la salut
dels consumidors. D'una
banda es menja la planta,
i de l'altra podria trans-
metre la meningitis entre
els humans. Els experts
creuen que el cargol ha
sortit dels experiments
que es fan en piscifacto-
ries. Aquesta població de
cargols poma localitzada
al Delta ha estat la prime-
ra que es detecta a tot
Europa. El cargol poma
és molt conegut al sud-
est d'Àsia, on ha fet
malbé tota la collita, i a
l'Amèrica del Sud, d'on
és originari.  
Cristian Ruiz, expert en
mol·luscos, calculava,
ara fa un any, que el car-
gol va arribar als canals

del Delta sortit d'una pis-
cifactoria. 
En aquests centres hi ha
"moltes espècies exòti-
ques, s'hi fan molts expe-

riments amb coses
estranyes i, ja se sap,
jugar amb foc té el seu
perill", ha afirmat el
malacòleg. 

Els pagesos segueixen
temen que el cargol
poma es converteixi en
un gran perill per a les
collites dels anys vinents.

L'abast de la plaga del
caragol poma al Delta
de l'Ebre continua pre-
ocupant molt als page-
sos que temen per l'a-
fectació que aquesta
espècie pugui provocar
als arrossars en pròxi-
mes campanyes.

REDACCIÓ

Reunió a la Delegació aquest passat dijous.

Cedida

Durant tot el matí del dia
de dijous, 9 de setembre,
i aquest divendres, dia 10,
s’han fet les proves de
càrrega a les obres del

nou Pont sobre l'Ebre
entre Deltebre i 
Sant Jaume d'Enveja.
Dijous es va fer una prime-
ra prova amb 25 camions
banyera que es van
col·locar  en diferents
posicions sobre la superfí-
cie del pont. Divendres

s’ha repetit la prova amb 
la col·locació de fins a 40
camions. 
La prova de càrrega és un
dels últims passos abans
de la posada en funciona-
ment del pont, previst per
a finals del mes de setem-
bre.

Proves de càrrega a les obres
del nou pont de l’Ebre

Aquest unirà els municipis de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja

La falta de places d'aparca-
ment és un dels punts
febles de la mobilitat a
Tortosa, però que s'agreuja
especialment en el cas del
nucli antic. Les obres en
alguns carrers i les noves
zones de vianants han com-
plicat una situació. A curt
termini, a l'Ajuntament
creuen que és impossible
trobar una solució que puga
satisfer veïnat, visitants i
usuaris del nucli antic. Però
el consistori ja ha començat
les obres de dos projectes,
un dels quals en col·labora-
ció amb la Generalitat, per
habilitar-hi un total de 446
places d'aparcament.

Més places al
nucli antic de

Tortosa

L'inici de les obres del pro-
jecte Castor, d'emmagatze-
matge de gas al subsòl
marí, ha despertat molta
curiositat entre municipis
costaners del sud del
Montsià i el nord del Baix
Maestrat. La plataforma
marina és ben visible des
del litoral d'Alcanar, sobre-
tot a la nit, i desenes d'em-
barcacions s'hi han apropat
en les darreres setmanes
per veure de prop els tre-
balls, tot i les advertències
de sanció realitzades per
Capitania Marítima de
Castelló. Les autoritats
marítimes han notificat   als
ports i  clubs nàutics pro-
pers la prohibició d'aproxi-
mar-se a menys de mitja
milla  de la plataforma. 

Curiositat envers
el projecte

Castor

Retirats 150.000 exemplars de cargol poma
Nova reunió de la comissió de seguiment per avaluar l’impacte mediambiental de l’espècie

www.guiate.cat
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Els CAT són un nou con-
cepte d'equipament d'aten-
ció turística que tenen com
a finalitat donar a conèixer
Catalunya com a territori
cultural, patrimonial i histò-
ric. Cada Centre d'Acollida
estarà dedicat monogràfi-
cament a una temàtica. 
El de Tortosa se centra en
les 3 cultures: la Catalunya
jueva, islàmica i cristiana.
Recollirà, particularment,
les influències de les tres
cultures a Tortosa, a les
Terres de l'Ebre i a
Catalunya en general. 
El CAT de Tortosa infor-
marà igualment de l'herèn-
cia cristiana de Tortosa,
del passat islàmic de Lleida
o del call jueu de Girona, i
d'igual manera els altres
CAT donaran informació de
la nostra ciutat i de les
Terres de l'Ebre vinculades

a altres temàtiques cultu-
rals. 
El CAT de Tortosa s'ha
emplaçat en uns terrenys
de 1.541 m2 de superfície
al Portal Ciutat Centre.
L'espai comptarà amb
aparcaments per a cotxes i

autobusos i estarà connec-
tat a la Via Verda del Baix
Ebre, que discorrerà en
paral·lel al canal de
l'Esquerra. 
L'edifici, d'una estructura
modular semblant als
altres 10 que s'han cons-

truït simultàniament arreu
de Catalunya, té una planta
de 300 m2 que inclou una
àrea museitzada, un punt
d'informació, una botiga
amb productes del territori
i un espai de degustació
gastronòmica per introduir

el visitant en els productes
autòctons de Tortosa i de
les Terres de l'Ebre.
L'Ajuntament està acabant
d'equipar el nou edifici. El
conseller Huguet i l'alcalde
van visitar la setmana pas-
sada les noves
instal·lacions. 
En declaracions posteriors
a la visita, el titular
d'Innovació informava de la
signatura d'un conveni de
col·laboració amb
l'Ajuntament de Tortosa pel
desenvolupament d'actua-
cions de promoció dels
recursos turístics intangi-
bles identificats a Tortosa
en el Pla de Recursos
Intangibles de Catalunya. 
Els recursos identificats
girent sobre tres eixos: el
patrimoni medieval, la
Tortosa del Renaixement i
la petjada del Carlisme a
través del general Cabrera.
També l'alcalde i el conse-
ller signaven un altre con-
veni sobre el Pla de Foment
Turístic de Tortosa, que
pretén millorar el posicio-
nament turístic de la ciutat
a partir de la identificació i
implementació dels seus
fets diferencials. 

El nou Centre d’Acollida Turística de
Tortosa entra en la recta final

El nou Centre d'Acollida
Turística (CAT) entra ja
en la seva recta final. 

Divendres passat visitava les instal.lacions el Conseller d’IUE, Josep Huguet

Aquest aprofitava la visita per signar un conveni amb l’alcalde pel desenvolupament turístic

REDACCIÓ

Visita del Conseller, Josep Huguet, a les instal.lacions del CAT.
CEDIDA

L' exposició sobre la
Història de la Confraria
Vella de l'Ametlla de Mar,
dels orígens fins a l'any
1936, ja es pot visitar al
Centre d'Interpretació de
la Pesca (CIP) del munici-
pi. Més endavant, es
preveu ampliar el perío-
de històric de la mostra.
Els visitants podran con-
sultar panells informa-
tius amb la història de la

confraria amb textos
realitzats per l'historia-
dor local Xavier
Figueres. Els tex-
tos es troben en català,
castellà, anglès i
francès.
A més d'aquesta mos-
tra, el CIP també compta
amb una exposició d'ob-
jectes vinculats al mar i
a la pesca  que han cedit
els caleros i caleres. En
aquesta exposició es
poden trobar des d'agu-
lles de remendar a una
brúixola. També compta
amb àmfores i maquetes
de barques. El període

de recollida d'objectes
encara està obert. Tots
els interessats poden
dur els objectes al CIP
de 10:00 a 13:00h de la
tarda. D'altra banda, al
Centre d'Interpretació
també es pot visitar l'ex-
posició de l'associació
DEPANA sobre les àrees
de protecció marina.
Recordem que l'Ametlla
de Mar compta amb la
praderia més important
de posidònia de
Catalunya i, per tant,
des del consistori calero
hi ha una preocupació
manifesta per la protec-

ció mediambiental.
L'exposició sobre la
història de la confraria
vella és suma a altres
exposicions del Centre
com són la d'objectes i
la de DEPANA. 
D'aquesta manera es
crea gran exposició for-
mada de mostres com-
plementàries sobre la
mar i la història de la
confraria molt lligada a
la del municipi”, explica
Mari Carme Martí,
Regidora de Cultura de
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, Dani Boquera.
Durant els mesos de

juny i juliol s'han regis-
trat 1.117 visites a l'ex-
posició dels objectes i la
de DEPANA. 
Des del Centre
d'Interpretació s'espera
que la nova mostra
també compti amb la
mateixa acceptació. 
Els horaris de vista d'a-
questes mostres al CIP
són de dilluns a diven-
dres de 10:00 a 13:00h
de la tarda i de 18:00 a
22:00h del vespre. 
Els dissabtes es pot visi-
tar per la tarda de 18:00
a 22:00 de la nit.

La història de la confraria vella de l’Ametlla de Mar,
al CIP fins a finals del mes d’octubre

El centre acull l’exposició Història de la Confraria de Pescadors del municipi calero

REDACCIÓ

La central nuclear d'Ascó
comptarà l'any vinent
amb un centre d'informa-
ció sobre l'energia nucle-
ar. L'estructura del nou
edifici ja s'ha començat a
aixecar i les obres van al
ritme previst i estaran
enllestides durant el pri-
mer semestre del 2011.
El titular de la central,
l'Associació Nuclear
Ascó-Vandellòs (ANAV),
confia que aquest centre
esdevingui un atractiu
turístic més pels visitants
de la Ribera d'Ebre. Així,
el centre, a més de servir
per difondre què és l'e-
nergia nuclear, vol ser
una inversió més pel
territori capaç d'atraure
visitants. Paral·lelament,
ANAV ja ha demanat tots
els permisos per tirar
endavant l'ATI de la nucle-
ar d'Ascó (magatzem
temporal individualitzat).

Nou centre
d’informació

sobre l’energia
nuclear a Ascó

L'Ajuntament de Tortosa
ha iniciat els treballs de
construcció d'un casal
al barri de Santa Clara.
Es tracta d'un equipa-
ment molt reivindicat al
barri, especialment per
part de l'associació de
veïns, que inclou també
un dispensari mèdic. 
L'obra l'executa la cons-
tructora Güeche sobre
un projecte dels arqui-
tectes Julian Gaton i
Salvador Vinaixa, men-
tre que la gestió va a
càrrec de la societat
urbanística municipal
GUMTSA. 
El pressupost d'adjudi-
cació és de 406.445
euros i el termini d'exe-
cució és de 6 mesos. El
cost de l'obra va amb
càrrec al Pla Integral del
Nucli Antic de Tortosa
(PINCAT). 

Tortosa inicia les
obres per

construir un casal
al barri de 

Santa Clara
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A l’inici d'aquest setembre,
el passat dia 3, el conse-
ller d'Innovació,
Universitats i Empresa,
Josep Huguet, i l'alcalde
d'Ascó, Rafel Vidal, signa-
ven a la seu del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre un protocol de
col·laboració que té com a

objectiu la posada en valor
del patrimoni morisc del
municipi i convertir-lo en
un actiu turístic. L'acord,
que té una vigència indefi-
nida, s'emmarca dins el
Pla Estratègic de Turisme
a Catalunya 2005-10, la
finalitat del qual és “aug-
mentar la qualitat i la diver-
sitat de l'oferta turística,

sota la perspectiva conjun-
ta d'assolir la sostenibilitat
econòmica, social i cultu-
ral”. La signatura d'aquest
protocol suposa el com-
promís de l'Ajuntament per
tal de desenvolupar pro-
ductes turístics vinculats al
món morisc. La
Generalitat, de la seva
banda, facilitarà orientació

tècnica en l'elaboració d'a-
quests productes i els con-
siderarà prioritaris. Ascó
va acollir el passat mes
d'abril un congrés acadè-
mic que va reunir experts
internacionals coincidint
amb el quart centenari de
l'expulsió dels moriscos
de Catalunya. La majoria
dels quals s’havia concen-
trat a la Ribera d'Ebre i el
Segrià i Ascó, amb la seva
expulsió, va perdre aproxi-
madament el 90% de la
seva població. Durant la
signatura, el conseller va
assenyalar que aquest
tipus de “turisme identitari”
és un model de “futur” per
a Catalunya. 

REDACCIÓ

La caça en barraca
no vol estar
prohibida

Un mes abans de l'inici de la
temporada de caça en
barraca, els aficionats tor-
nen a la càrrega per intentar
aconseguir una regulació
per aquesta pràctica
cinegètica prohibida però
molt arrelada a zones com
el Montsià i el Baix
Maestrat. 
En aquesta ocasió, i des-
prés d'anys de pugnes amb
els agents rurals, denúncies
i desavinences amb el
Govern, els barraquers
catalans han decidit aliar-se
amb els valencians i arago-
nesos i iniciar converses
amb els representats polí-
tics, per fer un front comú
davant el Ministeri de Medi
Ambient i la Unió Europea
per aconseguir la regularit-
zació.

El municipi de Deltebre,
des de les àrees de
Cultura i Joventut de
l'Ajuntament, ha organitzat
un seguit d'actes per com-
memorar la Diada Nacional
de Catalunya i que inclou la
Nitjove.cat, els actes ofi-
cials de celebració de la
Diada Nacional de
Catalunya i el
Rock&Riu'10. Els actes de
la Diada començaran el
divendres 10 de setembre
amb un concert de la Coral
de l'Espiga d'Or a la plaça
de l'Ajuntament i conti-
nuarà a la Nitjove.cat amb
la Hissada de la Senyera i
la festa Allnight-dj's al
Centre Cívic. 
La celebració de la Diada
Nacional de Catalunya
començarà dissabte 11 de
setembre amb un dinar de
germanor al Parc del Riu i
a partir de les 18 hores, a
la plaça de l'Ajuntament es
faran els actes oficials
amb el discurs de
l'Alcalde, Gervasi Aspa, i el
Ball dels gegants Roc i
Assumpció. La tarda
acabarà amb l'espectacle
La jota a la plaça, una
ballada de sardanes i les
actuacions de la S.M.
Espiga d'Or i de l'A.M. Sol
del Delta. A més, coincidint
amb el segon any d'exca-
vacions de l'antic vaixell
enfonsat enfront la desem-
bocadura de l'Ebre, el diu-
menge 12, a partir de les
11 hores del matí, el

Centre d'Arqueologia
Subaquàtica de Catalunya
farà una Jornada de portes
obertes al port de Deltebre
per conèixer el treball de
l'excavació i a tasca dels
arqueòlegs.
El dijous 16 es farà també
la xerrada “El vaixell enfon-
sat de Deltebre” a càrrec
de Xavier Nieto, director
del CASC. 
Altres actes que s'han
organitzat al voltant de la
Diada de Catalunya són el
divendres 17 de setembre,
amb l'espectacle infantil
Contes de pirates del
capità Morgan, a la sala
d'actes de la Biblioteca i el
concert de l'Associació
Musical Sol del Delta a les
21.30 hores a la Plaça
Major de Deltebre.
Cal destacar també que el
dissabte 18 de setembre i
al Parc del Riu es celebrarà
una nova edició del
Rock&Riu que enguany
comptarà amb les actua-
cions dels grups locals
Sweet Dabura, Alania, Shit
Frog, Juno, Saltimbanky's,
Shunyk's, Amnèsia i
cratOR. També hi haurà
Rock&Art amb exposicions
d'artistes locals i mercat
alternatiu i per acabar la nit
una sessió de dj's a càrrec
de On da Moon. 
També cal destacar que hi
haurà tot un seguit d'actes
paral·lels fins el diumenge
19 de setembre dia en que
es celebrarà la Festa de la
Sega.

Deltebre allargarà la Diada
fins el 19 de setembre

REDACCIÓ

El benefactor en qüestió és
Josep Celma, empresari tor-
tosí establert des de fa dèca-
des a Madrid. Les escales de
la catedral de Tortosa es van
enfonsar per culpa de les fil-
tracions de les pluges de
principis del mes de maig de
l'any 2002. I durant vuit anys
l'entrada de la façana princi-
pal de la catedral ha quedat,
totalment, inutilitzada. Ja des
d'un primer moment es va
començar tot un seguit de
tràmits polítics amb les dife-
rents administracions per
intentar trobar finançament
per a la reconstrucció, unes
gestions que s'han prollon-
gat en el temps fins fa pocs
mesos. Moment en que el
bisbe de Tortosa, Xavier
Salinas, anunciava que un
donant que volia romandre
de moment en l'anonimat
havia decidit aportar el 60

per cent dels fons necessa-
ris per a la reconstrucció.
Aquesta aportació econòmi-
ca va permetre començar la
reconstrucció de les escales
del principal monument de la
ciutat de Tortosa, però no va
ser fins diumenge quan es va
donar a conèixer el nom del
donant privat. En el seu par-
lament, el bisbe va recordar
que aquesta donació és una
més de les aportacions del
mecenes a la seva ciutat
natal. La més recordada de
les aportacions de Celma es
remunta a l'any 1989, quan
la Fundació Celma Prieto va
oferir a la ciutat la donació
de 24 conjunts escultòrics
de l'artista Santiago de
Santiago per a la creació
d'un museu a l'aire lliure sota
el nom del “Jardins del
Príncep” ubicats al barri de
Remolins, en honor del

Príncep d'Astúries, Felipe de
Borbón, que va viatjar a
Tortosa per inaugurar perso-
nalment els jardins el 23 de
setembre de 1991. Però
Celma Prieto també va ser
els anys setanta un dels prin-
cipals artífexs del retorn dels
estudis universitaris a la ciu-
tat de Tortosa després de la
desaparició de la Universitat
de Tortosa amb el Decret de
Nova Planta (1716). Celma
Prieto, que va ostentar
durant anys el càrrec de pre-
sident del Consell Social de
la Universitat Nacional
d'Educació a Distància
(UNED), va ser el principal
impulsor de la creació a
Tortosa d'una seu de la
UNED a la ciutat l'any 1973.
La UNED de Tortosa encara
funciona avui dia des de la
seva seu al carrer Cervantes,
en l'antic edifici del Banc

d'Espanya. La de Tortosa va
ser, juntament amb la de
Cervera, la primera seu a
Catalunya d'aquesta universi-
tat a distància. José Celma
Prieto va ser el fundador fa
més de 50 anys de la com-
panyia d'Assegurances
Metròpolis SA, la principal
seu de la qual s'ubica al
conegut edifici Metròpolis del
carrer d'Alcalà de Madrid i
que tans cops hem pogut
veure en pel·lícules espanyo-
les. En definitiva, la figura de
Celma Prieto va estretament
lligada a la ciutat de Tortosa i
que com el propi alcalde,
Ferran Bel, va comentar, “li
estarà sempre agraïda”. Ara
queda una segona fase, que
es presenta més conflictiva
ja que va lligada a una sèrie
d’expropiacions, i amb les
que una sèrie de veins no
estan dacord.

La catedral de Tortosa 
torna a tenir escales, vuit anys després

El passat diumenge, 5
de setembre, durant la
missa en honor a la
Verge de la Cinta, un
dels principals actes
d’aquestes festes
majors, el bisbe Xavier
Salinas descobria el
nom del donant, que
mesos enrera havia
decidit aportar el 60
per cent dels 380.000
euros que costen els
treballs de la primera
fase de reconstrucció
de les escales de la
façana principal de la
Catedral, que dóna al
carrer Croera.

REDACCIO

Ara, la segona fase es preveu més conflictiva per les expropiacions de Croera

Escales de la Cateral de Tortosa.
cedida

El patrimoni morisc d’Ascó, un
valor turístic a l’alça

L’acord entre la Generalitat i el municipi és de caràcter
indefinit i s’emmarca dintre el Pla de turisme a Catalunya

La Ràpita es publicita

a través d’una marca

de xampús

Des de l'1 d'agost, l'Estació
Nàutica de Sant Carles de la
Ràpita es promociona a
nivell estatal en el marc de la
campanya de la coneguda
marca de xampús H&S.
L'Estació Nàutica de la
Ràpita ofereix 3 de les 4
activitats d'aventura disponi-
bles per la província de
Tarragona. La campanya es
presenta en supermercats i
hipermercats de tot l'Estat
Espanyol, i consisteix en
premis per diverses catego-
ries: entrades de cinema,
passis a gimnasos, classes
d'esquí... I entre elles,
Activitats Aquàtiques i
d'Aventura, on l'Estació
Nàutica de la Ràpita ofereix
3 de les 4 activitats disponi-
bles per la província de
Tarragona. 
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«Fins sempre, Jordi»

Una setmana tràgica.
L’Ampolla i les Terres
de l’Ebre hem viscut
sotmeses a una notícia
que ens ha commocio-
nat. Dilluns ens deixa-
va de forma sobtada
Jordi Pitarque, als 23
anys.

JUGADOR DE L’AMPOLLA, ACTUALMENT AL REUS DEPORTIU, ENS VA DEIXAR DILLUNS ALS 23 ANYS

El futbol català i, sobre tot, l’ebrenc, estan de dol per la pèrdua del jove ampollero

M.V.

Jordi Pitarque, en una acció de joc amb el Reus. A la foto de la part inferior apareix a l’esquerra, al costat de Josep Becerra.

Clubs ebrencs i d’arreu del
país, encapcelats per FC
Barcelona i el RCE Espan-
yol, han mostrat el seu con-
dol, i foren representats en
el comiat multitudinari de di-
mecres al matí, a l’esglèsia
de l’Ampolla. Els companys
del Reus Deportiu no dona-

ven credit. Ningú en podia
donar. 

Daniel Sanchez Llibre,
president de l’Espanyol, Zu-
bizarreta i Guillermo Amor,
del FC Barcelona, van estar-
hi presents a l’Ampolla així
com presidents, directius i
jugadors de clubs ebrencs i
d’arreu del país. 

Centenars de persones van estar en el comiat

REDACCIÓ

MAXIM SUPORT

Comiat multitudinari per
una gran pèrdua

Dimarts va fer-se a Reus, a la
plaça Mercadal, un minut de
silenci en record a Jordi Pitar-
que. Socis, aficionats del
club reusenc i jugadors de
futbol base vestits de curt,
van sumar-s’hi a l’acte. 
La plantilla del Reus ha deci-
dit jugar el diumenge inten-

tant reaccionar i per «fer-li un
homenatge com Jordi vol-
dria, jugant al camp i inten-
tant guanyar per dedicar-li la
victòria». Està previst que els
jugadors surtin al camp amb
unes samarretes especials
per l’ocasió en record a Jordi
Pitarque. L’entrada als late-
rals i els gols serà gratuïta. 

L’entitat ha retirat la samarreta amb el número 7

REDACCIÓ

HOMENATGE

Diumenge, minut de silenci
abans del partit del Reus

Demà dissabte, a les 12 ho-
res, a l’Ampolla, localitat de
Jordi Pitarque, es durà a ter-
me la hissada de la senyera,
guardant-se un minut de silen-
ci en record de Jordi Pitarque
i Ceprià. El consistori ha deci-
dit suspendre la resta d’actes
previstos per al cap de set-

mana. El partit de l’Ampolla,
de la Primera regional, no es
disputarà. També s’ha suspès
el Tivenys-Jesús i Maria B,
equip aquest darrer en el que
hi juga Dani, germà de Jordi.

A Reus hi ha previst un ho-
menatge amb un partit amb la
selecció catalana amateur,
d’aquí a unes setmanes.

Demà, a les 12 h, hi haurà un minut de silenci

REDACCIÓ

A L’AMPOLLA

El consistori ha suspès els
actes del cap de setmana

Passen els dies i la
sensació és la mateixa-
que tenim tots. Encara
no ho entenc!. No entenc
com ha pogut passar!.
No és just. No és just.
La veritat és que poques
paraules puc dir avui da-
vant d’una situació com
aquesta o d’altres re-
cents com la de l’aldeà
Josep Estorach. 

Recordo a Jordi Pitar-
que des que estava a la
base a l’Ebre Escola i al
Tortosa. La seua pro-
gressió com a futbolista
fou extraordinària i en els
darrers anys s’havia con-
vertit en un referent. Àgil
d’execució i ràpid com
un coet. Un gran jugador.
Però el recordo més
com un noi transparent i
que sempre somreia.
Aquesta és la darrera
imatge que tinc d’ell el
dia del partit solidari a
Tortosa, el passat mes
de juliol, al túnel de vesti-
dors quan va venir a salu-
dar-me: «com estàs, Mi-
chel?», va dir-me. 

Amics, entrenadors  i
companys han destacat
la seua vessant humana,
el seu carisma al vesti-
dor i fora d’ell. 

Les respostes aquesta
setmana han estat es-
pectaculars, a l’hospital,
al tanatori i a l’esglèsia....
ens deixa un jove, una
gran persona. Una pèr-
dua irreparable i dura de
pair. 

El meu màxim suport
des d’aquestes línies a
tota la familia i a tota
l’Ampolla. El moment és
cruel. Ens ha deixat un
ampollero autèntic. Gran
jugador, millor persona.

Fins sempre, Jordi!

Record a Jordi
Pitarque

L’opinió de Michel

Diumenge pel mati va jugar
amb el Reus, el seu equip
actual. Per la tarde tot va
anar amb normalitat. Però al
dia següent va sofrir un pri-
mer infart i, posteriorment,
amb el trasllat i ja a l’hospital
Verge de la Cinta, en va patir
d’altres. Res es va poder fer.
Va estar assistit però no va
poder reaccionar. Un drama.
La commoció ha estat gene-
ral. El record a altres casos
d’esportistes com Jarque o
Puerta era unàmim. Les mos-
tres de condol i de solidaritat
han estat una constant arreu
del país i de l’Estat. 
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Jaime Lorente fou una de
les baixes que va donar l’Am-
posta la setmana passada. El
jugador va poder fitxar amb
l’Ascó amb qui ja va debutar
diumenge a Vilanova. Per
tant, en set dies, ha jugat en
dos equips diferents en la ma-
teixa categoria. Són d’aque-
lles situacions que poden
passar amb la normativa es-
tablert fa uns anys.

D’altra banda, dir que l’As-
có va caure a Vilanova (1-0),
en la segona jornada del cam-
pionat. Un mal rebuig defen-

siu dels riberencs permetia
fer una bona centrada a Cris-
tian que Carlitos pentinava en
el primer pal per enviar la pi-
lota al segon lluny de l'abast
de Felip. Era el minut 38 de la
primera meitat i l’1-0.

Amb el Vilanova amb el
marcador a favor, la segona
meitat el conjunt de Mauro
Ravnich va fer retocs tàctics
que van permetre-li estar més
cómode sobre el terreny de
joc i posar en dificultats al
conjunt local que durant
molts minuts va patir degut a
l'aspecte físic. Tot i que els lo-

cals podien haver sentenciat
en algun contracop, les op-
cions més clares del segon
temps arribarien en el minut
54' amb un remat d’Isma en
un córner que remataria total-
ment sol en el primer pal
però que creuaria en excès, i
la segona opció en el minut
76', gràcies a una gran cen-
trada d’Eric que apunt estava
de rematar en el segon pal
Enric. Fins al final del partit
l'Ascó ho va intentar però no
va empatar. Diumenge, 12 h.,
rebrà el Balaguer en el que es
podria considerar un derbi.

Jaime fitxa amb l’Ascó
L’exjugador de l’Amposta ja va debutar diumenge a Vilanova (1-0)

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

L’Amposta, amb dos gols
de Miguel, va assolir una
victòria força important diu-
menge a Palamós (0-2). I ho
és perquè és la primera en
la lliga. A més, reactiva la
confiança després de la de-
rrota de la jornada inaugural

i dóna més autoestima a un
equip renovat i que inicia
una nova etapa.

Angel Garcia, tècnic de
l’Amposta, va sumar el pri-
mer triomf amb l’equip i tam-
bé a la categoria: «estic
molt satisfet. En un partit de
molt de desgast físic, es va
jugar amb una actitud molt

bona. Va ser un partit molt
complet».

Diumenge vinent, l’Ampos-
ta estrena l’horari matinal.
Jugarà a les 12. Ja fa deu
anys enrera, llavors a la Pri-
mera regional, ja va disputar
partits a casa en aquest ho-
rari que ara recupera. El ri-
val és de luxe: el filial de l’Es-

panyol, líder actual del grup
i que es presenta a la capital
del Montsià després de vèn-
cer en la segona jornada al
camp de l’Europa (0-2) -imat-
ge de la foto-. Precisament,
el conjunt escapulat va ser
qui va guanyar a a Amposta
en el primer partit de lliga.

D’aquesta forma, el filial
de l’Espanyol, un dels favo-
rits per lluitar per la promo-
ció d’ascens, es va refer de
l’empat a casa de la primera
jornada enfront la Pobla de
Mafumet. 

Serà un diumenge amb un

minut de silenci emotiu. Per
un costat en record a l’am-
pollero Jordi Pitarque que va
ser jugador de l’Amposta
ara fa dues temporades,
abans de fitxar amb el Reus.
Per un altre per la mare del

rapitenc Manel Subirats, ju-
gador que per aquest motiu
no va poder estar a Palamós
diumenge passat i, final-
ment, pel sogre del tècnic
Angel Garcia que ens va dei-
xar ahir dijous.

Amb més autoestima, l’Amposta
rebrà diumenge l’Espanyol B

El partit es disputarà a les 12 hores

REDACCIÓ

CF AMPOSTA

La Rapitenca va sumar la
primera victòria de la lliga,
diumenge passat. Fou contra
el Poble Sec (3-1). El partit,
bastant travat al primer
temps, es va resoldre al se-
gon quan més s’havia compli-
cat amb el gol dels visitants
que van rendibilitzar la seua
primera aproximació amb pe-
rill, aprofitant la indecisió lo-
cal i culminant un contraatac.

La clau fou la reacció im-
mediata del conjunt rapitenc
que va empatar quatre mi-
nuts més tard. Carlos Gila-
bert, amb un tret des de fora
de l’àrea, va batre al millor ju-
gador del Poble Sec, el por-
ter Fran. Els visitants van
acusar la pressió que, amb
l’1-1, va aplicar la Rapitenca
que, poc després, arran d’u-
na rematada de Parra, esta-
blia el 2-1. Els rapitencs van

acabar imposant-se i en els
darrers minuts Mario senten-
ciar amb el 3-1. Victòria tre-
ballada i que permet tenir
moral pel desplaçament al
camp del fusionat equip de
Vic.

Remuntada rapitenca amb orgull
L’equip de Palanca va debutar amb triomf contra el P. Sec (3-1)

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

Davant de la lesió de
Manel Puig, la Rapitenca
busca un defensa central

per apuntalar la
plantilla.

Un central

Carlos Gilabert va fer un gran gol que va significar l’empat a la represa.

El Tortosa, molt renovat i
amb  joventut (una mitjana
d’edat de 21 anys), afronta
una nova campanya amb
molts de canvis al club i
amb la intenció de consoli-
dar un nou model dins del
nou projecte. A més de fer
crèixer un sistema esportiu,
basat en els planters i en la
comarca, el club té l’objectiu
d’iniciar un pla de saneja-
ment que permeti retrobar-
se en l’aspecte econòmic,
després del déficit que la no-
va junta s’ha trobat en la
seua arribada a l’entitat. Una
arribada que ha de redreçar
el rumb. Aquest és el desig.

I el nou projecte va co-
mençar amb una derrota a
Tàrrega (2-1). Però, tot i
aquesta, la sensació va ser
bona per un Tortosa que va

avançar-se en el marcador
amb el gol d’Arnau. 

El Tàrrega va empatar
poc després i a manca d’un
quart va remuntar amb el
gol del veterà Carballo. Fal-
taven quinze minuts però els
roigiblancs, tot i la inferiori-
tat per l’expulsió de Calafat,
no van poder empatar.

Carlos Blanch, tècnic del
Tortosa, explicava que «el
debut oficial en un equip jo-

ve i tan renovat podia com-
portar dubtes de com podia
anar el primer partit. No
obstant, he de destacar que
vam jugar bé, amb opcions
per avançar-nos en el mar-
cador com vam fer-ho i per
poder empatar posterior-
ment. Penso que l’empat,
com a mínim, vam merei-
xe’l». Aleix Masdeu, lesionat
per un mes (porta guix), Alex
Clua i Sergi Curto van ser
les baixes. Els dos darrers
podrien tornar mentre que la
baixa per diumenge serà la
de Toni Calafat, expulsat a
Tàrrega amb dues targetes
grogues. El debut a casa
serà contra la Iberiana, diu-
menge (17 h) en un partit
per al que ja fa unes setma-
nes es van pendre mesures
per evitar els incidents de
l’any passat. 

El Tortosa debuta a casa amb la Iberiana
El partit es jugarà diumenge a les 17 hores

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

Jaime, exjugador de l’Amposta, va debutar diumenge amb l’Ascó.

IRIS SOLÀ

En la primera jornada,
els de Carlos Blanch van
perdre a Tàrrega (2-1), en
un partit en el que van
avançar-se en el
marcador amb el gol de
l’ulldeconenc Albert
Arnau.

Bona imatge
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La Galera és una de les novetats. Torna després de vuit
anys. Per tant, a El Terrer, tornarà a haver-hi competició de
l’equip local si bé cal recordar que fa dos anys va jugar-hi el
Venus.

El filial de la Cava n’és una altra en una categoria en la que
s’ha retirat la Fatarella i en la que s’ha pogut inscriure final-
ment el Rasquera. No ho ha fet, finalment, el Bot. El filial de
l’Aldeana tornarà a competir.

La Galera torna després de vuit anys
sense competir

TERCERA REGIONAL

Esteban Fernandez ha fitxat aquesta temporada amb el Vi-
lalba després del seu pas pel Batea, equip amb el que va des-
tacar per la seua aportació al centre del camp, no exempta
d’arribada i gols. El jugador aragonès, de la mà del tècnic
Gaspar, ha signat amb el Vilalba però arran d’un accident so-
fert aquesta setmana no podrà iniciar el campionat de lliga i
haurà d’estar lluny dels camps de futbol durant unes quantes
setmanes mentre es recupera. Una baixa, sense dubte, im-
portant per al club de la Terra Alta. 

D’altra banda, esmentar que el davanter Abdul, que jugava
amb el Batea, jugarà amb el Benifallet, amb el que ja estava
entrenant durant la segona volta del campionat.

El Benifallet va demanar el canvi del partit amb el S. Bàrba-
ra amb motiu de la Festa Major.

Esteban, del Vilalba, es recupera
d’un accident laboral

SEGONA REGIONAL

El CD la Cava presenta una altra novetat. Es tracta del defen-
sa lateral Ruben que va estar al Campclar i que la temporada
passada va acabar al Cambrils. Un jugador que ha agradat al
cos tècnic i que reforçarà la plantilla.

Partits, horaris i àrbitres de la primera jornada:
Cambrils-Canonja, diumenge 17. Barceló.
Aldeana-Salou, diumenge 17.30 h. Guijarro
Ulldecona-Calafell, dissabte 18 hores. Agustí Martí
la Cava-Valls, diumenge 16 hores. Albert Piñol.
Nàstic B-Jesús i Maria, diumenge 17 hores. Cañabate
Camp Clar-la Sénia, dissabte 17 hores. Villalobos.
Torredembarra-Alcanar, dissabte 18 hores. Manolo Miras
Gandesa-Catalònia, diumenge 17 hores. Héctor Rallo.

Aclarir que per la resembra de la gespa al camp de Roque-
tes, el filial del Roquetenc disputarà el primer partit diumenge
a l’estadi de Tortosa. El Batea, també per les millores que es
fan a les instal.lacion esportives de la localitat, jugarà a Bot,
contra l’Ametlla. El duel S. Bàrbara-Benifallet s’ha canviat el seu
ordre a petició del club benifalletenc, per les festes.

Partits i horaris de la primera jornada:
Camarles-Horta, diumenge 17 h.
Benifallet-S. Bàrbara, diumenge 18 h.
Alcanar-Móra la Nova, diumenge 17 h
Batea-Ametlla, diumenge 17 h.
Flix-Deltebre, diumenge 16 h.
Perelló-Pinell, diumenge 17 h.
Roquetenc-Vilalba, diumenge 12 h (a Tortosa)
Masdenverge--Amposta, diumenge 17 h.
Corbera-Olímpic, diumenge 17 h

Ruben (Cambrils), darrer fitxage 
del CD la Cava

REDACCIÓ

PRIMERA JORNADA

La Tercera regional, a diferència d’altres temporades,
en les que no podia tenir definida la seua estructura tan
aviat, amb els equips que havien de competir, també ini-
cia la lliga aquest cap de setmana, com la Primera i la Se-
gona.

La primera jornada presenta els següents partits:
Arnes-Atlas, diumenge 17 h.
La Cava-Godall, diumenge 18 h.

El campionat també s’inicia 
aquest cap de setmana

TERCERA REGIONAL

Un any especial. Les Te-
rres de l’Ebre tornaran a te-
nir dos representants a la
Preferent després que el Ro-
quetenc, inextremis, pugués
mantenir-la i que el Remo-
lins-Bítem, per primer cop
en la seua història, assolís
l’ascens. A més, ho serà
perquè, com a les altres ca-
tegories regionals, la tempo-
rada serà de reestructura-
ció. Un bon reclam perquè hi
haurà més equips que po-
dran lluitar per l’ascens a la
Primera catalana. En qualse-

vol cas, una nova campanya
en què la Preferent serà
competitiva i anivellada,
amb equips que són una
incògnita i amb una classifi-
cació en la que, entre la ma-
joria dels equips, no hi haurà
gairebé distàncies. 

Per al Roquetenc és una
campanya que ha de servir
per a millorar tenint com a
referència la passada. I per
al Remolins-Bítem és una
temporada il.lusionant en
què per un costat tindrà
l’al.licient i l’impuls dels nou-
vinguts i per un altre dispo-

sarà de les dificultats que
sempre suposen, en mo-
ments determinats, adaptar-
se a la categoria. 

Primera jornada:

Cervera-Pub. Cases
Reddis-Torreforta
Barceloneta-Roquetenc,

diumenge 12.15 hores
Viladecans-Júpiter
Cerdanyola-Mollerussa
Marianao-Sant Ildefons
Catllar-Rem. Bítem, diu-

menge 12 hores.
Morell-Alcarràs
Organyà-Vista Alegre

L’hora de la veritat
Roquetenc i Remolins-Bítem comencen la lliga fora de casa

REDACCIÓ

REGIONAL PREFERENT

La Primera regional també
disputarà la Primera jornada el
cap de setmana vinent. Una
categoria que en les darreres
temporades està sent atracti-
va per l’equilibri i la competició
oberta que hi ha tant per la llui-
ta per les primeres places

com per les de la part baixa. I
és que els darrers anys, la re-
solució de les places d’ascens
i de descens, excepte algun
cas puntual, no s’ha produit
fins el final de la temporada.

Enguany, a més, hi ha rees-
tructuració i el campió viurà un
«doble ascens»: pujarà directe
a la Primera catalana. Un ob-

jectiu que, d’entrada, potser
queda lluny de bona part dels
equips però que, a la vegada,
representa una ocasió única
per passar a estar, amb un
salt, prop de la Tercera divisió.

L’Alcanar, tercer classificat
la lliga passada, manté el bloc
coesionat dels últims anys. Per
això viu enmig d’una inèrcia po-

sitiva que li ha de permetre tor-
nar a ser un referent. Es el cas
també de la Cava, un altre
històric que per aquesta lliga
ha sofert una renovació impor-
tant i que ha fitxat jugadors
que, amb els joves que ja tin-
dran un any més d’experiència,
han d’aportar l’equilibri neces-
sari per estar dalt. Poc a poc
ho anirem veient en un any
d’austeritat en el que hi haurà
casos com el Jesús i Maria en
què la il.lusió del retorn a Pri-
mera i la plantilla competitiva
que disposa el pot portar a ser
una de les revelacions. 

El campió pujarà directe a Primera
catalana i sis equips baixaran a Tercera

Temporada de reestructuració al futbol regional català

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Com a les altres catego-
ries, també serà un any de-
canvis. El campió pujarà di-
recte a Segona catalana, una
modificació al pla de competi-
cions establert inicialmenti
que fou a petició de la Dele-
gació de les Terres de l’Ebre.
Per tant, la segona regional
ebrenca ha de ser més ober-

ta que en la lliga passada
quan el Jesús i Maria no va
donar opció. Les novetats, el
retorn, després d’uns anys,
del Móra la Nova, ara entre-
nat per Alex Curto, també del
Flix, després del seu pas per-
la Tercera, i del filial del Ro-
quetenc. I el debut del filial de
l’Alcanar per la renúncia de la
Rapitenca B. 

Tret de sortida
El campió pujarà a Segona catalana

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Remolins-Bítem debutarà diumenge a la Preferent. En festes, ho farà a casa el diumenge següent.

PULGARIN

Remolins-Bítem-Tivissa, diumenge 17 h
la Galera-Sant Jaume, diumenge 17 h.
Rasquera-Ginestar, diumenge 17 h
Catalònia-Torre Espanyol, dissabte 17 h
Benissanet-Campredó, diumenge 16 h
Ulldecona-Aldeana, dissabte 15.45 h

El partit entre el Tivenys i el Jesús i Maria B s’ha sus-
pés a petició del conjunt de l’Aube en el qual juga Dani Pi-
tarque, germà de Jordi, jugador que de forma sobtada i
tràgica ens ha deixat aquesta setmana.

El conjunt tivenysà va acceptar immediatament la pro-
posta d’ajornament del duel. 
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«Papá, porqué somos del Atleti?»
REPORTATGE

L’At. de Madrid va ser un club pioner a l’Estat en fer campanyes de promoció. L’Alcanar ho és al nostre territori

Cartell promoció del CD Alcanar de l’any passat.

SISTEMA BINARI FOTOGRAFIA I DISSENY GRAFIC

Cartell CD Alcanar d’aquesta temporada.

SISTEMA BINARI FOTOGRAFIA I DISSENY GRAFIC

L’estadi de la Fanecada ja
disposa de gespa artificial
d’última generació i homolo-
gada per la FIFA. Un luxe
que ha deixat les instal.la-
cions a l’alçada d’una cate-
goria superior a la Primera
regional. Es, indiscutible-
ment, una fita històrica i un

altre impuls per al futbol d’u-
na localitat que viu una bo-
na època, amb implicació i
sentiment.

Aquesta setmana ja s’han
efectuat els primers entre-
naments i ja es confia en
què es pugui estrenar aviat
de forma oficial amb l’inici
de la lliga aquest diumenge

amb el primer partit del filial
a la Segona regional. El pri-
mer equip, que demà visita
el Torredembarra, l’estrena-
ria el diumenge següent. La
millora representarà un alli-
berament per tots els
equips que, d’aquesta for-
ma, podran entrenar i jugar
sobre la nova gespa.

Aquesta setmana s’han pogut fer els primers entrenaments

REDACCIÓ

La gespa artificial a Alcanar ja és una realitat

Sí, qui no recorda aquell jove
que li preguntava al seu pare

el motiu del perquè eren de
l’Atlètic de Madrid, referint-se
al patiment històric del seu
club. Però el missatge d’aquell
spot publicitari no era un altre
que l’entitat roigiblanca és
sinónim de passió i de senti-
ment. I, per tant, el sofriment
és justificat.
Des de llavors, l’At. de Madrid
ha fet campanyes que han
estat autèntiques obres d’art
que s’han quedat, amb els
anys, grabades a la memòria
dels aficionats. La de ‘un año
en el infierno’ també fou
espectacular. 
Amb els anys, altres clubs van
tenir aquesta mateixa iniciati-

va que ara ja s’ha convertit en
un fet habitual.
A les nostres Terres,
l’Amposta, fa anys, va grabar
un video promocional que va
sortir a la televisió de les
Terres de l’Ebre durant l’inici
d’aquella temporada. Altres
entitats també han fet passos
similars amb el mateix objec-
tiu: promocionar el club i
poder captar més socis. El
recentment format FC Ascó,
va destinar una jornada per
ampliar la seua massa social
amb la intervenció del porter
Felip, un dels fitxatges medià-
tics que ha fet l’entitat riberen-
ca aquest estiu.

Però, a hores d’ara, i dins d’a-
questa tesitura plantejada,
l’Alcanar és un dels actius que
més s’està movent en aquest
sentit. Ja l’any passat es va
poder veure per la localitat el
cartell de promoció del club
(és el de l’esquerra). Un cartell
que té un missatge que reial-
ment arriba al soci i aficionat.
Dins del vestidor canareu,
amb les bufandes, l’avi trans-
met al xiquet el sentiment pel
club de la seua vida. Aquest
missatge cala. I tant.
Posteriorment, durant la tem-
porada passada, ja vam
comentar en el Més Ebre que
es notava a la Fanecada un

sentiment canareu, un senti-
ment i una il.lusió blauigranes
amb les bufandes que dona-
ven color a la graderia.
El club és qui té la idea i qui
l’exposa a Sistema Binari
Fotografia i Disseny Gràfic
que fa la resta. 
Sobre la foto que dona vida al
cartell d’enguany (el de la
dreta), des del CD Alcanar ens
deien que «ja la lliga passada,
al centre del camp, en un par-
tit, vam donar un carnet a
aquests nois que, des de lla-
vors, venen sempre i no paren
d’animar-nos. Els dies que hi
ha partit queden pel matí al
Bar Moreno i fan la porra.

Quan veuen un jugador el salu-
den i l’assenyalen. Realment,
ells si que tenen ilusió i són
d'admirar».
Aquest seria el missatge pro-
mocional de l’Alcanar enguany
amb el seu cartell: un club que
crea il.lusions i que tots n’han
de tenir per estar-ne al seu
costat. Sense dubte, una
bona forma de promoció i que
està convertint a l’Alcanar en
un dels clubs que es preocupa
cada any en fer el seu propi
cartell per atraure el senti-
ment dels aficionats i, poder
fer, d’aquesta manera, més
socis. Tot plegat, això indica
que el club està molt viu. 

Imaginació i enginy
són premises bàsiques
per una campanya de
promoció publicitària i
de marketing de qual-
sevol empresa. 
Els clubs de futbol ca-
da temporada en fan
una. Les més conegu-
des, fa anys, foren les
de l’At. de Madrid.

M.V.
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No obstant, finalment va
haver-hi de cedir i va cau-
re eliminat. Va fer-ho amb
molta dignitat i amb la fita
destacada d’haver arrri-
bat per primer cop als vui-
tens d’un gran Slam. Per
això, es pot dir que el te-

nista de Sant Carles de la
Ràpita està passant pel

millor moment de forma,
com ho demostra el fet

que és el 23è del ràn-
quing de l’ATP.

Montañés arriba per primer cop
als vuitens d’un Gran Slam

El tenista de la Ràpita
Albert Montañés va
estar prop aquesta
setmana d’accedir als
quarts de final d’un
Gran Slam. El rapi-
tenc, que va enfron-
tar-se en vuitens de
l’USOpen al suec So-
derling, va arribar a
adjudicar-se el pri-
mer set.

TENNIS

Va ser a l’Open dels Estats Units

REDACCIÓ

Albert Montañés
Cedida

Va ser la tretzena prova del
Circuit de Curses de Muntan-
ya de les Terres de l’Ebre.
Oscar Pinyol (UEC Tortosa)
va imposar-se seguit d’Artu-
ro Sanz (Associació Esporti-
va Alcanar) i de Ramon Cur-
to (Independent). En
categoria femenina, Ragna
Rabats (CE Xerta) va tornar
a vèncer. Al seu darrera,
Ruth Guillem (Foment Escur-
sionista de Barcelona) i Ana
Belen Balagué (UEC Torto-
sa). 160 participants hi van

pendre part en la I Cursa
Panxampla d’Alfara, setanta
en la carrera i la resta en la
marxa. La propera cita serà
aquest dissabte en la quarta
Cursa de Muntanya Vila de
Falset.

Oscar Pinyol s’imposa a
Alfara de Carles

Fou la 13ena. carrera del circuit ebrenc

REDACCIÓ

CURSES DE MUNTANYA

PAU GARCIA

Ragna Debats (CE Xerta)
va guanyar en la

categoria femenina en la
cursa celebrada a Alfara

de Carles.

Fémines

L’Amposta Lagrama va
guanyar el torneig d’hand-
bol Festes de la Cinta 2010
disputat a la capital del Baix
Ebre. El conjunt de la capi-
tal del Montsià va superar a
la final al Lleida per 26-23
(13-9, al descans).

Per arribar a la final,

l’Amposta va eliminar al
conjunt local, el CE
Tortosa, per 5-30. En l’al-
tra semifinal, el Lleida es
va desfer del Marítim per
29-19. De la Iglesia, porte-
ra de l’Handbol Amposta
Lagrama, va ser escollida
millor portera del torneig
que es va disputar dins la
Festa Major de Tortosa.

Va vèncer a la final al Lleida (26-23)
REDACCIÓ

HANDBOL

L’Amposta s’emporta el
torneig Cinta 2010 

Alex i Dani Sigurbjörnsson i
i Pau Vela (Rem Tortosa) i
Joan Fernandez, Andreu
Castellà (Nautic Amposta)
són els representants
ebrencs que pendran part
a l’Europeu que es cele-
brarà a Montemor-o-Velho,
a Portugal, aquest cap de
setmana. 

Tots ells debutaran avui di-
vendres en la competició
del campionat d’Europa i
ho fan amb la il.lusió i amb
ganes de poder progres-
sar i obtenir bons resultats
juntament amb els altres
remers de la demarcació i
de l’Estat que també hi
prenen part en aquesta ci-
ta a Portugal. 

Campionat d’Europa 
de Rem

Aquest cap de setmana a Portugal

REDACCIÓ

El cap de setmana es disputa l’europeu de rem a Portugal.
CEDIDA
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

AVUI: JOAQUIM DEL PINO, DELEGAT DE LA FCF A LES TERRES DE L’EBRE

El futbol ebrenc està de dol.
Aquesta, malauradament, és
la notícia perquè l’ampollero
Jordi Pitarque ens ha deixat de
forma sobtada. I d’ella n’hem
de parlar amb Joaquim Del Pi-
no, Delegat de la Federació
catalana de Futbol a les Terres
de l’Ebre. 
No obstant, és un cap de set-
mana en el que s’inicia la com-
petició a la regional. I aviat ho
farà el futbol base en un any
de reestructuració. Costa co-
mentar-ho en una setmana
com aquesta però la realitat
és que ho hem de fer amb Del
Pino.

Pregunta: Sense dubte
hem de començar recordant
que és una setmana de dol en
el futbol català i, sobre tot, en
l’ebrenc?

Resposta: Sí,  realment ha
estat un cop molt dur per al
nostre futbol, ja que era un ju-
gador amb molta projecció i
molt estimat al nostre territori,
el seu funeral va ser una au-
tentica manifestació de senti-
ments cap la seva persona i
familiars, realment una part
molt important del nostre fut-
bol ebrenc i català hi era pre-
sent, vaig veure entrenadors i
presidents de molts equips de
Catalunya molt sensibilitzats i
preocupats per un fet que últi-
mament i per desgracia s'ha
tornat a produir.

P: El Reus és dels pocs
equips que efectua revisions
mèdiques a un nivell gairebé
professional, amb un metge
que assisteix als jugadors du-
rant la setmana. No obstant,
tot i que s’ha pogut comprovar
que és una situació en la que
ens podem trobar fora de l’ac-
tivitat física, és una qüestió
greu que segueix preocupant.

Ha d’haver-hi més assistència?
Les revisions actuals, en gene-
ral, estan a l’alçada? El tema
dels desfibril.ladors serà obli-
gat a cada camp?

R: Les revisions que s’estan
fent són les correctes, són les
que ja estan legislades per la
Generalitat, i que són obligatò-
ries per a tothom que vulgui
desenvolupar qualsevol esport
federat, és a dir, són revisions
com a mínim de Tipus 1, les
quals comporten un mínim de
12 proves,  entre les mateixes
hi consten l'exploració car-
diològica i electrocardiogra-
mes, vull dir en això que teòri-
cament és correcte el
procediment que es dur a ter-
me. Però hi casos que són in-
comprensibles i s'escapen a
qualsevol revisió inclòs a les
d’esport d'elit. Respecte al te-
ma dels desfibril·ladors hi es-
tem treballant des de la Fede-
ració per a que això sigui una
realitat en breu, creiem que és
un tema tan necessari com les
revisions mediques.

P: No és fàcil, però s’ha de
mirar endavant. Cap de set-
mana, el proper, en què s’ini-
cien les lligues a la regional en
una campanya prèvia a la re-
estructuració històrica del fut-
bol català. Com ho veu?

R: Crec que serà una cam-
panya com totes les demés,
dependrà dels objectius que
s'hagi marcat cada equip, es a
dir, com hi hauran molts as-
censos i pocs descensos
(sempre que no hi hagin molts
descensos compensats), el
clubs podran optar per rees-
tructurar una plantilla en visió
de futur amb un cost reduït, o
bé aprofitar l'ocasió per pujar
de categoria, però com tot-
hom sap al món del futbol no

sempre 2 i 2 són 4.
P: El futbol base també co-

mença aviat, amb canvis. Ens
pot fer cinc cèntims de quins
són i com ha anat l’adaptació
als mateixos?

R: El canvi principal ha sigut
modificar la filosofia del futbol
base,  és a dir: fer una prime-
ra etapa de futbol de formació
(aleví i infantil) i una segona tal
com era fins ara de futbol
competició. Per fer aquest
canvi s'han efectuat estudis
previs i s'ha considerat millor
aquest sistema. Què implicarà
aquest canvi?...  que en les ca-
tegories de formació es co-
mençarà amb el futbol 7, on al
reduir l'espai predominarà
més la tècnica que la força, i
on tots el components tindran
l'oportunitat de jugar, cosa
que fins ara no es solia fer, es
farà desprès un segon pas (in-
fantils) al futbol onze amb els
mateixos condicionants, per a
desprès a partir de la catego-
ria cadet anar a la competició
pura i dura. També per un altra
banda, s'han creat nous grups
amb la intenció de reduir l'es-
pai geogràfic i evitar fer més
desplaçaments. Per exemple
abans en categoria preferent
juvenil al grup que ens corres-
ponia hi havien 13 desplaça-
ments a Barcelona, 2 a Tarra-
gona i 1 Lleida. Actualment en
seran 5 a Barcelona, 5 a Ta-
rragona 2 a Lleida i 4 a Terres
de l’Ebre.

P: Abans n’hem parlat de
les revisions mèdiques per
una altra qüestió. Durant la
pretemporada, han hagut
queixes en referència a aques-
tes revisions, per les modifica-
cions que s’han fet per poder
dur-les a terme. Què ha pas-
sat?

R: Sí,  el problema principal
era que la Norma ens obligava
a que les revisions havien de
fer-se a Centres que estigues-
sin homologats, i al nostre te-
rritori tan sols n'hi ha un. Per
tant era un problema a l'hora
d’aplicar-la. Actualment hi ha
més Centres al nostre territori
que han demanat l’homologa-
ció però encara estan pen-
dents que la Generalitat els ho
confirmi. Per això hem acon-
seguit una moratòria a fi a
efecte que encara que pen-
dents de l’homologació, pu-
guin realitzar aquestes revi-
sions baix la responsabilitat
del qui les efectua  i sempre
conforme que es duen a ter-
me de forma correcta, i amb
els mitjans adequats.

P: Pel que respecta el futbol
base, hi ha clubs ebrencs que
estan molestos per la política
de fitxatges i «la forma» en
què la dur a terme un altre
club de la comarca. Hi ha
equips que manifesten que

pot perillar la possibilitat de fer
algun equip de futbol base per-
què no tenen suficients juga-
dors perquè aquests marxen
a aquest altre que els ve a
buscar. Però el malestar arri-
ba quan, enmig de tot això, i
sempre segons fonts d’a-
quests equips, l’altre club amb
més possibilitats no pot fer ni
filial a la Segona regional. Pot
fer quelcom la Federació da-
vant d’això? Sap que podria
existir boicot d’alguns equips
quan s’enfrontin als de la Rapi-
tenca? Es un plantejament que
pot arribar a existir?

R: No hi podem fer res ; no
podem entrar-hi en aquestes
qüestions. Únicament podem
controlar si les tramitacions i
els requisits necessaris a l'ho-
ra de fer la fitxa són els co-
rrectes…  en això  realment el
que  hi passa, és que és un
“mercat”... qui ofereix millor
producte, se l'endu. No obs-
tant els qui realment van a
aquest mercat són els pares

dels jugadors que són els qui
decideixen. Respecte al tema
del possible boicot ho trobo
una mica desmesurat. Des de
la Federació el que farem és
aplicar el Reglament al qui no
es presenti, ja que com ja he
dit, no existeix cap norma que
impedeixi que un club pugui fit-
xar jugadors d’un altre club, i
si ho pot fer es perquè reunei-
xen les condicions que ja es-
tan regulades. Aquests proble-
mes existeixen des que es va
inventar el futbol i no tant sols
afecten al futbol Base. I refe-
rent a la de preocupació de la
Federació respecte a la políti-
ca d’aquest Club en concret,
realment no la sabem ja que
no tenim visió del planteja-
ment futur del mateix. L'únic
que ens preocupa és el fet
que hagi desaparegut el filial
per la manca d'efectius, com
també ens preocupa la desa-
parició d’altres Club, bé pels
mateixos motius, o bé per mo-
tius merament econòmics.
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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
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Plaça 20 de maig, 11
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
ELS MUNTELLS
Ajuntament Pça de la Vila, s/n

SANT JAUME D'ENVEJA
AjuntamentAvda. Catalunya, 22-30

MASDENVERGE
Ajuntament Pça. Esglesia, 11
MAS BARBERANS
Ajuntament C/ Moli,  20
FREGINALS
Ajuntament C/ Major, 11-13
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
Bar Llúcio
SUPWAY Parc Vila del Far
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
AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Hotel Montsià  Av.  La Ràpita, 8
Petit café  C/ Ronda, 1
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
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

TORTOSA
Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
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
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Les suposades propietats afrodisíaques de la tomata portaren els francesos a anomenar-lo «pomme d'amour», 
mentre que, a Itàlia, adoptà el nom de «pomodoro»

Ingredients per la massa,
120g de mantega salada
150g de farina
30g de Maizena
5g impulsor,llevat quimic 
1 ou

Ingredients per al farcit,
Tomates de diferents 
varietats de la terra
5 cullerades soperes d’oli 
d’oliva
100g de formatge Roncal
2 cullerades soperes de
farigola fresca
Sal i pebre

Primer prepararem la
massa, per fer-ho farem fon-
dre la mantega a foc lent. A

part, barrejar la farina, el lle-
vat i la Maizena, ajuntar l’ou
i la mantega fosa, barrejar
enèrgicament fins que quedi
la mescla ben barrejada. Fol-
rar un motlle rodó per anar
al forn amb la massa. Us
haureu d’ajudar amb les
mans, ja que aquesta massa
no es consistent i es trenca
com la plastilina.Preescalfar
el forn a 210 graus. Tallar el
formatge i les tomates a là-
mines i disposar-ho al da-
munt del motlle, salpebrar i
distribuir la farigola al da-
munt. Enfornar fins que la
massa sigui ben daurada. La
tomata conté bàsicament ai-
gua i glúcids; aporta sals mi-
nerals com el potassi i el
magnesi; també proporciona
fibra. La ingesta d’aquest
fruit és molt recomanable
atès que proveeix vitamines,
principalment C (àcid ascòr-

bic) i E (alfatocoferol), provi-
tamina A (beta-carotè) i vita-
mines del grup B, especial-
ment B1 (tiamina) i B3
(niacina). La tomata és rica
en carotenoides (bons antio-
xidants per al nostre orga-
nisme), d’entre els quals
destaca el licopè, un pig-
ment que confereix a la to-
mata la coloració roja.Ca-
racteritza alguns dels plats
més típics de la nostra terra
i de molts altres països eu-
ropeus; tanmateix, la tomata
té un origen americà i no
sempre ha estat ben rebut a
taula. La tomatera és ori-
ginària de la regió andina de
Xile i Perú, des d’on s’esten-
gué per l’Amèrica Central i
del Sud, on fou cultivada
pels antics maies i asteques
pels volts del 700 dC. La pa-
raula “tomata” deriva de la
paraula “tomatl” del nàhuatl,
la llengua dels asteques, i
significa “fruit inflat”.El sucu-
lent tomàquet, present en in-
finitat de plats d’arreu del
món, fou conegut al Vell
Continent a mitjans del segle
XVI, per bé que no fou fins a
finals del XVIII que no gaudí
de popularitat. 

«Primentons i Tomates». Avui: Pastís de tomata

Coneixem una gran
varietat de tipus de
tomata, la de bom-
beta, la de penjar, la
d'amanida, les
cherry, les tomates
de Rosa... Avui hem
preparat un deliciós
pastís de tomata.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana
La Cuina Vermella

Primentons i

Tomates, s’emet  per

Canal TE, 15h i a les

20 h.

A Canal TE

RECENT
INAUGURADA

AGOST 
2010
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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

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Estupiña Marti, Teresa Plaça Gonzalez Isla, 14 (L’Ampolla) 977460680

Aytés Meneses, Agustí Cala Joanet, nº6  (L'Ametlla de Mar) 977493493/617024123

Barreda - Sorli C.B Av. Generalitat, 87 (Tortosa) 977448106  

Ulldemolins Reverter, Xavier    Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

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

Lluís Gisbert, Laura      Sant Isidre, 187 (St. Carles de la Ràpita)  977745545

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
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel: 
serè o poc ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts, tot i que al sector cen-
tral del litoral i Prelitoral hi haurà núvols baixos que deixaran el cel entre mig
i molt ennuvolat fins a migdia. A la tarda, creixeran núvols d'evolució a les
muntanyes de l'interior del quadrant nord-est. Independentment, el cel
estarà molt ennuvolat fins a migdia al vessant nord del Pirineu i mig ennuvo-
lat la resta de la jornada. 

Precipitacions: 
fins a migdia són possibles plugims febles al vessant nord del Pirineu. 

Temperatures: 
les mínimes seran semblants, mentre que les màximes pujaran lleugera-
ment. Les mínimes es mouran entre els 4 ºC i els 8 ºC al Pirineu, entre els 8
ºC i els 13 ºC al Prepirineu i Depressió Central, entre els 12 ºC i els 17 ºC al
Prelitoral i entre els 14 ºC i els 19 ºC al litoral. Les màximes oscil·laran entre
els 21 ºC i els 26 ºC al Pirineu i entre els 25 ºC i els 30 ºC a la resta. 

Visibilitat: 
bona en general, amb la formació de boires i boirines matinals a l'interior del
quadrant nord-est, Pirineu i prelitoral central. A l'Empordà i terç sud, la visi-
bilitat serà entre bona i excel·lent. 

Vent: 
la tramuntana es mantindrà tot el dia a l'Empordà moderada, amb cops forts
fins a migdia i de nou a la nit. A la resta del país, fins a primera hora del matí,
el vent bufarà de component oest i nord fluix, amb mestral moderat a la vall
de l'Ebre. A partir d'aleshores, el vent anirà girant i fins a imposar-se el com-
ponent sud fluix amb cops moderats. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
al nord del cap de Begur bufarà tramuntana moderada, amb cops forts fins
a migdia i de nou a la nit. Al sud del cap de Begur, el vent serà fluix i de direc-
ció variable, amb predomini del component nord de matinada i del compo-
nent sud durant les hores centrals del dia. 
Maror al nord del cap de Begur, amb àrees de forta maror de matinada, i
marejol a la resta. Mar de fons del nord. 

Costa Central:
fins a primera hora del matí, bufarà de component nord i oest fluix amb cops
moderats. La resta del dia, s'imposarà el component sud fluix amb cops
moderats, amb predomini del migjorn. 
Marejol. Lleugera mar de fons del nord al nord del sector. 

Costa Daurada:
fins a migdia bufarà mestral entre fluix i moderat, més marcat al sud del cap
de Salou. A partir d'aleshores, s'imposarà el component sud i est fluix amb
cops moderats, amb predomini del xaloc al sud del cap de Salou i del mig-
jorn al nord. 
Marejol.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Si no tens  parella, el trànsit  de Venus  per la
teva casa  cinc indica  que tindràs  més  d'una
oportunitat per enamorar-te. Per estar  tran-
quil  has de  dur  una vida  ordenada. 

Taure
20/4 al 19/5

Venus  transitant  per la teva casa  tres  et fa  ser
més  comunicatiu. Potser  ara puguis  seduir  a
la  persona  que t'interessa .Si practiques  esport
farà  que augmenti  la teva vitalitat.

Bessons
20/5 al 21/6

Mercuri  transitant  per  la teva cinc  et  con-
vida  a treure  la teva  part més seductora.
Respecte  a la teva salut , en l'actualitat  et
trobes en un bon  moment  de forma.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor  avui  pots oferir  el millor
de tu. Et mostraràs  ple  d'encant. Respecte  a
la teva salut , la força  que tens  en aquest
moment  si no  la utilitzes  bé  pot desgastar-te. 

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor  és important  que sàpi-
gues gaudir  dels petits detalls  que t'ofereix  la
vida en aquest  moment. Fes-te  una revisió , vés
amb compte  amb  l'excés  de colesterol.

Verge
23/8 al 21/9

Amb la teva parella  buscaràs  tenir més equili-
bri  i una comunicació  que sigui  més  autènti-
ca. Respecte  a la teva salut , avui  tot transco-
rrerà  amb bastant  placidesa.

Balança
22/9 al 22/10

Ho deixaràs  tot molt clar  amb la teva parella.
Avui  no vols  que res es quedi  en l'aire. Per per-
dre  els quilos  que et sobren  has de  ser més
intel·ligent  a l'hora  d'alimentar-te.

Escorpí
22/10 al 21/11

El teu  magnetisme  actual  afavoreix  el contacte
amb  persones noves del sexe oposat. Respecte
a la teva salut , el teu ànim serà  alegre, de molta
confiança  en tu mateix.

Sagitari
21/11 al 21/12

És  important  que et mostris  més flexible  amb
la teva parella. Avui et tocarà  viure  algun tipus
de desengany. Per  estar bé  del tot  potser
necessitis  una mica més de descans.

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus per la teva casa  vuit indica  que hi ha
més  passió  en la teva vida sentimental.
Entres  en una etapa  de major activitat  men-
tal on els teus  nervis poden ser perillosos.

Aquari
20/1 al 18/2

Aprofita  el dia d'avui  per dedicar-hi més  temps
i sobretot  més atenció  a la teva parella. Respecte
a la teva salut, intenta millorar  o afinar  més en
els  hàbits  alimentaris.

Peixos
19/2 al 20/3

No vas  desencertat, no et deixis  seduir  tan
fàcilment. Confia  en la teva experiència en matè-
ria d'amor. Seràs  més feliç si et retires  per un
temps  del món  competitiu  laboral.  

Televisió
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Bar con piscina en
venta, todo nuevo a
estrenar. Roquetes,
Tortosa, interesados
696143058

Pisos con piscina en venta
nuevos a estrenar con o sin
muebles, sin entrada desde
500 Û/mes -Roquetes,
Tortosa  ,696143058

Finca con casa reformada
de 100 m2 más 1000 m2
de terreno, manantial
1000 litros/h., garage 2
coches, piscina con depura-
dora, barbacoa, huerta y
frutales. Centro ciudad -
Tortosa - interesados
696143058

TREBALL�

    

MOTOR�

  

DIVERSOS�

  

 

 

L'AMPOLLA.. Zona Club
NàuticPis d'obra nova amb 3
habit, 2 banys, terrassa,
Aire acond., calefacc, ascen-
sor i vistes al maR. Preu:
210.000Û; Ref.: 40005

TORTOSA. Zona Ferreries
Àtic en venta amb 3 habit,
bany, aseo, calefacc.
Terrassa, assolejat i bones
vistes Preu 139.000Û;
Ref.: 10167

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona refugi reformat
al Montsià ( Zona PEIN ).
Excel·lents vistes al mar.

Superfície finca:
24.293m2. Superfície
refugi: 65 m2. Preu:

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

miliar per estrenar amb
dos dormitoris, terrassa de
50 m2, parking. Totalment

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

MOBLAT. 2 HAB., 1 BANY.
Molt prop del centre de

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

Sant Jaume d'Enveja. Carrer
Major. En venda o lloguer. Casa
a reformar en el centre de la

població davant de la plaça de
l'Església. Moltes possibilitats. 

Preu realment interessant. 

Deltebre. Casa de 2 plantes
reformada, 3 habitacions,
menjador d'estil rústic amb
xemeneia, cuina office,
bany, àmplia terrassa i
magatzem.  Zona La Cava.
145.000Û. 

 

 

      

977 74 33 99

 

  

Tortosa-centre.
PIS-APARTAMENT
de 2 hab., cuina-
menjador i bany.

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

Tortosa.Parcel.la de
3.200 m2 de jardi i terra
d'hort. XALET de 80 m2,

cuina, menjador amb
xemeneia, 3 hab i bany.
Piscina en depuradora, 

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

Bones vistes, a 2 Km del
centre. Preu: 150.000€

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

Casa tipus dúplex a
Roquetes de 160 m2 , 5
habitacions , 2 banys amb
hidromassatge , cuina , men-
jador sala d'estar . Terrassa .

190.000 euros. 
Ref. CFD20928 
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
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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).

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat

de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!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.

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
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Del 10 al 12 de setembre,
la ciutat de Tortosa torna a
convertir-se en el centre
de la música de vent en la
que serà la 8a. edició del
festival Ebre Terra de Vent

(ETV). Aquest any el certa-
men compta amb una
important presència de la
República Dominicana
com a país convidat, tant
en el programa oficial
d'actuacions com en les
activitats prèvies i
paral.leles del festival. Una
de les personalitats més
importants dintre de la
República Dominicana va
ser Joan Bosch, polític,
escriptor, fill d'un tortosí,
que va marcar el camí per
tenir un sistema democrà-
tic a aquest país.
Coincidint amb la celebra-
ció del centenari del seu
naixement, el festival orga-
nitzarà exposicions, con-
ferències i un cicle de

cinema sobre Joan Bosch.
Durant el 8è Festival
d'Ebre Terra de Vent, es
podrà gaudir a més de
cercaviles, concerts i
espectacles al carrer amb
la participació de bandes,
conjunts i formacions d'a-
rreu del món (tots ells amb
instruments de vent com a
protagonistes), amb repre-
sentants de països com la
República Dominicana
amb els grups Vientos del
Caribe i Sistema tempera-
do, França amb Docteur
Groove, Portugal amb
Tumbala, a més de les for-
macions catalanes la
Principal de Tarragona, i la
cobla de Mirantfont.
En aquesta edició la nove-
tat ha estat la incorparació
d'una de les ciutats ager-
manades amb Tortosa, tal
i com ho fa amb un país en
cada edició del festival. La
ciutat escollida per ence-
tar aquesta proposta, ha
estat Alcanyís,apropant-ne
tot aquells elements cultu-
rals, promocionals i sobre
tot musicals més repre-
sentatius per mitjà d'una
tasca aragonesa amb bra-
seria i productes típics, i
una cercavila de Rondalla
d'Alcañiz i de la Gaita de
boto i grup dolçainers
d'Alcanyís, i l'espectacle
de San Jorge, el venci-
ment del drac.
La resta del festival,
comptarà amb grups de
diversos països i comuni-
tats autònomes, que oferi-
ran la possibilitat de gau-
dir d'una manera lúdica de
les formacions nacionals i
internacionals, en el que la
música realitzada amb ins-

truments de vent és la
seva característica princi-
pals. Un element a banda

que músical molt present
al territori ebrenc a nivel
climatològic.

A més, es convoca la cin-
quena edició del concurs
fotogràfic de la mostra.
Les fotografies premiades
optaran a ser la imatge de
la pròxima edició del
Festival. ETV està organit-
zat per la regidoria de
Festes de l'Ajuntament de
Tortosa i Acadèmic. 
Totes les activitats del fes-
tival són gratuïtes.

8a. edició del festival Ebre Terra de Vent

Arriba la vuitena edició
del festival Ebre Terra de
Vent a Tortosa. Aquesta
edició compatarà amb
una important presència
de la Reública Dominica-
na i sobretot la seva mú-
sica. Així com amb Alca-
ñiz, ciutat agermanada
amb la capital del Baix
ebre. 

Enguany el festival ens apropa a la República Dominicana, tant en el programa oficial d’actuacions com en les activitats paral·leles

REDACCIÓ

Cartell d’aquesta 8ª edició de Ebre Terra de Vent

Cedida

Una de les personalitats més importants

dintre de la República Dominicana va ser

Joan Bosch, polític, escriptor, fill d’un

tortosí , que va marcar el camí per tenir  un

sistema democràtic al país

TERRA DE VENT... TERRA CREATIVA

Fotografia d’Alfredo Esteban.
Cedida

                  


