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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

ERC demana a l'Estat que

es posicioni sobre el

cementiri nuclear abans de

les eleccions al Parlament.

P4

Tortosa esgota la via

administrativa per intentar

modificar el Pla Territorial

de les Terres de l'Ebre.

P5

Societat

Deltebre presenta un

projecte molt ambiciós a

nivell cultural.

P9

Esports

La metamorfosi del FC

Ascó, un club que ha arribat

als 500 socis. P17

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, ha negat que la candidatura de les Terres de l'Ebre per a convertir-
se en reserva de la biosfera hagi aixecat 'recança' i 'por' entre alguns agents socioeconòmics del territori. Baltasar ha participat
en l'última sessió de les jornades divulgatives sobre la candidatura –batejada com a EbreBiosfera- per reiterar de nou que la seva
declaració, per part de la Unesco, no suposaria noves limitacions ambientals per a les activitats humanes i econòmiques. Després
de mostrar la seva confiança en assolir l'objectiu, ha explicat que 'urgirà' el govern espanyol perquè acceleri els estudis necessa-
ris per traslladar la proposta a la Unesco a mitjans del 2011. P3

Candidatura Terres de l’Ebre,
Reserva de la Biosfera

Demà dissabte (19 hores) l’Aube de Jesús i Maria viurà, en la segona jornada del campionat de
la Primera regional, un derbi especial. El conjunt local rebrà el CD la Cava, un partit diferent i
amb molts d’al.licients per les connotacions peculiars que l’envolten. Dos equips que es conei-
xen perfectament i que disposen d’unes relacions cordials, com es va comprovar dimarts en
una roda de premsa a l’Ajuntament. Abans del derbi hi haurà un dinar de cortesia al que està
previst que hi pugui assistir el president de la FCF, Jordi Casals, l’Alcalde de la localitat, Gervasi
Aspa, el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani Andreu, el delegat territorial de la
FCF a l’Ebre, Joaquim Del Pino, i presidents i directius de tots dos clubs.         P10

UE Jesús i Maria-CD la Cava, el Gran Derbi
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El Pla Territorial de les
Terres de l'Ebre -PTPTE- va
ser aprovat definitivament
el dia 27 de juliol de 2010
pel govern de Catalunya. El
procés que ha conduït a
aquesta aprovació és un
evident exemple de partici-
pació i transparència. 
El pla esdevé un instrument
de planificació integral que
preveu les infraestructures
econòmiques necessàries
per al desenvolupament del
territori ebrenc en el curt,
mitjà i llarg termini, com
també preveu una conside-
rable previsió de creixe-
ment urbanístic en els 52
municipis i 2 EMD's -avui ja
4- de les Terres de l'Ebre.
Tot el contrari del que
recentment manifestava
l'alcalde de Tortosa, sr.
Ferran Bel, el qual, amb un
estil fora de to, afirmava
que el Pla era intervencio-
nista, propi dels països de
l'Est del segle passat, i que
limitava el creixement urba-
nístic de la ciutat de
Tortosa.
Em mou el respecte a la
figura institucional com
alcalde i, en conseqüència,
amb el degut to de correc-
ció voldria rebatre aques-
tes dues manifestacions,
desafortunada la primera i
gens certa la segona.
El PTPTE ha estat tramitat
amb voluntat d'incentivar el
màxim de participació més
enllà de les prescripcions
administratives. Dues vol-
tes, una primera amb reu-
nions informatives als con-
sells d'alcaldes de les qua-
tre comarques, al consell
rector de l'IDCE -Institut per
al Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre- i amb
informació pública per
recollir suggeriments, i una
de segona, aquesta ja en
tramitació administrativa
d'informació pública, per
recollir al·legacions.
Aquest procés de participa-

ció i transparència no té
res a veure amb l'interven-
cionisme al·ludit.
Pel que fa a les possibili-
tats de creixement urbanís-
tic, una comparació entre
el Pla de 2001 i el nou pla
ens ofereix dades relle-
vants. En el sistema
Tortosa, Roquetes,
Aldover, Alfara de Carles,
Benifallet, Paüls, Tivenys i
Xerta el potencial romanent
del planejament urbanístic
vigent era i és de 1.112 ha
-el que equival a un eixam-
ple i mig Barcelona, per
posar un exemple-, i les
previsions pendents del Pla
de 2001 eren de 0 ha, sí
zero hectàrees, mentre
que el marge que donen les
estratègies del nou pla és
de 149 ha. Aquestes
xifres, en el conjunt de de
les Terres de l'Ebre, oferei-
xen un potencial romanent
de 4.615 ha i un marge
d'estratègies del nou pla
de 911 ha. 
Tammateix, el Pla preveu la
reserva de sòl industrial
logístic al corredor del
mediterrani entre l'Aldea i
Camarles, en el rera port
d'Alcanar i en el segment
ferroviari entre Móra la
Nova i Garcia i la connexió
ferroviària entre l'estació
de l'Aldea i el Catalunya
Sud amb el port d'Alcanar.
Tot plegat fa que el nou
PTPTE sigui un instrument
de planificació integral que
possibilita el creixement
urbanístic dels municipis
de les Terres de l'Ebre i que
dóna resposta a les
estratègies de desenvolu-
pament econòmic d'un
territori que té unes extra-
ordinàries perspectives de
futur.

Antoni Sabaté Ibarz
Responsable de l'Acció
Territorial del DPTOP a les
Terres de l'Ebre 

Pla Territorial de les Terres de l’Ebre

Opinió

El Consell Promotor de la candidatura perquè la
UNESCO reconegui les Terres de l’Ebre com a
Reserva de la Biosfera es va reunir el passat 7
de setembre a la Cambra de Comerç de

Tortosa per tal de
fer conèixer als
seus membres l’es-
tat dels treballs
d’ implementació
del programa
Home i Biosfera al
territori. Amb les
noves incorpora-

cions el Consell Promotor de la candidatura
EbreBiosfera ja suma 55 membres dels dife-
rents sectors socioeconòmics de les quatre
comarques de les Terres de l’Ebre, cosa que li

dóna més solidesa i representativitat. Es parla
molt, aquests dies, de les “oportunitats” que
pot oferir la Reserva de la Biosfera de les Terres
de l’Ebre per a desenvolupar diversos àmbits,
com ara la qualitat agroalimentària, el reconei-
xement dels productes d’aquesta indústria amb
la marca EbreBiosfera, el turisme, la recerca i la
conservació del patrimoni natural, cultural,
històric i paisatgístic a través de línies de
finançament específiques. Una eina per desen-
volupar projectes que s’estructuraran un cop
tinguem el reconeixement de la UNESCO. "És
una extraordinària oportunitat per millorar la
cohesió social, la biodiversitat i perquè les
Terres de l'Ebre tinguin més reconeixement
internacional, atracció turística i activitat econò-
mica". Anem per feina!

Editorial

Oportunitats de futur pròximes

«És una extraordinària oportunitat
per millorar la cohesió social, la
biodiversitat i perquè les TE  
tinguin més  reconeixement 
internacional, atracció turística i
activitat econòmica»

Aquest passat dilluns, l'Ajuntament de Tortosa
va aprovar en sessió plenària presentar un
recurs de reposició contra l'aprovació definitiva
del Pla Territorial de les Terres de l'Ebre (PTTE),
que va fer el Govern de la Generalitat el passat
19 d'agost, en plenes vacances d'estiu. El
recurs està basat en les al·legacions que
aquest mateix Ajuntament, amb el suport de
tots els grups municipals, exceptuant ICV que
es va abstenir, va presentar contra el PTTE.
L'única diferència és que en aquesta ocasió, el
PSC ha fet marxa enrere, seguint les ordres del
PSC-PSOE de José Montilla, i en comptes de
ser coherent i tornar a donar suport al recurs,
ara ha preferit abstenir-se. Però del trist paper
que ha fet el PSC i, en particular, el seu porta-
veu, Joan Sabaté, en parlaré més endavant.
Ara m'agradaria explicar breument per què fal-
seja la realitat el Govern tripartit quan diu que
el nou Pla Territorial està consensuat amb el
territori. D'entrada, difícilment poden parlar de
Pla consensuat quan aquest té l'oposició fron-
tal de la capital de les Terres de l'Ebre, de la
majoria dels ajuntaments, i de la primera força
política al Parlament de Catalunya. El Pla
Territorial de les Terres de l'Ebre que ha dissen-
yat el Govern tripartit i que ha aprovat en plena
agonia, pel simple fet de presentar-se a les
eleccions exhibint alguna cosa tangible -encara
que sigui infumable, té moltes mancances. Per
a començar, cal assenyalar que estem davant
d'un pla extremadament intervencionista, que
infringeix el principi de subsidiarietat i que limi-
ta de forma agressiva el futur creixement de
Tortosa i del territori. És un Pla que no hi havia
cap necessitat de tirar endavant, perquè l'ac-
tual està vigent des de fa només 9 anys. Des
de l'Ajuntament de Tortosa vam deixar clar de
seguida que no calia un nou Pla, tot i que quan
vàrem veure el seu redactat vam entendre cla-
rament quin era el motiu que justificava, per al

tripartit, la necessitat d'un nou PTTE: exercir un
control estricte del nostre territori, posar límits
al nostre creixement i limitar de manera abusi-
va les competències dels ajuntaments, afec-
tant els principis de subsidiarietat i proximitat al
ciutadà, eliminant l'autonomia local i compli-
cant encara més la vida al ciutadà.  Entre les
perles d'aquest Pla hi ha el manteniment del
traçat de l'autovia A-7 que proposa el govern
del sr. Zapatero i que suposa, com tothom sap,
trinxar el poble de Campredó. Si volíem un
exemple clar de submissió als criteris del
govern del PSOE, aquest n'és un de molt evi-
dent. Més coses. El nou Pla planteja la reserva
de sòl, amb les corresponents limitacions, per
a un futur tramvia a Tortosa, quan això és una
hipòtesi de futur que queda molt lluny. I si ens
posen un tramvia que ningú no demana, s'obli-
den de posar la carretera entre Tortosa i
Amposta pel marge esquerre, infrastructura
molt important per a la nostra ciutat ja que ens
uneix amb el Delta. Continuen apostant per un
traçat de la C-12 (eix de l'Ebre) que trenca
Jesús i Vinallop, obviant la voluntat del nostre
ajuntament. Més oblits encara, que qüestionen
encara més el suposat consens amb què el
PSC assegura que ha nascut aquest Pla. No
contemplen el port fluvial de Tortosa, ni l'anella
ciclista, ni l'ampliació del polígon Catalunya
Sud. Tampoc el projecte de línia fèrria entre
Tortosa i Móra. Han fet cas omís dels suggeri-
ments i de les al·legacions que l'Ajuntament de
Tortosa va presentar ara fa un any. 
L'Ajuntament de Tortosa ha estat especialment
bel·ligerant en allò que fa referència al creixe-
ment urbanístic del municipi. En el recurs apro-
vat dilluns passat tornem a insistir en la neces-
sitat que se suprimeixi el sòl de protecció espe-
cial definit als dos marges del riu Ebre. Cap on
creu el tripartit que ha de créixer la nostra ciu-
tat? No tenim cap més opció que aquesta.
Fins aquí, res de nou respecte les al·legacions
presentades en el seu moment. Bé, sí, una peti-
ta novetat. El PSC llavors va votar-hi a favor i
ara s'ha abstingut. El motiu? Molt evident. El
paper del senyor Sabaté i dels seus sis regi-
dors ha estat molt trist. Davant d'un Pla que ha
aprovat el govern Montilla, al regidor Joan
Sabaté li han tremolat les cames i ha estat inca-
paç de posar-se al costat de l'Ajuntament i
defensar els interessos de Tortosa. 

Meritxell Roigé i Pedrola
Tinent d'alcalde d'Urbanisme i portaveu del
grup municipal de CiU 

Un Pla Tripartit que no respecta Tortosa ni les TE

Opinió
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PISOS NOUS

2 HABITACIONS

EN VENDA O LLOGUER

En aquest sentit, el mateix
dia 7 es va presentar al
Consell Promotor el vídeo
promocional d'EbreBiosfera,
que s’està emetent a les
televisions locals de les
Terres de l'Ebre, i les jorna-
des temàtiques sobre la
candidatura que han tingut
lloc a la Cambra de Comerç
de Tortosa els dies 13 i 15
de setembre. Les Terres de
l'Ebre constitueixen un espai
geogràfic amb una forta
càrrega de valors patrimo-
nials naturals, culturals i pai-
satgístics amb prou poten-
cial per desenvolupar amb
èxit models econòmics de
desenvolupament sosteni-
ble fomentats en el turisme i
l'agricultura. Des de la coo-
peració i la gestió participa-

da per agents públics i pri-
vats, aquests models poden
contribuir al desenvolupa-
ment i oferir noves oportuni-
tats de creixement al teixit
socioeconòmic, en plena
harmonia amb l'equitat i la
cohesió social, territorial i
ambiental. Mitjançant el pro-
grama The Man and the
Biosphere (MaB) de la
UNESCO i el seu instrument
voluntari d'aplicació mun-
dial, com és la figura de la
Reserva de la Biosfera, les

Terres de l'Ebre poden esde-
venir observatori i altaveu
permanent de projecció i
reconeixement internacio-
nal, creant sinergies entre la
conservació i gestió activa
dels elements patrimonials i
les polítiques sostenibles
ambientalment, econòmica-
ment i socialment.
L'aplicació del programa
MaB de la UNESCO a les
Terres de l'Ebre mitjançant
la candidatura EbreBiosfera,
la Reserva de la Biosfera de

les Terres de l'Ebre, ha de
contribuir, en clau de soste-
nibilitat, a la diversificació
econòmica del territori. 
En definitiva, es tracta de
que els valors del territori
ajudin a construir una eco-
nomia i societat amb valors.
Una economia que actuï
com a veritable vehicle de
cohesió social i territorial,
alhora que els productes i
serveis derivats del reconei-
xement de la UNESCO com
a Reserva de la Biosfera es

diferencien qualitativament
dels seus competidors en el
mercat global. 
Durant aquestes jornades
s´han treballat aquests
aspectes per concretar de
quina forma la candidatura
EbreBiosfera pot generar
estratègies i eines aplica-
bles al desenvolupament
ambiental, econòmic i social
sostenible. Segons el dele-
gat del Govern de Catalunya
a les Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, els objectius han

estat “donar a conèixer què
és una reserva de la biosfe-
ra, explicar quins són els
eixos de la candidatura,
posar sobre la taula les
oportunitats de la candidatu-
ra per reforçar els sectors
econòmics, presentar els
nostres actius naturals i
aconseguir que les institu-
cions catalanes es facen
seva la candidatura perquè
EbreBiosfera no és només
un projecte de les Terres de
l'Ebre sinó que va més enllà,
és un projecte de país”. Al
seu torn, el president de la
Cambra de Comerç de
Tortosa, José Luis Mora, ha
explicat que “a nivell empre-
sarial el reconeixement de la
UNESCO és una marca i una
certificació de qualitat” i que
“els empresaris som els pri-
mers interessats en conser-
var el que tenim perquè la
nostra activitat i negocis
estan en el territori”.
Segons Mora, “les Terres de
l'Ebre són prou grans per-
què hi càpiga tot, per tenir
indústria, agricultura, turis-
me i comerç i tenir-ho de
forma ordenada”. 
Les jornades, l'assistència a
les quals ha estat gratuïta,
han estat dirigides al públic
en general i als agents
socials, econòmics i institu-
cionals de les Terres de
l'Ebre, particularment: sindi-
cats, empresaris, sector
agroalimentari, cooperati-
ves, sector turístic i adminis-
tracions locals.

EBREBIOSFERA organitza unes jornades 
per difondre la candidatura

El Consell Promotor de
la candidatura
EbreBiosfera ja disposa
de la primera memòria
tècnica d'aquest projec-
te amb què les Terres de
l'Ebre aspiren a ser
reconegudes per la
UNESCO com a Reserva
de la Biosfera. El
Consell es va reunir el
passat mes de setembre
a la Cambra de Comerç
de Tortosa per debatre
el document i altres
accions amb què s'im-
pulsa la candidatura.

Les Terres de l’Ebre opten al reconeixement de la UNESCO

El vicepresident del Govern i els consellers d’Agricultura i Medi Ambient han participat en les sessions

DM

Diferents ponències es van desenvolupar al llarg de les jornades.
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Després de diverses
negociacions l'esmena que
s'ha acordat i que ha estat
aprovada per unanimitat
diu: “S'insta el Govern que,
en el termini més breu pos-
sible, determini l'emplaça-
ment de l'MTC, assegurant-
se la consecució del major
consens social, territorial i
institucional amb les enti-
tats locals i les CCAA afec-

tades (parlaments i
governs respectius).
Adaptant-se el consens al
que estableix el Conveni
Aarhus i seguint la metodo-
logia del Programa COWAN
ESPANYA, que en concor-
dança amb el COWAN
EUROPEU defineix els pro-
cessos democràtics de
presa de decisions en la
recerca d'emplaçament del
MTC”. Muñoz ha destacat
la importància de la moció
i el valor del consens, per
la qual cosa ha demanat
que sigui el Senat el que
sol·liciti el necessari acord
amb les CCCAA i els ens
locals afectats. El senador
republicà ha recordat que
“la demora en la decisió de
la ubicació fa pensar en
una operació tacticista i
electoralista del PSOE de
deixar passar primer les
eleccions catalanes i, per
tant, demanem una acció
responsable i transparent
del govern sobre aquest
tema”. Per això, segons
Muñoz, la moció
aprovada  “obliga el govern
del PSOE a prendre la deci-

sió abans de les
eleccions catalanes, ja que
té tots els elements i infor-
mes damunt la taula per
prendre la decisió de
manera immediata, si vol
complir allò que ell mateix
ha votat al Senat”. D'altra
banda, Muñoz s'ha mostrat

satisfet perquè la moció
deixa ben clar que la deci-
sió haurà de comptar amb
el consens més ampli
social, territorial i
institucional amb les enti-
tats locals i les CCAA. I,
segons el senador repu-
blicà, “si el

govern del PSOE és conse-
qüent amb aquesta moció i
compleix allò que el seu
grup aprova al Senat,
haurà de rebutjar ubicar-lo
a Catalunya, ja que el
Parlament i el Govern de la
Generalitat s'han manifes-
tat contraris a acollir-lo”. 

El senador republicà
Pere Muñoz, portaveu
de l'Entesa a la
Comissió de Foment,
ha defensat aquest
dimecres una moció
en el Ple del Senat
perquè el consens
amb les comunitats
autònomes formi part
dels criteris de decisió
per a l'emplaçament
del Magatzem
Temporal Centralitzat
(MTC) de residus
nuclears.

REDACCIÓ

Muñoz ha recordat la posició contrària del Parlament.

Cedida

La Federació del PSC a les
Terres de l'Ebre ha posat
en dubte que el govern
espanyol estigui amagant

de forma deliberada l'elec-
ció de la candidatura
d'Ascó (Ribera d'Ebre) per
emplaçar el Magatzem
Temporal Centralitzat
(MTC) de residus nuclears
per evitar perjudicis elec-
torals als socialistes cata-
lans, segons ha denunciat

ERC. El primer secretari
dels socialistes ebrencs,
Antoni Sabaté, ha declarat
que no disposen de 'cap
notícia' al respecte i ha rei-
terat l'oposició dels socia-
listes ebrencs a la candi-
datura d'Ascó a acollir el
cementiri nuclear. Per la

seva banda el diputat
socialista al Parlament,
Joaquim Paladella, ha

assegurat que 'si repeteix
al Govern el president
Montilla, no anirà a Ascó'.

«No disposem de cap 
notícia al respecte»

Sabaté reitira l’oposició dels socialistes a acollir la candidatura d’Ascó

REDACCIÓ

El grup municipal del
PSC ha acusat l'alcalde
de Tortosa, el conver-
gent Ferran Bel, d'haver
elevat amb la seva gestió
la relació entre el volum
del deute i els ingressos
corrents, que s'hauria
situat en el 143,76%.
Segons el portaveu
socialista, Joan Sabaté,
es tracta d'una xifra molt
superior a la que recoma-
na el pla de sanejament i
propera al 178,2%,
'l'herència convergent
que es va trobar el
govern socialista l'any
1999'. «Estem davant
uns comptes absoluta-
ment nefastos».

S’acusa al
Govern de Bel

d’ endeutament

La directora general
d'Agricultura i Ramaderia de
la Generalitat, Rosa Cubel,
ha acompanyat aquest
dimarts el subdirector gene-
ral de Sanitat de la
Producció Primària del
Ministeri de Medi Ambient i
Medi Rural i Marí, Lucio
Carbajo, en una visita als
arrossars del Delta de l'Ebre
afectats per la plaga del
caragol poma. En la troba-
da, Cubel ha demanat al
Ministeri que busqui un
expert internacional que
assessori Catalunya pel
que fa al control i l'eradi-
cació d'aquesta espècie
invasora.

Mesures contra
el cargol poma

El Senat dóna suport a Pere Muñoz
Petició de consens amb les comunitats autònomes per a la ubicació de l’MTC
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A més, ha recordat que
durant tota la tramitació,
l'Ajuntament només s'ha reu-
nit una vegada amb el Govern
per tal d'exposar les al·lega-
cions, que es van aprovar al
Ple per unanimitat de tots els

grups municipals. Ferran Bel
ha acusat el govern tripartit
de "voler imposar la seva filo-
sofia de país intervencionista
i dirigista" després d'assenya-
lar que amb el Pla vigent "no
hi havia cap necessitat de

substituir-lo per un Pla que
limita l'autonomia municipal".
La regidora d'Urbanisme,
Meritxell Roigé, ha detallat el
contingut del recurs, que rei-
tera les al·legacions presen-
tades i desestimades pel
Govern. En essència, Roigé
ha criticat que el Pla territorial
aprovat vulnera el principi
d'autonomia local ja que
envaeix competències estric-
tament municipals. "Estem
davant d'un pla extremada-
ment intervencionista, que
infringeix el principi de subsi-
diarietat i que limita de forma
agressiva el futur creixement
de Tortosa i del territori".
L'alcalde i la regidora
d'Urbanisme han estat espe-
cialment contundents en allò
que fa referència al creixe-
ment urbanístic del municipi,
que no han dubtat a qualificar
d'"aberració". El recurs propo-
sa que se suprimeixi el sòl de
protecció especial definit al
marge dret aigües avall així
com també l'establert aigües

amunt als marges esquerre i
dret. Meritxell Roigé s'ha pre-
guntat cap on creixerà
Tortosa, d'aquí a quinze anys,
quan s'hagin desenvolupat
els plans parcials. El PSC de
les Terres de l'Ebre ha dema-
nat a l'alcalde de Tortosa, el
convergent Ferran Bel, a res-
pectar 'democràticament el
govern de Catalunya i el seu
president' després de criticar
el Pla Territorial de les Terres
de l'Ebre i comparar la seva
tramitació amb els proces-
sos administratius dels paï-
sos de l'Est durant l'època
comunista. 
'Determinats electes de CiU
no saben fer altra cosa que
insultar contravenint els
propòsits del senyor Mas
sobre la necessitat de la nete-
dat del tempo preelectoral i
electoral', ha criticat el primer
secretari del PSC ebrenc,
Antoni Sabaté. Els socialistes
han acusat a Bel de 'faltar a la
veritat' sobre la transparència
del procediment.

Opinions diferents respecte al Pla
Territorial de les Terres de l’Ebre

L'Ajuntament de Tortosa
ha aprovat en sessió
plenària un recurs d'in-
terposició contra l'apro-
vació definitiva del Pla
Territorial de les Terres
de l'Ebre, que no con-
templa les al·legacions
formulades pel munici-
pi. L'alcalde, Ferran
Bel, ha tingut paraules
dures pel contingut i
per les formes empra-
des en l'aprovació del
Pla Territorial. "Des del
Govern s'ha venut que
aquest és un Pla con-
sensuat i això no és
cert, perquè ni té el
consens de la capital de
les Terres de l'Ebre, ni
té el consens de la pri-
mera força política al
Parlament". 

«No és un pla consensuat ni té el suport de tot el territori», Ferran Bel, alcalde de Tortosa

REDACCIÓ

Es jutja la transparència del procès.

Cedida

L'ens gestor d'infraes-
tructures ferroviàries
estatals, Adif, ha iniciat
les obres de millora de
l'estació d'Ulldecona-
Alcanar-La Sénia, amb
una inversió de 297.042
euros. L'actuació, dins el
Pla de modernització
d'estacions, consisteix
en adaptar per a perso-
nes amb mobilitat reduï-
da el pas inferior d'ac-
cés, millorar l'entorn,
enjardinar i rehabilitar la
marquesina de l'estació.
Les obres les executa
l'empresa estatal TRAG-
SA i tindran una durada
de quatre mesos. 

Obres de millora a
l’estació

d’Ulldecona

L'activitat econòmica al
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre s'ha benefi-
ciat de la demanda exter-
na. Els indicadors del
comerç exterior assenya-
len taxes de variació intera-
nual -entre el juliol del 2009
i del 2010- d'un 18,97% en
les exportacions i d'un
52,16% en les importa-
cions. Fins al maig, el
comerç exterior va generar
6,2 milions d'euros, 1,8
milions més que en el
mateix període del 2009.
La visió empresarial i la
davallada de l'euro juguen a
favor de la recuperació
dels mercats exteriors.

La demanda
externa beneficia

l’economia

La vaga general convocada
el pròxim 29 de setembre
no només ha de servir, a les
Terres de l'Ebre, per protes-
tar en contra de la reforma
laboral del govern espanyol

i les seves conseqüències,
sinó també per exigir a les
administracions públiques la
reindustrialització del territo-
ri. Així ho han assegurat els
màxims responsables dels
sindicats majoritaris cata-
lans, UGT i CCOO, en motiu
d'una assemblea per expli-
car els motius de l'aturada

que ha aplegat un centenar
de delegats al teatre audito-
ri Felip Pedrell de Tortosa.
Els dirigents sindicals han
advertit també que si la
reforma laboral surt definiti-
vament endavant, creixeran
les dificultats incrementar
els nivells d'ocupació a les
Terres de l'Ebre.

El motiu de la vaga general
convocada el 29 S

Assemblea per explicar els motius de l’aturada        

REDACCIÓ
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El secretari de
Telecomunicacions i
Societat de la Informació
del Departament de
Governació i
Administracions Públiques,
Jordi Bosch, acompanyat
per Lluís Salvadó, delegat
territorial del Govern a la
Generalitat a les Terres de
l’Ebre, i Carles Pasqual,
director dels Serveis
Territorials del Governació
i Adminstracions Públiques
al territori, ha presentat
aquesta setmana el balanç
de les actuacions que

l’STSI ha dut a terme en
els quatre darrers anys a
la demarcació, i que supo-
sen un total de 291 actua-
cions en infraestructures
de telecomunicacions, en
el marc del pla Catalunya
Connecta i projectes en
tecnologies de la informa-
ció, amb un pressupost
total de 17.477.410
euros. 
L’objectiu del pla és el de
proporcionar cobertura
dels serveis de comunica-
cions electròniques per
contribuir al desenvolupa-
ment econòmic i social del
país, tant en nuclis de
població com en polígons
industrials, i les seves
actuacions s´han traduït a
l’Ebre en la construcció de
8 torres, 21 estacions de
banda anpla i 33 centres
emissors de TDT. 
La penetració d'Internet de
banda ampla a les llars de
les Terres de l'Ebre ha
experimentat un creixe-
ment del 30% en els últims
tres anys situant-se, el
passat 2009, en un

51,2%, segons revela
l'Enquesta TIC Llars territo-
rial 2009 de la Fundació
Observatori per la Societat
de la Informació de
Catalunya (FOBSIC) i
l'Institut d'Estadística de
Catalunya. 

Els resultats d'aquest
mateix estudi, segons ha
assegurat el secretari de
Telecomunicacions i
Societat de la Informació
del Departament de
Governació i
Administracions Públiques,

Jordi Bosch, confirmen la
tendència que l'ús de les
TIC a les Terres de l'Ebre
creix més ràpidament que
a la resta de Catalunya,
reduint ‘l’escletxa digital’
de fa uns quants anys
enrera.

51 iniciatives que
s’han desplegat per tal
d’impulsar projectes
en l’àmbit comunicatiu
en les administracions
locals a les Terres de
l’Ebre. Amb una inver-
sió de prop d’un milió
d’euros.

REDACCIÓ

La roda de premsa va tenir lloc dimecres passat a la Delegació.
Cedida

Dilluns 13 de setembre s'i-
niciaven les obres de cons-
trucció de la nova Oficina
de Turisme situada al parc

del Bon Repòs i del condi-
cionament  de tot l'espai.
Les obres s'emmarquen
dins d'una actuació més
global que afecta al conjunt
de l'illa del Bon Repòs que
inclou, a banda del parc
existent, l'espai ocupat per
l'hotel del Bon Repòs, i que

s'ha plantejat en dues fases
diferenciades. L'ajuntament
de l'Ametlla de Mar promou
l'obra, que té un pressu-
post d'adjudicació de més
de mig milió d'euros, dels
quals el 50% són finançats
per la Diputació de
Tarragona, i un termini d'e-

xecució de set mesos.
S'encarrega de l'obra l'em-
presa Servidel SLU mit-
jançant l'Entitat Pública
empresarial La Cala Gestió.
Andreu Martí, alcalde de
l'Ajuntament, en ens expli-
cava que “abordem ara la
construcció de la nova ofici-

na que estarà ubicada a
l'entrada del poble.
Evidentment millora la que
teníem al costat mateix de
la via. El que pretenem és
donar un millor servei als
ciutadans amb unes
instal·lacions molt més
àmplies. Pensem que la
informació sobre la vila és
un dels principals serveis
d'atenció que requereixen
les persones que ens visi-
ten i volem que hi accedei-
xen de manera més fàcil. A
més, volem que la primera
impressió que tinguin sigui
diferent”. 

Inici de la nova Oficina 
de Turisme a l’Ametlla

El termini d’execució és de 7 mesos

REDACCIÓ

El PSC i la Unió dels
Pobles de la Terra Alta
(UPTA) han emès un
comunicat conjunt en
què s'oposen al projecte
per a la instal·lació d'un
abocador de residus
urbans en una argilera
del Pinell de Brai. A més,
els dos partits demanen
a CiU, que governa
l'Ajuntament del Pinell de
Brai, la retirada del pro-
jecte. Segons els socia-
listes i els independents,
l'abocador perjudicaria el
territori i seria incompati-
ble amb l'aposta per l'a-
gricultura de qualitat i el
turisme.

Oposició a la
Terra Alta

Vuit persones d'una matei-
xa família, d'origen
romanès, han estat desa-
llotjades aquest dimecres
al migdia del pis que ocu-
paven al nucli antic de
Tortosa després que els
serveis tècnics municipals
confirmessin que una fuita
d'aigua a l'immoble podia
ensorrar el terra. En el
moment del desallotja-
ment, efectuat per agents
de la Policia Local, el pis
estava ocupat per una
mare i set fills que hi vivien
des de fa un temps sense,
presumiblement, l'autorit-
zació del propietari de l'im-
moble.

Desallotjament
de vuit

persones 

Augmenta l’ús d’internet a l’Ebre
La meitat dels ciutadans fan servir les noves telecomunicacions

www.lonada.com
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“Aquesta proposta seria
insuficient, queda bastant
lluny de la posició que
defensa el govern”, va dir
Baltasar, que va assegurar
que defensarà la proposta
de cabal aprovada per la
comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres
de l'Ebre, una proposta
que oscil·la entre 227
metres cúbics per segon i
397 metres cúbics per
segon. Amb tot, el conse-

ller de Medi Ambient no
dóna credibilitat a la infor-
mació que ha sortit publica-
da. D’ altra banda, la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE) no es creu que
el govern de l'Estat prevegi
duplicar l'actual cabal
ecològic del tram final del
riu, fixat en 100 metres
cúbics per segon. 
En aquest sentit, el porta-
veu de la PDE, Manolo
Tomàs, va interpretar com
un “globus sonda” de
l'Estat la notícia que publi-
cava el diari El País, i que
assenyalava que el
Ministeri de Medi Ambient
planeja duplicar el cabal
mínim del Tajo i de l'Ebre.
Segons aquestes informa-
cions, el cabal ecològic de
l'Ebre pujaria fins als 200
metres cúbics per segon,
però la xifra inclouria “la
quantitat d'aigua que circu-
la pels canals de reg dels

dos marges”. 
És a dir, els prop de 70
metres cúbics per segon
que circulen pels canals de
la Dreta i de l'Esquerra de
l'Ebre, que serveixen per
regar els camps del Delta,
tot mantenint la seua biodi-
versitat, i també per nodrir
el minitransvasament a
Tarragona. 
En concret, la PDE reclama
que la revisió del pla
hidrològic de la conca de
l'Ebre, l'aprovació del qual
acumula gairebé un any de
retard, incloga el règim de
cabals aprovat per la
comissió per a la
Sostenibilitat de les Terres
de l'Ebre.
Això és una forquilla que va
dels 227 metres cúbics
per segon als 397 metres
cúbics per segon per al
tram final del riu, depenent
de si es tracta d'un any sec
o d'un any humit. 

El conseller Baltasar rebutja la
proposta de cabal de l’Ebre

El conseller de Medi
Ambient i Habitatge,
Francesc Baltasar, va
rebutjar un cabal ecolò-
gic de 200 metres
cúbics per segon per al
riu Ebre, una proposta
del Ministeri de Medi
Ambient, segons el
diari El País, que inclou-
ria l'aigua que circula
pels canals de reg dels
dos marges de riu (uns
60 metres cúbics per
segon entre els dos).

«Aquesta proposta seria insuficient, queda bastant lluny de la posició que defensa el Govern»

La PDE, que celebra els seus 10 anys, no hi està d’acord

REDACCIÓ

Francesc Baltasar, conseller de Medi Ambient i Habitatge.

CEDIDA

El vicepresident de la
Generalitat, Josep-Lluís
Carod-Rovira, ha defen-
sat aquest dimecres
que, en les dues legisla-
tures del tripartit, el
Govern 'ha posat les
bases d'una nova cultura
de l'aigua', que aposta
per l'estalvi, la racionalit-
zació i la 'no dependèn-
cia d'abastiments

aliens'. 
Així, ha advertit que
'només si aquesta nova
cultura es consolida en
els pròxims governs',
Catalunya 'bandejarà
definitivament l'opció
dels transvasaments'. 
Carod-Rovira ha fet
aquestes declaracions

en el decurs de la con-
ferència 'El relat del
canvi. Balanç de
Govern', que ha pronun-
ciat a Tortosa. 
A més, el vicepresident
ha destacat 'la importàn-
cia cabdal del moviment
ebrenc' en els canvis
polítics a Catalunya.

«El Tripartit ha posat les bases 
de la nova cultura antitransvasista»

Afirmacions del vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod Rovira

REDACCIÓ

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha compare-
gut acompanyat del regi-
dor de Festes, Jordi
Folqué, per fer una prime-
ra valoració de la passada
edició de festes de la
Cinta, que no ha dubtat a
qualificar de molt positiva
a tenor de l'alta participa-
ció que s'ha registrat en
tots els actes del progra-
ma, malgrat el context de
restricció pressupostària
que també hi ha hagut
enguany. Bel ha incidit
especialment en la impor-
tant afluència de public en
els concerts gratuïts de
La Pegatina i Amics de les
Arts, que es van fer dijous
i divendres passat al
Pavelló Firal. En aquest
sentit, l'alcalde ha desta-
cat l'encert a l'hora d'es-
collir aquests grups, que
es van contractar amb
gairebé un any d'antela-
ció. 

Valoració positiva
de les Festes de la
Cinta de Tortosa

d’aquest any

Un total de 254 actua-
cions en deu anys.
Aquestes són les xifres
del Pla d'Acció Cultural
que el Govern ha redac-
tat de forma pilot a les
Terres de l'Ebre.
L'objectiu no és altre
que ordenar, planificar i
prioritzar les actuacions
en matèria de cultura i
mitjans de comunicació
al territori. 
D'aquestes 254 actua-
cions, 158 tenen algun
nivell d'implementació,
com és el cas de l'Arxiu
del Montsià, a punt d'i-
naugurar-se- i 96 s'im-
plementaran propera-
ment. 
Entre altres, en el Pla es
destaca la recuperació
dels cellers de Gandesa
i el Pinell de Brai, a la
Terra Alta, per inclou-
re'ls a la candidatura de
patrimoni mundial de la
UNESCO. 

Es presenta el Pla
d’Acció Cultural
a Terres de l’Ebre

La PDE reclama que la revisió del pla

hidrològic de la conca de l’Ebre incloga el

règim de cabals aprovat per la comissió per a la

Sostenibilitat de les TE

Pla hidrològic

Carod-Rovira va pronunciar dimecres una

conferència a Tortosa:

«El relat del canvi. Balanç de Govern»

Visita a les Terres de l’Ebre
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Roquetes ha estat l'esce-
nari de la inauguració i
lloc on s'ha ubicat la seu
de Televisió de Catalunya i
Catalunya Ràdio a les
Terres de l'Ebre visualit-
zant-se la implantació de
la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals
(CCMA) al territori. La
delegació de Televisió de
Catalunya i Catalunya
Ràdio es troba ubicada en
uns baixos del carrer
Hierro Labèrnia de

Roquetes, espai on fins fa
uns anys estava Canal 21
(televisió local de la zona).
L'acte inaugural ha anat a
càrrec del conseller de
Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan
Manuel Tresserras i del
president del Parlament,
Ernest Benach. Amb la
presència, també, del pre-
sident de la CCMA, Enric
Marín, i els caps d'infor-
matius de TV3, Rosa
Marqueta, i Catalunya
Ràdio, Agustí Esteve. Així
com l'alcalde de
Roquetes, Francesc Gas.
Amb aquesta delegació
de TV3 al territori, la tele-

visió catalana posa de
manifest el seu interès
per la informació de proxi-
mitat. Des de 2002 el
periodista, Víctor
Sorribes, és la cara visi-
ble de les notícies de les
Terres de l'Ebre a
Televisió de Catalunya.

REDACCIÓ

Nova temporada
de teatre al

Pedrell
Aquest passat dimarts s'ha
presentat a l'Ajuntament de
Tortosa la nova programació
del Teatre Auditori Felip
Pedrell setembre-desembre
2010. L'oferta del TAFP per
a aquesta temporada, que
clourà l'any 2010, incorpora
dos plats forts, la represen-
tació de les obres "Un déu
salvatge" i "Chocolat", la pri-
mera de les quals conté un
repartiment de luxe format
per Roser Camí, Vicenta
Ndongo, Ramon Madaula i
Oscar Rabadán, tots sota la
direcció del prestigiós
Tamzin Townsend. Pel que fa
a "Chocolat", es tracta d'un
musical inspirat en el famós
trio femení "Les Divines", que
es van fer molt populars als
EUA a la dècada de 1930.

Ascó acollia ahir dijous, 16
de setembre, una sessió
divulgativa d'un estudi epi-
demiològic sobre l' impac-
te de la indústria nuclear
en la salut de les persones.
Aquest estudi s'ha realitzat
a partir de l'estudi de tots
els municipis ubicats en un
radi de 30 kilòmetres de
totes les instal·lacions
nuclears de l'Estat espan-
yol, d'altres municipis a
una distància d'entre 50 i
100 kilòmetres i dues
àrees sense presència de
la indústria nuclear.
D'aquest es desprén que la
dosis de radiació que rep
un individu resident en un
radi de 30 kilòmetres al

voltant de centrals nucle-
ars, magatzems de resi-
dus, fabriques de combus-
tible o mines d'urani és
300 vegades inferior de
mitjana a la radiació natural
preexistent. Aquesta és
una de les principales con-
clusions de l'estudi epide-
miològic de més abast que
s'ha fet mai a l'Estat al vol-
tant de la industria nuclear,
un document que certifica
la nulola relació entre la
mortalitat per càncer i la
proximitat amb les centrals
nuclears. L'estudi és el
resultat d'una petició del
Congrès dels Diputats, que
l'any 2005 va encomanar
al Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) la seva ela-
boració. 

Estudis epidemiològics encarregats al CSN
certifiquen la no relació càncer-central nuclear

REDACCIÓ

Els propietaris forestals
poden aplicar enguany l'or-
dre aprovada per la
Conselleria de Medi Ambient
el passat hivern que els dóna
potestat per a restringir l'ac-
cés a les seves finques dels
boletaires. 
L'ordre afecta sols als pro-
pietaris quins boscos es tro-
ben dintre del LIC Tinença-
Vallivana-Turmell, es a dir, els
termes de Vallibona, Herbes,
Castell de Cabres, Pobla de
Benifassà i part dels termes
de Morella, Catí i Xert. L'any
passat l'associació de pro-
pietaris forestals Tinença-
Ports va aconseguir que l'ad-

ministració autonòmica es
fera ressò de les seves rei-
vindicacions. La invasió de
terrenys privats en la tempo-
rada de bolets no sols s'ha
massificat, si no que, a més,
en els darrers temps fins i tot
s'han produït enfrontaments
entre els buscadors i els
amos de les finques. 
Serà aquesta, per tant, la pri-
mera prova d'aquesta mesu-
ra. De moment els propieta-
ris que volen restringir l'ac-
cés a les seves finques ja
estant senyalitzant-ho.
S'espera, a més, que la
Conselleria destine més
efectius de vigilància per a
fer acomplir l'ordre.

Si el bosc no és teu, igual no pots fer rovellons!

Es tracta d'un projecte
“ambiciós” i “engrescador”
que ha estat presentat per
l'Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, i ha rebut el
suport del Conseller de
Cultura i Mitjans de
Comunicació, Joan Manuel
Tresserras. El projecte de
l'Auditori i Escola de Música
de Deltebre és obra de l'ar-
quitecte, Estela Prats, i pre-
veu la construcció de dos
edificis, connectats per una
pèrgola exterior. Pel que fa a
l'Escola de Música es tracta
d'un edifici, construït tot en
planta baixa, i constaria d'au-
les per a l'ensenyament no
instrumental, sales d'assaig,
cabines d'estudi, sala d'as-
saig col·lectiu, biblioteca i
fonoteca, despatxos i ser-
veis. L'auditori constaria

d'una gran sala amb una
capacitat per a 380 perso-
nes i una sala annexa, més
petita, per a assajos o esde-
veniments dirigits a un públic
més reduït. L'auditori seria
un edifici de planta baixa,
més una que estaria equipa-
da amb un terrassa - mirador
al riu Ebre. L'espai exterior
també està pensat per apro-
fitar-se com a espai per a
concerts i activitats a l'aire
liure amb unes grades amb
forma d'amfiteatre. Els dos
edificis ocupen una superfí-

cie construïda de 4769
metres quadrats. L'Alcalde,
Gervasi Aspa, ha insistit que
aquest equipament ha de
donar resposta a dos activi-
tats culturals molt arrelades
al municipi com són les ban-
des de música i el teatre
amateur i a les entitats que
ho promouen com són la
Societat Musical Espiga d'Or
o la companyia Delta Teatre.
Aspa a més ha dit que un
equipament d'aquestes
característiques permetrà a
Deltebre esdevenir la capital

cultural del Delta i confia que
pugui ser realitat en un termi-
ni d'entre 3 i 4 anys. Per la
seva banda el conseller de
Cultura ha qualificat el pro-
jecte de “brillant” i ha dit que
té perfecte encaix dins del
Pla d'Equipaments Culturals
de Catalunya. Per això ha
mostrat el seu “compromís
absolut” amb el projecte i ha
dit que treballarà per tal que
aquest govern i el que surti
elegit de les properes elec-
cions al Parlament el tirin
endavant.

Deltebre presenta un projecte 
molt ambiciós a nivell cultural

Ahir es va presentar el
projecte d'Auditori i
Escola de Música de
Deltebre. 
Es tracta d'un equipa-
ment cultural, previst al
Pla d'Equipaments
Culturals de Catalunya i
que s'ha de construir en
uns terrenys que estan
situats just al costat del
nou Pont sobre l'Ebre.

REDACCIO

Tresserras es compromet a lluitar pel projecte independentment de qui governi

Imatges de la presentació del projecte Auditori-Escola de Música a Deltebre.
cedida REDACCIÓ

Les Terres de l’Ebre, veiem i ara,
també tenim TV3 

La delegació de TV3 arriba a les TE després que la productora de 
Robert Guinart obtingués la seva gestió en concurs públic.

Una associació per
defensar el
Campus 

La Universitat Rovira i Virgili
(URV) ja es prepara per ven-
dre el dia 19 d'octubre a
Madrid el seu projecte de
Campus d'Excel·lència
Internacional Catalunya Sud.
Valorat en 65 milions d'eu-
ros, el projecte torna a
optar a aquesta distinció
que atorga l'Estat, junt
amb programes específics
de finançament. La URV ha
tingut un any per millorar
el projecte i una de les
peces clau radica en la
creació d'una associació
promotora. 
Tots els agents que pen-
gen de la URV han consti-
tuït aquest dijous una
associació, a fi de defen-
sar el seu campus d'ex-
cel·lència. 
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I ho és perquè és un derbi
especial, diferent, entre dos
equips de la mateixa localitat
i que mai s’havien enfrontat a
la Primera regional. La darre-
ra ocasió que van fer-ho, de
forma oficial, fou la campan-
ya 84/85. Però a Segona.
Les bones relacions entre els
dos clubs propicien que hi

hagi un gran ambient per
aquest partit que, de ben se-
gur, mobilitzarà un bon nom-
bre d’aficionats que es con-
centraran a l’Aube. 

Aquesta setmana, concre-
tament dimarts, a l’Ajunta-
ment de Deltebre, es va fer
una roda de premsa en la
que l’Alcalde, Gervasi Aspa,
va presentar el derbi. També
hi van estar a l’acte, Miquel
Pinyol, subdelegat de la FCF
a l’Ebre, i representants de
les directives de cada enti-
tat. 

El president de la Federa-
ció Catalana de Futbol, Jordi
Casals, està previst que hi si-
gui el dissabte a l’Aube en
una jornada en la que hi
haurà, abans del derbi, un di-
nar de germanor i de corte-
sia entre els dos clubs. A
més dels presidents i direc-
tius de cada club i del màxim
responsable de la FCF, hi

serà l’Alcalde de la localitat,
Gervasi Aspa i el president
del Consell Comarcal, Dani
Andreu. A més, de la Delega-
ció de la FCF a les Terres de
l’Ebre hi seran el seu dele-
gat, Joaquim Del Pino, el
subdelegat, Miquel Pinyol,
Tomàs José i Lidia Saura.

És la segona jornada, però
els al.licients estan servits
amb jugadors que estan a un
equip i que han jugat en l’al-
tre, com el cas més recent
de Pier, o fins i tot enfrontra-
ment entre germans com és
el cas de Roger (la Cava) i Mi-
guel (Jesús i Maria). 

Joel Gurrera, auxiliat per
Marc Miró i per Pedro Pablo
Gonzalez, serà l’àrbitre.

«Serà un partit diferent
perquè ens coneixem tots i,
a més, hi ha molt bons vin-
cles entre tots dos clubs. És
evident que té molts al.li-
cients i també que són tres
punts més. Hi haurà rivalitat
però amb esportivitat entre
els dos clubs de la localitat
de tota la vida, amb més an-
tiguitat. La Cava en té més,
havent estat a la Tercera divi-
sió i nosaltres, amb un pas
anterior per la  Primera re-
gional, també superem els
vuitanta anys d’història»,
deia David Torres, tècnic de
la UE Jesús i Maria. 

Robert Cantó, del CD la
Cava, també deia que «tots
ens coneixem i serà un partit
diferent per aquest motiu,
amb molt d’ambient i d’a-
quells que agrada jugar».

El Gran Derbi

Habitualment, al futbol
estatal de primer ni-
vell, sentim parlar del
Barça-Madrid com el
partit de l’any. A casa
nostra, a l’Ebre, el der-
bi de la Primera regio-
nal, el nostre partit de
l’any a la categoria,
serà el que disputaran
demà dissabte (19 h)
la UE Jesús i Maria i el
CD la Cava.

UE JESÚS I MARIA-CD LA CAVA

Demà dissabte (19 hores), a l’Aube, Jesús i Maria i la Cava disputen un partit «diferent i especial»

M.V.

L’Amposta va perdre con-
tra el filial de l’Espanyol (0-3)
en un partit que va decidir-se
als darrers minuts del primer
temps. Fins llavors, fou igua-
lat, amb dos equips ben po-
sats i amb l’Amposta domi-
nant per moments al seu
rival. No obstant, l’expulsió
de Subi i el posterior gol fan-
tasma de l’Espanyol van tren-
car la confrontació. A l’inici de

la represa, els blanciblaus
van establir, aviat, el 0-2 i el
partit no va tenir més història.
L’Espanyol va jugar a plaer i
va fer un altre gol, disposant
d’altres ocasions clares.

L’Amposta va perdre el se-
gon partit a casa. Ho ha fet
davant de dos rivals que han
de ser forts al grup. Té tres
punts.

Angel Garcia, tècnic de
l’Amposta, declarava que «l’e-

quip va estar ben posat du-
rant el primer temps, fins l’ex-
pulsió i el gol. A la represa,
amb el 0-2 i amb inferioritat
numèrica, davant d’un gran
equip, ja no vam poder reac-
cionar». L’Amposta visita diu-
menge el Masnou (12 h). Mo-
ha, Subi, Gustavo,
Dominguez i Ramon Folch po-
den ser les baixes. Finalment,
dir que Sergi José no conti-
nua a l’Amposta.

Cinc minuts fatídics per a l’Amposta
Va perdre davant de l’Espanyol (0-3) i diumenge visita el Masnou

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

El Tortosa va golejar diumen-
ge a la Iberiana (4-1). Sempre
és important guanyar en el
debut a casa i més fent-ho
amb solvencia i bon joc. Però,
en aquest cas, ho era perquè
l'equip de la capital del Baix
Ebre ha encetat un projecte
nou basat amb els nois dels
planters, amb juvenils a la pri-
mera plantilla, i amb jugadors
de la comarca que han accep-
tat adaptar-se a ell. Podien
haver-hi incògnites de la res-
posta inicial i el cert és s'havia

de demanar paciencia perquè
l'equip, amb 21 anys de mitja-
na d'edat, la necessita.
Diumenge, la resposta fou
excepcional. La Iberiana es va
avançar en el marcador i va
començar controlant el partit.
No obstant, el jove equip roigi-
blanc va demostrar que es
atrevit i que té fusta i futur. La
reacció fou extraordinària. No
va pesar la responsabilitat i ja
abans del descans l'ulldeco-
nenc Albert Arnau, molt hàbil
tota la tarda, va empatar. 
A la represa, el Tortosa va

desbordar el rival. Joc vertical
i molt ràpid amb Joan
Fontanet i Sergi Ventura impa-
rables. Tot l'equip fou desca-
rat i va oferir una segona part
per emmarcar. Les ocasions
es van anar succeint i és que
la Iberiana no va poder sortir
de la seua area.  Joan
Fontanet va marcar el 2-1 i,
amb plena confiança, David
Subirats, amb una canonada
des de fora de l'àrea, va mar-
car el 3-1. 
El quart gol va ser fruit d'una
de les nombroses jugades per

banda dreta que van produir-
se amb el partit trencat. Iku,
del Jesús i Maria, va aprofitar
la gran jugada de Joan. 4-1 i
gran ambient.
Queda molt per fer. La humili-
tat i modestia han de ser més

remarcades a partir d'avui.
Però les vibracions són
bones. Ara és molt senzill fer
valoracions i també un error.
La lliga acaba de començar.
Caure en eufories seria preci-
pitat. I absurd. Però el que
està clar és que el Tortosa
precisava aire fresc dins del
club i també al vestidor. 
L'altra nota destacable de la
tarde fou la il.lusió i la quanti-
tat de públic que hi havia a la
tribuna. El fet de ser un projec-
te local, amb gent jove, arro-
sega aficionats que diumenge

van gaudir-ne de joc.
Van ser uns minuts, els que es
van viure a la segona meitat,
amb un gran ambient i amb
deliri a la tribuna. Han hagut
tants anys de penúria i de
decepcions que es necessita-
va recuperar la il.lusió. 
Es un primer pas. Diumenge,
a Vilassar (12 h), n’arriba un
altre. El panorama celestial
d’aquesta setmana pot can-
viar en un instant. Es així. S’ha
agafat un bon camí. S’ha de
seguir per ell amb consciència
de la realitat actual. 

El Tortosa goleja la Iberiana en el debut a casa (4-1)
Partit il.lusionant, amb un gran ambient a l’estadi. Es un primer pas. Diumenge (12 h) n’hi ha un altre a Vilassar

REDACCIÓ

1A. CATALANA

Els dos presidents, en la roda de premsa de dimarts, a l’Ajuntament.

El conjunt de Mauro Ravnich
va superar de forma clara
al Balaguer de Lluís Elcacho
per 2-0 amb gols de Jaime i
Luis Garcia a les acaballes
de la primera meitat. En la
segona,l'Ascó va defensar
amb molta solvència la se-
va porteria davant les en-
vestides del conjunt visi-
tant, i fins i tot hagués

pogut ampliar l’avantatge.
Tot i la derrota per la míni-
ma a Vilanova la passada
setmana, l'Ascó ja suma 6
punts de 9 possibles.
Abans de l'inici del partit,
tot l'estadi ha guardat un
emotiu minut de silenci en
memòria del jugador ampo-
llero del Reus Jordi Pitar-
que. Més informació de l’As-
có a la plana 17. 

Diumenge visitarà el Terrassa

A. FERNANDEZ

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó guanya el Balaguer 
(2-0) i es fa fort a casa

Una nova temporada.
Sempre, com és lògic,
és el moment per tenir
il.lusions renovades. Sí,
és així. A més, enguany
el que detecto és que,
amb l’austeritat dominant
els pressupostos dels
clubs, aquesta il.lusió s’-
ha incrementat. En la ma-
joria dels casos, s’ha
canviat el model esta-
blert i l’aposta és pel sen-
timent, la passió i la im-
plicació per un club. Serà
una de les conclusions
més positives de la con-
juntura econòmica actual
i de les conseqüències
que ha tingut per a les
entitats esportives.

I es nota quan parlo
amb tècnics i directius.
Els tòpics són encertats:
«jugadors implicats», «to-
car de peus a terra. Hu-
militat i compromís»... 

Tot plegat, la il.lusió
s’ha multiplicat. I aques-
ta, com la fe, pot moure
muntanyes. I diumenge
ho vaig comprovar a Tor-
tosa, on feia temps que
no veia tanta emoció. Es
reflectia en les cares de
satisfacció que hi havia a
l’estadi. 

Però no és l’únic lloc.
N’hi ha d’altres on també
ha arribat gent nova amb
ganes i motivació. 

I als clubs on seguei-
xen els directius que ja hi
eren, com és normal,
també, a la seua mane-
ra, han renovat les il.lu-
sions. 

Així mateix, és el cas
de CANAL TE. Cada di-
lluns, des del passat, te-
nim una cita amb MÉS ES-
PORT (22.30 h).

Il.lusions
renovades

L’opinió de Michel

Marc Baiges pateix un
trencament del lligament

creuat anterior del seu
genoll. Serà baixa els

propers mesos.

Ànim Marc!
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L’Aldeana va caure a casa en la primera jornada d’una nova tem-
porada que, a la vegada, significa l’inici d’un nou projecte amb
una renovació gairebé total al club (0-2). Hilario, tècnic aldeà, ma-
nifestava que «ens van marcar al primer minut i això va condicio-
nar. No obstant, l’equip va reaccionar i sobre tot al segon temps
va gaudir de diverses ocasions que va desfer el seu porter. No
vam marcar i ja al final el Salou va establir el 0-2. No puc estar
satisfet amb el resultat però si amb l’actitud i el treball de l’equip.
Malgrat el 0-2, va oferir una bona imatge i segueix creixent com
a conjunt, tenint en comte que encara manca molt per fer, amb
la renovació soferta». L’Aldeana es desplaça demà dissabte a
Calafell, equip que va empatar en temps afegit a Ulldecona (1-1). 

L’Aldeana no té la mateixa eficàcia que
el Salou (0-2) i l’Ulldecona empata (1-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

En la primera jornada, la Cava va empatar, a casa, contra
el Valls (1-1) en un duel igualat en el que els locals van gaudir
de més aproximacions per poder haver guanyat. Tot i
avançar-se el Valls en el marcador, la Cava va empatar aviat.
Això va canviar la dinàmica del duel, i el conjunt ebrenc va
passar a jugar amb més intensitat dominant el joc. Va fer-ho
fins la mitja hora de la represa, quan el partit va travar-se i va
tendir a trencar-se. En aquesta fase de control local, als de
Cantó els va mancar més tranquil.litat en les darreres passa-
des per poder decantar el duel al seu favor davant d’un Valls
fort i organitzat en defensa però fràgil en atac. Les diverses
arribades locals no van trobar remat precís i l’empat a un gol
va acabar sent el resultat definitiu.

La Cava reacciona al gol del Valls però
no pot capgirar el marcador (1-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Era un partit il.lusionant, com de fet ho és la temporada per
al conjunt de l’Aube que, després de 34 anys, tornarà a jugar a
la Primera regional. I val a dir que el debut, al primer temps, va
ser acceptable amb l’equip ben posat i amb dues opcions per
poder marcar. El Nàstic B estava ben controlat, tot i la velocitat
d’Archi i Ferraz que va poder crear inquietud en algun moment
puntual. Però a la represa, tot va canviar aviat (minut 8) quan
una indecisió defensiva dels visitants va originar l’1-0. El filial del
Nàstic va passar a trobar-se com més li agrada. I és que és un
equip letal al contraatac. El Jesús i Maria, amb l’1-0, va sofrir
una fase de desconcert. I en deu minuts, el Nàstic va fer dos
gols més. La reacció posterior dels ebrencs ja va ser estèril i
el resultat no es va moure.  

Deu minuts a la represa sentencien al
Jesús i Maria a Tarragona (3-0)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Torredembarra, amb la inversió d’un empresari de la localitat i
amb la tornada del tècnic Josep Papaseit, és un dels clubs que,
en principi, és favorit per lluitar per la part alta de la taula. 

L’Alcanar, tot i les baixes d’Ivan i Sisco, va sortir ben posat i al
primer temps va mantenir el partit igualat. A la represa, però, tot
va canviar. Una acció desafortunada pels canareus va comportar
un gol en propia porteria. Malgrat això, l’Alcanar va poder reaccio-
nar gaudint de l’ocasió més clara per mitjà de Toni. El veterà Am-
brós va evitar-la. Del possible empat, es va passar al 2-0 obra del
pihichi Rosado. Allí es va acabar el partit. Un gol des del centre
del camp del mateix Rosado va sentenciar. El partit es va trencar
i els torrencs van fer el quart i van tenir altres opcions. 

El Torredembarra decideix a la segona
meitat, contra l’Alcanar (4-0)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La Rapitenca va perdre al
camp del Vic (1-0). L’arbitrat-
ge de López Martínez va con-
dicionar-la. I, amb nou, va ce-
dir arran d’una falta ja en
temps afegit (1-0).

Santi Palanca, el tècnic,
deia que «la temporada passa-

da, des de fora, ja vaig sentir
moltes queixes des de la Ràpi-
ta pels arbitratges. Penso que
ens hem d’oblidar d’aquest te-
ma i no creure que l’àrbitre va
anar per nosaltres». El cert,
però, segons Palanca, fou que
«ens va condicionar. Va ser un
arbitratge d’úlcera d’estòmac

que vam haver de viure amb
impotència». 

La Rapitenca, que ha incor-
porat a Jorge Granados (Am-
posta), rebrà diumenge el Guí-
xols (12 h) amb les baixes per
sanció de Pere i Parra (2 par-
tits). Mario, amb grip, és dub-
te.

Palanca creu que la Rapitenca s’ha
d’aillar dels arbitratges

L’equip del Montsià, amb nou, va caure a Vic en temps afegit (1-0)

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA. JORGE (AMPOSTA), NOU FITXATGE 

El Catalònia trepitja amb
força. Va començar el cam-
pionat golejant a domicili i,
per aquest motiu, és el primer
líder de la temporada. Va
guanyar 0-5 a Gandesa, amb
gols d’Aleix (2), Mario, Pau i Al-
bert. 

Del Gandesa cal dir que ha
sofert una renovació obligada

i és que un bon nombre de ju-
gadors han decidit canviar
d’aires. Això i les lesions de ju-
gadors com Moya van minvar
al conjunt de la Terra Alta que,
des d’aquesta setmana, insis-
tirà com en les anteriors per
trobar tres fitxatges.

José Lorenzo Diego, presi-
dent del Gandesa, deia que
«el Catalònia ens va superar i

va guanyar merescudament.
Amb el 0-1 vam tenir una op-
ció amb un penal no xiulat. I
acte seguit va venir el d’ells
que va comportar el 0-2. En
qualsevol cas, no hi ha excu-
sa. No estàvem habituats a
aquests resultats els darrers
anys. Haurem de buscar solu-
cions, malgrat que ara és una
època complicada per poder

fer-ho». Des del Catalònia es
comentava que «l’important
és que l’equip va jugar ben po-
sat, amb serietat. Hem de se-
guir treballant, conscients que
la lliga acaba de començar i
que queda molt per fer». 

Diumenge, gran partit a la
Santa Creu amb la visita del
Torredembarra del pichichi
Angel Luis Rosado. 

El Catalònia, primer líder
Els de Talarn van golejar el Gandesa (0-5)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Marc, porter del Roquetenc.
ME

El Catalònia és el primer líder de la temporada, a la Primera regional.

ME

Es, com per molts altres
equips, una temporada de re-
novació per al Roquetenc. I,
amb la referència de la pas-
sada, ha de treballar per no
viure situacions similars. El
que està clar és que va fer un
inici de lliga brillant, amb un

triomf fora, a la Barceloneta
(0-1). El bon treball defensiu i
un gol de Brigi, un dels debu-
tants, va valdre el triomf. «Es-
tem il.lusionats i és que, a
més de la victòria, els juga-
dors tenen molta implicació i
treballen amb moltes ganes»,
deia Joan Alegret, president
del Roquetenc.

Un gol de Brigi i la seguretat
defensiva valen els primers punts

El Roquetenc va vèncer al camp de la Barceloneta (0-1)

REDACCIÓ

PREFERENT 

El Roquetenc rebrà
diumenge el Reddis (17
hores) a l’estadi de
Tortosa.

A Tortosa

El Remolins-Bítem va avançar-
se amb el 0-2 (Jota i Sergio
Ruiz, amb una vaselina). I va
gaudir d’altres opcions. El Cat-
llar, però, va renàixer amb el
gol del pichichi Ferri (35’). A la
represa, els locals van pressio-
nar més amunt. No obstant, els

de Bítem van controlar-lo bé i
van crear altres arribades per
sentenciar. No van fer-ho i en
temps afegit, el porter Salga-
do, a l’estil Palop, va pujar a la
rematada i va empatar. Un punt
positiu però que sap a poc.
Eden (Amposta) va debutar.
Xavi Anell i Ruibal són baixa per

al diumenge vinent. Javi Asin i
Alex ja podran jugar. Norbert es
casa però podrà estar-hi.

El Remolins-Bítem mereixia més
en el debut històric a Preferent

Guanyava 0-2 i el Catllar va empatar en temps afegit (2-2)

REDACCIÓ

PREFERENT 

Diumenge (17 h), en
festes a Bítem, debut a
casa contra el Marianao.

Festes

Rebrà diumenge (17 h) el
Torredembarra que

entrena Josep Papaseit

Gran partit
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El Camarles, amb ganes enguany de millorar l’actuació de l’exer-
cici anterior, va vèncer l’Horta (2-0), un altre dels conjunts cap-
davanters de la competició. El partit va ser molt igualat. L’Hor-
ta va avisar primer però va ser el Camarles qui amb una
rematada de Dani Badea, després d’una jugada de Dani Fluixà,
qui va fer l’1-0. El gol va fer mal a l’Horta i fins el descans fou el
Camarles qui va controlar millor el joc. A la represa, el partit es
va tornar a equilibrar, però els camarlencs, amb l’entrada d’Ali-
fonso, van gaudir de més profunditat. I una jugada ben elabora-
da per aquest jugador va acabar amb una rematada del jove
Marc Prades, molt incisiu, al segon pal. Fou la sentència i tres
punts que donen moral a l’equip de Barbosa. 

El Camarles, efectiu, es desfà de l’Horta
amb gols de Dani Badea i Marc Prades

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Mario Maza, tècnic del Deltebre, manifestava que «va ser un
partit amb domini nostre total, creant 16 ocasions de gol, de
les quals 8 van ser molt clares. Només vam marcar un gol al
minut '30 per Reverté. D’altra banda, l'única ocasió que va
tenir el Flix al minut '44 i a pilota parada, la va aprofitar i va
marcar el gol de l'empat». A la represa, segons Mario, «fou
més equilibrada, i als 5 minuts, el Flix ens va marcar el segon
gol en un contraatac. Nosaltres vam continuar atacant com
des del principi, i el premi, a la constància i a voler guanyar,
el vam tindre a l'últim minut del partit. L'àrbitre va ser molt
valent en aquell moment pitant penal. Però, com aquest, ja
n'havien hagut 5 durant tot el partit a l'àrea del Flix, i no en
va pitar cap».

El Deltebre perdona però acaba
salvant un punt a Flix (2-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Amposta va guanyar a Masdenverge (1-2) en un partit en el que
va avançar-se amb els gols d’Oscar i d’Ivan. Gaudint, a més, d’al-
tres opcions. El Masdenverge, amb intensitat, va pressionar a la
represa i va reduir distàncies, amb opcions per empatar. Va ser
un partit tens en alguns moments de la segona meitat. D’altra ban-
da, Magi, un dels fitxatges del Móra la N. d’Alex Curto, juntament
amb Miró i Pete (Ascó), entre d’altres, va fer el 0-1 a Alcanar (2’).
Els locals van refer-se i Pau, aprofitant una indecisió del porter ri-
val, va establlir l’1-1. Però els canareus, que debutaven, es van
quedar amb deu i el Móra va acabar amb possibilitats, reclamant
un penal a Magí no xiulat i que fou clar. Per últim, el Vilalba, amb
gols de Yalti, va vèncer a un Roquetenc minvat per les baixes. 

El filial de l’Amposta guanya, el de
l’Alcanar empata i el del Roquetenc perd

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jordi Roca, tècnic del S. Bàrbara, deia que «fou un partit igualat
entre el dos equips, amb joc molt directe a causa de les condi-
cions del terreny de joc. A la primera part va haver-hi molt mig-
campisme i poques ocasions. Ja al final, vam fer el 0-1 amb un
llançament de falta directa impecable per l'escaire de Cornejo. A
la segona part, el Benifallet va intentar empatar mentre nosaltres
vam buscar el contraatac. El Benifallet va tenir tres o quatre oca-
sions clares per empatar però la fortuna no els va acompanyar. A
les acaballes del duel amb el rebuig del porter local a un xut de
Jonathan, Mulet sentenciava amb el 0-2». José Luis Margalef, tèc-
nic del Benifallet, declarava a Canal TE que «estic satisfet del tre-
ball dels jugadors. Penso que per ocasions mai havíem de perdre
un partit en el que, com a mínim, el més just era l’empat». 

Amb gols de Cornejo i Josep Mulet, el
Santa Bàrbara guanya a Benifallet (0-2)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Jordi Pitarque, jugador de
l’Ampolla que estava al Reus
i que ens va deixar de forma
sobtada la setmana passa-
da, als 23 anys, va ser pro-
fundament recordat el cap
de setmana en tots els
camps del futbol català. 
Principalment als del Reus, al
de l’Amposta, amb qui
també va jugar, i al de

Tortosa, on va estar quan
era cadet.
Samarretes especials per l’o-
casió amb l’anunci de que es
retirava el número 7 i
moments de molta emoció.
A Reus, a la llotja, van ser-hi
la mare de Jordi Pitarque i el
seu germà, Dani.
Per aquest cap de setmana
vinent, el record continurà. El
Nàstic ha invitat als presi-

dents de la Pobla, Reus i
Amposta a la llotja en el pro-
per partit, així com a fami-
liars de Pitarque. S’efectuarà
un minut de silenci com
també al camp de la Pobla,
filial grana. El record perdu-
rarà molt de temps. Sempre.
El torneig Vila de l’Ampolla
de futbol base es dirà, a par-
tir de la propera edició,  tor-
neig Jordi Pitarque. 

Més record a Jordi Pitarque
El Nàstic farà un minut de silenci abans del proper partit

REDACCIÓ

ACTUALITAT

L’Ametlla de Mar, per la
boda d’un jugador de la loca-
litat i que es va formar i va
jugar amb l’equip de la Cala,
va demanar a l’Alcanar de
canviar el dia del proper par-
tit. «Vam demanar jugar en
divendres la nit. Però ens
van dir que no els hi anava
bé. Llavors vam plantejar de
fer-ho el diumenge. Tampoc
podia ser perquè ells tenen

la presentació del futbol
base i no podien. Per tant,
en no poder canviar el dia,
només podien canviar l’hora.
I vam decidir jugar pel matí,
a les 10, el més aviat que s
podia per després tenir
temps per anar a la boda»,
deien des de la Cala. Un bon
nombre de jugadors de la
primera plantilla i el tècnic
Balfegó van a l’esmentada
boda. Per tant, el partit es

jugarà en un horari atípic per
aquest motiu.
D’altra banda, la Cala va per-
dre en el primer partit, dis-
putat a Maella per les refor-
mes que s’estan fent al
municipal de Batea (2-1).
Segons el tècnic calero,
«nosaltres vam tenir fins a 8
o 10 ocasions davant de
porteria entre les que desta-
quen tres pals, tres parades
del porter a boca de canó a

més de dues pilotes tretes
de la línia pels seus defen-
ses. Quan jugues un partit
com el que vam jugar i
perds, solament et queda el
consol que tant mala sort no
et pot passar tots els dies.
Simplement felicitar al Batea
pel seu encert i pagar la
culpa que ens toca a nosal-
tres pel nostre desencert»,
deia Balfegó. 

L’Ametlla rebrà l’Alcanar B demà
dissabte... a les 10 del matí

Els de la Cala volien canviar el dia però no ha estat possible
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Amadeu ha estat jugador del
Gandesa les darreres tempo-
rades. Al final de la passada,
com altres jugadors del
Gandesa, va decidir que havia
acabat el seu cicle amb el
club de la capital de la Terra
Alta. No obstant, pertanyia
encara al club i aquest li havia
de donar la baixa. Segons

fonts del club gandesà, «ens
va dir que marxava a jugar a
un equip de Tercera regional,
a la seua localitat. Després
vam comprovar que no era
cert i que volia anar a un altre
club que, a la vegada, ja volia
fitxar altres jugadors nostres
com Alex Clua o Ramon».
Aquest club és el Pinell que,
així mateix, aclareix que

«Amadeu, quan vam parlar-li,
ens va dir que no tindria cap
problema amb la baixa i, per
aquest motiu, nosaltres no
ens vam preocupar de res
més. Fins ara que ens hem
trobat amb aquesta situació».
Ramon Grau, en el mateix cas
que Amadeu, tampoc rebia la
baixa però divendres passat,
va anar amb el seu pare a

Gandesa i, un cop plantejat
l’afer, va rebre-la. 
Aquesta nit, directius del
Pinell tenen previst visitar els
directius del Gandesa per
poder arribar a una entesa i
que, d’aquesta forma,
Amadeu pugui tenir la baixa i
jugar diumenge. 
Aquesta és una història ja
força coneguda en el futbol.
Avui, d’aquesta en concret,
es podria conèixer el seu
final. 

El Gandesa, de moment, no 
dóna la baixa a Amadeu

El jugador tenia previst fitxar amb el Pinell

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

A Ramon li van donar el
divendres i ja va poder
debutar el diumenge.

Partit

Els de la Cala van perdre
contra el Batea (2-1) en
el primer partit, disputat
a Maella.

Segona jornada

Dilluns, a CANAL TE, va co-
mençar una nova tempora-
da dels programes espor-
tius. Presentat i dirigit per
Michel Viñas, l’actualitat
dels nostres equips s’acos-
ta als telespectadors amb
el programa habitual del di-
lluns, amb imatges de par-
tits i convidats, i amb el
complement de dimarts
quan s’ampliarà la informa-
ció. Tot a les 22.30 h. 

MÉS ESPORT inicia
temporada a CANAL TE

Ja aquesta setmana

En la primera jornada van enfrontar-se dos dels equips, a
priori, favorits per lluitar per les primeres places. El Perelló,
que històricament és un club capdavanter a la categoria, re-
bia un Pinell que, amb el suport de l’Ajuntament de la locali-
tat i amb la implicació de la seua massa social, torna a sor-
tir, com els darrers anys, com un dels conjunts més forts de
grup. El partit, intents i disputat, no va decebre i tots dos
equips van oferir les seues possibilitats. El Perelló va
avançar-se a la represa en dues ocasions. El Pinell, però, ben
posat, va respondre empatant en totes dues. En el final del
partit, cap dels dos equips va renunciar a la victòria. El Pere-
lló va gaudir de possibilitats per aconseguir-la i va protestar
dues jugades a l’àrbitre. Però va ser El Pinell qui va tenir la
més clara amb un penal fallat en temps afegit. 

El Pinell falla un penal en temps afegit
en la seua visita a El Perelló (2-2)

Segona regional

Jordi Pitarque, quan jugava amb la Pobla.
CANAL TE
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Ametlla-Alcanar B (10 h)
Móra Nova-S. Bàrbara (16.30 h)

diumenge
Horta-Corbera (16.45 h)

Benifallet-Camarles (16 h)
Deltebre-Batea (16 h)
Pinell-Flix (16.45 h)

Vilalba-Perelló (16.45 h)
Amposta-Roquetenc (16 h)

Olímpic-Masdenverge (16.45 h)

RESULTATS
1a jornada Segona regional
Roquetenc-Vilalba 1-2
Flix-Deltebre 2-2
Camarles-Horta 2-0
Alcanar-At. Móra la Nova 2-0
Alcanar-Móra Nova 1-1
Batea-Ametlla 2-1
Perelló-Pinell 2-2
Masdenverge-Amposta 1-2
Corbera-Olímpic 4-4
Benifallet-S. Bàrbara 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 1 2 0 3

2. S. Bàrbara 1 2 0 3

3. Batea 1 2 0 3

4. Vilalba 1 2 1 3

5. Amposta 1 2 1 3

6. Olímpic 1 4 4 1

7. Corbera 1 4 4 1

8. Deltebre 1 2 2 1

9. Flix 1 2 2 1

10. Perelló 1 2 2 1

11. Pinell 1 2 2 1

12. Flix 1 2 2 1

13. Alcanar 1 1 1 1

14. Móra la Nova 1 1 1 1

15. Masdenverge 1 1 2 0

16. Roquetenc 1 1 2 0

17. Horta 1 0 2 0

18. Benifallet 1 0 2 0

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Campredó-Catalònia (17 h)
Aldeana-Benissanet (15.30 h)

diumenge
Atlas Tortosa-Ulldecona (19 h)

Godall-Arnes (17.30 h)
Tivissa-la Cava (17 h)

Sant Jaume-Rem. Bítem (16 h)
Jesús i Maria-la Galera (17 h)

Ginestar-Tivenys (18 h)
Torre Espanyol-Rasquera (16.45 h)

RESULTATS
1a jornada Tercera regional

Ulldecona-Aldeana 7-0

Catalònia-Torre Espanyol 4-0

Benissanet-Campredó 4-1

Arnes-Atlas Tortosa 2-2

Rem. Bítem-Tivissa 5-0

la Galera-Sant Jaume 1-4

Rasquera-Ginestar 3-5

la Cava-Godall 2-4

Tivenys-Godall sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Ulldecona 1 7 0 3

2. Rem. Bítem 1 5 0 3

3. Catalònia 1 4 0 3

4. S. Jaume 1 4 1 3

5. Benissanet 1 4 1 3

6. Ginestar 1 5 3 3

7. Godall        1 4 2 3

8. Arnes 1 2 2 1

9. Atlas Tortosa 1 2 2 1

10. Jesús i Maria 0 0 0 0

11. Tivenys 0 0 0 0

12. Rasquera 1 3 5 0

13. la Cava 1 2 4 0

14. la Galera 1 1 4 0

15. Campredó 1 1 4 0

16. Torre Espanyol 1 0 4 0

17. Tivissa 1 0 5 0

18. Aldeana 1 0 7 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-Aldeana (17 h)
Jesús i Maria-la Cava (19 h)
Cambrils U.-Gandesa (18 h)

diumenge
Canonja-Ampolla (11.45 h)

Salou-Cambrils (17 h)
Valls-Ulldecona (16.30 h)

la Sénia-Nàstic B (16.00 h)
Alcanar-Camp Clar (17 h)

Catalònia-Torredemb. (17 h)

RESULTATS

1a jornada, Primera regional

Camp Clar-la Sénia 1-0

Ulldecona-Calafell 1-1

Torredem.-Alcanar 4-0

Ampolla-Cambrils sus

la Cava-Valls 1-1

Cambrils-Canonja 1-1

Nàstic B-J. i Maria 3-0

Gandesa-Catalònia 0-5

Aldeana-Salou 0-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catalònia 1 5 0 3

2. Torredembarra 1 4 0 3

3. Nàstic Tarragona1 3 0 3

4.  Salou 1 2 0 3

5. Camp Clar 1 1 0 3

6. la Cava 1 1 1 1

7. Ulldecona 1 1 1 1

8. Calafell 1 1 1 1

9. Valls 1 1 1 1

10. Cambrils 1 1 1 1

11. Canonja 1 1 1 1

12. Cambrils U. 0 0 0 0

13. Ampolla 0 0 0 0

14. la Sénia 1 1 0 0

15. Aldeana 1 0 2 0

16. Jesús i Maria 1 0 3 0

17. Alcanar 1 0 4 0

18. Gandesa 1 0 5 0

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Alcarràs-Catllar

Pub. Cases-Organyà

Torreforta-Cervera

Júpiter-Barceloneta

Mollerussa-Viladecans

Sant Ildefons-Cerdanyola

Vista Alegre-Morell

Roquetenc-Reddis

Rem. Bítem-Marianao Poblet

RESULTATS

1 jornada, Regional preferent

Reddis-Torreforta 0-4

Marianao-Sant Ildefons           2-0

Barceloneta-Roquetenc 0-1

Viladecans-Júpiter 3-0

Cerdanyola-Mollerussa 1-1

Catllar-Rem. Bítem 2-2

Cervera-Pub. Cases 1-1

Morell-Alcarràs 0-1

Organyà-Vista Alegre 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Torreforta 1 4 0 3

2. Viladecans 1 3 0 3

3. Marianao 1 2 0 3

4. Vista Alegre 1 3 2 3

5. Roquetenc 1 1 0 3

6. Alcarràs 1 1 0 3

7. Rem. Bítem 1 2 2 1

8. Catllar 1 2 2 1

9. Cerdanyola 1 1 1 1

10. Mollerussa 1 1 1 1

11. Cervera 1 1 1 1

12. Pub. Cases 1 1 1 1

13. Organyà 1 2 3 0

14. Barceloneta 1 0 1 0

15. Morell 1 0 1 0

16. Sant Ildefons 1 0 2 0

17. Júpiter 1 0 3 0

18. Reddis 1 0 4 0

Regional preferent

Una acció del partit entre  la Cava i el Valls.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

La Cava va empatar amb
el Valls en el partit de la
primera jornada del
campionat de lliga a la
Primera regional.

Empat
PRÒXIMA JORNADA  
Masnou-Amposta

Gavà-Palamós
Prat-Llagostera

Vilanova-Vilafranca
Balaguer-Reus
Terrassa-Ascó
Premià-Manlleu

Pobla Mafumet-Cornellà
Europa-Castelldefels
Espanyol-Muntanyesa

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Espanyol 3 2 1 0 6 1 7
2. Vilafranca 3 2 1 0 6 2 7
3. Terrassa 3 2 1 0 4 0 7
4. Cornellà   3 2 0 1 6 3 6
5. Llagostera 3 2 0 1 5 2 6
6. Ascó 3 2 0 1 4 1 6
7. Pobla Mafumet 3 1 2 0 3 1 5
8. Muntanyesa 3 1 2 0 3 2 5
9. Reus Deportiu 3 1 1 1 2 2 4
10. Vilanova 3 1 1 1 2 3 4
11. Masnou  3 1 0 2 4 5 3
12. Europa 3 1 0 2 4 5 3
13. Palamós 3 1 0 2 2 4 3
14. Amposta 3 1 0 2 3 6 3
15. Prat 3 1 0 2 2 5 3
16. Manlleu 3 0 2 1 2 4 2
17. Premià 3 0 2 2 1 1 3
18. Castelldefels 3 0 2 1 0 2 2
19. Gavà 3 0 2 1 1 4 2
20. Balaguer 3 0 1 2 2 7 1

Tercera divisió RESULTATS
3a jornada, Tercera divisió

Llagostera-Gavà 3-0
Ascó-Balaguer 2-0
Cornellà-Premià 2-0
Castelldefels-P.Mafumet 0-2
Muntanyesa-Europa 2-1
Amposta-Espanyol 0-3
Palamós-Masnou 1-2
Vilafranca-Prat 3-0
Reus-Vilanova 2-0
Manlleu-Terrassa 0-2

PRÒXIMA JORNADA 
Poble Sec-Vic

Rapitenca-Guíxols
Olot-S. Cristobal

Gramenet-Ol. Can Fatjó
Rubí-Olesa

Santfeliuenc-Igualada
Montcada-Blanes
Peralada-Sants

Vilassar-Tortosa
Tàrrega-Iberiana

RESULTATS
2 jornada, Primera catalana

San Cristobal-Gramenet 0-5

Poble Sec-Tàrrega 0-1

Sants-Vilassar 0-0

Vic-Rapitenca 1-0

Olesa-Santfeliuenc 1-1

Guíxols-Olot 1-0

Igualada-Montcada 0-0

Blanes-Peralada 0-3

Tortosa-Iberiana 4-1

Olímpic CFatjó-Rubí        1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1.Peralada 2 6 1 6

2. Tàrrega 2 3 1 6

3. Vic 2 2 0 6

4. Gramenet 2 7 2 4

5. Olesa 2 5 2 4

6. Rubí 2 3 1 4

7. Guíxols 2 3 2 4

8. Vilassar 2 1 0 4

9. Tortosa 2 5 3 3

10. Rapitenca 2 3 2 3

11. Iberiana 2 4 5 3

12. Santfleliuenc 2 2 2 2

13. Ol. Can Fatjó 2 2 2 2

14. Igualada 2 1 3 1

15. Sants 2 1 3 1

16. Montcada 2 1 4 1

17. Olot 2 0 2 0

18. Poble Sec 2 1 4 0

19. Blanes 2 0 4 0

20. S.Cristobal 2 0 7 0 
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Els tràmits de la fusió amb el
Benavent ja van generar
simptomes que a Ascó es
creava un projecte ambiciós.
Amb el suport del consistori
asconenc i amb la nuclear
com a testimoni d’excepció
de l’estadi, va nèixer un FC
Ascó que, amb la seua orga-
nització, es pot considerar
un club que s’acosta al futbol
professional. Informació acu-
rada i puntual amb la web
amb un cap de premsa que
aproxima al moment qualse-
vol novetat de l’equip.

A nivell esportiu, la planti-
lla, amb els jugadors del Be-
navent i els que s’han fitxat,
s’ha reforçat de forma ade-
quada per afrontar la Tercera
divisió. Nova graderia, nou
autocar...500 socis, bona fei-
na a la base i creació futura
d’un filial per no perdre-la.
Potser la magnitud del pro-
jecte no agrada a tothom a
Ascó, però, fins ara, només
podem destacar-lo. 

La metamorfosi 
del Futbol Club Ascó

El projecte de l’Ascó
creix. El club de la Ri-
bera, d’estar a la Pri-
mera regional, amb
200 socis, ha passat,
amb la fusió amb el
Benavent, a jugar a
Tercera divisió i a te-
nir, en poc més de
tres mesos, més de
500 socis. Il.lusió i
ganes d’enlairar-se.

JA HA ARRIBAT ALS 500 SOCIS

D’estar a Regional a ser un dels clubs més organitzats de Tercera divisió

M.V.

Dalt, l’autocar del FC Ascó i a baix, la nova graderia de l’estadi.
IRIS SOLÀ

El sènior masculí del club vo-
lei Roquetes jugarà el primer
partit de la lliga, a la Primera
catalana, el dissabte dia 25,
a les 18 hores, en el nou pa-
velló de la localitat ebrenca,
el qual també s’estrenarà en
partit oficial del campionat.

En el calendari inicial va
existir un canvi a petició del
Premià de Dalt. L’equip de
Roquetes va acceptar-lo i
per aquest motiu no iniciarà
el campionat, com estava
previst, al pavelló del Sant

Just. 
Benjamin Cuevas continua

entrenant una plantilla que la
temporada passada va asso-
lir l’ascens de forma brillant i
que aspira a la permanència
en aquesta nova campanya. 

El club de Roquetes inicia
la lliga el dissabte dia 25

S’enfrontarà al Vilanova, a la Primera catalana

REDACCIÓ

VOLEI

Benjamin Cuevas
continua entrenant una

plantilla que està
carregada d’il.lusió
després de l’ascens 

Il.lusió

L’Hotel Corona va ser l’es-
cenari del V Open Interna-
cional d’Escacs Ciutat de
Tortosa, puntuable per al
«Circuit Internacional Ca-
talà».

La trobada va comptar
amb 90 participants, amb
sis considerats Grans Mes-

tres. Era un torneig d’alt ni-
vell i els cinc primers llocs
van ser per a Azer Mirzoev,
Michael Oratovsky, Levan
Aroshide, Lelys Staley i
Ruslan Pogorelov.

Tots ells estan qualificats
entre els millors especialis-
tes en els escacs a nivell in-
ternacional. 

Va tenir lloc a l’Hotel Corona
REDACCIÓ

ESCACS

Open Internacional 
de Tortosa
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

MARIANO LALANA I ASIN, MESTRE DES D’ABANS DE LA DEMOCRÀCIA

El Més Ebre d'aquesta
setmana, tenint en comp-
te totes les notícies que
han girat darrerament al
voltant de l’educació, és
va posar a buscar algun
crack que ens pugués opi-
nar i donar la seva visió
sobre el món educatiu. És
per això, que avui parlem
amb Mariano Lalana, ara-
gonés d'arrels però afin-
cat a Tortosa des de fa
molts anys. Per la seva
llarga experiència docent,
creiem que ens pot apor-
tar un punt de vista molt
valuós del panorama
actual, i dels canvis que
s'han vingut succeint fins
els nostres dies.
MES EBRE: Quin paper
ha jugat la docència a
la seva vida?
MARIANO LALANA: Els
meus primers anys van
ser  en petits pobles per
la meva terra d'Osca.
Col·legis amb un sol mes-
tre i pocs nens de totes
les edats. Ambients molt
familiars, tant amb els
alumnes com amb els
pares i habitants del
poble. Al principi dels
anys seixanta, vaig triar
trasllat a Tortosa i aquí em
vaig venir amb la meva
maleta i la meva «Vespa».
Vuit anys molt bonics al
Col·legi de la Mercè.
Col·legi, on vaig aprendre
a estimar el barri i la ciu-
tat de Tortosa. Uns anys
especialment feliços per
l'ambient agradable en el
treball i poder formar aquí
la meva actual família. El
1969 vaig canviar el lloc
de “la meva feina” uns

quants metres, fins al
Col·legi  de Sant  Josep
(Els Josepets). Als
“Josepets” vaig estar més
de trenta anys. Em vaig
jubilar l'any 2000 coinci-
dint amb el tancament
dels “Josepets”. Al llarg
de tots aquests anys (45
cursos com “mestre”), he
fet de tot en la docència.
He estat mestre, profes-
sor, ajudant de menjador,
monitor esportiu,
Secretari del Centre,
Director, Cap d'Estudis,
etc. 
ME: Llavors des de tota
aquesta experiència,
què en pensa del nou
calendari escolar?
ML: Sempre, quan es fa
algun canvi, la intenció de
les autoritats acadèmi-
ques és millorar l'anterior.
No sempre encerten, ja
que, de vegades, els que
manen, ho fan des d'un
despatx sense consultar
als que viuen en els
col·legis (professors,
ampas,…) Començar una
setmana abans el curs i
jornada completa (matí i
tarda) pot ser un error en
molts llocs, com a
Tortosa (són les festes i el
clima és calorós).  La set-
mana de vacances al final
de febrer, sense comptar
amb un pressupost (en
diners) perquè una sèrie
de “monitors” preparats
en diferents activitats es
facin càrrec dels alumnes
aquests dies (molt poques
famílies es poden pagar
dur-los a la neu), pot ser
“un caos” per a les famí-
lies que no sabran qui

atendrà als seus fills. És a
dir, els canvis poden fer-
se, però amb temps, per
a pensar en no crear con-
flictes.
ME: Creu que és bene-
ficiós o no per al rendi-
ment de l'alumnat?
ML: Si els canvis es fan
correctament, sí que
poden ser beneficiosos
per al rendiment. Si es fan
amb improvisacions, crec
que no. 
ME: En l'actualitat, con-
sidera que la visió que
es té sobre la figura del
professor és correcta?
ML: Penso que actual-
ment la visió que es té
sobre la figura del “profes-
sor” no és correcta quant
a opinió generalitzada. No
es pensa que el professor
és amic de l'alumne, que
l'estima i ajuda quant pot.
Però és per desconeixe-
ment, per falta de comuni-
cació entre la societat i
l'escola. Quan una família
“parla” amb el professor
dels seus fills, canvia de
parer.
ME: Avui en dia troba
que s'ha perdut el con-
cepte de “mestre”?
ML: El concepte de “mes-
tre” ha estat en desús
alguns anys i es va perdre
per culpa, no solament de
la societat, sinó dels
mateixos professors que,
durant un temps, “van
menysprear” no solament
el concepte, sinó fins i tot
la paraula “mestre”.
Personalment, sempre
m'ha agradat més que em
cridin “mestre” que “pro-
fessor”. Un professor és

el que “ensenya”; un
“mestre”, educa. 
Les eines amb que s'edu-
ca són l'amor i el sentit
comú i els ingredients són
aprendre els “valors”.
Mostrar a l'alumne els
valors que poden enfortir
la seva personalitat, i per
a mi, entre els més impor-
tants estan: la participa-
ció social, l'austeritat,
l'autoestima, la família, la
bellesa, els valors de l'es-
port, la disciplina, l'es-
forç, l'esperança, la gene-
rositat, la llibertat, la res-
ponsabilitat, la solidaritat,
la tolerància, etc. I no
solament s'ha d'educar
als col·legis, sinó que els
pares han de ser els pri-
mers en mostrar els
valors als seus fills. I
també la societat, que
amb freqüència, sense

adonar-se, els mostra
com valors, alguns que no
ho són, com l'individualis-
me, el consum exagerat,
l'autocomplaença, l'egois-
me, etc.
ME: És difícil la relació
pares-professors?
ML: Podria ser molt fàcil
la relació pares-profes-
sors, però moltes vega-
des la fan difícil les cir-
cumstàncies. Els pares es
“desentenen” amb fre-
qüència de l'educació dels
seus fills per comoditat,
per treball, falta de
temps, per dificultats
familiars, etc. De  vega-
des, es dóna que els pro-
fessors no els atenen sufi-
cientment per “egoisme”,
no volen que uns altres
interfereixin en el seu tre-
ball, també per comodi-
tat. Però sé que darrera-

ment, tant uns com els
altres, s'esforcen perquè
la relació sigui bona en
benefici dels alumnes i
fills.
ME: En quin punt creu
que es troba el nostre
Sistema Educatiu?
ML: El nostre Sistema
Educatiu sempre es troba
en estat de transició. He
treballat amb tantes “lleis
d'educació” diferents!.
Cada ministre nou, vol
canviar l'anterior per a
millorar-la, però sempre
encerten en unes coses i
fallen en unes altres.
ME: Canviaria alguna
cosa?
ML: Canviaria que cada
“canvi” que es fes en
matèria educativa, es con-
sultés abans als que viuen
l’Educació dia a dia als
col·legis.
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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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Bescuit de pistatxos, mascarpone i aigua de tarongina, els pistatxos, torrats i salats, 
protegits d’una closca entre oberta el converteixen en un entreteniment de boca únic

Ingredients: 100 g de pis-
tatxos pelats, 150 g de fari-
na, 150 g de sucre, 110 g
de mantega, 10 g de llevat,
2 ous, 4 cullerades de io-
gurt, o formatge blanc o
mascarpone, 2 cullerades
soperes d’aigua de flor de
taronger o una culleradeta
de cardamom en pols.

Fondre la mantega. En
una picadora picar els pis-
tatxos amb la cullerada de
sucre fins que quedin ben
menuts i picats. En un bol
barrejar amb les varetes (si
pot ser elèctriques) els ous
amb el mascarpone (o io-
gurt, o formatge blanc),

quan estigui ben amalgamat
afegir el sucre i l’aigua de
tarongina, continuar reme-
nant i afegir la farina i la lle-
vat, barrejar més i afegir la
mantega fosa, mesclar fins
a obtenir una mescla ho-
mogènia, afegir els pistat-
xos picats, i acabem d’amal-
gamar-ho bé. Encendre el
forn a 180 graus. Enmante-
gar un motlle de bescuit,
allargat, i introduir-hi la mes-
cla. Enfornar durant uns 40
minuts. Un cop cuit, treure’l
del forn i deixar refredar,
una mica, el bescuit dins del
motlle. Passat el temps de-
semmotllar-lo. Deixar refre-
dar del tot abans de consu-
mir. 

L'Iran produeix més del
50% dels pistatxos del món
i els pistatxos iranianss es
consideren els de més gran
qualitat. Ambdós noms, fes-

tuc i pistatxo, provenen d'un
mateix origen, però han se-
guit camins diversos pels
que han arribat al català.
L'original és el grec pistá-
kion. Aquest va donar per
una banda l'àrab fústaq o
fústuq, d'on prové festuc, i
l'italià pistacchio, d'on pro-
vé pistatxo. En temps de la
dominació musulmana a Es-
panya ja es conreava aquest
arbre, sembla que per des-
coneixement dels conqueri-
dors cristians de la necessi-
tat de conservar peus
mascles (que per tant no
portaven fruit i van ser
arrencats) es va perdre
aquest conreu fins que va
ser recuperat en temps con-
temporanis. És una gran
font proteica d'origen vege-
tal, essent remarcable el
seu contingut d'arginina. És
el fruit sec que més proteï-
na conté després de les
ametlles.El pistatxo posse-
eix un alt contingut de grei-
xos insaturats, sobretot de
tipus monoinsaturats. És ric
en àcid oleic, el qual ajuda a
reduir el nivell de colesterol
i de triglicèrids, així com la
tensió arterial.

«Primentons i Tomates». Avui: Bescuit de pistatxos

Nus de closca i sen-
se torrar mostren to-
tes les tonalitats del
verd i animem l’as-
pecte de qualsevol
plat o postres. En el
Bescuit que hem en-
fornat avui li hem re-
galat un paper pro-
tagonista.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME

Primentons i

Tomates, s’emet  per

Canal TE, 15h i

a les 20 h.

A Canal TE
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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.

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

Gimeno Palatsí, Mª Victoria Av. Catalunya, 302 (L’Ampolla) 977450543

Joanna Pedrola - Roser Olivella A. Llambrich, 22  (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Renau Audi, Manuel Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735   

Pilar Delgado , Jordi Delgado    Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459

Moran Sitja, Juan Carlos Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

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

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

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre setmana, cap de
setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèi-
xer 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

25º 18°PLUJA I TEMPESTAPLUJA

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel: 
cel molt ennuvolat o cobert en general. 

Precipitacions: 
se n'esperen a qualsevol punt, més disperses i aïllades durant el matí i més
extenses i intenses de matinada i a partir de la tarda. Les precipitacions
seran entre febles i moderades, localment fortes (més de 20 mm en 30
minuts), i acumularan quantitats entre poc abundants i abundants (de 20 mm
a 50 mm en 24 hores), tot i que és possible que al Pirineu i Prepirineu
Occidental siguin molt abundants (de 50 mm a 100 mm en 24 hores). Sovint
aniran acompanyades de tempesta. 

Temperatures: 
tant les mínimes com les màximes experimentaran un descens entre lleuger
i moderat. Les mínimes es mouran entre els 6 ºC i els 11 ºC al Pirineu, entre
els 11 ºC i els 16 ºC al Prepirineu, Depressió Central i Prelitoral nord i entre
els 16 ºC i els 21 ºC a la resta del prelitoral i litoral. Les màximes oscil·laran
entre els 15 ºC i els 20 ºC al Pirineu i entre els 19 ºC i els 24 ºC a la resta. 

Visibilitat: 
entre regular i dolenta. 

Vent: 
fins a primera hora del matí, serà fluix i de direcció variable, amb predomi-
ni del component nord a l'Empordà, moment a partir del qual anirà girant
fins a imposar-se el component est arreu, entre fluix i moderat. Tot i així, en
moments de xàfec el vent serà de direcció variable amb ratxes fortes. 

Estat del mar: 
Costa Brava:
al nord del cap de Begur bufarà de component nord entre fluix i moderat,
amb predomini de la tramuntana fins a mig matí i del gregal a partir d'ales-
hores. Al sud del cap de Begur, de matinada serà fluix i de direcció variable
i la resta del dia s'imposarà el component est, sobretot de gregal. 
Marejol. 
Costa Central:
fins a primera hora del matí, serà fluix i de direcció variable. A partir d'ales-
hores, s'imposarà el component est entre fluix i moderat, entre gregal i lle-
vant.
Marejol. 
Costa Daurada:
fins a primera hora del matí, bufarà fluix i de direcció variable. A partir d'a-
leshores, s'imposarà el component est entre fluix i moderat, entre gregal i
llevant al nord del cap de Salou i entre llevant i xaloc al sud. 
Marejol.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Serà  més flexible  i menys  conservador  a
l'hora  de relacionar-te  amb algú  que no
coneixes. Si et  relaciones  amb persones  ale-
gres  i plenes de vida , et sentiràs  molt millor.

Taure
20/4 al 19/5

Has  de plantejar-te  noves coses en la teva vida
sentimental  i social .Hi ha assumptes  que has
de modificar. Si en tens  ocasió, procura  allunyar-
te  de la ciutat  i sortir al camp.

Bessons
20/5 al 21/6

Centrar-te  en el teu camí  és  molt  important
per assolir  els teus  desitjós en matèria d'a-
mor. Respecte  a la  salut , evita  els exces-
sos  amb l'alcohol  i així  buidaràs  la ment.   

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes  d'amor  t 'agradà  gau-
dir  dels plaers  que la vida  et rega-
la;  avui  és dia apropiat  perquè  ho
facis.

Lleó
22/7 al 22/8

Respecte  a l'amor , avui  no hi hauràs  res  que
pugui  trencar  la teva  harmonia  personal.
Cuida  més  de la teva salut; aprofita  per des-
connectar dels teus  assumptes  de treball. 

Verge
23/8 al 21/9

En l'amor  has de deixar-te  emportar  per la
teva  creativitat , però no has de deixar-te  endur
per  somnis irrealitzables . Estàs entrant  en un
nuo  cicle . Hauries  de canviar  certs hàbits . 

Balança
22/9 al 22/10

Avui tindràs  el cor  obert  a noves  perspectives
, mostraràs  un tarannà apassionat  i seductor.
Tot  el que  tingui  a veure  amb  practicar  activi-
tats  esportives  és  molt positiu  per a tu.

Escorpí
22/10 al 21/11

Intenta  improvisar , deixa't  fluir  pels teus
sentiments. Tens  moltes coses  bones  per
donar. Cuida   la teva  salut. Calen  fets, no
paraules.

Sagitari
21/11 al 21/12

La teva imatge  cotitza  a l'alça . Pots  viure  un
període  molt ric  de l'àmbit  sentimental .
Respecte  a la teva salut, possiblement  passes
massa  hores  assegut  per motius laborals. 

Capricorn
21/12 al 19/01

La força  del teu amor  de vegades  la
demostres  amb un caràcter  massa emocio-
nal. Intenta  relaxar-te. La teva salut  et res-
pon, però  no has de forçar la maquina.  

Aquari
20/1 al 18/2

El trànsit  de Venus  per la teva casa  cinc  reflec-
teix  que en assumptes d'amor  et mostres  més
vehement. Avui  estaràs  inspirat. No et convé
tenir  cap  tipus  d'excés amb l'alcohol.

Peixos
19/2 al 20/3

Dintre  de la teva vida sentimental, avui els petits
detalls  tindran  molta  transcendència. Respecte
a la teva salut , el teu  estat d'ànim estarà  tran-
quil  i optimista.  

Televisió
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IMMOBILIARIA�

      

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

VENTA TORTOSA.
Tirant lo Blanc. Pis
100m2, 4 hab. 2

banys, terrassa vistes
als Ports. Pàrking
inclòs. Antiguitat 4

anys. Perfecte estat.
176.000 eur.

Tel. 654049710
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A partir de demà dissabte
18 de setembre i fins el
dia 19 a la Ràpita, la
Asociación de Madres y
Padres de Gays y
Lesbianas de España ha
organitzat, amb el suport
de l'entitat a les Terres de
l'Ebre, una trobada per
reunir-se i tractar tots
aquells temes que afecten
directa o indirectament a
aquests col·lectius, que
no només són els de gais
i lesbianes, sinó també,
transsexuals. En aquest
cas es tracta més d'una
reunió de formació, però
l'associació cada any fa
una trobada en la que si
que es troben tots els
associats. La trobada d'a-
quest cap de setmana té
com objectiu informar a
totes aquelles persones
que tinguin algun tipus de
dubte o senzillament no
sàpiguen com abordar la
situació. La presidenta de
l'Associació d'Astúries i
Secretària d'AMPGIL a
nivell d'Espanya, Maite de
Blas, manifestava en una
entrevista al Dixa'm Vore
de Canal TE, la necessitat

que hi ha encara, en ple
segle XXI, d'informació i
les dificultats que es tro-
ben en molts casos per
aconseguir ser escoltats

pels «estaments polítics»,
«no tots, però si alguns»,
quan plantegen les seves
necessitats. 
Aquesta associació va
néixer l'any 1994, amb el
nom d'Associació de
Familiars i Amics de Gais i
Lesbianes, quan un grup
de mares van decidir aju-
dar-se mútuament per a
comprendre la realitat
dels seus fills i filles i
poder donar-los suport en
la seva lluita contra la dis-
criminació. 
No hem d'oblidar que tant
els gais, les lesbianes
com els transsexuals,
passen moments molt
durs, sobretot en la seva
adolescència, «perquè
ens sentim desubicats, no
estem a gust ni amb els
nois, ni amb les noies,
perquè no sabem on està
el nostre lloc», assegura-
va Jony Suárez. En el cas
de Suárez, ell va néixer
amb cos de noia però des
de molt petit es sentia
home. 
Una situació que tot i que
va callar durant molts
anys, els seus pares ja
van intuir aviat, comenta-

va la seva mare, Maite. 
De fet va ser ella que
veient que el seu fill no
sabia com dir-ho, va treu-
re el tema. Jony, que

també va participar a l'en-
trevista, explicava com
ara, la seva vida ha
començat a canviar. Fa
dos anys li van treure els
pits i, tot i que encara li
falten més operacions,
Suárez parla amb naturali-
tat de les seves relacions
ara, amb 20 anys, amb
les noies «quan conec a
algú que m'agrada, si
m'agrada de veritat no
m'amago, penso que el
millor és ser sincer». Jony
ha tingut parella durant un
any i mig, i és un noi
encantador que ningú
diria el calvari que ha
hagut de passar per
poder ser lliure. 
AMPGIL el que busca és
això, que a la llarga
aquest calvari pugui arri-
bar a desaparèixer. I el
seu objectiu gira al voltant
d’acollir, escoltar, com-
partir i ajudar. Referent a
ajudar, en el cas de Jony,
l’operació dels pits l'han
pagada els seus pares,
perquè hi ha comunitats
autònomes que ho tenen
regulat, com Andalusia,
però la resta no i el proto-
col esdevé massa llarg, d'això es queixa la mare de Jony, Maite, perquè

«no vull que el meu fill es
perdi tota l'adolescència
amagant-se del món». 
En definitiva, després de
xerrar amb Maite i Jony,
està clar, ens les donem
de molt moderns, però
que Déu ens agafi confes-
sats del munt de tabús
que portem a la motxilla!.

El ser diferent durarà eternament?

Aquesta contraportada
em confirma, el que de
per sí ja és una realitat:
darrera de tota notícia
sempre hi ha una o més
històries de vida. Així,
avui a partir de la se-
güent notícia, també co-
neixerem l’experiència
de Jony Suárez.

Són molts anys els que portem sentint i parlant de diferències, potser el dia que deixem de parlant-ne per fi serem tots normals

DIANA MAR

Fotograma de l’entrevista al Dixa’m Vore de Canal TE

Cedida

«Ens sentim desubicats, no sabem on està el
nostre lloc... Jo al principi em pensava que

només em passava a mi i que si ho explicava
començarien a fer-me proves»

VOLEM SER NORMALS O VOLEM SER DIFERENTS? JO NO TINC CLAR EL QUE VULL SER, I TU?

Els pares i mares d’AMPGIL volen que la
societat conegui la realitat dels seus fills,
per tal que aquests no es sentin exclosos.
L’associació busca normalitzar la situació

començant al propi nucli familiar

                         


