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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Artur Mas, Cristóbal
Montoro i Sandro Rosell
participaran a Amposta en la
novena Jornada Gresol.

P6

La Cambra de Comerç de
Tortosa reconeix dotze
empreses ebrenques en la
primera edició dels Premis
Cambra.

P8

Societat

«La força d’un batec», una
història dura, complexa i
real.

P9

Esports

El CF Camarles impugna el
partit de diumenge al camp
del CF Benifallet.

P14

A les Terres de l’Ebre arriba un projecte important. El Consell d’administració del CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies
de la Informació) ha acordat l’adjudicació del projecte Xarxa Oberta a l’empresa Imagina-Axia. Aquesta xarxa connectarà les seus cor-
poratives de la Generalitat i els municipis de Catalunya, habilitant un punt de presència de fibra en dependències municipals. La gran
capacitat de connexió augmentarà la productivitat i l’eficiència dels serveis públics, especialment en salut, educació, justícia i segu-
retat. La Xarxa Oberta es desplegarà inicialment a les seus amb infraestructura disponible i els municipis de les Terres de l’Ebre; això
suposarà la connexió de 696 edificis en 95 municipis. L’import de l’adjudicació és de 253 milions d’euros en 20 anys. P3

Pioners en noves tecnologies

El Parlament de Catalunya aprova la regularització dels correbous a Catalunya en el tram final
d'aquesta legislatura. Aquest dimecres passat CiU, ERC i PP recolzaven fermament aquesta
iniciativa, sent titllades les dues primeres en especial d'electoralistes, per haver votat el pas-
sat mes de juliol en contra dels bous a la plaça i ara a favor del correbous. D'altra banda el
PSC, també, s'ha mostrat molt proper a la iniciativa i els ecosocialistes, s'han mantingut en
contra. Ara les festes amb bous estaran molt més regularitzades, fet que permetrà un major
control de tots els elements que envolten la festa, tenint especial cura dels participants i dels
propis animals. Des del territori la Federació d'Agrupacions i Penyes taurines ja ha manifestat
la seva satisfacció davant la decisió presa per la cambra catalana. P9

Tindrem correbous!
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

articles de la secció d’opinió
expressen els criteris de qui
els signa i el diari no els fa

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

Els plantejaments esportius
del futbol base ben planifi-
cats i la qualitat dels seus
formadors tenen una
incidència pràctica que es
tradueix a posteriori amb la
composició de les plantilles
dels primers equips com a
culminació d'una etapa
esportiva. No són l'única
causa, i no podem caure en
la simplicitat argumental, ja
que hi ha d'altres factors
que intervenen en la compo-
sició futura de les plantilles.
L'interés i qualitat dels juga-
dors per exemple, els
objectius esportius o la
voluntat tècnica són factors
que també hi incideixen.
Però els clubs que aposten
qualitativa i quantitativa-
ment pel seu futbol base
troben els resultats a llarg
termini. Els va trobar la
Cava a finals dels noranta
quant fruit d'una bona tasca
esportiva tenia l'onze titular
format per jugadors inte-
gres de la cantera. I també
ho ha trobat la U.D Jesús i
Maria amb el seu històric i
meritori ascens amb un
grup de jugadors canterans
vinculats des de quasi bé
sempre amb l'entitat. Que
vull dir amb tot això ?
Intento desmitificar aquella
fal·làcia present a determi-
nats clubs de que tot el de
fora és millor que el produc-
te de casa. Aquesta es la
culminació d'una idea que
justifica el fracàs i la manca
de suport que s'ha vingut

donant a la formació del fut-
bol base en aquests clubs.
No vull ni molt menys des-
merèixer els jugadors de
fora que venen a reforçar
els nostres equips. Però
estic a favor d'apostar pel
producte canterà, com a
culminació d'un procés de
formació que els clubs
coneixen i que en definitiva
són el resultat de la feina
que l'entitat ha realitzat
durant molts d'anys. No
plantejo ni de bon tros el
model de l'Athletic, inten-
tant crear una vinculació
entre esport i adscripció
nacional. Però penso que
els jugadors canterans són
l'essència del club, ja que la
seva vinculació amb l'entitat
traspassen les fronteres
esportives i es transformen
en adscripcions sentimen-
tals. Per tant quan convin-
gui apostar per jugadors de
fora s'ha de fer, però no ha
de ser aquesta una condició
indispensable. No hem de
fitxar per fitxar. I als aficio-
nats que desconfien dels
jugadors de casa els vull dir
en termes bèl·lics que un
exèrcit fort no es aquell que
té els soldats més robustos
i més valents, sinó aquell
que els té més fidels a la
seva causa. 

Joan Alginet Aliau,
directiu de futbol

Valorar l'aliè, desmerèixer el propi 

Opinió

El conseller Jordi Ausàs ha presentat avui mateix
el projecte Xarxa Oberta a les Terres de l'Ebre.
Aquesta xarxa de fibra òptica es desplegarà a les
seus i els municipis ebrencs i a la resta de seus

de Catalunya amb
infraestructura dis-
ponible. Aquesta
connectarà les
seus corporatives
de la Generalitat i
els municipis de
Catalunya, habilitant
un punt de connexió

en les dependències municipals.
Estem parlant d´una oportunitat de futur i grans

avantatges, poder descarregar documents a
major velocitat, navegar per Internet sense retra-
sos ni esperes, videoconferències en temps real,
enviar grans paquets d'informació a clients i
socis i controlar grans quantitats d'informació
des d'un simple ordenador… 
La xarxa permetrà un alt grau de rendiment,
seguretat i fiabilitat, fet que millorarà les comuni-
cacions entre els diferents edificis consistorials
que estan repartits per tots el municipis; per-
metrà una gran millora de les condicions de tre-
ball, suposarà un estalvi econòmic, i permetrà eli-
minar la xarxa de comunicació actual.
Les Terres de l’Ebre serem pioners a nivell tec-
nològic, un factor diferencial.

Editorial

L'Ebre, pioner en l’àmbit tecnològic

«La xarxa de fibra òptica  
connectarà les seus corporatives
de la Generalitat i els municipis

de Catalunya, habilitant un punt
de connexió en les dependències

municipals»

“El nostre pla hidrològic exclou els transvasa-
ments de l'Ebre i del Roina, rebutja la interconne-
xió de xarxes i compleix amb la Directiva Marc de
l'Aigua”. “Si ara podem donar exemple és per la
integritat mantinguda per la ciutadania ebrenca
en la defensa de l'Ebre i la Nova Cultura de
l'Aigua”.
Tots els esforços, el temps i els recursos inver-
tits en la lluita antitransvasament viscuda a les
Terres de l'Ebre durant l'última dècada han valgut
la pena i, pels fruits aconseguits -la defensa del
riu i la consciència ebrenca recuperada-, és de
justícia felicitar la Plataforma en Defensa de
l'Ebre, en el desè aniversari que acaba de cele-
brar, i els milers de persones, de gent valenta,
que han participat en les històriques mobilitza-
cions en defensa de l'aigua i de les Terres de
l'Ebre. Com en el cas de la candidatura d'Ascó,
que ha perdut punts per acollir el cementiri de
residus nuclears, la mobilització popular, la inter-
venció social, institucional i política del territori va
ser un factor clau en la derogació del transvasa-
ment previst en el PHN del PP. Els partits que for-
men l'actual Govern de Catalunya vam ser al cos-
tat de la gent, des de l'aiguabarreig fins al Delta,
i vam assumir com a propi el lema “Lo riu és vida”
i la filosofia de la Nova Cultura de l'Aigua, plante-
jaments en positiu que, des de la Generalitat,
hem convertit en fets els últims anys, no sense
dificultats. L'aprovació del Pla Hidrològic de
Catalunya (pla de gestió i programa de mesures),
duta a terme la setmana passada pel Consell
d'Administració de l'Agència Catalana de l'Aigua,
és l'última fita de la planificació hidràulica del
Govern de la Generalitat, que aquesta legislatura
ha posat en pràctica la teoria. El Govern, sorgit
de les eleccions de l'1 de novembre de 2006, va
donar continuïtat als principis de la Nova Cultura
de l'Aigua, derivada dels fonaments de la
Directiva Marc de l'Aigua (DMA), i va impulsar
noves polítiques de gestió (eficiència, recupera-
ció, reutilització), infraestructures (sanejament,
abastament) i fixació de cabals de manteniment.
Per això, el nostre pla hidrològic exclou els trans-
vasaments (de l'Ebre i del Roina), rebutja la inter-
connexió de xarxes i compleix els requeriments
ambientals de la normativa europea, a més de
plantejar el retorn progressiu de cabals del Ter.
Avui, la disponibilitat d'aigua és de 905 hm3; són
122 hm3 més que els 783 que teníem fa dos
anys, i disposem de les infraestructures que ja
estaven planificades i en execució quan ens vam
haver d'afrontar al malson de la sequera. Hem
guanyat 80 hm3 provinents de la dessalinització,
37 hm3 de pous i captacions en desús i 15 hm3
de les millores en el tractament de l'aigua.
Malgrat els condicionants políticoadministratius
(Catalunya comparteix amb l'Estat les competèn-
cies i no ha pogut unificar la gestió de l'aigua a

tot el país), els condicionants financers (la crisi
afectarà algunes obres) i els condicionants climà-
tics (la sequera de 2007-2008 va ser la més
greu dels últims 68 anys), convé recordar que
l'any passat ja s'havia superat el nivell d'inversió
previst per enguany, el que ha permès un elevat
grau d'execució del Pla d'Acció 2006-2010 en
diversos àmbits concrets. Així, en l'àmbit del
sanejament comptem amb prop de 400 depura-
dores en marxa, que donen servei al 95% de la
població de Catalunya, hi ha més de cent actua-
cions en nous sistemes, i en ampliació i millora
dels existents, i una cinquantena més de projec-
tes  pressupostats. Pel que fa l'abastament, han
estat executades o s'estan executant les obres
alternatives al PHN que van rebre fons europeus,
com l'ampliació de la potabilitzadora de
l'Ampolla, el terciari de Vila-seca i Tarragona, les
dessalinitzadores del Llobregat i del Foix, etc. A
les quatre comarques de l'Ebre i al Priorat, amb
els més de 50 MÛ del Pla de Restitució de Flix,
es donen garanties a 72 municipis, que sumen
prop de 200.000 habitants, davant un eventual
episodi de contaminació derivat de la neteja dels
llots tòxics de l'embassament. A més, l'aprovació
dels estatuts per a crear el Consorci de Gestió
Integral de l'Aigua de les Terres de l'Ebre per-
metrà una gestió global de les infraestructures
en alta i una millora de l'abastament i el saneja-
ment. El Pla de Gestió de l'Aigua de Catalunya és
el nostre full de ruta fins el 2015, data límit fixa-
da per la DMA per aconseguir el bon estat de les
masses d'aigua. Aquest pla inclou mesures a les
conques internes i a les intercomunitàries, mesu-
res que ja s'han plantejat a la Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre tenint en compte que,
abans que un recurs, l'aigua és un bé públic que
cal preservar com a part indissociable del medi,
un patrimoni que cal protegir. Un cop més hau-
rem d'esperar que Madrid, i Saragossa en
aquest cas, facin els deures. Continuarem ama-
tents per tal que els cabals aprovats per la
Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de
l'Ebre s'incloguen en el Pla Hidrològic de la Conca
de l'Ebre. Com van recordar la setmana passada
a Tortosa el conseller de Medi Ambient i el vice-
president del Govern, la Generalitat no es mou ni
una coma dels cabals aprovats amb l'aval del
nostre Parlament.
Catalunya és avui un referent en la gestió de l'ai-
gua, hem de ser-ne conscients i sentir-nos-en
orgullosos. Si ara podem donar exemple és no
només per la integritat mantinguda en la defensa
del riu Ebre, sinó també per les polítiques de la
Nova Cultura de l'Aigua dutes a terme pel Govern
de Catalunya en aquesta legislatura que acaba.

Lluís Salvadó
Delegat del Govern de Catalunya a l'Ebre.

La teoria de la Nova Cultura de l'Aigua, duta a la pràctica

Opinió
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2 HABITACIONS

EN VENDA O LLOGUER

Una xarxa pública de teleco-
municacions que connecti
comissàries, hospitals i
escoles amb fibra òptica ja
està en marxa. I està en
marxa perquè sigui una rea-
litat aquí, a les Terres de
l’Ebre. El Consell d'adminis-
tració del CTTI (Centre de
Telecomunicacions i
Tecnologies de la
Informació) ha acordat
aquesta setmana l'adjudica-
ció del projecte Xarxa
Oberta a l'empresa Imagina-
Axia. Aquesta xarxa connec-
tarà les seus corporatives
de la Generalitat i els muni-
cipis de Catalunya, habili-
tant un punt de presència
de fibra en dependències
municipals. La Xarxa Oberta
es desplegarà inicialment a
les seus amb infraestructu-
ra disponible i els municipis
de les Terres de l'Ebre; això
suposarà la connexió de
696 edificis en 95 munici-
pis. L'import de l'adjudica-
ció és de 253 milions d'eu-
ros en 20 anys. La crisi
econòmica ha provocat una
retallada important en la
implementació d’aquest

projecte, es preveia una
inversió superior a 800
milions d’euros i seran, al
final, 68 milions d’euros,
però tots destinats a una
prova pilot a les comarques
del nostre territori. «No ho
definiria com a prova pilot,
sino com una primera fase
de l’extensió de la fibra òpti-
ca. I s´ha de recalcar la
importància del projecte, ja
que això ens situa capda-
vanters en el mapa tecnolò-

gic de Catalunya i
Espanya», afirmava a
MésEbre el director dels
Serveis Territorials del
Departament de
Governació i
Administracions Públiques,
Carles Pasqual. Pel que fa a
l'explotació de la xarxa,
consistirà en la prestació de
serveis de connectivitat a
les seus actuals i futures.
L'excedent d'amplada de
banda servirà per a la pres-

tació de serveis al mercat
majorista, en els termes
que determini la Direcció
General de la Competència
de la Comissió Europea. Un
cop finalitzat el contracte
de concessió, de 20 anys
de durada, l'empresa explo-
tadora, Imagina-Axia,
posarà la Xarxa a disposició
de la Generalitat. La Xarxa
Oberta permet incrementar
l'eficiència i la productivitat
del sector públic, gràcies a

les possibilitats que ofereix
l'amplada de banda de la
fibra òptica. Per exemple,
en l'àmbit de la salut es
potenciarà el diagnòstic
especialitzat a distància i la
telediagnosi, amb el conse-
qüent estalvi en desplaça-
ments de personal i optimit-
zació de temps i recursos
material i humans. També
es podrà estalviar en l'àmbit
de la justícia amb la genera-
lització de les declaracions

per videoconferència, que
sovint necessiten de des-
plaçaments de personal
públic. S'augmentarà
també l'eficiència en el trac-
tament de grans volums
d'informació. En l'àmbit de
la seguretat, permetrà
estalviar recursos humans i
materials amb les bases de
dades unificades i consulta-
bles dels cosses de segure-
tat. I en educació, la infor-
matització definitiva de les
aules no es podrà dur a
terme sense la connectivi-
tat que ofereix la fibra òpti-
ca. D'altra banda, a tota
l'administració pública en
general, el gran ample de
banda potenciarà i farà més
segurs els tràmits electrò-
nics, com la tramesa de
documentació i les conne-
xions interadministratives, a
més de facilitar al màxim la
relació entre la Generalitat i
els ajuntaments. «L’Ebre
serà la regió d’Europa millor
conectada i per tant, més
competitiva. S’ha de sabr
veure l’ oportunitat, i fer
més fàcil la reindustralitza-
ció del territori, conseguir
ser un focus atractiu per a
les empreses». El proper 5
d’octubre es portarà a
terme una jornada a
Tortosa, amb el clúster
d’empreses catalanes de
fibra òptica OPTIXCAT, per
explicar com tota la ciutada-
nia pot fer ús i beneficiar-se
d’ aquest projecte pioner a
l’Ebre.

El Govern adjudica a Imagina-Axia el
projecte Xarxa Oberta

Aquesta infraestructura
de fibra òptica connec-
tarà les seus corporati-
ves de la Generalitat i
els municipis catalans.

La gran capacitat de connexió augmentarà la productivitat

Serveis públics, salut, educació, justícia i seguretat, més eficients

TG

Una xarxa pública de telecomunicacions ja està en marxa perquè sigui una realitat a les Terres de l’Ebre.
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A les Terres de l’Ebre s’ ha
valorat satisfactòriament la
resolució de l'informe inter-

ministerial que aposta per
l'opció de Zarra per ubicar el
magatzem temporal centra-
litzat (MTC) de residus nucle-
ars, per davant d'Ascó
(Ribera d'Ebre). Pel presi-
dent dels socialistes
ebrencs, Joan Sabaté,
aquest informe 'evidencia' la
'bona feina feta' pel presi-
dent de la Generalitat, José
Montilla, que es va compro-
metre a treballar perquè
aquesta instal·lació no es
fes a Catalunya. Des de les
files socialistes, el diputat
Joaquim Paladella, ha instat
CiU a demanar a
l'Ajuntament d'Ascó que reti-
ri ara la seva candidatura, un
cop s'ha demostrat que no
és el millor emplaçament
per l'MTC. 
La Federació de l'Ebre
d'Esquerra Republicana de
Catalunya també mostra
una gran satisfacció perquè,
una vegada més, la lluita
que Esquerra-Ebre ha impul-
sat des del territori, al costat
del moviment social ebrenc,
ha acabat bé. En aquest
sentit, el senador Pere

Muñoz manifesta que “una
vegada més, la defensa de
les nostres terres per part
d'Esquerra Republicana,
que hem impulsat el movi-
ment contrari, hem mobilit-
zat els ajuntaments i els con-
sells comarcals amb
mocions en contra de la ubi-

cació del cementiri a Ascó, i
vam potenciar el posiciona-
ment en contra del parla-
ment de Catalunya a ubicar
l'MTC a Catalunya per dos
vegades, a més de les mol-
tes iniciatives parla-
mentàries que hem dut a
terme a Madrid per fer com-

plir la voluntat del
poble de Catalunya, han tin-
gut un final feliç”. 
De tota manera, Pere
Muñoz ha dit que “cal espe-
rar la ratificació del Consell
Ministres”, tot i que esperem
que sigui lleial als informes
tècnics. 

Mentre al País Valencià
comencen les mobilitza-
cions contra la
instal·lació del magat-
zem temporal centralit-
zat (MTC) de residus
nuclears a Zarra, a les
Terres de l'Ebre s'inten-
sifiquen els actes, a
favor i en contra, per la
possibilitat que el
Consell de Ministres
acabe optant per la
segona candidatura. 
En aquest sentit, la
C o o r d i n a d o r a
Anticementiri Nuclear
de Catalunya (CANC) i el
Grup Intercomarcal
Veïns d'Ascó faran la
primera protesta diu-
menge que ve, quan
tallaran la C-12 a l'altu-
ra d'Ascó. 

REDACCIÓ

Les mobilitzacions continuaran el 17 d’octubre amb una caminada reivindicativa.
Cedida

El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, i el director territo-
rial de Governació i
Administracions Públiques,
Carles Pasqual, han inaugu-
rat aquest dissabte, 18 de
setembre, una nova ciberau-
la a la Casa del Mar de la
Ràpita. 
D'aquesta manera, el
Departament ha ampliat el
servei que compta ara amb

8 ordinadors nous, que per-
metran ampliar també els
cursos de formació als mem-
bres de les entitats del Club
de Jubilats i Ràpita Endavant,
que hi tenen la seu en aquest
equipament. Lluís Salvadó i
Carles Pasqual han aprofitat
l'acte per encoratjar als
assistents a continuar for-
mant-se en les noves tecnolo-
gies (TIC) i a entrar-hi a
aquells que encara no ho han

fet. Actualment, són 38 les
persones que reben forma-
ció a la Ciberaula de la Casa
del Mar però, el delegat del
Govern destacava que “és un
món de possibilitats i d'opor-
tunitats, una finestra oberta
al món, que cal aprofitar i ara
és més fàcil amb l'ampliació
d'aquest servei”.
En aquest sentit, el delegat
del Govern ha afegit que en
els darrers quatre anys “hem

apostat per evitar la fractura
digital, tant des de la vessant
territorial, implantant la
banda ampla a totes els
pobles de les Terres de l'Ebre
i ja treballem en implementar
ara la fibra òptica també als

52 municipis ebrencs. I
també des de la vessant
generacional, obrin espais
com aquest que permeten
l'accés a tots els col·lectius,
especialment la gent gran i
dones”.

Una Ciberaula a la 
Casa del Mar de la Ràpita

El servei compta ara amb 8 nous ordinadors

La Conca de Barberà i la
Ribera d'Ebre són les dues
comarques de Catalunya
més afectades per la reces-
sió econòmica durant el
2009. La Conca de Barberà
ha patit una caiguda del
8,1%, i la Ribera d'Ebre una
davallada del 9,3%.
L'informe destaca que la
demarcació Tarragona ha
crescut per sobre de la mit-
jana en el sector primari,
amb un 10,4%, on destaca
la Terra Alta com a tercera
comarca de Catalunya on
més ha crescut, amb un
16,6%. En canvi, el Camp i
l'Ebre són els que més han
notat el retrocés.

Els efectes de la
crisi a les Terres

de l’Ebre

Sis municipis de la comarca
del Baix Maestrat, al nord de
la província de Castelló,
dipositaran els seus residus
sòlids urbans a l'abocador
de Mas de Barberans, que
administra el Consorci per a
la gestió de residus munici-
pals de la comarca del
Montsià. El plenari del
Consorci ha acceptat la
sol·licitud efectuada pels
ajuntaments de Rossell, La
Jana, Canet Lo Roig, Santa
Magdalena de Polpis,
Traiguera i Sant Mateu per
dipositar amb caràcter tem-
poral els seus residus
urbans a l'abocador del
Mas de Barberans. 

Residus
abocats al
Montsià

Darreres reaccions 
Possible ubicació del magatzem temporal centralitzat a Zarra
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L'Ajuntament de Tortosa ha
organitzat una jornada de
portes obertes per a aquest
cap de setmana amb motiu
de la celebració de la
Jornada Europea del
Patrimoni. Durant la tarda de
dissabte i el matí de diumen-
ge hi haurà accés lliure a l'in-
terior del conjunt modernis-

ta de l'Escorxador, rehabili-
tat recentment per
l'Ajuntament, així com visites
guiades a la nova sala de
reserva de la col·lecció del
Museu de Tortosa. Els actes
es complementen amb acti-
vitats adreçades específica-

ment al públic infantil durant
el matí de diumenge, com
ara joc de pistes i un espec-
tacle d'animació amb músi-
ca i dansa. L'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i els
regidors de Cultura, Joan
Caballol, i d'Urbanisme,

Meritxell Roigé, acompan-
yats de la tècnica municipal
de patrimoni, Eva
Castellanos, han presentat
als mitjans de comunicació
el contingut de la nova sala
de reserva i algunes de les
peces més emblemàtiques
que la composen i que la
ciutadania podrà veure
durant la jornada de portes
obertes. 
En aquests moments, els
tècnics de l'àrea de Cultura
de l'Ajuntament estan classi-
ficant, ampliant informació,
etiquetant i protegint degu-
dament les peces que con-
formen el fons patrimonial
del Museu, que consta d'uns
5.000 registres. Entre els
elements més interessants
hi ha l'estela funerària (s.II
d.C.) que es va trobar al
Castell de la Suda, l'estela
funerària andalusí (s.XII)
també localitzada al castell
de la Suda o una creu de
terme (s.XV). El catàleg
inclou també escultures i

pintures de diferents artistes
com Soriano Montagut,
Ferran Arasa o Francesc
Gimeno. La tècnica de
Patrimoni de l'Ajuntament ha
qualificat el fons patrimonial
de molt heterogeni, quant a
materials, períodes històrics
i temàtiques. 
L'Ajuntament va encarregar
a l'empresa STOA la redac-
ció del projecte museològic
i museogràfic del nou
Museu de Tortosa. L'alcalde
ha avançat que en les prope-
res setmanes es disposarà
d'aquests documents, que
seran la base per poder ini-
ciar el procés de creació del
Museu, que confia poder
posar en marxa abans d'a-
cabar el present mandat
municipal. Així mateix,
Ferran Bel ha recordat la
inversió feta per
l'Ajuntament en els últims
tres anys en la rehabilita-
ció de l'antic escorxador,
tant en els pavellons com
en els vials interiors.

Tortosa mostra el fons artístic 
del futur Museu 

Les persones que vul-
guin veure de prop
algunes de les peces
més interessants del
fons patrimonial de la
ciutat tenen aquest cap
de setmana una oportu-
nitat única amb l'ober-
tura al públic de la nova
sala de reserva del
futur Museu de Tortosa,
en el marc de les noves
instal·lacions culturals
de l'antic Escorxador.

Amb motiu de la Jornada Europea del Patrimoni

REDACCIÓ

Oportunitat única aquest cap de setmana.

Cedida

El portaveu de l’Entesa de
la Comissió de Interior del
Senat, Joan Sabaté, ha
preguntat al Ministre
Pérez Rubalcaba pels
resultats de l’acció dels
cossos de seguretat i for-
ces de l’Estat contra el
Delta de l’Ebre amb l’en-
trada de droga per ser
distribuida. Sabaté ha
recordat que la costa té
un terreny singular que fa
la zona propicia per al trà-
fic de drogues. Aquest ha
destacat que «el Govern
d’Aznar es va negar a
reconèixer aquesta singu-
laritat, però des del
2004, amb el canvi polí-
tic, la situació ja va ser
una altra», ha dit. 

Control de tràfic
de drogues a la
costa del Delta

La Ràpita acollirà aquest
proper cap de setmana la
celebració de la primera
Mostra d'Artesania,
Agroalimentària, Arts i
Oficis de les Terres de
l'Ebre. Organitzada per la
Cooperativa de Dones
“Minna, som Cuina”, es
tracta de la primera fira
d'artesania que porta el
nom de les Terres de
l'Ebre perquè “volem
potenciar la riquesa arte-
sanal que hi ha a les nos-
tres comarques i, per
això, tots els expositors
que hi participaran són del
territori”, apuntava des de
l'organització,  Marcela
Segura. 

L’Artesania
arriba a 
la Ràpita

L'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ha ini-
ciat la tramitació de la
redacció del Pla
d'Ordenació Urbanística
Municipal (POUM), docu-

ment que ha d'establir el
model del nou urbanisme
de la ciutat del futur, on
integrar els valors de la
sostenibilitat, la cohesió
social i la qualitat urbana i
territorial. Dintre d'aquest
procés cal portar a terme
un Programa de
Participació Ciutadana que

té com a objectiu aconse-
guir implicar els diferents
agents, entitats, associa-
cions, col·lectius i perso-
nes en general dintre del
procés de redacció del
POUM. Aquesta implicació
inclou tant la tasca de difu-
sió, informació, exposició i
comprensió dels motius

que comporten la necessi-
tat de dur a terme aquest
programa així com les tas-
ques de recollida d'al·lega-
cions, suggeriments i pro-
postes alternatives.  En
aquest sentit, l'Alcalde de
la ciutat, Miquel Alonso i
Herrera, ha destacat que el
programa serà molt impor-
tant perquè entre tots els
rapitencs i rapitenques
“hem de determinar cap a
on volen  que vagi la nostra
ciutat”. Per això s'han pro-
gramat 3 sessions de parti-
cipació ciutadana a les
quals hi estan convidats
tots els residents en el

municipi.
Les dues primeres ses-
sions temàtiques de partici-
pació durant la fase de
redacció de l'avanç del
POUM es realitzaran a les
18 h al Saló d'Actes del
Centre Cultural El Maset els
dies 27 de setembre i 4
d'octubre de 2010. 
La sessió del dia 27 de
setembre estarà centrada
en Diagnosi territorial i
aspectes socioeconòmics,
i diagnosi ambiental, men-
tre que la del dia 4 d'octu-
bre de 2010 tractarà la
Diagnosi urbanística del
municipi.

La Ràpita enceta el Programa de
Participació Ciutadana del POUM

Document que ha d’establir el model del nou urbanisme de la ciutat       

REDACCIÓ
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La IX Jornada Gresol és un
esdeveniment impulsat per
la Fundació Gresol que reu-
nirà més de 500 empresaris
de Catalunya i que, en

aquesta ocasió, té com a
propòsit difondre optimis-
me, coneixement i recursos
davant de la crisi econòmi-
ca. En aquest sentit, demos-
traran que s'ha iniciat una
nova etapa econòmica i pro-
clamaran la fi de la incerte-
sa, concepte que dóna títol
al certamen. 
Amposta és l'escenari esco-
llit per a aquesta edició, en
què prestigiosos ponents de
l'àmbit empresarial i acadè-
mic compartiran els seus
coneixements i experiències
amb els emprenedors cata-
lans, com a continuació de
l'ambiciosa línia iniciada en
convocatòries anteriors.
Així, doncs, es disposa d'un
planter d'empresaris, direc-
tius i acadèmics de primer
ordre, veritables exemples
d'èxit personal i professio-
nal. En total, dotze primeres
espases del món dels nego-
cis i la universitat repartits
en dues taules rodones i dos
col·loquis posteriors al dinar.
La jornada La inau-
guració està programada
per a les 9 del matí a la seu

de la Unió Filharmònica
d'Amposta, emplaçament
on també se celebraran les
dues taules rodones. 
Antoni Pont i Jordi Just, pre-
sidents de la Fundació
Gresol i del Comitè
Organitzador de la IX
Jornada, respectivament,

fan èmfasi en la importància
d'ubicar enguany l'esdeveni-
ment a la ciutat d'Amposta,
un lloc geoestratègic d'im-
portància vital, equidistant
entre Catalunya i València, i
proper al Corredor del
Mediterrani, una infraestruc-
tura que està creada per

potenciar la projecció del
Principat cap a Europa.  
Així mateix, ressalten la forta
vinculació de la ciutat amb el
riu Ebre, un recurs natural
de gran importància per a la
vertebració del territori i el
desenvolupament econòmic
de la zona. 

La novena edició de
la Jornada Gresol que
organitza la Fundació
Gresol se celebrarà a
Amposta el proper 1
d'octubre. Una selec-
ció dels empresaris,
directius i acadèmics
més prestigiosos del
país anunciaran la fi
de la incertesa econò-
mica que s'ha fet pale-
sa en els darrers
mesos. Els ponents,
estructurats en dues
taules rodones i dos
col·loquis posteriors,
mostraran als més de
500 assistents, quines
són les seves estratè-
gies i aptituds per tal
d'assolir l'èxit i
l'excel·lència.

REDACCIÓ

S’espera l’assistència de més de 500 empresaris.
Cedida

El Departament
d'Agricultura ha demanat
permís a la Unió Europea
per assecar tots els arros-
sars del marge esquerre
del delta de l'Ebre just
després de la sega de
l'arròs, és a dir, d'aquí a
un mes. Una autorització

que és necessària perquè
els arrossaires cobren els
ajuts agroambientals de
l'arròs, que els compro-
meten a tenir els camps
inundats durant l'hivern.
Amb aquesta mesura es
pretén minimitzar l'impac-
te de la plaga del cargol

poma, que actualment
s'estén per tot l'hemidelta
esquerre. “Segons els tèc-
nics si eixuguem els arros-
sars durant cinc o sis
mesos podrem combatre
la plaga”, ha explicat el
director dels serveis terri-
torials d'Agricultura a les

Terres de l'Ebre, Antoni
Espanya. 
Agricultura ja va tramitar
l'any passat aquest per-
mís, però el va limitar a

una àrea de 4.000 hectà-
rees, mentre que enguany
afectarà pràcticament
10.000 hectàrees d'arros-
sar. 

Assecaran tots els arrossars del
marge esquerre del Delta

Es contractaran 10 persones més per retirar els exemplars

Greenpeace ha demanat
aquest dimarts a tots els
partits polítics que inclo-
guin al programa electoral
el compromís 'explícit' d'o-
posar-se a la instal·lació
d'un cementiri nuclear cen-
tralitzat. 
Per a Greenpeace, els
'estira-i-arronses' i 'contra-
diccions' en què es troba
el govern de l'Estat a l'ho-
ra d'escollir entre els muni-
cipis candidats són conse-
qüència 'd'un procés
caracteritzat per gestos
poc democràtics'. Tot això
ha portat l'entitat ecologis-
ta a iniciar una ronda de
contactes amb represen-
tants de les principals for-
ces polítiques.

Oposició al
cementiri
nuclear

Uns operaris contractats
per ADIF treballaven
aquest passat dimarts en
la retirada de la catenària
de la via que Renfe té en
desús a la ciutat de
Tortosa, en el tram del
pont que travessa l'avin-
guda de la Generalitat.
La catenària ja s'havia
tret a la banda de
Ferreries, i ara calia reti-
rar la resta de serveis
ferroviaris. Un cop des-
mantellats, es podrà des-
muntar el pont i anivellar
l'avinguda, així com ini-
ciar la reforma de l'esta-
ció. 

Retirada de la
catenària a

Tortosa

Amposta acollirà la IX Jornada Gresol
Empresaris i acadèmics proclamaran la fi de la incertesa el proper 1 d’octubre
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L'objectiu dels premis és
esperonar el teixit econò-
mic del territori en
moments econòmics com-
plicats com l'actual. En
total, s'han premiat dotze
de les 28 candidatures
que s'han presentat als
Premis. 
A més, s'han fet tres reco-
neixements, tres men-
cions especials, i un reco-
neixement especial. L'acte
ha estat presidit pel con-
seller d'Innovació,
Universitats i Empresa,
Josep Huguet. L'acte de

lliurament dels Premis
Cambra 2010 s'ha cele-
brat a Xerta, a les noves
instal·lacions de l'Hotel
Villa Retiro, amb la partici-
pació de més de 400 per-
sones, del teixit empresa-

rial i institucional de les
Terres de l'Ebre, i ha
comptat amb el suport de
la Delegació del Govern i
la col·laboració de la
Diputació de Tarragona,
de l'Ajuntament de Xerta,

de l'empresa Mistral
Bonsai, dels consells regu-
ladors de la Denominació
d'Origen Protegida “Oli del
Baix Ebre-Montsià” i “Oli
de la Terra Alta”, del con-
sell regulador de la deno-

minació d'origen “Vi de la
Terra Alta”, i del grup de
comunicació “L'Ebre.
Setmanari-Televisió” i
Imagina Ràdio.
El lliurament dels premis
ha estat presidit pel con-
seller d'Innovació,
Universitats i Empresa de
la Generalitat de
Catalunya, Josep Huguet, i
pel president de la
Cambra de Comerç de
Tortosa, José Luis Mora, i
ha comptat amb l'assistèn-
cia i participació, entre
altres, del delegat del
Govern, Lluís Salvadó; del
vicepresident de la
Diputació de Tarragona,
Pere Panisello; de diver-
sos directors de serveis
territorials de la
Generalitat; dels presi-
dents de consells comar-
cals ebrencs, de diversos
alcaldes de les comarques
ebrenques, i d'empresaris
i representants de dife-
rents institucions de les
Terres de l'Ebre, com la
Universitat Rovira i Virgili,
l'Associació d'Empresaris
de les Comarques de
l'Ebre (AECE) o PIMEC-
Montsià.

Acte de lliurament dels Premis
Cambra 2010

Un total de dotze
empreses i institucions
de les Terres de l'Ebre
han recollit aquest
dimecres a la nit els pri-
mers guardons dels
Premis Cambra 2010,
un reconeixement
públic a l'empresariat
ebrenc que la Cambra
de Comerç de Tortosa
ha decidit instaurar. 

El conseller Huguet va presidir-lo aquest dimecres a la nit

Més de 400 empresaris van assistir a les noves instal.lacions de l’Hotel Villa Retiro a Xerta

REDACCIÓ

Obsequi que es va oferir als guardonats, la fulla d’Acant, significat de triomf.
CEDIDA

L’Associació Cultural Lo
Rafal i el Centre
d’Estudis Lo Codolar han
donat a conèixer les edi-
ficacions relacionades
amb l’aprofitament humà
del Sénia que encara
queden al seu tram final.
La ruta es dugué a terme
entre el pont dels
Estretets i Sòl-de-riu, dis-
sabte passat. 
El recorregut formava

part dels Itineraris per
les Terres de Cruïlla, que
organitzen els centres
d’estudis i associacions
culturals de Rossell, Mas
de Barberans, la Sénia,
Ulldecona, Alcanar, Sant-
Rafel i Santa Bàrbara. 
En aquesta ocasió, la
trentena de participants
es desplaçaren fins al
pont dels Estretets, al
qual s’atribueix un origen
romà per la proximitat
amb la Via Augusta, tot i
que sembla més proba-
ble que sigui de l’època
medieval o andalusí. 

El trajecte els portà
enfront del Molí del
Lluco, del qual s’ha recu-
perat l’aparença exterior.
També es f’eu un pas-
seig per Sòl-de-riu, la
desembocadura del
Sénia, l’objectiu era
apreciar l’estat actual,
des de el punt de vista
paisatgístic, del tram
final del riu que uneix
Catalunya i la Comunitat
Valenciana. Finalment,
es realitzà una visita a un
prat, que és una casa de
camp prop del mar amb
horta.

Alcanar va organitzar un itinerari per descobrir 
les edificacions del riu Sénia

Es va visitar el Pont dels Estretets, el Molí del Lluco, un prat i Sòl-de-riu

REDACCIÓ

El Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i el Montsià (CODE)
ha tractat, entre aquest
dimecres i dijous, 500
hectàrees de terreny amb
dos avionetes per evitar la
proliferació de larves de
mosquit litoral
('Ochlerotatus caspius')
després de les fortes plu-
ges dels últims dies al
Delta de l'Ebre. Les preci-
pitacions van deixar inope-
rable la pista d'enlairament
d'avionetes que habitual-
ment s'utilitza a la costa,
obligant a traslladar tot l'e-
quip a la pista suplementà-
ria en servei a les proximi-
tats d'Amposta. Durant els
pròxims dies, els operaris
revisaran els tractaments
realitzats i es repassaran
amb mitjans terrestres els
espais on el tractament no
hagi resultat del tot efec-
tiu.

Nous tractaments
per acabar amb la

plaga de
mosquits

El Patronat de Turisme de
la Diputació de Tarragona
ha iniciat una campanya
publicitària de la marca
turística Terres de l'Ebre al
mercat valencià, per donar
a conèixer i consolidar la
imatge de la destinació al
mercat veí. Segons el
darrer estudi de la caracte-
rització de la demanda
turística d'hotels, càmpings
i establiments de turisme
rural de les Terres de
l'Ebre, un 5,4% dels turis-
tes que visiten cada any les
comarques ebrenques pro-
cedeixen del País Valencià.
La campanya, que es duu a
terme entre el 13 i el 26 de
setembre, consisteix en la
inserció de cunyes radiofò-
niques a emissores, publici-
tat a premsa digital i escri-
ta, i entrevistes a les televi-
sions locals de València,
Castelló i Alacant.

Els atractius de
les Terres de

l’Ebre arriben al
País Valencià
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Ahir per la nit el Saló de
Plens de la Casa de la Vila
de l'Aldea acollia la pre-
sentació del llibre de Mª
Cinta Barberà, "La força
d'un batec". 
Una iniciativa proposada
de manera conjunta entre
la Lliga contra el Càncer i
l'Ajuntament del Municipi.

El llibre planteja la  histò-
ria de superació d'una
dona extraordinària que
va saber mantenir la vita-
litat, l'alegria i la força
malgrat els nombrosos
obstacles que la vida va
interposar en el seu camí
i en el de la seva família.
Una experiència vista a
través del prisma

intel·ligent, reflexiu i com-
movedor del seu fisiotera-
peuta i amic Esteve

Bosch de Jaureguízar. 
Cal recordar també, que
Cinta Barberà durant la
seva malaltia, l'única
ajuda econòmica que va
rebre fou de la Federació
de la lliga contra el càncer
de Tortosa, i és per
aquest motiu que part
dels diners que es recolli-
ran amb la venda del llibre
aniran adreçats a la lluita
contra el càncer.

REDACCIÓ

Videos entre la
crítica i la reflexió

social a Strobe
Durant el 29 i 30 de setem-
bre i 5,6 i 7 d'octubre, el
Museu Comarcal del
Montsià, a Amposta acull el
taller Strobe. 
Aquest taller planteja treba-
llar a partir del visionat
d'una selecció de creacions
audiovisuals, documentals
independendents, treballs
de vídeo creació i arqueolo-
gia mediàtica, que provenen
en la seva major part dels
Arxius OVNI [Observatori de
Video No Identificat]
(http://www.desorg.org)
On en primer lloc es pro-
pasa una lectura comenta-
da d'una sèrie de videos,
per centrar-se en una
reflexió entorn al propi
vídeo com a creador de
visions i imaginaris.

Aquest proper 1 d'octubre i
fins al 26 de novembre,
torna Ebremúsik Ciutat de
Tortosa, una iniciativa ende-
gada, ara fa 9 anys, des de
la regidoria de Joventut del
municipi i que té per objectiu
promocionar grups musicals
amateurs servint-los com a
plataforma de llençament i
posant-los en contacte, molt
sovint per primera vegada,
amb el gran públic. En
aquesta edició 2010 s'ha
detectat un increment de la
participació de formacions
de les Terres de l'Ebre, han
presentat maqueta a con-
curs un total de vuit grups
musicals, de les quals tres
passen finalment a optar a
un dels tres premis de la final
en competència amb altres
cinc formacions provinents
de Tarragona, Vila-Seca i el
Vendrell. "No és un percen-
tatge considerable encara”
ha expressat Emili Lehmann,
regidor de l'àrea de Joventut
de l'Ajuntament de Tortosa
“però és interessant que es
produeixi aquest increment,
el qual, però, encara no arri-
ba al 50 % de la participació
total”. Aquests tres grups
ebrencs que participaran a la
final són Metabolé
(Roquetes), Squirrel Teacher
(La Sènia), i Los Maleantes
(Tortosa). La quantitat econò-
mica amb la que es doten el
tercer, segon i primer premi

del certamen és, respectiva-
ment, de 600, 900 i 2.000
euros. Com és habitual, els
concerts dels vuit grups par-
ticipants tindran lloc els
divendres des de l'1 d'octu-
bre fins al 26 de novembre
(a excepció del divendres
29/10) a la Sala Cool de
Tortosa a les 00.30 hores de
la nit. Aquests concerts són
gratuïts i compten amb la
col·laboració dels ajunta-
ments dels municipis de
Roquetes, Santa Bàrbara,
Tivissa, L'Aldea i Sant Carles
de la Ràpita, tots ells sig-
nants juntament amb el de
Tortosa del conveni de
col.laboració del Premi Púa

que es va signar el passat
15 de juny, i que permetrà al
grup ebrenc que quedi en
millor posició actuar a
cadascun dels municipis
esmentats. 
Així mateix, l'Ebre Musik
2010 compta amb el suport
del Track, concurs de músi-
ca de El Vendrell, que acollirà
l'actuació del grup que
quedi, finalment, en primera
posició.

Edició a edició, Ebremúsik
guanya participació

territorial
REDACCIÓ

Així, CiU, ERC i PP han mos-
trat el seu total recolzament
a la iniciativa, gran part dels
diputats del PSC, també, i el
grup d'ICV s'ha mantingut en
contra. La norma que s'ha
aprovat, arriba dos mesos
després que la mateixa
Cambra prohibís els bous a
la plaça a tota Catalunya. I
que en aquell moment, CiU i
ERC botessin a favor de la
prohibició ha portat a que
més d'un sector veies
aquest viratge com electora-
lista. Fet que el diputat de
CiU, Francesc Sancho, ha
aclarit de la següent manera
“si em pregunten si faig polí-
tica els diré que sí. Però
també, vull aclarir que en la
votació del passat juliol jo
vaig prémer el botó de no
vull votar perquè l'assumpte
que es tractava no anava
amb l'assumpte que jo
defensava, les nostres fes-
tes amb bous”. Sancho reite-
ra que la seva postura
davant els bous sempre ha

estat molt clara i que per a
ell el que va passar aquest
dimecres passat és motiu de
celebració i d'estar satisfets
perquè “des del Parlament
s'ha tingut en compte l'opi-
nió territorial, ja que els bous
formen part de la nostra
identitat”. La norma aprova-
da estableix els requisits que
han de complir les diferents
modalitats de festes amb
bous per tal de garantir “la
seguretat tant de partici-
pants com dels propis ani-
mals”. Entre les recomana-
cions del Manual de Bones
Pràctiques que amb l'aprova-
ció de la norma ha pres
forma de llei hi ha la limitació
de la durada dels especta-
cles amb bous, les inspec-
cions al final dels especta-
cles del bou per part d'un
veterinari, la determinació de
la franja horària durant la
qual es poden celebrar

(exclou les hores de major
insolació) i altres mesures
per evitar l'esgotament de
l'animal, com la seva retirada
de l'espectacle quan es pre-
senten els primers símpto-
mes de cansament. A més,
la nova llei preveu sancions
de fins 150.000 euros pel
incompliment dels seus pre-
ceptes. Per la seva banda, el
delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, ha volgut destacar
la garantia jurídica que ofe-
reix la llei als organitzadors i
a les penyes d'aficionats en
regular per primer cop la
festa legalment, afirmant
que Catalunya s'avança així a
la resta de l'Estat amb una
llei “pionera” que posa el
benestar de l'animal en pri-
mer terme. Qui també s'ha
manifestat al respecte, ha
estat la diputada ebrenca,
Núria Ventura, destacant la

importància que aquesta Llei
s'aprovés abans d'acabar la
legislatura, i ha defensat la
posició responsable del PSC
en aquest tema. Tot i que les
Terres de l'Ebre tenen acredi-
tada la seva tradició en la
celebració de correbous,
Ventura ha deixat clar que la
seva pràctica no té res a
veure amb la de fa quinze
anys. 
La dirigent socialista ha
assegurat que aquesta Llei
“era el pas que havíem de
donar de forma obligada
després de veure el desen-
volupament del Manual de
Bones Pràctiques que té una
aplicació voluntària”.
En definitiva, i esperant que
creï un precedent, aquesta
normativa representa un dels
pocs moments en que el
Parlament de Catalunya té
en compte la voluntat de les
Terres de l'Ebre.

Els municipis ebrencs ja no han de patir per
les festes amb bous

Aquest dimecres pas-
sat, 22 de setembre, el
Parlament de catalun-
ya, durant la celebra-
ció de l’últim ple d’a-
questa legislatura,
aprovava per 114 vots
a favor, 14 en contra i
5 abstencions la regu-
larització dels corre-
bous a Catalunya, fet
que podria traduir-se
amb un blindatge de
les festes amb bous al
territori ebrenc.

DIANA  MAR

«No és un percentatge
considerable però és

interessant que s’hagi
incrementat la

participació ebrenca»

El Parlament aprova la regularització dels correbous abans de les properes eleccions del 28-N

Festes amb bous a les Terres de l’Ebre.
cedida

Mª Cinta Barberà: Una història
dura, complexa i real

Aquest llibre explica l’experiència de Mª Cinta Barberà a
través del seu fisioterapeuta, Esteve Bosch

L’MTC a Ascó
entre el «Sí» i el

«No» 
Les plataformes A.S.C.Ó.,
Volem Viure a Flix, el Grup
Veïnal de la Ribera d'Ebre,
Volem Viure a Móra la Nova i
Volem Viure a Riba-roja
demanaran el vot en blanc a
les eleccions si el candidat
per acollir l'MTC (magatzem
de residus nuclears centralit-
zat) escollit no és Ascó
L'entorn  d'Ascó  que està a
favor de l'MTC reivindica el
seu treball  per  convertir
“l'estigma  nuclear”  en  una
oportunitat real per al desen-
volupament del territori. Per
la seva banda, la CANC
(Coordinadora Anticementiri
Nuclear) ja ha manifestat que
no deixaran les reivindica-
cions per donar a conèixer al
Govern que no hi ha consens
territorial pel que fa a l'MTC.

Part dels diners que es recolliran amb la
venda de «La força d’un batec» aniran

adreçats a la lluita contra el càncer.
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I és que com a casa...l’Am-
posta no s’hi ha de trobar
com a cap lloc més i diumen-
ge ha de buscar el primer
triomf davant de l’afició. 

Angel Garcia, tècnic de
l’Amposta, ho admetia dient
que «és cert, ens manca
guanyar a casa pel que signi-
ficaria per la confiança de

creure que podem fer-ho i
també per l’afició que ens
anima quan hi juguem».
L’Amposta recupera a Subi
però perd a José Lucha, san-
cionat amb dos partits. Els
mateixos que el tècnic que
estava molest per l’expulsió i
per la posterior sanció: «és
totalment injust. L’àrbitre va
tenir un criteri desigual i va

estar molt a sobre nostre,
carregant-nos de targetes.
Amb el 0-0, en un moment
puntual, vaig dir-li que haví-
em fet 400 quilòmetres i que
no estava mesurant els dos
equips per igual. Em va dir
que estava amonestat. I ja al
final, van fer-li un penal clarís-

sim a Becerra que no fou xiu-
lat. Vaig girar-me al públic
dient que era increible. Però
no em vaig dirigir a ningú.
L’assistent va prèmer el botó
i em va expulsar. No va ser
correcte. I ara, a sobre. em
cauen dos partits. No hi estic
d’acord».

El tècnic valorava el bon
partit al Masnou: «excepte
els primers 15 minuts en els
que ens va costar adaptar-
nos al partit, al camp i a un
rival molt directe, després
l’equip va fer un gran treball i
sacrifici».

Gerard va marcar el gol
d’un Amposta que es va sa-
ber refer a l’expulsió i va re-
accionar perfectament a par-
tir d’aquell instant. 

El problema per al conjunt
ampostí són les baixes. Gus-
tavo, Moha, Ramon Folch i
Dominguez ho continuaran
sent diumenge vinent contra
la Muntanyesa.

Com a casa...

L’Amposta va guanyar
al camp del Masnou (0-
1), amb un gol de Ge-
rard. Es la segona
victòria de la lliga, to-
tes dues fora de casa.
Per tant, la situació de
l’Amposta és estable,
passades les quatre
primeres jornades.
Però s’ha de refermar
a casa, amb els pri-
mers punts. 

TERCERA DIVISIO

L’Amposta va guanyar al camp del Masnou (0-1) i ara ha de buscar els primers punts com a local

M.V.

La Rapitenca va guanyar
diumenge passar el Guíxols,
2-0 (Villa i Gilabert). Va seu
una victòria a còpia de treball
i que es va encarrilar en un
moment clau, en temps afe-
git al primer temps amb un
gran gol de Villa. 

A la represa, la Rapitenca
va certificar el triomf amb el
2-0, obra del pichichi Gila-
bert. Al final, el resultat fou

curt. No obstant, tres punts i
la Rapitenca que es fa forta a
casa. Demà dissabte, partit
trampa en la quarta jornada.
L’equip rapitenc visita el
cuer, San Cristobal, equip re-
novat en base a les possibili-
tats econòmiques i que ne-
cessitarà temps per crèixer.

És trampa perquè els ega-
rencs encara no han puntuat
i tenen necessitat de fer-ho. I
no sempre és fàcil jugar al

camp del cuer. Torna Pere,
però les baixes són Iban Pa-
rra (sancionat), el porter Ro-
berto (lesionat) i Puig. 

Raül Teixidó, per la seua
part, és dubte per aquest
partit. 

«Caldra lluitar molt i jugar
amb molta actitud, sense
cap confiança i és que ells
també sortiran amb moltes
ganes perquè encara no han
puntuat», deia Palanca.

Objectiu: fer un salt qualitatiu
La Rapitenca visita demà dissabte el cuer, el S. Cristobal (17 h)

REDACCIÓ

1A. CATALANA

El Tortosa sorprèn i enganxa.
Creix. Es fa gran més ràpida-
ment del que es podia espe-
rar. Una maduresa que podia
trigar a arribar però que, a
còpia de bons resultats, no
es veu tan llunyana. El
Tortosa va guanyar a Vilassar
(0-1), un camp on feia anys
que no puntuava. Tot està
canviant. L’estadística i fins i
tot la història. I també la fortu-
na. En els darrers anys
només se sentien declara-
cions que, fora de casa, sem-

pre passava alguna cosa.
Quan no eren cols eren naps.
El resultat, el mateix. 
Ara, el rival falla un penal amb
el 0-0 i, a la jugada següent,
David Subirats tornar a crear
una canonada que significa el
0-1. Molt de treball, unió i apli-
cació. I tres punts més. 
El malefici roig-i-blanc s’ha
esvait? Cal esperar i seguir
amb idèntics plantejaments:
«queda molt per fer. Hem de
seguir pel mateix camí, crei-
xent i conscients que ens
queda molt per fer, amb

humilitat i treball», deia Carlos
Blanch, el tècnic.
La satisfacció és conseqüent
en l’entorn del club. I diumen-
ge un altre partit on segura-
ment hi haurà bon ambient a
la tribuna de l’estadi per fer
costat als joves roig-i-blancs
que garanteixen lluita i acti-
tud. 
«Que ningú pensi que contra
el Peralada tornarem a fer
quatre gols com amb la
Iberiana. Serà un partit molt
complicat davant d’un rival
que ha guanyat els tres par-

tits jugats fins ara. Hem de
continuar progressant. Es un
partit més en aquest sentit»,
comentava Carlos. Maikel,
Aleix Masdeu i Marc Baiges
són les baixes per lesió. Iku,
podria tornar.

Un altre pas endavant del Tortosa
Va guanyar el Vilassar (0-1) i diumenge (17 hores) rebrà el Peralada

REDACCIÓ

1A. CATALANA

Una acció del partit de l’Amposta a casa, contra l’Espanyol B.

CANAL TE

David Subirats protagonista un altre cop: va marcar el gol a Vilassar.

CANAL TE

L’Ascó va empatar a
Terrassa (1-1) i diumenge
espera la visita del Premià
(12 hores)

FC Ascó

L’Amposta rebrà la
Muntanyesa, diumenge a
les 12 hores. Es la
cinquena jornada.

12 hores

El tècnic Angel Garcia,
molest per l’expulsió de
diumenge i per la sanció
de dos partits.

Molest

L’Ascó va sumar un punt en la
seua visita a Terrassa (1-1).
Un partit peculiar si tenim en
compte que l’equip de la loca-
litat riberenca, la lliga passa-
da, estava a la Primera regio-
nal i el del Vallès, a Segona B.

Però tot ha canviat i l’Ascó
ha passat a ser un dels com-
petitius a la Tercera. 

Els asconencs, per mitjà

de Dani Redondo, van
avançar-se en el marcador i
van poder decidir. No obs-
tant, també cal recordar que
el Terrassa, amb el 0-0, va fa-
llar un penal. En els darrers
minuts, els egarencs van em-
patar. Un empat que «abans
del partit era bo i després
sap a poc». deia el tècnic,
Mauro Ravnic. L’Ascó rebrà
diumenge (12 h) el Premià. 

El Terrassa empata a darrera hora (1-1)

A. FERNANDEZ

TERCERA DIVISIÓ

Mitja botella buida o 
plena per a l’Ascó

Vaig estar dissabte al
derbi entre la UE Jesús i Ma-
ria i el CD la Cava. De fet,
vaig viure’l ja des de l’hora
de dinar, en una trobada de
cortesia amb els tècnics. I
vaig gaudir-ne. No només
de la paella excepcional del
restaurant  NICANOR i d’un
servei que ja coneixia dels
anys que quedava allí amb
un bon amic meu de la Ca-
va que, de ben segur, ens
mirava des del cel. Vaig
gaudir-ne de tot plegat, de
tota la jornada. D’entrada,
dos entrenadors que s’en-
frontaven hores més tard i
que compartien taula i co-
mentaris, amb total disten-
sió i un ambient fraternal.
Per mi, aquest és l’autèntic
valor de l’esport. 

Crec que tots els que
vam estar en el dinar ens ho
vam passar bé, molt bé,
parlant del que més ens
agrada. 

Paral.lelament, els direc-
tius de cada club, amb el
president de la Federació, i
els representants de la De-
legació ebrenca, també van
fer un dinar de cortesia pel
derbi. Imagino que l’ambient
fou extraordinari. Com tam-
bé ho va ser durant un par-
tit que fou una festa del fut-
bol, pel respecte i
l’esportivitat que va existir
tant dins com fora del
camp.

I he d’aclarir que a mi no
m’agrada perdre ni al guin-
yot!. Però tinc clar que tota
aquesta història, el futbol,
l’esport en general, només
ha de servir per unir. I amb
el derbi, cadascú defensant
el seu, en vam tenir un bon
exemple. Vull més derbis
com aquest!

Un nexe 
d’unió

L’opinió de Michel

«Hem de seguir el mateix
camí, la mateixa línia,

amb humilitat i molt de
treball. Queda molt per

fer», Carlos Blanch.

Humilitat
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Ulldecona i Aldeana han iniciat enguany dos projectes reno-
vats. En el cas de l’Aldeana ho és en tots els ambits, a nivell
esportiu i directiu. Dos clubs que han començat una nova eta-
pa i que necessitarà temps i paciència. Tots dos van perdre en
la jornada passada, fora de casa, per 4-1, a Valls i a Calafell.
Els vallencs, si bé han perdut pólvora davant, han de ser dels
capdavanters, i el Calafell, que torna a la Primera regional des-
prés de diverses campanyes, ho ha fet amb il.lusions renova-
des i amb juvenils que, com dissabte, marquen diferències. La
Sénia, per la seua part, va merèixer més davant del Nàstic en
un partit en què l’empat era el més just (1-2). El duel es va ju-
gar a Sant Rafel. A la Sénia estan instal.lant gespa artificial. 

Derrotes de l’Ulldecona, l’Aldeana i
la Sénia, que ha de jugar a Sant Rafel

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Alcanar va sumar els primers punts de la temporada, davant
el Camp Clar (3-2). Victòria molt treballada que es va encarrilar al
primer temps amb els gols d’Oscar, el primer de bella factura en
aprofitar una assistència d’Ivan i el segon, molt important perquè
el Camp Clar havia empatat i pressionava, en robar una pilota a
la defensa rival. A la represa, el Catllar va sortir pressionant, amb
tres puntes i el cert és que va crear opcions. Rodri va estar sen-
sacional evitant-les. Els tarragonins no van poder empatar i l’Alca-
nar, sacrificat en defensa, fou efectiu i amb un gol de Santi va de-
cidir. El segon gol visitant va arribar en temps afegit. Victòria, per
tant, meritòria. Diumenge, visita al filial del Nàstic on es juga en
familia en un camp immens,

Victòria meritòria de l’Alcanar
davant d’un gran rival: el Camp Clar

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla va disputar el primer partit, a la Canonja (1-1). Miquel
Cotaina, tècnic de l’equip ampollero, manifestava que «destacaria
l’actitud i les ganes de guanyar de l’equip. Em va agradar per això.
En un moment complicat, després del gran gol de la Canonja,
amb un xut des de fora de l’àrea, es va refer i amb molta implica-
ció va reaccionar». Paco Casas va fer l’empat: «vam buscar la
victòria fins el final en uns darrers minuts en què la confrontació
va estar oberta», deia Cotaina. L’Ampolla rebrà diumenge el Gan-
desa. El partit ajornat contra el Cambrils Unió es disputarà el dia
12 d’octubre, però a Cambrils. Contra el Torredembarra, a casa,
es jugarà en dissabte. Dani Roca, que s’espera que en unes set-
manes pugui tornar als entrenaments, és baixa. 

L’Ampolla, amb bona actitud,
reacciona al gol de la Canonja (1-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Era un partit especial. El Je-
sús i Maria tornava a la Prime-
ra regional 34 anys després. I
en el debut a casa s’enfronta-
va al CD la Cava. El derbi, que
mai s’havia vist a la categoria,
va comptar amb més de 600
espectadors a les graderies.

Un gran  ambient que ja va
presidir el dinar de cortesia
que van efectuar les dues jun-
tes directives, amb  el presi-
dent de la Federació Catala-
na, Jordi Casals, i els
representants de la delegació
ebrenca. Així mateix, els tèc-
nics de tots equips, demos-

trant les bones relacions exis-
tents, van fer una trobada
amb un altre dinar a la Cafete-
ria Restaurant Nicanor. 

La bona sintonia només po-
dia generar un bon partit, dis-
tret, intens i força esportiu.
Geira, aprofitant una assistèn-
cia de Jesús, batia amb quali-

tat a To al minut 3. La Cava va
costar-li reaccionar però va
entrar en el partit amb un gol
d’oportunisme de Nico, en
aprofitar un rebuig d’Enric. No
obstant, fins el descans, va
ser el Jesús i Maria, més ben
posat, qui va tenir tres op-
cions clares per marxar al
vestidor amb avantatge. Pier,
amb un tret intencionat, Geira
i Ferreres van gaudir de les
possibilitats. A la represa, no
obstant, fou la Cava qui, d’en-
trada, va apoderar-se del cen-
tre del camp, amb Eric i Dario

impecable. En dos minuts, va
capgirar el marcador. Primer
amb una centrada sensacio-
nal de Ruben que va rematar
Nico i després amb una as-
sistència de Brusca, persis-
tent i àgil en el control, que
Chacon va culminar al segon
pal. Amb l’1-3, la Cava va tro-
bar-se comode, però el Jesús
i Maria va tornar a crear op-
cions per inquietar-lo. Peno no
va encertar. I també va topar
amb To. Aquí va estar la di-
ferència del duel: l’efectivitat,
l’ofici i la confiança. La Cava

surt reforçada del derbi, pel
mèrit que té guanyar al camp
d’un Jesús i Maria que a me-
sura que s’adapte a la catego-
ria serà un equip complicadís-
sim de batre, sobre tot al seu
camp.  Pel demés, el derbi
fou una festa, una referència i
una mostra de germanor. La
imatge final dels dos equips
saludant-se al centre del
camp i acomiadant-se de
dues aficions que van conviu-
re a l’alçada d’un partit dispu-
tat amb intensitat i també
amb cordialitat. 

El partit Jesús i Maria-la Cava 
és una festa del futbol ebrenc

Els de Cantó, més efectius, van imposar-se per 1-3

REDACCIÓ

EL DERBI

Aleix ja porta quatre ‘dianes’.
ME

El Catalònia va vèncer diumen-
ge passat el Torredembarra
(4-2), un dels rivals, a priori,
més competitius del grup i
que ha de lluitar per la part al-
ta de la taula. Aleix, en dues
ocasions, va avançar l’equip
jesusenc al primer temps. El

segon gol fou clau, en els da-
rrers minuts i quan el Torre-
dembarra empenyia. A la re-
presa, els torrencs van seguir
pressionant però Marcos, en-
certat, va evitar les seues
ocasions. I el Catalònia, més
efectiu, al contraatac, va deci-
dir amb dos gols, d’Eugeni i
de Nacho. 

Ximo Talarn comentava que
«el Torredembarra, amb el 2-
1, va perdonar amb 3 o 4 oca-
sions molt clares. Nosaltres,
en canvi, al contraatac, vam
sentenciar. La major efectivi-
tat nostra va decidir». El Cata,
amb diverses baixes per
qüestions personals, visita
demà el Camp Clar.

L’artilleria del Catalònia i l’encert de
Marcos doblega el Torredembarra

Demà, els de Ximo Talarn, amb baixes, visiten el Camp Clar 

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Gols
Aleix (Catalònia) 4 
Nico (la Cava)    3 
Rosado (Torred) 3
Alex (Calafell) 3
Oscar (Alcanar)   2
J. Ramon (C. Clar) 2
Ferraz (Nàstic) 2
Sergio (Salou) 2
Ivan Abad (Ulldec)  2
Gerard (Valls)         2

Font: Futbolme

Nico i Aleix ja
manen

REDACCIÓ

GOLEJADORS PRIMERA REGIONAL

Nico no perdona.

El Remolins-Bítem va afrontar
la segona jornada en un par-
tit de festa major a Bítem
amb debut en la categoria.  I,
com en la primera, va cedir
un empat a dos gols quan
guanyava  2-0. 
Tal com va anar el partit, el
resultat pot considerar-se

just. El problema fou que es
va tornar a deixar escapar un
avantatge considerable. Na-
cho Pérez considerava que
«no puc estar satisfet del par-
tit. Ens va mancar saber in-
terpretar-lo. I vam acabar
acusant-ho». Sergio Ruiz, poc
abans del descans, marcava
l’1-0. Molt de premi pel pri-

mer temps. A la represa, du-
rant 20 minuts, els de Bítem
van millorar però arran del 2-
0, de Javi Asín, no van saber
conservar l’avantatge. El Ma-
rianao, amb ofici, va aprofitar
concesions locals per remun-
tar. La nota negativa fou la le-
sió de Jota. Serà baixa, junta-
ment amb Norbert.

El Remolins-Bítem no aprofita
l’avantatge i cedeix un empat

Fou el debut, a casa, a la categoia, davant el Marianao (2-2)

REDACCIÓ

PREFERENT

El Roquetenc va empatar sen-
se gols contra el Reddis (0-0)
en partit disputat a Tortosa
per la resembra de la gespa
del seu camp. 

Als de Camarero els va
costar entrar en el partit i el
Reddis, ben posat, va estar
més acomodat durant el pri-

mer temps. L’expulsió de
Lluís complicava el duel per
als locals, a la mitja hora de
joc. No obstant, l’equip
ebrenc va refer-se amb bona
actitud i a la segona meitat va
adaptar-se millor al partit, ce-
dint terreny, va jugar ben re-
plegat i va gaudir de més arri-
bada. En els darrers minuts,

els visitants van protestar un
possible penal. L’àrbitre no va
xiular-lo. L’empat a zero no es
va moure. El Roquetenc, amb
quatre punts, visitarà diumen-
ge el Cervera, en la tercera
jornada. Lluís, sancionat,
serà baixa així com Llorenç,
lesionat. Tornaran De la To-
rre, Franklin i Pau.

El Roquetenc visitarà diumenge el
camp del Cervera (17 h)

En la jornada passada, a Tortosa, va empatar amb el Reddis (0-0)

REDACCIÓ

PREFERENT 
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A la primera meitat, el Deltebre va dominar més, creant moltes
ocasions i fent un bon futbol, però sense encertar de cara a por-
teria mentre que el Batea va fer algun contraatac sense massa pe-
rill. Al minut 25, un xut del local Sergi, des de uns 25 metres, va
tocar el pal i va entrar significant l’1-0. A la represa, degut a la le-
sió de Romero, el Deltebre es va resentir bastant i ja no combina
amb tanta velocitat, la qual cosa va aprofitar el Batea per a agafar
el domini. En una distracció del Deltebre a pilota parada, protes-
tant per una jugada, el Batea va traure molt ràpid i Cristian va pro-
vocar penal. Ernest va aturar-lo. Als últims 10 minuts, el Deltebre
recupera el domini, tenint dues ocasions clares per sentenciar. Al
minut 87, i d'una falta des del migcamp, el Batea va empatar de-
gut a una errada del porter local.

En els darrers minuts, se li escapen 
dos punts al Deltebre, contra el Batea

SEGONA REGIONAL

L’Horta va empatar diumenge contra el Corbera, en el derbi (1-
1). Els visitants, molt lluitadors, van avançar-se en el marcador
al minut 9 amb un gol de Ruben. El partit, dins de la igualtat, va
tendir a decantar-se a favor de l’equip local, que va dominar
més arran de l’empat del benifalletenc Isaac. 
Fins el descans i a la segona meitat, els hortencs van intentar-
ho amb més insistència, creant les oportunitats per poder cap-
girar el marcador. No obstant, amb el Corbera al final amb deu,
la pressió local no va generar el gol buscat.
L’equip de Chema no té sort en aquest inici de lliga. A més de
la baixa de Missut, ja de la pretemporada, ara s’han afegit
Aubanell, Jordi Prat (es va trencar la clavicula en el primer par-
tit de lliga) i Joel.

La davantera de l’Horta, condicionada
per les baixes en l’inici de temporada

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic, amb baixes, va guanyar el Masdenverge en un partit
incert fins el final (3-1). I això que els morencs van encarrilar-lo
al primer tems amb el 2-0, gols d’Ivan, de penal, i de Jacob. No
obstant, tot canviaria a la represa quan el Masdenverge va
reduir distàncies arran d’un penal que va significar la segona
groga al local Valero. Joan va estbalir el 2-1 que va donar vida
a un combatiu Masdenverge que no va renunciar a les seus
possibilitats. El partit va obrir-se. L’Olímpic, amb metres per
davant, va poder decidir amb dues opcions de Jacob, amb
trets que van anar al travesser. El Masdenverge, per la seua
part, va poder empatar amb una falta que va evitar Marc. Ja en
temps afegit, l’angoixa va acabar amb el tercer gol local, obra
de Jacob Papaseit, amb una vaselina. 

Jacob, amb dos gols, desfà la reacció del
Masdenverge quan buscava l’empat

SEGONA REGIONAL

El Móra la Nova va sumar la primera victòria en el reton a la
categoria. Va guanyar el Santa Bàrbara (2-0). 

Cal dir que al primer temps, el Santa va tenir les seues op-
cions per marcar. El partit, amb els minuts, es va anar obrint.
Els jugadors de Roca van gaudir de noves possibilitats com
un tret al travesser, mentre el Móra la Nova, progressiu, va
començar a arribar. A la represa, del 0-1 es va passar a l’1-
0 amb un gol de Magí, de vaselina. El partit fou intens i amb
molt de ritme. Estava obert. No obstant un gol olímpic de Ma-
gí va decidir perquè, tot i que quedava temps, el Móra la No-
va va traure l’ofic i Roca i Miró van estar molt segurs donant
la consistència que l’equip necessitava per conservar l’avan-
tatge. Bon inici del Móra la Nova d’Alex Curto. 

El Santa Bàrbara perdona al primer temps i
cedeix al segon davant de l’encert de Magí

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Vilalba, tot i les dificultats
per la limitació d’efectius,
s’ha situat com un dels
líders amb la victòria de diu-
menge contra el Perelló (2-
0). Yalti, pichichi local, va fer
l’1-0 al minut 15. El Perelló,
a partir d’aquell instant, va
pressionar i va gaudir d’op-
cions com un tret de Raül
Tudela al travesser. No obs-

tant, amb els minuts, va acu-
sar precipitació per poder
empatar i el Vilalba, molt ben
replegat i buscant el contra-
atac, va sentenciar amb el
gol de Salva ja en temps afe-
git. El Vilalba, crescut i emer-
gent, visita diumenge el Flix.
Per la seua part, l’Amposta
va vèncer el Roquetenc (2-0)
en un partit gens comode. El
filial roquetenc va estar més

ben posat al primer temps
quan va tenir el domini i les
opcions clares per marcar.
Però a la represa, l’Amposta
va millorar i va crèixer i amb
els canvis va entrar en el
partit davant d’un rival que
va acusar la intensitat. Fruit
de la pressió local, Meca va
obrir la llauna (76’) i Oscar
Magrinyà va sentenciar amb
el 2-0. 

Vilalba i Amposta, líders
Els de Gaspar van vèncer El Perelló i l’Amposta, el Roquetenc (2-0)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Juanjo Balfegó, tècnic de
l’Ametlla, declarava que «a
la primera part vam fer molt
bé la transició defensa-atac,
però no vam estar fins a l'úl-
tima passada i solament
vam tenir una ocasió clara.
Ells en canvi, en van tenir
alguna a pilota aturada, grà-
cies al vent que bufava. A la
segon tot va canviar. Vam
deixar d'elaborar tant les

jugades i vam ser més
directes. Així va ser com
vam tenir fins a 5 o 6 oca-
sions molt clares. Ells van
protestar la jugada del gol.
Li fan traveta a Samuel
Figueres quan anava cara a
porta, l'àrbitre pita falta
directa (sense discusió) i
com que feia vent Tono li
aguantava la pilota amb el
peu a Morillo. La trau mori-
llo i gol. Els jugadors de

l'Alcanar li diuen a l'àrbitre
que era indirecta i diu que
si, que era indirecta, però
que Tono li havia tocat a
Morillo. Penso que ni era
indirecta, no la toca Tono ni
l'arbitre la marca indirecta.
Després el porter nostre va
fer un penal, per mi rigorós,
i el va aturar. A partit de lla-
vors vam tenir fins a 3 o 4
ocasions molt clares, una
d'elles sota pals i no vam

marcar. Al final vam patir en
un partit en el que no ho
haguéssim hagut de fer
mai». Des d’Alcanar deien
que «el més just hagués
estat l’empat, pel mérits i
les ocasions dels dos». I
afegien que «l’àrbitre, a la
falta del gol, va indicar que
era indirecta i ells la van
treure directa. Després va
reconèixer la seua errada».

L’Ametlla suma el primer triomf en el
partit més matiner de la història

Es va jugar a les deu del matí. Un gol de Morillo va decidir (1-0)
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Benifallet es va imposar
clarament al Camarles, a la
segona meitat. Ismail (2),
Gaspar i Abdul van marcar
mentre que Vallés, de
penal, va fer el gol visitant.
Després d’un primer temps
anivellat, els jugadors de
Margalef van imposar-se a
la represa, quan van tenir

més encert i van aprofitar
indecisions visitants. No
obstant, la notícia es pro-
duia al dia següent quan el
Camarles decidia impugnar
el partit per alineació inde-
guda de Pau, que estava
sancionat.
«L’expulsió, el diumenge
anterior, fou amb dues gro-
gues i ens pensàvem que

no arrosegava sanció. Va
ser una confusió», deien
des de Benifallet des d’on
afegien que «entenem que
el Camarles està en el seu
dret de fer-ho però pensem
que, per les bones rela-
cions amb els clubs, si ho
sabien abans del partit
com sembla que sí, ho
haguessin pogut dir.

Nosaltres, la lliga passada,
a l’Ametlla, ens vam trobar
amb una situació similar i
vam avisar-los de que si
aquell jugador era alineat,
impugnariem el partit. I no
el van posar». 

El Camarles impugna el partit de
Benifallet per alineació indeguda

Els de Margalef van guanyar per 4-1

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Pau fou expulsat en la
primera jornada amb
dues grogues. «Però ens
pensàvem que no era
sanció. De totes formes,
si el Camarles ho sabia,
hagués pogut avisar»,
deien des de Benifallet.

Nova normativa

El porter local evita un
penal llançat pel canareu
Jordi. La falta del gol
local fou protestada si
era directa o no.

Ocasió

El Vilalba, un dels líders
de la Segona regional, da-
vant de la manca d’efec-
tius, està buscant fer incor-
poracions. Per quëstions
laborals i personals, el tèc-
nic Gaspar Estupinyà ne-
cessita ampliar la plantilla.
Ja s’han fet gestions durant
aquesta setmana. El Vilal-
ba, amb un vell conegut a
la banqueta, va per bon ca-
mí en l’inici de lliga.

El Vilalba busca fer
incorporacions

Ja aquesta setmana

Tal com vam anunciar la setmana passada, el divendres
es va produir una reunió a Gandesa, entre la directiva local
i la d’El Pinell per trobar una entesa pel cas Amadeu, per-
què el Gandesa li donés la baixa. Aquesta no va existir i, de
moment, caldrà esperar que passa en els propers dies.
Però el jugador encara no pot rebre-la. 

D’altra banda, el Pinell va tenir moltes dificultats davant
d’un Flix combatiu i ben col.locat que va saber contrarres-
tar el joc dels locals. Els pinellans van intentar-ho però no
van poder amb l’ordre d’un Flix que, amb els minuts es va
fer més fort en defensa. El conjunt de Lizaso va insistir i en
els darrers minuts, arran d’un penal comès a Sergi Rodri-
guez i que va protestar la defensa visitant, va marcar el
gol. Ramon va transformar-lo. Primera victòria pinellana.

Amadeu segueix sense rebre la baixa per
poder jugar amb el Pinell

Segona regional

Una acció d’arxiu d’un partit d’El Perelló.
CANAL TE
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Roquetenc-Olímpic (16.30 h)
diumenge

Horta-Benifallet (17.30 h)
Camarles-Móra la Nova (16.30 h)

S. Bàrbara-L’Ametlla (16.30 h)
Alcanar-Deltebre (17 h)
Batea-Pinell (16.30 h)

Flix-Vilalba (18 h)
Perelló-Amposta (16.30 h)

Corbera-Masdenverge (17 h)

RESULTATS
2a jornada Segona regional

L’Ametlla-Alcanar 1-0

Móra la Nova-S. Bàrbara 2-0

Benifallet-Camarles 4-1

Deltebre-Batea 1-1

Amposta-Roquetenc 2-0

Horta-Corbera 1-1

Pinell-Flix 1-0

Vilalba-Perelló 2-0

Olímpic-Masdenverge 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilalba 2 4 1 6

2. Amposta 2 4 1 6

3. Olímpic 2 7 5 4

4. Móra Nova 2 3 1 4

5. Pinell 2 3 2 4

6. Batea 2 3 2 4

7. Benifallet 2 4 3 3

8. S. Bàrbara 2 2 2 3

9. Ametlla 2 2 2 3

10. Camarles 2 3 4 3

11. Corbera 2 5 5 2

12. Deltebre 2 3 3 2

13. Flix 2 2 3 1

14. Alcanar 2 1 2 1

15. Perelló 2 2 4 1

16. Horta 2 1 3 1

17. Masdenverge 2 2 5 0

18. Roquetenc 2 1 4 0

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

la Cava-Sant Jaume (19 h)
Rem. Bítem-Jesús i Maria (17.30 h)

Tivenys-Torre Espanyol (16 h)
Catalònia-Aldeana (17 h)

Ulldecona-Benissanet (16.30 h)
diumenge

Atlas Tortosa-Godall (19 h)
Arnes-Tivissa (16.30 h)
la Galera-Ginestar (17 h)

Rasquera-Campredó (16.30 h)

RESULTATS
2a jornada Tercera regional

Aldeana-Benissanet 0-2

Campredó-Catalònia 0-1

Torre Espanyol-Rasquera 0-8

Tivissa-la Cava 2-1

Sant Jaume-Rem. Bítem 4-0

Jesús i Maria-la Galera 0-0

Godall-Arnes 1-2

Ginestar-Tivenys 2-4

Atlas Tortosa-Ulldecona 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 2 8 1 6

2. Benissanet 2 6 1 6

3. Catalònia 2 5 0 6

4. Atlas Tortosa 2 4 2 4

5. Arnes 2 4 3 4

6. Rasquera 2 11 5 3

7. Ulldecona 2 7 2 3

8. Tivenys 2 4 2 3

9. Rem. Bítem 2 5 4 3

10. Godalll 2 5 4 3

11. Ginestar 2 7 7 3

12. Tivissa 2 2 6 3

13. Jesús i Maria 1 0 0 1

14. la Galera 2 1 4 1

15. la Cava 2 3 6 0

16. Campredó 2 1 5 0

17. Aldeana 2 0 9 0

18. Torre Espanyol 2 0 12 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

la Cava-la Sénia (17 h)
Camp Clar-Catalònia (16.30 h)

Torrede.-Cambrils U (18 h)
diumenge

Canonja-Salou (11.45 h)
Cambrils-Calafell  (17 h)
Aldeana-Valls (16.30 h)

Ulldecona-J. i Maria (16.30 h)
Nàstic-Alcanar (17 h)

Ampolla-Gandesa (17 h)

RESULTATS

2a jornada, Primera regional

Calafell-Aldeana 4-1

Cambrils U-Gandesa 0-1

Jesús i Maria-la Cava 1-3

Canonja-Ampolla 1-1

la Sénia-Nàstic 1-2

Valls-Ulldecona 4-1

Salou-Cambrils 1-2

Alcanar-Camp Clar         3-2

Catalònia-Torredem.      4-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catalònia 2 9 2 6

2. Nàstic 2 5 1 6

3. Calafell 2 5 2 4

4. Valls 2 5 2 4

5. la Cava 2 4 2 4

6. Cambrils 2 3 2 4

7. Torredem. 2 6 4 3

8. Salou 2 3 2 3

9. Camp Clar 2 3 3 3

10. Alcanar 2 3 6 3

11. Gandesa 2 1 5 3

12. Canonja 2 2 2 2

13. Ampolla 2 1 1 1

14. Ulldecona 2 2 5 1

15. Cambrils U. 1 0 1 0

16. la Sénia 2 1 3 0

17. Jesús i Maria 2 1 6 0

18. Aldeana 2 1 6 0

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-Júpiter

Marianao-Alcarràs

Pub. Cases-Torreforta

Barceloneta-Mollerussa

Viladecans-S. Ildefons

Cerdanyola-Rem. Bítem (diu 12h)

Catllar-Vista Alegre

Organyà-Morell

Cervera-Roquetenc diu 17 h

RESULTATS

2 jornada, Regional preferent

Alcarràs-Catllar 1-2

Pub. Cases-Organyà 1-1

Torreforta-Cervera 1-1

Júpiter-Barceloneta 3-0

Mollerussa-Viladecans 0-2

Sant Ildefons-Cerdanyola 1-0

Vista Alegre-Morell 0-1

Roquetenc-Reddis 0-0

Rem. Bítem-Marianao 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Viladecans 2 5 0 6

2. Torreforta 2 5 1 4

3. Marianao 2 4 2 4

4. Catllar 2 4 3 4

5. Roquetenc 2 1 0 4

6. Júpiter 2 3 3 3

7. Vista Alegre 2 3 3 3

8. Alcarràs 2 2 2 3

9. Morell 2 1 1 3

10. S. Ildefons 2 1 2 3

11. Rem. Bítem    2 4 4 2

12. Cervera 2 2 2 2

13. Pub. Cases 2 2 2 2

14. Organyà 2 3 4 1

15. Cerdanyola 2 1 2 1

16. Mollerussa 2 1 3 1

17. Reddis 2 0 4 1

18. Barceloneta 2 0 4 0  

Regional preferent

Jordi Casals, president de la FCF, va estar a la tribuna de l’Aube, dissabte.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

Jesús i Maria i la Cava
van enfrontar-se dissabte
passat en un derbi que va
acabar amb victòria
visitant per 1-3.

Derbi
PRÒXIMA JORNADA  

Masnou-Gavà
Palamós-Prat

Llagostera-Vilanova
Vilafranca-Balaguer

Reus Deportiu-Terrassa
Ascó-Premià

Manlleu-Pobla Mafumet
Cornellà-Europa

Castelldefels-Espanyol
Amposta-Muntanyesa

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

Tercera divisió RESULTATS
4a jornada, Tercera divisió

Masnou-Amposta 0 - 1
Gavà-Palamós 1 - 3
Prat-Llagostera 2 - 2
Terrassa-Ascó 1 - 1
Premià-Manlleu 2 - 3
P. Mafumet-Cornellà 0 - 4
Espanyol-Muntanyesa 2 - 2
Vilanova-Vilafranca 1 - 1
Balaguer-Reus 1 - 3
Europa-Castelldefels 0      -       1

PRÒXIMA JORNADA 
Vic-Tàrrega

Guíxols-Poble Sec
San Cristobal-Rapitenca

Ol. Can Fatjó-Olot
Olesa-Gramenet

Igualada-Rubí
Blanes-Santfeliuenc

Sants-Montcada
Tortosa-Peralada
Iberiana-Vilassar

RESULTATS
3 jornada, Primera catalana

Gramenet-Olimpic Can Fatjó     1-2

Poble Sec-Vic 1-2

Rapitenca-Guíxols 2-0

Rubí-Olesa 0-1

Santfeliuenc-Igualada 1-3

Montcada-Blanes 3-1

Vilassar-Tortosa 0-1

Olot-San Cristobal 2-1

Peralada-Sants 1-0

Tàrrega-Iberiana 7-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1.Tàrrega 3 10 1 9

2. Peralada  3 7 1 9

3. Vic 3 4 1 9

4. Olesa 3 6 2 7

5. Tortosa 3 6 3 6

6. Rapitenca 3 5 2 6

7. Ol. Can Fatjó 3 4 3 5

8. Gramenet 3 8 4 4

9. Rubí 3 3 2 4

10. Igualada 3 4 4 4

11. Vilassar 3 1 1 4

12. Montcada 3 4 5 4

13. Guíxols 3 3 4 4

14. Olot 3 2 3 3

15. Iberiana 3 4 12 3

16. Santfeliuenc 3 3 5 2

17. Sants 3 1 4 1

18. Poble Sec 3 2 6 0

19. Blanes 3 1 7 0

20. S. Cristobal 3 1 9 0
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Amb aquest torneig i, amb
l’apat que s’organitza pos-
teriorment, en acabar el
partit, les distàncies es
fan curtes i l’esport apro-
xima persones i pobles.
Es una bona forma d’acon-
seguir-ho, amb distensió. I
així es poden recordar ve-
lles anècdotes que mai
podran oblidar-se, quan
els tres clubs s’enfronta-
ven a la Tercera regional. 

La iniciativa arriba a la
tercera edició. Consta, ca-
da any, de tres trobades,
al setembre. La primera
es fa a Benifallet, la sego-
na a Bítem, coincidint amb
les festes, i la darrera a
Tivenys, també en festes.

Enguany, en les dues
celebrades, no s’ha pogut
fer el 3x1. A Benifallet, fo-
ren els veterans de Bítem
els que no van poder anar.
I dissabte, a Bitem, foren
els de Tivenys. 

A la primera trobada, a
Benifallet, els locals van

imposar-se per 2-1 al Ti-
venys. I dissabte, els beni-
falletenc ho van fer a Bí-
tem per 3-5. Ara manca la
tercera trobada, a Ti-
venys. En el moment del
nostre tancament, encara
no hi havia data per efec-
tuar-la. En diumenge, dia
inicial fixat, no podrà ser.

Unió
Aquest tipus de troba-

des serveixen per unir i
fer pinya. Una de les con-
signes que hauria de tenir
l’esport i que no sempre
té. 

A més, veterans com
Pinyol o Emilio Farnós (a
la foto amb Rovira), del
Benifallet, es vesteixen de
curt als 60 i 52 anys.

III edició del Torneig de
veterans Riu Avall

El torneig de veterans
Riu Avall es va crear
amb l’objectiu d’efec-
tuar trobades, a través
del futbol, de jugadors
veterans de tres locali-
tats que, en altres èpo-
ques, eren rivals de-
fensant els colors de
l’equip del seu poble,
amb derbis que no s’o-
blidaran.

L’ESPORT, UNIÓ DELS POBLES

Dissabte, a Bítem, va fer-se la segona trobada d’enguany

M.V.

Dalt, formació dels veterans de Benifallet. Baix, Juanjo Rovira (Bítem)
i Emilio Farnós (Benifallet).

Cedides

En els darrers anys, els pro-
grames esportius a les Te-
rres de l’Ebre han anat crei-
xent. Però un referent, i
possiblement el pioner, és
Mou-te, que es fa a Ràdio
Delta. Va complir 25 anys i
ara comença amb una tem-
porada.

Amado Cebolla, director i
presentador, comentava
que «l’afrontem amb molta
il.lusió, com sempre. Ganes
d’informar i d’oferir les opi-
nions dels nostres col.labo-
radors».

Amador tindrà al control
tècnic a Manolo Borràs. I
les veus que donaran les
opinions dels seus equips
seran les Robert Cantó (CD
la Cava), David Torres (UE
Jesús i Maria), Mario Maza
(UE Deltebre),  Cinto Martí
(CF Amposta), Josep Berto-
meu (CF Camarles), «un
col.laborador que fa molts
anys que ho és de la casa i
que seguirà sent-ho i al que,

com a la resta, estem molt
agraits que continuï amb no-
saltres», Paco Curto (Ampo-
lla), Baltasar Capera (Pere-
lló), Hilario Rodriguez
(Aldeana) i Sergi Torta (Sant
Jaume).

Amb Sergi es podrà viure,
en breu, una de les novetats
i és que «podrà venir als es-
tudis travessant el nou
pont, un fet, el que ja esti-
gui constuït, que serà histò-
ric per tots», deia Amado.

El programa s’emet en di-
lluns a les 18 hores i es re-
peteix el dimarts a les 15.
Té una hora de durada i du-
rant el mateix s’informa de
la jornada del cap de setma-
na dels equips esmentats.

Mou-te, nova temporada 
a Ràdio Delta

Amado Cebolla presenta i dirigeix el programa

REDACCIÓ

26 ANYS

El programa s’emet, cada
setmana, els dilluns a les
18 hores. Els dimarts es
repetirà a les 15 hores

Horari

El Sant Jaume va vèncer 4-0
el filial del Remolins-Bítem en
un partit que va decidir-se a
la segona meitat, amb tres
gols de Manelet, un d’ells es-
pectacular quan va recollir un
rebuig del porter i va marcar
des de gairebré el centre del
camp. Ivan, exjugador del Je-
sús i Maria, va fer-ne l’altre.

El Sant Jaume, amb el re-
torn de jugadors de la locali-
tat, ha iniciat un nou projecte
després d’un any sense fut-
bol. Es, sense dubte, un dels
favorits a l’ascens.

El Benissanet, per la seua
part, va vèncer al camp del fi-
lial de l’Aldeana (0-2), amb
dos gols de Sancho, jugador
que, juntament amb Rafel, del
Rasquera, ja en porta quatre.
Els de Guiu també són dels
favorits, aquest és el seu
plantejament després d’unes
quantes temporades a la Ter-
cera regional.

El filial del Catalònia també
ha sumat els sis punts. Dis-

sabte va obtenir una victòria
treballada i complicada (0-1) i
més quan fou expulsat Carlos
Asín i va haver de jugar amb
deu. Un gol d’Alfonso de falta
directa (minut 70) i la bona
actuació de la defensa i del
porter Pau val valdre un
triomf meritori al camp d’un
Campredó que, de moment,
no ha pogut puntuar. S’ha de
tenir en compte que s’ha en-
frontat, fins ara, a dos dels lí-
ders.

El filial del Catalònia, com
altres anys, té un bon inici de
competició.

El Tivenys debutava aques-
ta temporada després d’ajor-
nar el primer partit. I va acon-
seguir un triomf de prestigi a
Ginestar (2-4), remuntant un
2-1 amb gols de Pau (2),
Amador i Robert. Demà, en
festes, rebrà la Torre (16 h). 

El Rasquera, per últim, va
assolir la golejada de la lliga
al camp de la Torre de l’Es-
panyol, equip que tenia mol-
tes baixes (0-8).

Han guanyat els dos partits
REDACCIÓ

TERCERA REGIONAL

Jordi Casals, amb Michel Viñas, quan va visitar el Canal TE
CANAL TE

Sant Jaume, Benissanet i
Catalònia, líders

El president de la Federació
Catalana de Futbol, Jordi Ca-
sals, serà el pregoner de les
festes de Sant Miquel a Ti-
venys, demà dissabte a les
20 hores. Les gestions del

subdelegat a l’Ebre,Miquel
Pinyol, han fructificat i el pre-
sident estarà a les nostres
terres per segon cop en una
setmana. Dissabte passat va
ser-hi en el derbi entre el Je-
sús i Maria i la Cava, disputat
a l’Aube.

Jordi Casals,
pregoner a Tivenys

A les festes, demà dissabte (20 hores)

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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El CRACK de la setmana
AVUI: CARLES PASQUAL I MONTANYÈS, DIRECTOR DELS SERVEIS TERRITORIALS DE GOVERNACIÓ i ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES A L’EBRE

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 de Governació i
Administracions Públiques
al territori, va presentar la
setmana passada el
balanç de les actuacions
que l’STSI ha dut a terme
en els quatre darrers anys
a la demarcació, i que
suposen un total de 291
actuacions en infraestruc-
tures de telecomunica-
cions, en el marc del pla
Catalunya Connecta i pro-
jectes en tecnologies de la
informació, amb un pres-
supost 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. 
Pregunta: 291 actuacions.
Quina valoració en fa? 
Resposta: Quan en
política comença una
legislatura, et marques
uns objectius, i nosaltres
en Telecomunicacions ens
els vàrem marcar, i quan
els assoleixes en escreix,
la valoració és més que
positiva. Avui dia tenim

tots els nuclis de més de
50 habitants i tots els polí-
gons industrials, coberts
de Banda Ampla
d'Internet, telefonia mòbil i
TDT. Al començar la legis-
latura, teníem 27 polígons
industrials a l'Ebre sense
Banda Ampla d'Internet,
amb aquesta dada, és difí-
cil ser competitius, per
sort ara ho tenim resolt.
P: Per tant, les Terres de
l’Ebre, on hem crescut en
aquest sentit més ràpida-
ment que en altres indrets
del país, es pot dir que han
sofert una metamorfosi
considerable i estem a
l’alçada.
R: Evidentment, però no
ens quedem aquí, justa-
ment avui divendres 24 de
setembre, el Conseller de
Governació Jordi Ausàs i el
Secretari de
Telecomunicacions Jordi
Bosch, explicaran a la
Comissió de
Reindustrialització de les
Terres de l'Ebre la primera
fase del projecte Xarxa
Oberta, un projecte que
ens ha de permetre con-
nectar tots els edificis de
les administracions públi-
ques de les  Terres de
l'Ebre: Generalitat,
Ajuntaments,etc. Tindrem
els 52 municipis, les 5
EMD, els nuclis, etc, tots
connectats amb fibra òpti-
ca pública. Aquesta inver-
sió directa, de 68 milions
d'euros i indirecta de més
de 200 milions, ens ha de
permetre ser segurament
la regió d'Europa millor
connectada, i per tant més
competitiva. Esperem que
aquesta inversió doni els
seus fruits i poguéssim
ser un focus d'atracció
per a empreses del sector

tecnològic.
P: La penetració d’internet
de banda ampla a les llars
de les Terres de l’Ebre ha
experimentat un creixement
del 30 %. Els resultats par-
len per si sols...
R: Tots els nostres estudis
parlen que l'ús de les
noves tecnologies és
directament proporcional
al seu nivell d'accessibili-
tat, per tant, des del
Departament de
Governació creiem que
aquest increment tan
espectacular en els últims
tres anys es deu a l'aug-
ment de les possibilitats
d'accés. Amb l'extensió de
la xarxa de fibra òptica a
les llars ebrenques, segur
que els nivells d'ús de les
noves tecnologies millora-
ran notablement, i segur
que serem els capdavan-
ters de Catalunya. Aprofito
per anunciar que el proper
5 d'octubre farem una jor-
nada a Tortosa, juntament
amb el clúster d'empreses
catalanes de fibra òptica
OPTIXCAT, per parlar amb
els alcaldes, de com acon-
seguir que la Fibra Òptica,
arribi a totes les cases.
P: La conclusió és que la
inversió era necessària per
arribar a les necessitats del
moment.
R: Ara més que mai, i
sobretot en temps de
crisi, sempre comparo les
nostres inversions, aques-
ta o el FEDER, amb les del
Govern central. L'executiu

espanyol fa unes obres
per millorar l'economia
que són totxo pur i dur, i
quan s'ha acabat l'obra la
gent torna a l'atur.
Nosaltres fem unes actua-
cions que a més del totxo,
els 68 milions d'obra de la
Xarxa Oberta o el 17,5 del
Catalunya Connecta i del
pla d'extensió de la
Societat de la Informació,
quan acaben tenen un con-
tingut per fer-nos més
competitius i poder conti-
nuar donant feina d'un alt
valor afegit i durant força
temps.
P: Tot plegat, bàsic per al
desenvolupament econòmic

i social?
R: Els països que han
apostat per les noves tec-
nologies, i en concret per
la fibra òptica han fet
avanços de més de vint
llocs en el rànquing de
nivell de vida de l'OCDE, i
tenim exemples com
Finlàndia, Corea del Sud o
Eslovènia.
P: L’aplicació a de les esco-
les, que els més joves ja tin-
guin possibilitats d’aprenen-
tatge a través d’internet, és
un altre pas endavant i
beneficiós per al futur.
R: La meva opinió és que
actualment els joves ja
estan immersos en les

noves tecnologies i l'apre-
nentatge que es farà ara a
les escoles és la conse-
qüència del desenvolupa-
ment lògic del món i que
no suposarà cap trauma.
El problema el tenim amb
la gent de més de quaran-
ta anys, que ens hem anat
incorporant a les noves
tecnologies o la gent més
gran, que tenen moltes
dificultats per incorporar-
se, i aquí des del
Departament de
Governació també treba-
llem, per lluitar contra l'es-
cletxa digital amb els Punt
òmnia, ciberaules, Punts
TIC o telecentres.

«La inversió directa, de 68 milions d'euros i indirecta de 
més de 200 milions, ens ha de permetre ser segurament la regió d'Europa 

millor connectada, i per tant més competitiva».

Més competitius

L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS
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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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Arriba la tardor i amb ella el fred, els plats lleugers i frescs van donant pas a plats més cal.lòrics i calents, 
avui us presentem el Morret de vedella amb samfaina

Ingredients

1 kg de morret de ve-
de-

lla tallat a daus
2 cebes mitjanes
1 pebrot verd petit
1 pebrot roig mitjà
2 tomates madures 
2 bitxos
Un grapat de pinyons
vi blanc
sal, pebre i oli

Ta l l a r  l e s  c ebes  e n
j u l i a n a ,   s o f r e g i r
l l e u g e r a m e n t  e n  u n a
casso l a  amb  u n  r a i g
gene rós  d ’ o l i  d ' o l i v a
f i n s  q u e  t i n g u e n  u n
co l o r  d a u r a t ,  u n  cop
s o f r e g i d a  l a  c e b a ,
i n c o r p o r a r  e l  p e b ro t
v e rd  i  e l  ro i g  t a l l a t  a
d a u s  p e t i t s ,  u n  c o p
c u i t ,  a f e g i r  l a  t o m a -
t a  q ue  h au rem  esca l -
d a t  p r è v i amen t  i  r a t -
l l a t ,  a f eg im  t ambé  e l
r a i g  d e  v i  b l a n c  i
s a l p e b re m .  Q u a n  s ' -
h ag i  re du ï t  e l  v i ,  a f e -
g im  e l s  dos  b i t x o s  i
e l  g r a p a t  d e  p i n -
y o n s .  M e n t r e s t a n t
f e m  a q u e s t a  s a m f a i -
n a ,  p a s s e m  p e r  l a
pae l l a  e l  mo r re t  p e r -
q u è  t r e g u i  l a  g e l a t i -

n a .  I n c o r p o r e m  e l
m o r r e t  a  l a  b a r r e j a
de  v e rd u re s  i  h o  de i -
x e m  c o u r e  a  f o c
l e n t ,  u n  cop  c u i t ,  j a
podem  se r v i r.  

E l s  m i l l o r s
m o r r o s  s ó n  e l s  d e
v e d e l l a ,  t a m b é  e s
c o n s i d e r e n  e l s  d e
po rc  t o t  i  q u e  e s  so l
c o m e r c i a l i t z a r  a m b
l a  c a re t a .  E n  e l  me r -
c a t  e l s  podem  t roba r
f re scos  o  conge l a t s .

Ta m b é  e l s  p o d e m
t r o b a r  c u i t s  a m b  l a
s e v a  g e l a t i n a  i  e n -
l l a u n a t s .  P e r  s a b e r
s i  s ó n  f r e s c s  e n s
h a u re m  d e  f i x a r  q u e
t i n g u e n  u n  a s p e c t e
poc  v i s cós  i  u n a  o l o r
ag r adab l e .

«Primentons i Tomates». Avui: Morret

Tot i que no cal abu-
sar de les calories,
avui us presentem
un d'aquells plats
que n'anomenem
fortets, morro de ve-
della, per tal de no
caure en el parany
de les calories, us
proposem oferir-lo
en petites quantitats
com si es tractés
d'un aperitiu. Així
que, fortet si però
amb mesura.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.

ME

Properament a Canal TE torna el nou

«Primentons i Tomates» amb el carismàtic

Amado Cebolla al capdavant

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.

Ferreres Gimeno, Manuel Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Jimenez Piqueras, Araceli Dr. Maimó, 8 (L’Ampolla) 977452056

Borges Ayats, Joan Pau Casals, 54  (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Ruiz Franquet, Agustí Damià Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914   

Ulldemolins Reverter, Xavier    Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Pujol - Pons Crta de Grao,49 (Amposta) 977700489

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

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

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

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

26º 18°NUVOLOSITAT 
VARIABLE

RUIXAT

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 cobert o molt ennuvolat en general, amb l'obertura de clarianes al llarg
de la tarda per Ponent i terç sud. 

Precipitacions: 
se n'esperen de generals, si bé les més importants es centraran al litoral,
Prelitoral i meitat est del país. A partir de la tarda quedaran restringides a la
meitat est del país, així com al vessant nord del Pirineu. En general seran
d'intensitat entre feble i moderada, i localment podran anar acompanyades
de tempesta. Seran abundants (entre 20 i 50 mm en 24 hores) a la meitat
est i resta de litoral i Prelitoral, i poc abundants (entre 5 i 20 mm en 24
hores) a la resta del país. 

Temperatures: 
mínimes lleugerament més altes i màximes moderadament més baixes. 

Visibilitat: 
entre regular i dolenta, amb nombroses boires i boirines. Al llarg de la tarda
millorarà per l'extrem sud i Ponent. 

Vent: 
bufarà fluix i variable de matinada i ràpidament s'establirà el component sud
i est, entre fluix i moderat. Al llarg de la tarda s'imposarà el vent de compo-
nent oest i nord, moderat en general, amb mestral al terç sud i Ponent. Al
final del dia entrarà tramuntana entre moderada i forta a l'Empordà. 

Estat del mar: 

Costa Brava:
entre fluix i moderat i de direcció variable, amb predomini del component
sud i est. Al final del dia entrarà tramuntana entre moderada i forta fins el
cap de Begur, amb cops molt forts al nord del cap de Creus.
Marejol a maror, amb àrees de forta maror. 

Costa Central:
entre fluix i moderat i de direcció variable, amb predomini del component
sud i est.
Marejol a maror, amb àrees de forta maror. 

Costa Daurada:
s'imposarà el vent de component sud i est entre fluix i moderat durant el
matí. Al llarg de la tarda entrarà mestral moderat al nord del cap de Salou i
entre moderat i fort al sud de la zona.
Marejol a maror, amb àrees de forta maror.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Les tensions  o renyines  que hagin  pogut
existir  en el passat  ja no entren  en l'actuali-
tat  de la teva  vida sentimental  .Si vols fer
una dieta, ara  és el moment  de començar-la.

Taure
20/4 al 19/5

Avui els teus  sentiments  poden  ser contradic-
toris. Intenta  aclarir-te. Estàs  experimentant  un
important  gir i les  coses  que van  ser impor-
tants  ja no  ho seran  tant  en el futur..

Bessons
20/5 al 21/6

Avui  li voldràs  donar un sentit més profund a
les teves relacions més íntimes. Respecte a la
salut , és el moment  de fer canvis  en la teva
forma  de vida  i pensar.

Cranc
22/6 al 21/7

El trànsit  de Venus  per la teva casa  tres
indica  que la teva capacitat  de comunicació
millora. Igualment  et sentiràs  més estimat
per les persones  que t'envolten.

Lleó
22/7 al 22/8

La teva  situació  planetària  actual  et permet
afrontar  qualsevol nova situació  sentimental
sense haver  de fer  un esforç  per adaptar-te.
Et poden sorgir  problemes  d'insomni . 

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit  de Venus  i Saturn  pel teu  signe  indi-
ca una reactivació  dels teus assumptes  senti-
mentals . Tot  es desenvoluparà de forma  més
profunda. 

Balança
22/9 al 22/10

El trànsit  de Venus  per la teva casa dotze  indi-
ca que pots  viure  algun  tipus  d'amor  ocult ,
una  història a la qual  no li donaràs  publicitat .
La  teva  ment  està  a ple rendiment. 

Escorpí
22/10 al 21/11

El l'amor  les teves  metes  són  pràctiques
, ara  el que desitges  és tenir  una mica més
d'estabilitat. Pensa  que un excés  de greix
en el menjar  t'afecta  negativament.

Sagitari
21/11 al 21/12

Has  de plantejar-te  noves coses en la teva vida
sentimental i social. Hi ha  assumptes  que has
de modificar .Possiblement  passes  massa
hores  assegut  per motius laborals .

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit  de Mart  per la teva casa  set indi-
ca  període  de molta activitat  social i de can-
vis  en la teva  vida de parella . És possible
que el teu sistema  nerviós  es vegi  alterat.

Aquari
20/1 al 18/2

Per als teus assumptes d'amor  tens nous  recur-
sos. El truc  està  que els sàpigues utilitzar.
Moment  ideal per començar  un règim  d'aprima-
ment  o variar algun  hàbit.

Peixos
19/2 al 20/3

Comptes amb  el suport de Mart  transitant  per
la teva casa cinc per qualsevol  iniciativa  senti-
mental  que vulguis  experimentar. Ara és un bon
moment  per als canvis.

Televisió
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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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Ara fa uns tres anys el
Servei Català de Trànsit
parlava de la seva inten-
ció d'augmentar el núme-
ro de radars fixes a les
nostres carreteres. Sota
la premissa “On s'instal·la
un radar, els accidents
baixen un 33%”. Trànsit
ho tenia clar. Davant
aquest increment de
radars era obvi que algun
cauria per aquí, i així ha
estat. 
Fora dels que ja conei-
xem i que tothom en
parla, n'hi ha algun d'a-
magat. No farem conya
del que en teoria pretén
controlar els accidents
de trànsit, però tenint en
compte que per a això ja
es va posar en marxa el
carnet de punts, és inevi-
table qüestionar-se a sant
de que tant radar i tant
amagat. 
Vos preguntareu perquè
avui parlo de radars, i la

resposta és senzilla.
Acabo de ser coneixedo-
ra de l'existència d'un
radar que no tenia ni idea
que existia a l'entrada de
les Cases d'Alcanar, un
lloc on sembla ser s'ha
d'anar a 70 i els conduc-
tors no baixen de 100.
Òbviament no vos podeu
imaginar quantes fotos
ha arribat a fer aquest
radar. Vos ho diré jo,
unes 2.000. 
Amb tanta pràctica trobo
que fins i tot ja deu fer
fotos artístiques. Així, si
teniu la mala sort de ser
captats per aquest pro-
fessional de la fotografia
igual vos arriba a casa
una foto al més pur estil
de Warhol. 
A veure, les dades del
Servei Català de Trànsit
semblen avalar l'existèn-
cia i proliferació d'a-
quests aparells tan poc
decoratius presents a les
nostres carreteres, però
la societat hauríem de
ser sabedors d'on estan
en tot moment, no per
anar per un altre lloc,
sinó per tenir l'opció de
fer-ho bé i anar a 80 km,
quan la majoria de cotxes
que es venen avui dia són
capaços de volar ras.
Potser a l'època de sor
Citroen les limitacions a
80 km/hora tenien sentit,
però, senyors, en l'actua-
litat? 
La resposta de Trànsit a
les meves preguntes
trobo que seria una porta-
da als nassos, però no és
conya, m'ho pregunto de
veritat. Per a que ser-
veix, si no saps on està?

Per a que el jovent no faci
bestieses, et diran uns!
Per a que no mori tanta
gent a la carretera, et
diran uns altres! 
Jo diré una cosa: No cola!
No sóc ministra d'econo-
mia, però no valdria més
la pena agafar tots els
diners que s'inverteixen
en radars i destinar-los a
millorar les nostres carre-
teres? 
I així, si que potser evita-

ríem més d'un accident?
Però no facin cas, només
sóc una indocumentada
que escriu en una pàgina
de paper. 
Ara bé, voldria fer una
petició: podrien enviar,
senyors de trànsit, la foto
amb marc? 
No sé, jo ho demano,
trobo que deu ser la
bomba una foto feta amb
aquest radar de les
Cases d’Alcanar. 

Somriu a la càmara! 

Aquesta setmana m’han
explicat que hi ha un ra-
dar a l’entrada de les
Cases que s’està fent
d’or, ja que porta unes
2.000 fotos. Això si que
és sortir retratat i no la
dita, perquè com té la
clavi ja estàs pagant un
dineral, amb la retirada
convenient dels punts.
així que: Oco que venen
curves!

Els radars proliferen a les nostres carreteres com xampinyons, però aquí no hi ha qui les arregle definitivament!

PETER PAN

Ubicació del radar a l’entrada de les Cases d’Alcanar

Cedida

Fins el moment els radars han caçat a
més d’un conductor que, de manera
prudent o imprudent, no anava a la

velocitat que tocava. Ara, les coses han
canviat, ells són els caçats.

Caçadors de radars!

VA DE RADARS: UN, DOS, TRES... FOTO!!

                


