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DES DE EL
29 DE SETEMBRE

ALTEU SERVEI

Avui és notícia

Terres de l’Ebre

PP i CIU porten al
Parlament els problemes de
subministrament elèctric de
les Salines de la Trinitat, al
Delta de l'Ebre.

P4

Puigcercós assegura que
l'oposició al cementiri
nuclear serà 'condició' per a
futurs pactes postelectorals.

P8

Societat

Els monuments
franquistes a les Terres de
l’Ebre ja estan censats.

P9

Esports

«Tortosa Ciutat del Bàsquet
Català 2010» genera una nit
màgica amb el partit Regal
Barça-Assignia Manresa.

P11

El president de la Generalitat, José Montilla, acompanyat del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i
dels alcaldes de Sant Jaume d’Enveja, Joan Castor, i de Deltebre, Gervasi Aspa, ha posat en servei avui el nou pont sobre l’Ebre
que uneix Sant Jaume d’Enveja i Deltebre. Aquesta nova estructura té 250 metres de longitud i 19,3 d’ample i es converteix en
alternativa a l’actual pas de barca. A més, permetrà millorar la mobilitat, potenciar els valors del Delta i afavorir el desenvolupa-
ment econòmic de la zona. Les obres han comptat amb una inversió de 17,9 MEUR. P3

Un vell somni, un nou Pont

Segons els sindicats, el seguiment de la vaga del 29S en el sector industrial de l'Ebre fou del
80%. Superior al comercial i de serveis. Pel que fa al seguiment de la vaga, a primera hora del
matí els piquets es van concentrar als principals polígons industrials de les Terres de l’Ebre. La
gran part d’empreses van fer serveis mínims. Menys una. Els piquets no van aconseguir fer tan-
car a la multinacional REHAU, al polígon Baix Ebre. Quant els comerços, el seguiment va ser irre-
gular. A Tortosa, alguns van tancar portes tot el dia, altres d’onze a una i alguns van baixar la
reixa però van treballar igual. A l’administració pública el seguiment fou més bé baix.             P8

Vaga del 29 S, serveis mínims
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Com a Alcalde de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar, he de donar les grà-
cies a molta gent per les
mostres de suport rebudes
arran dels danys causats
pels forts aiguats del pas-
sat 17 de setembre, que
van descarregar 217 litres
d'aigua a la nostra pobla-
ció, en un període molt curt
de temps.
Sortosament i dic sortosa-
ment perquè el perill va ser
real, no vam haver de
lamentar cap pèrdua huma-
na, tot i que es van produir
situacions d'extrema grave-
tat, que si no hagués estat
per l'actuació de les forces
de seguretat i els serveis
d'urgències municipals,
segurament no haguéssim
pogut evitar.
Després de veure la reper-
cussió dels aiguats i des de
la meva posició, encara
me'n dono més compte del
seu abast, i és per això que
vull mostrar el meu agraï-
ment en primer lloc als
Mossos d'Esquadra i la
Policia Local, als Bombers i
el Servei d'Urgències
Municipal, a la Guàrdia Civil
i la Brigada Municipal per la
seva dedicació i solidaritat.
A més vull estendre el meu
agraïment a tots aquells
que s'han interessat pel
nostre problema,
començant per la major
part d'alcaldes del Territori

i comarques properes, el
Consell Comarcal i la
Diputació de Tarragona a
través dels seus presi-
dents, a l'Artur Mas,
Secretari General de
Convergència i Unió, que
va ser dels primers en tru-
car, així com al
Departament de Costes del
govern central encapçalat
pel seu responsable a la
demarcació de Tarragona,
Jordi Galofré, així com a
l'Agència Catalana de
l'Aigua a través de Carles
Loaso. A tots ells el mes
profund agraïment en nom
del meu poble.
Llàstima que no pugui dir el
mateix del govern de la
Generalitat i més concreta-
ment del seu màxim repre-
sentant a les Terres de
l'Ebre, el delegat del
Govern Lluís Salvadó. Que
a hores d'ara, dues setma-
nes després, encara no
s'ha posat en contacte
amb nosaltres, mantenint
el que al meu modest
entendre és una manca fla-
grant de respecte i irres-
ponsabilitat envers el muni-
cipi de l'Ametlla de Mar.  

Gràcies a quasi tots.

Andreu Martí
Alcalde de l’Ametlla de Mar.

Gràcies pel suport

Opinió

30 d’Octubre del 2010, Deltebre i Sant Jaume
d'Enveja, units per fi per un pont sobre l'Ebre. Dia
històric al Delta de l'Ebre amb la posada en marxa
d'aquesta infraestructura. Emocions, abraçades,

aplaudiments, i fins i
tot, alguna llàgrima.
Així s'ha viscut al cor
del Delta la posada
en marxa del nou
pont sobre el nostre

riu, una de les infraestructures més reivindicades
per aquests dos municipis. A riba i riba del riu Ebre
i separats tan sols per 250 metres, només es
podien connectar fins ara a través dels tradicionals
transbordadors, o per carretera anant a voltar per
Amposta fent més de vint quilòmetres. Centenars de
veïns no s'han volgut perdre la inauguració del pont,
que ha anat a càrrec del president de la Generalitat,

José Montilla. També és important retre homenatge
i reconèixer el treball i el servei que durant més de
150 anys han fet els transbordadors del Delta per
passar a la gent d’una banda a l’altra del riu. El pont
entre Sant Jaume i Deltebre és una de les infraes-
tructures més important de la història ebrebca i de
vital importància per als nostres dies i per al nostre
futur. Després de molts anys de reivindicacions, ja
estan connectats directament per carretera. La
posada en marxa d'aquesta infraestructura, conegu-
da com Lo Passador, ha tingut un cost de 18 milions
d'euros i era una antiga reivindicació històrica dels
ciutadans de la zona. Lo Passador ja articula i comu-
nica degudament el territori, i és coherent amb la
voluntat de vèncer vells desequilibris. La idea és que
el pont també convidi a passejar i a l'ús ciutadà. Per
aquesta raó compta amb dos espais diferenciats, un
per als vehicles i un altre per als vianants i ciclistes.

Editorial

Lo Passador, “lo pont ebrenc”

«Històric. Emocions, abraçades,
aplaudiments i  fins i tot alguna 

llàgrima»

Fa unes setmanes, presentàvem el balanç
de les actuacions que el Govern de
Catalunya ha dut a terme a les Terres de
l'Ebre a través de la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la
Informació. Importants inversions i iniciati-
ves amb un cost de gairebé 18 milions
d'euros per apropar les noves tecnologies
als ciutadans, que avui disposen de cober-
tura de banda ampla rural, de telefonia
mòbil i de televisió analògica a tots els
nuclis de població amb més de 50 habi-
tants i a tots els polígons industrials del
nostre territori. L'esforç i la bona feina
feta han comportat que les Terres de
l'Ebre, en només tres anys, haguem pas-
sat d'un 35% de llars amb connexió a
Internet a un 55%; reduint a la meitat el
diferencial negatiu respecte a la mitjana
catalana.
Avui ja estem executant les obres de la
Xarxa Oberta per fer arribar la fibra òptica
pública a Tortosa i Roquetes, connectar a
l'anella científica el futur Campus de la
URV i l'Observatori de l'Ebre i, la primave-
ra de l'any que ve, connectar 40 seus
públiques de les dues ciutats, així com
quatre polígons industrials d'Amposta i
Tortosa.
Amb el projecte que el Departament de
Governació va adjudicar el passat 22 de
setembre, el desplegament de les noves
tecnologies a les Terres de l'Ebre farà un
salt qualitatiu enorme. En cinc anys, es
connectaran amb fibra òptica, que donarà
servei de banda ampla de molt alta veloci-
tat, tots els nuclis de població del territo-
ri. És una inversió inicial de 54 milions
d'euros acompanyada d'un contracte de

gestió per als propers vint anys que suma,
en total, 175 milions d'euros.
És, sense cap dubte, la iniciativa més
important en l'àmbit econòmic que han
rebut les Terres de l'Ebre en les darreres
dècades. En primer lloc, perquè per pri-
mera vegada el progrés i la modernitat
comencen per l'Ebre i no acaben aquí,
com estàvem acostumats. És un exemple
clar del canvi radical del tracte i de la prio-
ritat que el nostre Govern té, avui, per les
Terres de l'Ebre. Amb la Xarxa Oberta, la
Generalitat garanteix l'accés a les oportu-
nitats que ofereix la fibra òptica en condi-
cions d'igualtat entre persones i territoris,
posa al servei dels ciutadans i les empre-
ses una eina per guanyar en competitivitat
i dóna resposta a una necessitat del país,
començant per les Terres de l'Ebre. En
pocs anys, el nostre serà un territori refe-
rent i líder en noves tecnologies, no
només a Catalunya sinó en el conjunt de
l'Estat.
En segon lloc, avui però, sobretot en les
pròximes dècades, les infraestructures
que marcaran la competitivitat dels territo-
ris no seran les autopistes clàssiques,
seran les autopistes de les telecomunica-
cions, serà la xarxa de fibra òptica. Així
aquesta inversió, que es farà visible amb
les obres que s'iniciaran en un parell de
mesos, dotarà el nostre territori d'un ele-
vat nivell de competència en oferir millors
serveis als col·legis, als hospitals, als jut-
jats, a la universitat, als centres de recer-
ca, als ajuntaments, a les empreses... ser-
veis que beneficiaran tots els ciutadans i
que seran clau en el suport i la captació
d'activitat econòmica i de coneixement
per a les nostres comarques.
Les Terres de l'Ebre som el model de la
xarxa de comunicacions electròniques que
estem bastint a Catalunya per tenir una
infraestructura sòlida, independent, no
condicionada pel mercat i les grans corpo-
racions tecnològiques. Amb la Xarxa
Oberta disposem, en definitiva, d'una
xarxa lliure que fa el nostre país més amo
del seu futur.

Lluís Salvadó, delegat del Govern de
Catalunya a les Terres de l'Ebre

Les Terres de l'Ebre, pioneres en tenir fibra òptica amb la Xarxa Oberta

Opinió
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El president de la
Generalitat, José Montilla, ha
tancat aquest dijous una
vella reivindicació històrica
de les Terres de l'Ebre amb
l'acte oficial de posada en
servei del nou Pont de l'Ebre,
conegut com 'Lo Passador',
que connecta directament
les poblacions de Deltebre i
Sant Jaume d'Enveja a tra-
vés del riu. El nou pont, de
250 metres de longitud i una
amplada de 19,3 metres,
permetrà els ciutadans de
les Terres de l'Ebre estalviar-
se un recorregut de 20 kilò-
metres a través de la N-340
travessant Amposta, que
fins ara era l'única via terres-
tre entre Deltebre i Sant
Jaume d'Enveja, dues pobla-
cions que estan a tocar
només separades pel riu
Ebre. El nou pont serà també
una alternativa al pas en
transbordador a través del
riu, una connexió que reque-
ria el pagament d'un peatge.
El president s'ha felicitat per-
què la via que obre el reno-
vat pont “articula i comunica

degudament el territori” tant
a nivell local com en la
dimensió “d'integració terri-
torial” de Catalunya, i, per
tant, “és coherent amb la
voluntat de vèncer els vells
desequilibris, un altre gran
objectiu d'aquest Govern”.
El cap del Govern ha desta-
cat també la rellevància que
l'obertura d'aquesta via
suposarà en “la interconne-
xió a gran escala en un con-
text europeu, a partir de la

construcció de l'eix medite-
rrani, impulsant la connexió
en ample ferroviari del tram
entre Castelló i Tarragona”.
Alhora, el president ha
assenyalat la necessitat
d'una autovia de gran capaci-
tat que recorri aquest mateix
eix, cosa que suposaria “un
factor de competitivitat i un
revulsiu per al desenvolupa-
ment econòmic que ha de
potenciar aquest territori”.
La construcció de 'Lo

Passador', llargament recla-
mada pels ciutadans de la
zona, ha suposat una inver-
sió de 17,9 milions d'euros.
Comptarà amb dos carrils
per la circulació de vehicles,
un d'anada i un de tornada,
així com un ampli passeig
per vianants, un carril bici i
una zona de descans. El nou
pont permetrà millorar la
mobilitat en el context del
Delta, i s'inscriu en el marc
del projecte global de l'Anella

del Delta, que està inclòs en
el Pacte Nacional per a les
Infraestructures aprovat en
aquesta legislatura. El presi-
dent ha reivindicat també
l'esforç dut a terme pel
Govern a les Terres de
l'Ebre: “El Govern ha actuat
aquí amb una inversió supe-
rior a la mitjana de Catalunya
i amb una intensitat notable-
ment superior a la practica-
da en etapes anteriors. Algú
pot dir que encara falten

coses, i és veritat que falten
coses per fer, però el que no
es podrà dir és que no s'ha
fet res”. El cap de Govern ha
volgut destacar també la
vessant més simbòlica de
l'acte d'avui, tot remarcat
que un pont com el que
entrava en funcionament
avui, a més d'unir dos muni-
cipis, “serveix també en un
cert sentit metafòric per unir,
unir en moments de dificul-
tats, quan cal més que mai
treballar per sumar, per unir,
per tenir complicitat, per
estar més a prop, per treba-
llar colze a colze amb els
que tenim al costat”. “En
moments com els que vivim
en què la gent el que vol és
trencar ponts, a vegades de
diàleg, a vegades d'un altre
tipus, un pont també té
aquest sentit i aquest contin-
gut metafòric i simbòlic.
Ajuda entre altres coses a
unir persones i unir els
pobles”, ha conclòs.
L’Alcalde de Deltebre,
Gervasi Aspa, ha assegurat
que «avui és un dia en què la
nostra història comença a
canviar». 
Durant el seu discurs, Aspa
ha insistit en que «s’ha com-
plert un desig, una necessi-
tat històrica: la connexió dels
dos pobles germans que,
fins ara, es donaven l’esque-
na per nomès 250 metres d’
aigua». Segons Aspa, «amb
aquesta infraestructura
podrem fer moltes coses
junts».

Sant Jaume d’Enveja i Deltebre,
definitivament, units per un pont

El cap de Govern es feli-
cita perquè la via que
s'obre amb aquest pont
integrarà el territori tant
a nivell local com euro-
peu, en el marc de la
interconnexió per l'eix
mediterrani. 

La inauguració oficial ha anat a càrrec del President de la Generalitat, José Montilla

Aquesta nova estructura té 250 metres de longitud i 19,3 d´ample

TG

El nou pont, l’ alternativa a l’actual pas de barca.
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Durant la seva interven-
ció, el conseller Jordi
Ausàs ha refermat el com-
promís del Departament
amb “una nova gent gran
activa, que vol i s'ha d'im-
plicar de manera integral
dins de la societat catala-
na”. 
En aquest sentit, ha desta-
cat els esforços que fa la
Secretaria d'Acció
Ciutadana en matèria d'e-
quipaments cívics que,
arreu del país, s'han con-
vertit en espais de con-
vivència i participació, des
dels quals es contribueix
a impregnar la societat
d'actituds de respecte
vers l'entorn. 
Amb una superfície cons-
truïda de 1.336m2, el nou
casal de gent gran comp-
tarà, a la planta baixa,
amb vestíbul, recepció,
sala polivalent amb esce-
nari i camerinos, magat-
zem, cuina-cafeteria i sala
d'instal·lacions. 
A la planta primera hi
haurà ubicades 2 aules

taller, aula d'informàtica,
sala de lectura, gimnàs
amb vestidors, 2 despat-
xos, sala de reunions,
perruqueria i terrassa. 
El Departament de
Governació i

Administracions Públiques
ha adjudicat un import de
1.849.972 euros per a
l'execució d'aquesta obra
que es preveu que finalitzi
durant el 2011. 
Aquest és el primer Casal

de la Gent Gran que la
Generalitat construeix a
les Terres de l'Ebre. 
El nou equipament for-
marà part de la Xarxa d'e-
quipaments cívics de
Catalunya, la Xecat.

El conseller de
Governació i
A d m i n i s t r a c i o n s
Públiques, Jordi
Ausàs, ha presidit
l'acte de col·locació
de la primera pedra
del Casal de la Gent
Gran d'Alcanar
(Montsià), aquest
dilluns, 27 de setem-
bre. A l'acte l'han
acompanyat l'alcalde
d'Alcanar, Alfons
Jaume Montserrat; el
delegat del Govern
de la Generalitat a
les Terres de l'Ebre,
Lluís Salvador; el
secretari d'Acció
Ciutadana, Josep M.
Civis, i el director
dels serveis territo-
rials de Governació a
les Terres de l'Ebre,
Carles Pasqual.

REDACCIÓ

La durada de les obres està prevista per 2 anys.
Cedida

El grup del Partit Popular
al parlament de Catalunya
ha presentat una propos-

ta de resolució on es
demana al Govern de la
Generalitat  una ràpida
intervenció davant de
FECSA-ENDESA per solu-
cionar la precària situació
del subministrament elèc-
tric a les Salines de la
Trinitat. 

Joan Bertomeu represen-
tant de les Terres de
l'Ebre del PP al Parlament
català ha recordat que,
“l'empresa INFOSA porta
ja molts anys amb una
situació complicada en la
seva producció degut a la
manca de regularitat de

subministrament elèctric
que en diverses ocasions
ha comportat pèrdues
importants a  aquesta
salinera, la única de sal
marina a Catalunya”. 
En el mateix sentit s'ha
pronunciat CiU a traves
del diputat ebrenc
Francesc Sancho que ha
assegurat que, en breu
presentaran una resolució
amb la mateixa finalitat.
Sancho ha recordat que
aquest és un tema enquis-
tat al que s'ha de trobar
solució el més aviat pos-
sible degut a la importàn-

cia tant econòmica,
empresarial  com
mediambiental de la
empresa INFOSA situada
a la Punta de la Banya. 
Sancho també ha recor-
dat que, “aquest tema ja
estava pendent de solu-
ció en la època en que va
ser delegat del govern a
les Terres de l'Ebre , des
de fa pràcticament 8 anys
i encara ara les parts
implicades, especialment
les institucions i FECSA
ENDESA, no han estat
capaces de trobar una
solució”.

El problema d’INFOSA

arriba al Parlament
Tant PP com CiU engeguen iniciatives parlamentàries

REDACCIÓ

El Departament de
Treball, a través del
Servei d'Ocupació de
Catalunya (SOC) i amb la
col·laboració del Consell
del Baix Ebre, ha posat
en marxa una Aula de
Recerca Intensiva de
Feina a les Terres de
l'Ebre. Situada a les
dependències de l'ens
comarcal, el seu objectiu
és accelerar la reinserció
laboral de les persones
en atur, i s'emmarca en
el conjunt de mesures
que el Departament posa
al servei d'aquestes per-
sones perquè trobin
feina. 

Aula de
Recerca de

Feina

El conseller d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural,
Joaquim Llena, acompan-
yat del director general
d'Alimentació, Qualitat i
I n d ú s t r i e s
Agroalimentàries Joan
Gené, i del director dels
Serveis Territorials del
DAR a les Terres de l'Ebre,
Antoni Espanya, ha presi-
dit aquest diumenge, a
Tortosa, l'acte de comme-
moració del centenari de
la Cooperativa Soldebre i
Secció de Crèdit SCCL.
L'acte també ha comptat
amb la presència de l'ex-
president Jordi Pujol. Prop
de 1.100 persones han
assistit a l'acte de com-
memoració.

Aniversari de la
cooperativa

Soldebre

Casal de Gent Gran a Alcanar
El conseller Ausàs presideix l’acte de col.locació de la primera pedra
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Des del punt de vista econò-
mic, l'aparcament està pen-
sat com una instal·lació de
llarg recorregut que en un
termini de 10 anys tingui
100 places venudes i 200
de rotació. Tot i això aquest
estiu s'han arribat a pics de
600 vehicles al dia en

moments puntuals, fixant-se
el màxim en 800. Andreu
Martí, Alcalde de
l'Ajuntament explicava que,
“estic molt satisfet. Ha estat
la primera temporada. En els
aparcaments sempre es pre-
veu una arrencada de tres i
cinc anys. Per al resultat ini-
cial sempre s'ha de tenir en
compte aquesta arrencada i
del que estem contents és
de la capacitat que ha donat
l'aparcament de poder
absorbir els vehicles de rota-
ció que s'han adreçat a l'a-
parcament aquest estiu”.
L'empresa gestora de l'apar-
cament, Optima Parc, va
intervenir en el projecte, con-
cloent que era necessari
canviar el sentit de la circula-
ció propi de la instal·lació, el
que era l'entrada va passar a
ser la sortida i a l'inrevès, per
millorar la mobilitat. Així,
aquest canvi de circulació
interna va permetre un canvi
de circulació al municipi que
ha contribuït a millorar la
mobilitat general. 
No només dels vehicles,
sinó també de les persones

perquè ha possibilitat una
oferta d'estacionament regu-
lada que permet una distribu-
ció òptima i més normalitza-
da de l'estacionament en
superfície, deixant les vore-
res lliures per als transeünts.
Els gestors valoren l'aparca-
ment com una instal·lació

moderna amb tecnologia
punta, ben senyalitzat, que
facilita l'estacionament, amb
bons acabats, bons acces-
sos per a les persones i
bona il·luminació. 
L'aparcament també aporta
beneficis pel que fa al visitant
que abans no podia aparcar

al centre de la població i ara
sí. 
Aquesta novetat pot traduir-
se en que hi hagi més futu-
res visites al poble perquè
l'estacionament està asse-
gurat, donant tranquil·litat
i rapidesa al que necessita
deixar el seu cotxe.

L'aparcament de les
Escoles Velles ha tin-
gut una bona arrenca-
da en el que ha estat la
seva primera tempora-
da d'estiu, va inaugu-
rar-se el dia 19 de
juny, complint les pre-
visions que s'hi pre-
veien. Sobretot pel que
fa al servei de vehicles
de rotació perquè l'a-
parcament, amb més
de 300 places, té prou
capacitat per absorbir
els vehicles, que en la
seva majoria han estat
estrangers. 

REDACCIÓ

Pàrquing de les Escoles Velles, a l’Ametlla de Mar.
Cedida

L'Ajuntament d'Amposta ha
aprovat amb la majoria
absoluta de CiU i amb les
abstencions dels dos grups
de l'oposició, PSC i EA-ERC,
presentar un recurs de repo-

sició contra el pla territorial
de les Terres de l'Ebre. “S'ha
aprovat sense consens i és
molt restrictiu. Ens lliga de
peus i mans per fer qualse-
vol creixement urbanístic al
delta de l'Ebre”, manifestava
l'alcalde, Manel Ferré. Així
Amposta se suma a Tortosa

en el rebuig al pla territorial
de l'Ebre. “Espero que la
Generalitat reflexione”, va dir
Ferré tot lamentant que de
les 25 al·legacions presenta-
des pel consistori, gran part
consensuades pel PSC i
ERC, el govern només n'ha-
ja admès dues, entre les

quals hi ha la nova sortida
de l'autopista AP-7 al
Montsià. El traçat de l'auto-
via A-7 al seu creuament per
l'Ebre o la no-inclusió del
canal de navegació Carles III

són algunes de les al·lega-
cions rebutjades. El PSC i
EA-ERC es van abstenir, per-
què coincideixen en algu-
nes de les al·legacions de
CiU.

Amposta també rebutja el 
Pla Territorial

L’Ajuntament presentarà un recurs de reposició

La Coordinadora
Anticementiri Nuclear de
Catalunya (CANC) ha
demanat aquest dimarts
una reunió amb els can-
didats del PSC i CiU a
les eleccions al
Parlament, José Montilla
i Artur Mas, per clarificar
quin serà el posiciona-
ment dels dos partits
amb relació al cementiri
nuclear durant la pròxi-
ma legislatura. L'entitat
ha reiterat la seva peti-
ció de compromís dels
dos partits a oposar-se a
la possible ubicació del
magatzem nuclear a
Ascó (Ribera d'Ebre). 

Nou
posicionament

de la CANC

Afectacions al servei elèc-
tric, així com danys mate-
rials a les instal·lacions.
Aquests són els problemes
més freqüents que ha de
resoldre la companyia
Endesa quan es produeix
un furt a les seves infraes-
tructures, sumat al risc per
a la seguretat física a la
qual s'exposen tant els
delinqüents com els opera-
ris que han de reparar des-
prés els desperfectes.
Darrerament, amb un curt
espai de temps, han comp-
tat un total de deu sabotat-
ges que, en matèria econò-
mica, han suposat que l'e-
nergètica hagi hagut de fer
front a una despesa de
70.100 euros.

Sabotatges a
Fecsa-Endesa

Previsions complertes amb escreix
L’aparcament de les Escoles Velles tanca l’estiu amb una valoració molt positiva
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Puigcercós, acompanyat de
la diputada Marta Cid, el
secretari d'organització de
la Federació de l'Ebre, Lluís
Salvadó i del regidor
d'Esquerra d'Amposta,
Adam Tomàs han celebrat
una roda de premsa per
explicar aquesta visita. Per
Salvadó hi havia un doble
repte a les Terres de l'Ebre
que s'ha superat: “d'una
banda actualitzar infraes-
tructures obsoletes en l'àm-
bit d'atenció social que ens
situaven en unes ràtios de
serveis a la cua del conjunt

de Catalunya i ara les hem
posat a nivell de l'estàndard
nacional o fins i tot les hem
superat com el cas de les
places de residència per
gent gran. D'altra banda
calia ampliar els serveis i
infraestructures en el camp

sanitari, educatiu o social
per donar resposta a les
37.000 persones nouvingu-
des que hem acollit”.
Salvadó ha posat com
exemple del canvi que “amb
educació, sanitat i atenció
social hem invertit  a les

Terres de l'Ebre 187 milions
d'euros, hem creat  o reha-
bilitat 150 nous equipa-
ments i hem generat 2.000
nous llocs de treball”. Joan
Puigcercós s'ha felicitat de
que “amb Esquerra al
Govern hi hagut un canvi

profund i estructural d'ac-
tuar sobre el territori, i a les
Terres de l'Ebre s'ha demos-
trat amb el salt qualitatiu i
quantitatiu experimentat en
l'àmbit de l'atenció a les per-
sones”. 
Per Puigcercós s'ha com-
plert “aconseguir l'equilibri
territorial, i no el reequilibri,
perquè per a això hauria
d'haver-ne hagut abans d'e-
quilibri, i el cert és que no
n'hi havia”.  
El president d'Esquerra ha
posat com exemple tota la
política portada a terme des
de l'Institut Català de la
Dona creant centres d'aten-
ció a les dones a totes les
comarques. 
Puigcercós ha destacat l'es-
forç i l'equilibri territorial fet
des del Govern per compen-
sar aquells territoris, com
les Terres de l'Ebre que tra-
dicionalment sempre havien
quedat fóra de les grans
decisions. 
“Ara el país està més equili-
brat”, ha afirmat. El repu-
blicà ha posat com exemple
el Pla Pilot que dotarà de
fibra òptica tots els nuclis
de població de les Terres de
l'Ebre.

«Si Esquerra és forta, el país
s’equilibra territorialment»

El president d'Esquerra,
Joan Puigcercós, ha
visitat, aquesta setma-
na, la comarca del
Montsià on ha mantin-
gut reunions de treball
amb diferents repre-
sentants  d'associa-
cions en l'àmbit d'aten-
ció a les persones i
amb l'executiva de
PIMEC Montsià. 

Puigcercós visita les Terres de l’Ebre per mantenir diverses reunions de treball 

«Units en la defensa del territori davant possibles agressions»

REDACCIÓ

Puigcercòs es va reunir amb l’executiva de PIMEC Montsià.
CEDIDA

Unes 500 persones es
van concentrar dimecres
al migdia a la plaça del
Mercat de Tortosa per
rebutjar la reforma labo-
ral. “El model de reforma
laboral no va en la línia
del model que necessi-
tem a les Terres de
l'Ebre, on cal un canvi de
model productiu”, va dir
el secretari general de
CCOO a les Terres de

l'Ebre, Josep Casadó. Els
tres sindicats convocants
de la vaga general,
CCOO, la UGT i la USOC,
van valorar molt positiva-
ment el seguiment de la
vaga a les comarques
ebrenques. 
Així, segons els sindicats,
un 80% de les indústries i
un 50% dels serveis
públics van secundar la
jornada de vaga general.
“Plàstics Castellà, la
nuclear, els polígons
Valldepins i Baix Ebre, així
com els comerços de
Tortosa han aturat l'activi-
tat”, va manifestar el

secretari general de la
UGT a l'Ebre, Wifredo
Miró. “Tortosa està atura-
da”, va afegir el secretari
general de la USOC a les
Terres de l'Ebre, David
Queralt. 
Una aturada, però, que es
va limitar al matí. 
Per la tarde, es va tornar
a l’activitat normal d’un
dimecres. La concentra-
ció va acabar amb una
manifestació improvisada
que va passar per davant
dels serveis territorials de
Treball i que va finalitzar
davant la delegació del
govern. 

Prop de 500 persones es van concentrar 
al centre de Tortosa per rebutjar la reforma laboral

Tot i això, la capital de la comarca del Baix Ebre va recuperar la normalitat per la tarde

REDACCIÓ

L'Ajuntament de Tortosa, la
Fundació Mapfre i la
Federació Catalana
d'Automobilisme han signat
un conveni de col·laboració
per fomentar la seguretat
viària entre els escolars de
Tortosa. En virtut d'aquest
acord, entre els dies 4 i 9 d’
octubre, uns 600 estudiants
de 5è i de 6è de primaria
dels centres escolars de
Tortosa i de Roquetes
rebran classes teòriques i
pràctiques al Pavelló Firal de
Tortosa. 
Un circuit habilitat per a l'o-
casió servirà de camp de
proves perquè els futurs
conductors puguin posar a
prova les seves habilitats al
voltant d'un kart. Els cursets
s'organitzaran en grups de
fins a 30 persones, dels
quals una part conduiran un
kart i altres es posaran en la
pell dels vianants per provo-
car la reacció dels con-
ductors.

Accions per
fomentar la

seguretat viària
entre els escolars

La consellera de Salut,
Marina Geli, va inaugurar la
setmana passada, el nou
TAC de l’Hospital comarcal
d’Amposta, l’equipament
que completa el servei de
radiodiagnòstic d’ aquest
hospital i que evitarà
2.500 desplaçaments
anuals que afectaven un
miler de pacients de la
comarca que, fins ara,
havien d’anar a Tortosa,
Reus o Tarragona. «És l’úl-
tima peça que ens queda-
va», va remarcar Geli, que
acompanyada per l’alcal-
de, Manel Ferré, també va
visitar les obres d’amplia-
ció de l’hospital. Aquestes
obres, que està previst
que es puguen posar en
servei durant el primer tri-
mestre del 2011, afecten
la tercera planta de l’hospi-
tal, on s’està adequant una
unitat sociosanitària.

Nou TAC a
l’Hospital

d’Amposta que
evitarà 2500

desplaçaments
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La Ràpita enceta la setena
temporada del Cicle de
Teatre de Tardor al Maset.
I la regidora de Cultura de
l'Ajuntament de Sant
Carles, Amparo Pérez, la
presentava com “enguany,
hem volgut portar al petit
escenari d'El Maset obres
de pes, tant pel que fa als
arguments com als actors
i directors”. Així, la progra-
mació del setè Cicle de
Teatre de Tardor arrencarà
aquest diumenge, 3 d'oc-

tubre, amb l'obra La
Síndrome de Bucay, de la
Companyia Donsami
Magradat, explicant que
Un total de vuit especta-
cles conformen l'edició
d'enguany, quatre dels
quals compten amb el
suport de la campanya
“Cultura en gira” de la
Generalitat de Catalunya.
Totes les representacions
tindran lloc en diumenge,
a les 19 hores, i aquest
proper 3 d'octubre, puja-
ran a l'escenari d'El Maset
actors i actrius com Xevi
Gómez i Bernat Quintana i
Aida Oset, d' “El cor de la
ciutat”. La Síndrome de

Bucay  (o El conte del
rellotge aturat a les set),
del 2009, és una obra que
incideix en aspectes com
les relacions entre ficció i
realitat, un tret que ja es
troba en l'anterior obra de
Gallart, Sexe, amor i litera-
tura, que es va estrenar el
setembre de 2008 al
Teatre Versus de

Barcelona i que de març a
juny de 2009, es va tornar
a programar al Teatre
Gaudí. Després d'aquesta
primera funció, arribarà el
24 d'octubre una paròdia
de musicals titulada 1 altre
musical , pensada per als
que no son fans del gène-
re. 
Sweeney Todd, Fama,
Mamma mia!, Què, La
Bella y la Bestia, Hoy no
me puedo levantar, Grease
o Cabaret són només algu-
nes de les obres parodia-
des, però també són
objecte de burla temes tan
diferents com el cànon de
l'SGAE, el Facebook o la
monarquia espanyola.

REDACCIÓ

La N-340 es cobra
una nova víctima al

seu pas per Camarles

Una dona ha mort en un
accident de trànsit que ha
tingut lloc aquest dimarts
al matí a la carretera N-
340, al seu pas per
Camarles (Baix Ebre). 
Els serveis d'emergència
han rebut l'avís del sinistre
a un quart i cinc de dotze
del matí. 
Un cotxe i un camió han
xocat de cara, i la conduc-
tora del turisme ha perdut
la vida en el mateix instant.
De moment no ha trans-
cendit si hi ha més perso-
nes afectades per aquest
accident. 
El xoc tenia lloc al quilòme-
tre 1.091 i des de dos
quarts i mig de dotze es
dóna pas alternatiu a la
carretera.

A principis de setmana
la Generalitat de Catalunya
comunicava que l'empresa
Promotora Bama, que des
de fa 25 anys es dedica a
la importació i exportació
d'animals exòtics al delta
de l'Ebre, deixa les
instal·lacions que té a
tocar de l'ermita de
l'Aldea. Així ho ha comuni-
cat a la Generalitat, a qui
també ha manifestat la
seva intenció de resituar-
se a l'àrea de Barcelona o
en un emplaçament a l'in-
terior de les Terres de
l'Ebre. Segons va poder
comprovar el Diari, ahir
encara hi havia una mínima
activitat al recinte piscíco-
la de l'Aldea, tot i que

diverses instal·lacions ja
estan fora d'ús i s'ha aco-
miadat a la major part de
la plantilla.  A la seva pàgi-
na web, ja només hi apa-
reixen com a operatives
unes instal·lacions al polí-
gon els Garrofers de
Vilassar de Mar. L'activitat
principal de la Promotora
Bama se centra en la
importació i comercialitza-
ció de tot tipus de peixos
exòtics per a aquaris.
Però  amb els anys ha
anat ampliant l'activitat a
la venda d'amfibis, aràc-
nids, rèptils i altres tipus
d'espècies i animals de
companyia. Entre aquests
hi ha els caragols poma,
animals força preuats per
als aquaris. 

Promotora Bama marxa de l’Aldea, i amb ella el
pressumte origen de la plaga del cargol poma

REDACCIÓ

El concurs per a la crea-
ció de signes d'identitat de
les Terres de l'Ebre per a
artesans, convocat pels
Serveis Territorials
d'Innovació, Universitats i
Empresa (DIUE), ja s'ha
resolt. A través d'Artesania
de Catalunya i en el marc
del projecte Empremtes de
Catalunya, el DIUE ha
potenciat amb aquest con-
curs l'artesania com a ele-
ment d'identitat de les
Terres de l'Ebre. 
En el concurs han participat
8 artesans que han presen-
tat 35 peces i el jurat ha
seleccionat finalment 16

peces de 6
artesans,“Llums de fusta”,
del fuster Javier Bel,
“Candeles de cera”, de la
cerera Teresa Pallarés, “El
bòlit”, “les birles”, “l'aplana-
dor de pastissets”, “el mor-
ter”, “la mà de morter” i “el
morter pistó”, del torner de
fusta Manuel Serra,
“Didals”, “arracades de
pauma i plata”, “arracades
de pauma i fusta”, “clauer
bitlla” i “clauer cucafera”,
del joier i bastoner Gregorio
Serrano, “Polsera i anell” i
“agulles de cosir i anells”,
de la joiera Sara
Domènech, “Flamenc”, del
forjador Juan José Oriol.

Un concurs proposa els elements 
identitaris de les Terres de l’Ebre

En el mateix acte s'ha pre-
sentat un estudi elaborat
per una comissió d'experts
que inclou recomanacions
d'actuació sobre les dife-
rents mostres de simbolo-
gia (plaques, rètols, monu-
ments, relleus, gravats,
etc.). Saura va comparèi-
xer acompanyat de l'histo-
riador i responsable
d'Espais de Memòria del
Memorial Democràtic,
Jordi Guixé, que ha partici-
pat en l'elaboració del
cens i forma part del
comitè d'experts. També hi
assistí la directora dels
Serveis Territorials
d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació
a Terres de l'Ebre, Pilar
Andreu.  A banda el conse-
ller també va presentar les
pròximes actuacions del

departament en matèria de
recuperació del patrimoni
memorial de les Terres de
l'Ebre. El Memorial
Democràtic de la
Generalitat (Departament
d'Interior, Relacions
Institucionals i Participació)
ha censat 3.647 símbols
franquistes a tot
Catalunya. L'estudi, al que
cal sumar al cens de sim-
bologia franquista de
Barcelona elaborat per
l'Ajuntament, permet con-
cloure que encara resten
prop de 7.700 símbols
franquistes a tot el país. 
La voluntat de l'estudi ha

estat la de “conèixer abans
d'actuar” amb l'objectiu d'i-
dentificar, senyalitzar i
catalogar la simbologia
franquista. El cens de sim-
bologia, elaborat pel
Memorial a través d'univer-
sitats de tot el país, és el
primer d'aquestes caracte-
rístiques que rastreja tot
Catalunya (excepte
Barcelona ciutat), ja que
fins ara l'estudi més extens
era el que va elaborar l'a-
juntament barceloní l'any
2005 sobre els símbols de
la ciutat (*). El nou catàleg
localitza, identifica i catalo-
ga 3.647 mostres de sim-

bologia franquista a l'espai
públic català que, amb les
prop de 4.000 plaques
d'habitatge que restarien a
Barcelona segons l'ajunta-
ment, sumen prop de
7.700 símbols arreu del
país. La major part dels
símbols localitzats en l'es-
tudi (93%) són plaques
d'habitatge, però cal des-
tacar que encara resten
41 rètols de carrers i pla-
ces, 38 monuments, 26
creus i 20 gravats o relleus
vinculats directament al
franquisme. El cens es pot
consultar al web del
Memorial Democràtic
(http://memorialdemocra-
tic.gencat.cat), un portal
que permet buscar quina
és l'empremta del franquis-
me a ciutats, comarques i
demarcacions de tot
Catalunya.
Així, a les Terres de l'Ebre
(143) s'ha comptalitzat
143 símbols. Sense comp-
tar les plaques d'habitatge,
els municipis amb més
monuments, relleus, gra-
vats, etc són Gandesa,
Lleida, Tortosa, Banyoles i
Figueres.
A més d' identificar els sím-
bols franquistes que resten
a Catalunya, l'objectiu de la
Generalitat era establir uns
criteris bàsics d'actuació
per configurar una política
pública sobre el tracta-
ment de la simbologia fran-
quista.

Els monuments franquistes 
a les Terres de l’Ebre ja estan censats

Ahir els Serveis
Territorials el
Departament d’Interior,
Relacions Institucionals
i Participació acollien
la visita del conseller,
Joan Saura, qui va pre-
sentar el cens de sim-
bologia franquista de
les Terres de l’Ebre i les
properes actuacions
per recuperar la
memòria democràtica.

REDACCIO

La programació del setè Cicle de Teatre de
Tardor arrencarà amb l’obra “la síndrome
de Bucay”. L’edició la conformaran vuit
espectacles, quatre dels quals compten amb
el suport de la Generalitat de Catalunya

El que per a uns és memòria històrica per als altres és el record d’un mal moment

Monument franquista a Tortosa.
cedida

REDACCIÓ

La Ràpita enceta amb força 
la nova temporada teatral

L’escenari d’El Maset acollirà obres de pes, tant pel que fa als
arguments, com als actors i directors

La Jornada Europea
de Patrimoni 2010 a
Tortosa, tot un èxit

Durant el passat dissabte i el
matí de diumenge, les por-
tes de l'Antic Escorxador de
Tortosa van romandre ober-
tes al públic amb la celebra-
ció de la Jornada Europea
del Patrimoni 2010, que va
tenir com a activitat principal
la visita guiada a la sala de
reserva del futur museu
municipal, on es conserva
bona part del patrimoni tor-
tosí, actualment ja preservat
amb les màximes condicions
d'idoneïtat en un espai
recentment rehabilitat per a
aquest ús. Així mateix, l'ex-
posició  "Sempere, obra grà-
fica", que aquest diumenge
tancava les seves portes, va
registrar un important núme-
ro de visites amb més de
400 entrades comptabilitza-
des.
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El Ple del Parlament ha aprovat la Llei de Polítiques de Joventut
que regula l'única competència exclusiva de la Generalitat pen-
dent de desplegar des de l'entrada en vigor de l'Estatut de Sau,
el 1979. Aquesta nova llei determina que els poders públics
han de fer polítiques específiques per a l'un milió tres-cents mil
joves que hi ha a Catalunya i té com a eixos centrals l'emanci-
pació i la participació.

Un dels aspectes més destacats de la Llei és la creació de la
Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, que ja s'ha començat a
materialitzar amb les Oficines Joves desplegades per tot el
territori. El text situa el Pla Nacional de Joventut com a ideari
de les polítiques de joventut tant de la Generalitat, com dels
governs locals i de les entitats i posa les base per regularitzar
els professionals que es dediquen al sector de polítiques per
als i les joves.

Després del dictamen favorable del Consell de Garanties
Estatutàries que conclou que la Llei de Polítiques de Joventut
no vulnera l'autonomia local, la nova norma jurídica ha obtingut
el suport de la cambra. La Llei blinda la competència exclusiva
que l'Estatut atorga a la Generalitat en matèria de joventut, dei-
xant clar que correspon al Govern i els ens locals catalans l'im-
puls de les polítiques per a joves. Això inclou la gestió de les
subvencions de l'Estat i de la Unió Europea.

La consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, ha
defensat aquesta norma jurídica perquè “incrementa els recur-
sos dels professionals de la joventut, fomenta la participació i
endreça i regula les polítiques adreçades als i les joves”.

L'emancipació juvenil, una prioritat
La llei crea la Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil, que el
Govern desplegarà fins al 2015. Comptarà amb 64 Oficines
Joves que agrupen, en una finestra única, tots els serveis per
a l'emancipació juvenil que presten les diferents administra-
cions. Les Oficines Joves ofereixen una atenció pròxima, inte-
gral i personalitzada i disposen d'un catàleg de serveis espe-
cialitzats: borsa jove d'habitatge, oficina jove de treball, punt
d'informació juvenil, així com assessoraments en matèria

legal, de salut o cultura a càrrec de professionals especialit-
zats.

Actualment ja funcionen 12 Oficines Joves (el Montsià, l'Alt
Urgell, el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Garraf, les
Garrigues, el Gironès, la Noguera, el Priorat, la Selva, el
Tarragonès i el Vallès Oriental) i està previst que aquest any se
n'obrin al Baix Ebre, el Maresme, Osona i el Solsonès. Les ofi-
cines s'implantaran a totes les capitals de comarca i a les ciu-
tats de més de 50.000 habitants.

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya es dota de rang legal
El Pla és el marc de referència de les polítiques per a joves de
Generalitat, món local i entitats juvenils. D'aquesta manera es
consolida el treball conjunt dut a terme els últims anys entre les
diferents administracions públiques i el teixit associatiu juvenil.

La Llei, a més, potencia la transversalitat de les polítiques per
a joves i estableix que tots el departaments del Govern com-
parteixen responsabilitats en matèria de joventut. El text també
reconeix noves formes de participació juvenil com els consells

locals de joventut o els grups de joves.
Més recursos per als professionals de joventut
Aquest col·lectiu, cada cop més nombrós, sovint ha hagut de
treballar en condicions de precarietat laboral i sense itineraris
de professionalització. Amb la Llei se supera aquest dèficit i es
posen recursos al seu abast per tal que puguin dur a terme la
seva feina.

La llei impulsarà la creació d'un Registre d'Equipaments i
Serveis Juvenils per conèixer els recursos públics de què dis-
posa el país i decidir quins seran necessaris per donar uns ser-
veis adequats a la ciutadania jove.

Els joves: entre 16 i 29 anys
La norma acota la joventut en la franja d'edat entre els 16 i els
29 anys, llevat per a polítiques públiques concretes (com les
d'educació sexual, que es poden avançar des de l'adolescèn-
cia, o les d'habitatge, que s'allarguen fins als 35 anys). És a par-
tir dels 16 anys quan un o una jove ja té l'edat per poder eman-
cipar-se civilment, incorporar-se al món laboral o triar itineraris
educatius voluntàriament.

Es defineix la joventut com aquell col·lectiu majoritàriament
immers en processos de formació i/o inserció laboral i/o d'e-
mancipació domiciliar amb unes necessitats específiques. Les
persones joves viuen una etapa de transició cap a la vida adul-
ta que es caracteritza per la dificultat d'exercir la ciutadania,
tant a nivell social i polític, com econòmic i cultural.

L'aprovació de la Llei s'emmarca en l'aposta del Govern per les
polítiques d'emancipació juvenil, especialment en un moment
en què el col·lectiu jove està rebent un fort impacte de la crisi.
L'aprovació d'aquesta norma se suma a d'altres iniciatives de
la Generalitat en matèria de joventut, com la renovació del Pla
Nacional de Joventut de Catalunya fins al 2020; la signatura de
l'Acord de Mesures per a l'Ocupació Juvenil amb els agents
socials, dotat amb més de 200 milions, per lluitar contra la crisi
i la precarietat laboral, o l'aprovació del Pacte Nacional per a
l'Habitatge, amb especial atenció a les necessitats dels i les
joves.

A Amposta el passat 1 de setembre es va posar en funcio-
nament aquest nou servei que dona cobertura a tota la
comarca del Montsià i que ha d'acabar cobrint les especifi-
cacions de la Llei de Serveis Socials de l'any 2007 en matè-
ria d'atenció precoç. Marca uns objectius de cobertura
d'1,2 hores setmanals i un mínim de 25.000 persones usuà-
ries a tota Catalunya, és en aquest sentit que es va proce-
dir a la divisió administrativa del servei i a la publicació del
concurs de gestió del nou servei del Montsià, que fins ara
depenia de Tortosa.

El Servei de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP),  es
un servei especialitzat en la consulta, la diagnosi i el tracta-
ment de la població infantil, des del naixement fins als 6
anys d'edat, que presenti algun trastorn en el seu desenvo-
lupament o risc de patir-ne, per causa orgànica, psicològica
i/o social.
Es troba dintre del Programa Sectorial d'Atenció Primerenca

de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS),
del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat
de Catalunya, esdevenint un servei totalment públic i gratuït.

Les seves funcions son:

Acolliment i orientació de totes les consultes efectuades per
pares o professionals.

Avaluació global de la problemàtica que presenta l'infant,
per tal d'establir el psicodiagnòstic i la modalitat terapèuti-
ca adequada: 

- Atenció terapèutica a l'infant mitjançant el tracta-
ment directe necessari, i orientació o suport a la família. 
- Seguiment de l'evolució de l'infant i orientació a la
família. 

Orientació i suport als professionals de l'escola on assisteix
l'infant.

Coordinació amb els diferents professionals dedicats a la
infància, per tal d'establir vies de prevenció i detecció.

El servei del CDIAP del Montsià s'ha instal·lat al
C/Barcelona, 78 2on d'Amposta i manté les seves antenes
a La Ràpita, La Sènia i Ulldecona i està gestionat per l'enti-
tat Cooperativa Social SUARA.

Acció Social i Ciutadania posa en funcionament el Centre de
Desenvolupament i Atenció Precoç del Montsià a Amposta

Mes de 200 famílies del Montsià reben
suport d'aquest servei

El Parlament aprova la Llei de Polítiques de Joventut de
Catalunya, que fixa l'emancipació juvenil com a prioritat 

Actualment ja funcionen 12 Oficines Joves, que agrupen tots els serveis per a l'emancipació, 
i es preveu obrir-ne 4 més aquest any 

ACTUALITAT

Imatge de l’acte,

Directora del CDIAP, Montse Genaró i el director d'Acció Social i
Ciutadania, Adam Tomàs
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Quin ambient! Què bonic
veure el pavelló com estava
el dimecres! Espectacular!.
La ciutat es va abocar. Els afi-
cionats al bàsquet, en con-
cret, i a l’esport, en general,
van gaudir d’un gran especta-
cle amb el partit entre el
Barça i el Manresa. Fou una
nit màgica. Riki Rubio, Fran

Vazquez, Navarro i Roger Gri-
mau, entre altres, estaven so-
bre el pàrquet del pavelló tor-
tosí. Una festa. I també un
premi per tota la gent que  ha
estat darrera de l’organitza-
ció de tots els actes durant
l’any. I, per descomptat, per
tots els amants d’aquest es-
port tant a Tortosa com a les
Terres de l’Ebre.

El partit va ser igualat en el
primer quart. Ja poc abans
del segon, el Barça, amb
més qualitat tècnica, va obrir
distàncies amb el 46-34 amb
el que va arribar-se al des-
cans.

Al tercer quart, els de Xavi
Pacual no van donar opció

amb un  parcial extraordinari
de 20-0, gràcies a una defen-
sa asfixiant i una eficàcia
ofensiva a l’alçada de l’equip.
El partit, llavors, va quedar
llest. El darrer quart va ser
per acabar de gaudir-ne amb
accions dels gal.lactics blaui-
grana. Al final, 92-56 i un am-

bient de traca i mocadors al
pavelló que va donar molt de
caliu a la confrontació. Els
protagonistes van agrair-ho.
Abans, durant i fins i tot des-
prés el partit, quan surtien
del pavelló per la porta que
els acostava a l’autocar, si-
tuat a la banda de darrera.
Fins allí, prop de les onze de
la nit, hi havia una gran nom-
bre d’aficionats. 

Un gran acte. En queden
més. El dia 16 hi haurà un re-
cord al mitic del Cantaires-Sa-
bor d’Abans que va guanyar
la Lliga i la Copa de la Reina.
Faran una trobada. I un partit.
Més emocionts, sense dubte. 

Somni d’una nit

Tortosa, durant l’any,
ha viscut grans mo-
ments per ser la Ciutat
del Bàsquet Català
2010. Dimecres en va
viure un de primer ni-
vell amb el partit entre
el Regal Barça i l’As-
signia Manresa. Era el
darrer amistós de tots
dos conjunts abans de
l’inici de la lliga, el cap
de setmana.

BÀSQUET

«Tortosa Ciutat del Bàsquet Català 2010» va viure dimecres un dels seus actes més destacats

M.V.

Aquesta temporada la
Primera catalana pot resul-
tar enganyosa. Més que
altres. Per què? Potser més
desigual. La conjuntura
econòmica ha comportat, a
tot arreu, «un tràfic de juga-
dors d’un costat a l’altre que
ha estat anormal. Hi ha
equips que han canviat total-
ment d’una lliga per a l’altra
i hi ha jugadors de Tercera
divisió que per una qüestió
econòmica (o perquè tenen
més seguretat de cobrar el

promès) han acceptat baixar
de categoria i jugar a
Primera catalana o a
Preferent quan abans era
impensable», em deia un
entrenador barceloní ja
experimentat. Un altre que
coneixo també des de fa
anys em va explicar que «el
problema que poden tenir
clubs que han incorporat
jugadors de categoria supe-
rior i que, en principi, apun-
ten a ser dels favorits és
que aquests jugadors
puguin estar desmotivats.

Un fet que passa quan fas
un pas enrera. Es potser
més interessant apostar per
gent jove amb possibilitats i
que tingui ganes de crèi-
xer».
Bé aquesta és una conclu-
sió. I aquesta darrera, l’a-
posta del Tortosa. I també
d’altres equips. 
Diumenge passat, el Tortosa
va rebre el Peralada (1-1),
un equip ferm i amb juga-
dors experimentats. Sembla
ser un favorit a l’ascens. I va
avançar-se en el marcador.

Però el Tortosa va superar
un altre examen. I va fer-ho
amb bona nota. Es va refer
al gol del rival, amb el
d’Albert Arnau, i va acabar
sumant un empat que, per la
situació actual d’un equip
que ha de madurar amb
temps, és molt positiu.
Diumenge, nou partit: al
camp del Montcada del
veterà Jaume Creixell, 35
anys a les banquetes. 
Carlos Blanch, tècnic del
Tortosa, manifestava que
«un partit complicat per les

dimensions del camp, és
petit, i per les característi-
ques del rival. Hem d’adap-
tar-nos i ser nosaltres matei-
xos, en la mateixa línia que
hem portat fins ara. Ja
sabem que ens queda molt
per fer».
Maikel torna a la convocatò-
ria i les baixes seran Marc
Baiges i, molt probable-
ment,  Sergi Ventura que va
sofrir una lesió diumenge.
Afortunadament, no serà tan
greu com en principi es pre-
veia.

Partit a partit. El proper, a Montcada
El Tortosa suma un empat meritori contra el Peralada i continua creixent a la categoria

MV

1A. CATALANA

Navarro fou una de les atraccions del partit de dimecres, a Tortosa.

Cedida

Carlos Blanch, tècnic del Tortosa.

CANAL TE

El Barça va decidir al
tercer temps i va acabar
guanyant per 92-56 al
conjunt manresà.

Resultat

Regal Barça i Assignia
Manresa van jugar a
Tortosa el darrer amistós
abans de l’inici de la lliga.

Partit

El pavelló de Ferreries va
comptar amb un ambient
excepcional per l’ocasió,
gaudint dels ‘cracks’

2000 persones

La Rapitenca va empatar dis-
sabte a San Cristobal (1-1).
Un punt que sap a poc perquè
l’equip ebrenc va poder deci-
dir però no va fer-ho quan ho
tenia tot a favor amb el 0-1,
gol de Callarisa. A la represa,
el duel va igualar-se i el San
Cristobal va pressionar més
amunt. Així va gaudir de més
arribada gràcies al seu joc di-

recte. I en els darrers minuts,
un córner, va propiciar una al-
tra jugada polèmica amb un
gol fantasma que va concedir
l’assistent. Era l’empat. Una
decisió que va lamentar-se
com també el gol anul.lat a
Callarisa al primer temps. 
L’equip de Palanca, amb bona
actitud, més implicació i com-
promís, rebrà diumenge l’O-
límpic Can Fatjó (12 h). 

Rebrà diumenge l’Olímpic Can Fatjó (12 h)

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca, a mantenir la
fermesa a la Devesa

L’Amposta va perdre diu-
menge amb la Muntanyesa (1-
3) el tercer partit que ha jugat
a casa. Va avançar-se en el
marcador amb un gol d’Isma
Rojas que va culminar un con-
traatac d’escola (55’). Però els
visitants van empatar acte se-
guit i el partit va trencar-se
amb el penal de Sandu i la se-
gona targeta. Una vegada
més, en general,  l’Amposta no

va tenir sort amb el criteri arbi-
tral. Contreras va aturar el pe-
nal. No obstant, l’1-2, arran d’u-
na altra acció a pilota aturada
va determinar. L’Amposta no
va poder reaccionar i la Mun-
tanyesa, en una contra, va sen-
tenciar. «Em sap greu pels afi-
cionats, no obstant, no estic
obssessionat pel fet de perdre
a casa. L’equip té marge de mi-
llora i per això no estic preocu-
pat. Tinc plena confiança amb

la plantilla», deia Angel Garcia.
L’equip del Montsià visita diu-
menge el Gavà (12 h), conjunt
que és penúltim i que encara
no ha guanyat. El problema,
les baixes: Gustavo, Moha i Do-
minguez (lesió) i Sandu i J. Lu-
cha (sanció). Miguel i Becerra
són dubte. S’haurà de recòrrer
al filial. El proper partit a casa
serà el dissabte dia 9 (20 h).
Els següents tornen a les 17
hores del diumenge

Gavà: un rival trampa
La junta ha decidit canviar l’horari dels partits de casa

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ. L’AMPOSTA EL VISITA DIUMENGE 12 HORES

Dimarts passat, a Canal
TE, al programa Més Es-
port d’aquest dia -aquesta
temporada l’anàlisi de la
jornada el fem entre el di-
lluns i el dimarts- va origi-
nar-se una tertúlia força in-
teressant. Jo, al mig dels
convidats, vaig gaudir-ne
perquè va haver-hi infor-
mació i també moltes
anècdotes que es van
conèixer amb qüestions
arbitrals que, normalment,
només es parlen entre
bastidors.

Però el tema que va
centrar el debat foren les
sancions que reben els ju-
gadors de regional aques-
ta temporada. Josep Ber-
tomeu, Director tècnic del
Camarles, i Juanjo Balfe-
gó, tècnic de l’Ametlla,
van ser els convidats.

Bertomeu va incidir en
un fet que ja fa setmanes
que comentem al progra-
ma: «els problemes vin-
dran d’aquí quatre o cinc
jornades quan les targetes
començaran a acumular-
se i els equips no disposin
de jugadors per sancions
o lesions que poden coin-
cidir. A més, el futbol base
també té el mateix criteri i
et pots trobar que vas a
buscar al juvenil i que tam-
poc pots fer-ho perquè hi
ha sancionats. No obs-
tant, la normativa és per
tots i així va haver d’ac-
ceptar-se al seu moment». 

Tota aquesta normativa
penso que ha de ser bona
per millorar l’esportivitat
en els partits (els jugadors
s’han de controlar més)
però també pot ocasionar
altres sorpreses de les
que s’ha d’estar preparat
per intentar evitar-les.

Targeta

L’opinió de Michel
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L’Aldeana va perdre contra el Valls, líder actual (0-2). Els aldeans, com
contra el Calafell, van estar ben posats en el primer temps i van gau-
dir d’arribada. No obstant, els manca encara l’estabilitat i la maduresa
suficients per poder concretar les darreres passades i convertir les
seues possibilitats. 
Hi ha un projecte nou que ha de comportar paciència. I, amb aques-
ta, creure que es pot aconseguir. De moment, hi ha simptomes de fra-
gilitat fins que no pugui arribar un resultat positiu que doni consistèn-
cia. El Valls, molt fort defensivament a la represa, va avançar-se en el
marcador i va administrar la renda. Tot i els intents voluntariosos dels
locals, va poder sentenciar amb el 0-2 ja al final. L’Aldeana visita diu-
menge el Jesús i Maria. Són el dos equips que encara no han puntuat.

L’Aldeana visitarà el Jesús i Maria en
un derbi amb certa necessitat

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

En les properes setmanes s’espera que comencin les obres
per a la instal.lació de la gespa artificial al camp de futbol de la
Sénia. Així va informar-ho la presidenta del club, Inès Querol, i el
tresorer i delegat, Carlos Muñoz, el dilluns passat al Canal TE, al
programa Més Esport (22.30 hores). Per aquest motiu, el primer
equip està jugant els seus partits a Sant Rafel. També ho farà diu-
menge, en el derbi del Montsià, contra l’Ulldecona. L’equip de Pe-
dro Garcia afronta el duel amb molta motivació i és que dissabte
va sumar un punt meritori al camp del CD la Cava (2-2). «Vam fer
el millor partit dels tres jugats fins ara, amb molta actitud i impli-
cació per part de tots els jugadors». La Sénia va oferir una bona
imatge i això li ha de servir per agafar moral. 

La Sénia rebrà l’Ulldecona a Sant
Rafel, en el derbi del Montsià

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Era el primer partit de l’Ampolla al seu camp. I per això tots els ju-
gadors de futbol base van intervenir en un acte emotiu, amb sa-
marretes per l’ocasió, per recordar a Jordi Pitarque. Un acte que
va tenir lloc abans de la confrontació i que va comptar amb un mi-
nut de silenci d’extraordinària profunditat emocional, amb la col.la-
boració de tot el públic assistent. Posteriorment, amb un duel
marcat pel vent, el Gandesa s’acabria imposant a la represa, quan
el tenia a favor. L’Ampolla no va saber refer-se i arran de l’1-2, fruit
d’una indecisió local, no va reaccionar. El Gandesa, ben posat, va
decidir amb gols espectaculars com ho foren els tres de Roger i
els d’Alex i Barceló, de falta directa. Els de la Terra Alta, amb dues
victòries fora, surten reforçats per rebre el Torredembarra. 

L’Ampolla recorda a Jordi Pitarque,
abans del partit contra el Gandesa

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Ulldecona va guanyar el Je-
sús i Maria (2-1) en un partit
en què l’equip visitant va aca-
bar molest per l’actuació del
col.legiat Gimenez Ferrer. 

«Va ser indignant i va influir
en el desenllaç del partit, si
bé és cert que nosaltres no
vam estar encertats en les

ocasions que vam tenir per
poder decantar el partit al
nostre favor en moments de-
terminats», deia David Torres,
tècnic del Jesús i Maria.

Els de l’Aube van gaudir-ne
de tres amb el 0-0 però fou
l’Ulldecona, en un córner, qui
va fer l’1-0, obra d’Alin. A la re-
presa, Geira va empatar aviat

i el partit, tot i ser travat, va
obrir-se. 

Un penal «inexistent» pels
visitants i «rigorós», segons
els locals, va comportar el 2-
1. El partit encara va travar-se
més i va ser el Jesús i Maria
qui més va pressionar, tenint
dues ocasions per empatar.
Pier fou expulsat, «per una se-

gona targeta que l’àrbitre va
comentar que fou perquè no li
queia bé...» i també Lluís Ce-
bolla, «a instàncies d’un assis-
tent i encara no sabem sa-
bem perquè». Així mateix, el
local Ruben va veure la ver-
mella en la recta final del duel.
Una altra jugada discutible
arribaria en temps afegit quan
es va xiular fora de joc en una
jugada de gol visitant.

Tot plegat, malestar en el
Jesús i Maria que ha perdut
tres partits en els que podia
merèixer més. No obstant,
errades puntuals i manca

d’encert en les ocasions crea-
des no li permeten agafar la
confiança que li manca.

En aquesta jornada també
van haver-hi decisions arbi-
trals «determinants». 

Segons fonts del club de
l’Aube, «l’àrbitre, durant la set-
mana, ha demanat disculpes
al Jesús i Maria a través d’una
xarxa social, reconeixent les
seues decisions erronies de
diumenge i que ens van perju-
dicar», deien des de Jesús i
Maria.

L’equip roig-i-blanc rebrà
aquest diumenge (17 hores) a

l’Aldeana en un derbi que, en
la quarta jornada, ja és amb
certa necessitat de punts
pels dos equips. 

L’Ulldecona, molt renovat i
amb un projecte localista,
agafa aire per tenir més segu-
retat en la nova etapa. Diu-
menge visitarà la Sénia.    

«L’àrbitre ha demanat disculpes,
per les decisions de diumenge» 

Així ho informa el Jesús i Maria, després del partit a Ulldecona (2-1)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Segons el Jesús i Maria, la
disculpa de l’àrbitre
«demana perdó» l’ha feta a
través d’una xarxa social.

Facebook

L’Alcanar rebrà diumenge a la
Fanecada (17 h) a la Cava. Un
derbi força interessant entre
dos dels aspirants a estar a la
part alta de la taula. Tots dos
equips van empatar en la jorna-
da anterior. La Cava va fer-ho
davant de la Sénia (2-2) en un
duel marcat pel vent i en el que
els seniencs van contrarrestar

en dues ocasions, amb gols de
Pol, l’avantatge dels locals.
Juanjo Rovira va avançar a la
Cava i Nico, de penal, va fer el
2-1. Aquest penal i el posterior,
que va significar l’empat visi-
tant, van ser molt protestats.
La nota negativa per a la Cava
fou la lesió de Nico i de Dario.
Aquest darrer, molt probable-

ment, serà baixa a Alcanar.
Els canareus, per la seua

part, van empatar al camp del
Nàstic en una confrontació ani-
vellada i oberta per moments
en la que hagués pogut passar
de tot i en la que l’empat no va
ser injust. L’anecdota fou l’ex-
pulsió de Rodri que va generar
que Alberto es posés sota els

pals. El porter ha estat sancio-
nat amb un partit. D’altra ban-
da, un altre duel vibrant, en la
jornada vinent, es viurà diumen-
ge a les 16.30 hores a la San-
ta Creu de Jesús on els locals
rebran el filial del Nàstic de Ta-
rragona. Un gran partit sense
dubte. Els jesusencs van visitar
el Camp Clar amb les baixes de
Cosido, Sisco Baila, Nacho,
Stephane i Castillo. Els tarrago-
nins van estar molt motivats i,
tot i que el Catalònia va reaccio-
nar amb els gols d’Eugeni i d’A-
leix, el quart gol local ja va tren-
car un partit que va acabar 5-2.

Alcanar-la Cava i Catalònia-Nàstic,
els partits de la jornada

Serà un bon examen per situar-se en l’inici de la lliga

PRIMERA REGIONAL. RODRI, SANCIONAT, SERA BAIXA

Jordi Bargalló,
inspirat amb la Canonja

REDACCIÓ

GOLEJADORS PRIMERA REGIONAL

Pol va fer dos gols.

El Remolins-Bítem va perdre
diumenge a Cerdanyola del
Vallès (3-2). El seu tècnic, Na-
cho Pérez, considerava que
«ens va costar adaptar-nos a
les petites dimensions del
camp. No vam interpretar bé
el joc a la primera meitat.
Però, tot i rebre dos gols en el

primer temps, vam reaccionar
i vam fer un partit per poder
guanyar. A la segona meitat
l’equip va sortir amb més es-
penta i va poder retallar
distàncies, fins i tot empatar
però un defensor va treure la
pilota sota els pals. No fou ai-
xí i posteriorment ens van
agafar en una contra i van ma-

tar el partit amb el 3-1». Rui-
bal va fer el 2-1 i Javi Asín el
3-2 (86’). «Hem de creure que
podem guanyar. Estem capa-
citats per fer-ho. Hem de con-
tinuar treballant per poder
buscar la primera victòria». El
proper rival, diumenge 17 h a
Bítem, no serà fàcil: el Vilade-
cans, líder amb nou punts.

El Remolins-Bítem rebrà
diumenge el líder, el Viladecans

Els de Nacho van perdre el primer partit a Cerdanyola (3-2)

REDACCIÓ

PREFERENT

El Roquetenc disputarà demà
dissabte (16.30 h) el primer
partit de la lliga al seu camp,
després de la resembra efec-
tuada. El primer, com a local,
va jugar-lo a Tortosa. 

Demà rebrà el Pubilla Ca-
ses un equip que ha empatat
els tres partits disputats fins

ara. En la jornada passada,
va empatar sense gols con-
tra el Torreforta.

El Roquetenc, per la seua
part, va caure a Cervera (2-
0). Els lleidatans van avançar-
se al primer temps amb l’1-0
i van tenir el partit més con-
trolat. Però a la represa, els
de Camarero van reaccionar i

van pressionar un rival que
va jugar més replegat. Els in-
tents ebrencs, però, no van
fructificar i fou el Cervera qui
va sentenciar a pocs minuts
del final, amb el 2-0, arran
d’una acció a pilota aturada.

Lluís, sancionat en la jorna-
da anterior, podrà tornar a la
convocatòria de demà.

El Roquetenc «debutarà» al seu
camp, demà contra el P. Cases

Els de Camarero van caure a Cervera «on vam merèixer millor sort»

REDACCIÓ

PREFERENT 

Aleix (Catalònia) gols 5 
Nico (la Cava)           4 
Bargalló (Canonja)     4
Alex (Calafell) 4 
José Ramon (C. Clar) 4
Rosado (Torred) 3
Roger (Gandesa) 3
Gerard (Valls)           3
J. Ramon (C. Clar)    2
Pol (Sénia) 2
Eugeni (Catalònia 2
Ivan Abad (Ulldec)     2
Font: Futbolme
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El Deltebre, amb un gol del canareu Josep Reverté i amb un al-
tre del senienc Marce, espectacular des de 30 metres, va guan-
yar el primer partit . Va ser al camp del fililal de l’Alcanar (0-2). El
duel va ser igualat al primer temps si bé el Deltebre va tenir les
primeres ocasions. Kameni, encertat, va evitar-les. A la represa,
els de Mario Maza van poder encarrilar-lo, tot i que l’Alcanar va
gaudir d’una ocasió clara per haver entrat en el partit.
Mario Maza, tècnic del Deltebre, considerava que «ens manca-

va una victòria per agafar confiança i penso que, per les oca-
sions que hem creat en els primers partits, la mereixiem». Des
d’Alcanar es deia que «el més just era l’empat però ara estem en
fase d’adaptació i paguem la inexperiència. Hem de seguir treba-
llant per millorar i trobar aviat aquesta adaptació».

El Deltebre guanya el primer partit, al
camp de l’Alcanar B (0-2)

SEGONA REGIONAL

El Masdenverge va perdre a Corbera, en els darrers minuts
(3-2). Un partit igualat i en el que anava guanyant per 1-2 des-
prés de remuntar el gol del local Barceló. Xuxes i Israel, a la
sortida d’un córner, van marcar els gols per al conjunt de
Parra. El Corbera, en una segona meitat més oberta i en la
que els de la Terra Alta van pressionar més amunt, va empa-
tar en una jugada protestada pel Masdenverge. Segons el seu
president, César Lleixà, «va haver-hi una falta clara a Josep
Ventura que no fou xiulada i del contraatac següent, en fora
de joc, ens van fer el gol de l’empat a dos. Posteriorment, un
penal clar a la seua àrea no fou xiulat i a la jugada posterior
va venir el 3-2. Per a mi, l’àrbitre va estar molt bé a la prime-
ra meitat però va canviar el criteri a la segona». 

L’arbitratge de Vizcarro no agrada al
Masdenverge, a Corbera (3-2)

SEGONA REGIONAL

Horta i Benifallet van empatar a dos gols. Els visitants van estar
molt millor al primer temps quan, a més d’adaptar-se bé al par-
tit, van avançar-se amb els gols d’Ismail i d’Abdul, amb una
vaselina. A la represa, però, l’Horta va guanyar metres i va anar
tancant el Benifallet que no va poder sortir del darrera. 
Badia, al minut 65, va posar al seu equip dins del partit i crea-
va incertesa en el marcador amb l’1-2. L’Horta va intensificar el
seu domini i va empatar en els darrers minut amb el gol de
Salva, amb un tret creuat al que no va poder arribar el botenc
David Fontanet. L’Horta, que demà visita el Móra la Nova, ja va
recuperar a Aubanell però encara té baixes que el condicionen
en l’inici de la lliga. El Benifallet va oferir bona imatge però li va
manca ser més regular en la confrontació. 

El Benifallet cedeix a la segona part,
quan guanyava 0-2 al camp de l’Horta

SEGONA REGIONAL

Un gol de Sergi Brull, amb una volea des de fora de l’àrea,
després d’una jugada de Quintana, als primers minuts de la
confrontació, va valdre la victòria al camp del Santa Bàrbara
(0-1). Això i el gran treball defensiu de l’equip de la Cala que
va estar molt unit i que jugar amb moltar serietat defensiva.
«El Santa Bàrbara, sobre tot en els darrers vint minut de par-
tit, ens va pressionar molt i vam haver d’estar molt centrats.
El problema fou que no vam decidir quan vam tenir ocasions
per fer-ho com una d’Avraham. I el patiment fou fins el final.
Però em quedo amb el treball de l’equip, la seua actitud i hu-
militat». El Santa Bàrbara, un equip renovat i amb aspiracions
amb els fitxatges que ha fet, no va poder trencar l’entramat
defensiu del rival. Ha de millorar en l’aspecte ofensiu. 

L’Ametlla, reforçat amb el triomf a Santa
Bàrbara, rebrà demà el Camarles

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Harri Arraut, tècnic actual de
l’Amposta, i Robert Avinyó,
el seu segon, visitaven diu-
menge passat el camp de la
Vinyeta, d’El Perelló, club al
que havien estat els dos
darrers anys. Ara ho feien
com a visitants i, segons
l’entrenador, durant el partit,
un sector de l’afició perello-
nenca va posar-se amb ells

quan s’aixecaven de la ban-
queta per donar instruccions
als seus jugadors. En qual-
sevol cas, el partit va acabar
escalfat amb enfrontaments
entre jugadors i alguna pica-
baralla.
Pel que respecta al duel, dir
que l’Amposta va sumar la
seua tercera victòria i és un
dels líders del grup amb nou
punts.

Els ampostins van haver de
fer un gran esforç defensiu
per impedir els intents del
Perelló i les accions a pilota
aturada en les que Tudela
sempre crea perill. 
Una acció de Fouat per la
dreta va propiciar el 0-1. No
obstant, Jonatan, rematant
una falta que va traure
Tudela va empatar. A la
represa, Cristian va fer l’1-2 i

el partit, amb l’expulsió del
visitant Víctor, va ser una
pressió constant del Perelló.
Malgrat això, l’Amposta va
saber defensar-se amb
encert i gràcies al seu treball
va sumar un triomf molt
meritori.
El Perelló segueix sense
poder enlairar-se. Encara no
ha guanyat i necessita un
triomf per fer-ho. 

Harri va tornar al Perelló, a la banqueta visitant
El tècnic de l’Amposta B, «molest» amb el tracte d’un sector de l’afició local

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Josep Bertomeu, Director
Tècnic del Camarles, va
estar el dimarts passat al
programa de CANAL TE que
s’emet el dimarts i que és el
complement del que s’ofe-
reix el dilluns. El programa
comença a partir de les
22.30 hores, després de la
repetició de l’informatiu.
Bertomeu, entre altres qües-
tions, sobre la impugnació

del partit a Benifallet, expli-
cava que «el Camarles no va
fer res mal fet. Va ser el
Benifallet qui va alinear un
jugador que no podia jugar. I
la normativa és aquesta.
Què no ho sabien? No ho sé
però nosaltres anem a totes
les reunions a Tortosa i en
les darreres, no s’ha parlat
d’una altra cosa. A més, hi
ha unes circulars i, per últim,
la informació la pots com-

provar per internet. No és
com abans que havies de
rebre un telegrama. Per tant,
vam fer el que devíem».
Bertomeu afegia que «si
enlloc d’estar a l’inici de la
temporada haguéssim estat
en la seua recta final i els
punts no haguessin tingut
més rellevància, no hagués-
sim impugnat. Però ara ho
havíem de fer. La normativa
és per tots». 

Del partit contra el Móra la
Nova (0-1), Bertomeu aclaria
que «penso que no vam
merèixer perdre. Ells van
avançar-se aviat amb el 0-1
arran d’una acció desafortu-
nada nostra. Però vam reac-
cionar i a la segona part vam
pressionar i vam tenir moltes
ocasions, però sense encert
en el darrers metres.
L’empat era el més just». 

Josep Bertomeu aclareix a CANAL TE que
el Camarles va obrar en conseqüència

Va parlar de la impugnació del partit a Benifallet
REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Oscar Velázquez, davanter
que els darrers anys havia
estat al Santa Bàrbara, va
fitxar divendres passat amb
el Vilalba, equip que, tal
com vam anunciar a Més
Ebre, buscava incorpora-
cions. I a Flix va debutar. No
va poder fer-ho d’una millor
forma. Va marcar dos gols

a la segona part, quan va
debutar. 
Fou un partit vibrant, amb
alternatives i que va decidir-
se per la major eficàcia
d’un Vilalba que, en tres jor-
nades (dues fora), ha sumat
nou punts. Un inici somiat
per un equip que a la pre-
temporada va estar limitat
d’efectius com va passar-li

en un partit a Benissanet. 
El Flix, que retorna a la
categoria, va tenir també
les opcions i va merèixer
millor sort, contrarrestant
en dues ocasions l’avantat-
ge visitant. Però el Vilalba,
amb superioritat numèrica,
va saber sentenciar al con-
traatac amb un Bernabé
inspirat i que va fer la juga-

da de la jornada en el 2-3.
Oscar, ja al final, va senten-
ciar amb el seu segon gol i
el quart del Vilalba que és el
líder. «El que va per davant
va per davant. Hem de
seguir».

Oscar Velazquez (Jesús i Maria),
debuta amb el líder Vilalba

Va fer dos gols en la victòria al camp del Flix

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Vilalba rebrà
diumenge el Batea, en el
derbi de la Terra Alta.
Gaspar, tècnic del
Vilalba, s’enfrontarà al
seu exequip. El mateix
cas de Landa, que ara
entrena al Batea.

Derbi

«La normativa és per tots
igual. Hi ha reunions,
circulars i fins i tot es pot
comprovar per internet.
Tots ho hem de mirar»

Normativa

El Perelló visita diumen-
ge l’Olímpic amb certa obli-
gació després de no haver
guanyat fins ara. Els mo-
rencs són tercers i un dels
aspirants a estar a la part
alta de la taula. Dissabte,
sent superior, va vèncer a
Roquetes amb tres gols de
Jacob. Narcís Laboria, tèc-
nic de l’equip morenc, s’en-
frontarà a conjunt de la
seua localitat. 

El Perelló visita
l’Olímpic de Narcís

Propera jornada

El Pinell segueix molt minvat d’efectius. La plantilla és
curta i les lesions i les baixes per qüestions personals
l’obliguen a afrontar els partits amb limitació d’efectius.
No obstant, l’equip se’n surt i diumenge va guanyar a Ma-
ella, on ha de jugar de moment el Batea (1-3). Dos gols
de Guiu i un de Ruben van decidir. El de Ruben fou el 0-
1, al mint 6, i va ser protestat pels locals perquè consi-
deraven que fou en fora de joc. De fet, el Batea no va
acabar conforme amb l’arbitratge. Kiko va donar vida als
locals aconseguint l’1-2, però Gui va sentenciar amb l’1-
3 en una fase en què el Batea ja jugava amb deu i els pi-
nellans van poder decidir amb més gols. 

Jaume, porter del Batea, és un dels quatre jugadors
que arriben del futbol barceloní. Va estar molt insegur.

El Pinell, tot i estar limitat d’efectius, no
perd pistonada a la parta alta de la taula

Segona regional

Harri, tècnic de l’Amposta B.
CANAL TE
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Móra Nova-Horta (16.30 h)
Ametlla-Camarles (16 h)

diumenge
Benifallet-Corbera (17 h)

Deltebre-S. Bàrbara (16 h)
Pinell-Alcanar (16.30 h)
Vilalba-Batea (16.30 h)

Amposta-Flix (16 h)
Olímpic-Perelló (16.30 h)

Masdenverge-Roquetenc (16.30 h)

RESULTATS
3a jornada Segona regional

Roquetenc-Olímpic 0-3

Camarles-Móra la Nova 0-1

S. Bàrbara-l’Ametlla 0-1

Batea-Pinell 1-3

Perelló-Amposta 1-2

Alcanar-Deltebre 0-2

Corbera-Masdenverge 3-2

Horta-Benifallet 2-2

Flix-Vilalba 2-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vilalba 3 8 3 9

2. Amposta 3 6 2 9

3. Olímpic 3 10 5 7

4. Pinell 3 6 3 7

5. Móra la Nova 3 4 1 7

6. Ametlla 3 3 2 6

7. Camarles 3 3 5 6

8. Deltebre 3 5 3 5

9. Corbera 3 8 7 5

10. Batea 3 4 5 4

11. S. Bàrbara 3 2 3 3

12. Horta 3 3 5 2

13.  Benifallet 3 6 5 1

14. Flix 3 4 7 1

15. Perelló 3 3 6 1

16. Alcanar 3 1 4 1

17. Masdenverge 3 4 8 0

18. Roquetenc 3 1 7 0

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Jesús i Maria-la Cava (17 h)
diumenge

Godall-Ulldecona (16.30 h)
Tivissa-Atlas (17 h)

S. Jaume-Arnes (16 h)
Ginestar-Rem. Bítem (16.30 h)

Torre Espanyol-la Galera (16.30 h)
Tivenys-Campredó (16 h)

Aldeana-Rasquera (16.30 h)
Benissanet-Catalònia (16 h)

RESULTATS
3a jornada Tercera regional

Tivenys-Torre Espanyol 10-0

Ulldecona-Benissanet 3-2

Catalònia-Aldeana 3-0

Rem. Bítem-Jesús i Maria 2-1

la Cava-Sant Jaume 0-2

Arnes-Tivissa 2-0

Rasquera-Campredó 0-1

la Galera-Ginestar 1-0

Atlas-Godall 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 3 10 1 9

2. Catalònia 3 8 0 9

3. Arnes 3 6 3 7

4. Tivenys 2 14 2 6

5. Ulldecona 3 10 4 6

6. Benissanet 3 8 4 6

7. Rem. Bítem 3 7 5 6

8. Godall 3 6 4 6

9. Atlas Tortosa 3 4 3 4

10. la Galera 3 2 4 4

11. Rasquera 3 11 6 3

12. Ginestar 3 7 8 3

13. Campredó 3 2 5 3

13. Tivissa 3 2 8 3

14.  Tivissa 3 2 8 3

15. Jesús i Maria 2 1 1 1

16. la Cava 3 3 8 0

17. Aldeana 3 0 12 0

18. Torre Espanyol 3 0 22 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Cambrils U-Camp Clar (18 h)
Calafell-Canonja (17 h)

diumenge
Salou-Ampolla (16.30 h)
Valls-Cambrils (16.30 h)

Jesús i Maria-Aldeana (17 h)
la Sénia-Ulldecona (16 h)

Alcanar-la Cava (17 h)
Catalònia-Nàstic (16.30 h)

Gandesa-Torredem. (16.30 h)

RESULTATS

3a jornada, Primera regional

Camp Clar-Catalònia 5-2

la Cava-la Sénia 2-2

Torrede.-Cambrils U 1-1

Canonja-Salou 4-1

Aldeana-Valls 0-2

Ulldecona-J i Maria 2-1

Cambrils-Calafell 1-2

Nàstic-Alcanar 0-0

Ampolla-Gandesa 1-5

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Valls 3 7 2 7

2. Calafell 3 7 3 7

3. Nàstic 3 5 1 7

4. Catalònia 3 11 7 6

5. Camp Clar 3 8 5 6

6. Gandesa 3 6 6 6

7. Canonja 3 6 3 5

8. la Cava 3 6 4 5

9. Torredem. 3 7 5 4

10. Cambrils 3 4 4 4

11. Ulldecona 3 4 6 4

12. Alcanar 3 3 6 4

13. Salou 3 4 6 3

14. Cambrils U 2 1 2 1

15. la Sénia 3 3 5 1

16. Ampolla 2 2 6 1

17. J. i Maria 3 2 8 0

18. Aldeana 3 1 8 0

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Roquetenc-P. Cases diss 16.30h

Alcarràs-Cerdanyola

Torreforta-Organyà

Júpiter-Cervera

Mollerussa-Reddis

S. Ildefons-Barceloneta

Vista Alegre-Marianao

Rem. Bítem-Viladecans

Morell-Catllar

RESULTATS

3a jornada, Regional preferent

Reddis-Júpiter 1-3

Marianao-Alcarràs 0-0

Pub. Cases-Torreforta 0-0

Barceloneta-Mollerussa 3-0

Viladecans-S. Ildefons 1-0

Cerdanyola-Rem. Bítem 3-2

Catllar-Vista Alegre 0-2

Organyà-Morell 0-1

Cervera-Roquetenc 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Viladecans 3 6 0 9

2. Júpiter 3 6 4 6

3. Vista Alegre 3 5 3 6

4. Morell 3 2 1 6

5. Torreforta 3 5 1 5

6. Cervera 3 4 2 5

7. Marianao 3 4 2 5

8. Cerdanyola 3 4 4 4

9. Alcarràs 3 2 2 4

10. Catllar 3 4 5 4

11. Roquetenc 3 1 2 4

12. Pub. Cases 3 2 2 3

13. Barceloneta 3 3 4 3

14. Sant Ildefons 3 1 3 3

15. Rem. Bítem 3 6 7 2

16. Organyà 3 3 5 1

17. Mollerussa 3 1 6 1

18. Reddis 3 1 7 1

Regional preferent

Una acció del partit entre l’Amposta i la Muntanyesa, diumenge.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

L’Amposta va perdre el
tercer partit que ha
disputat fins ara en
aquesta lliga a casa, contra
la Muntanyesa (1-3).

Assignatura pendent
PRÒXIMA JORNADA  

Gavà-Amposta
Prat-Masnou

Terrassa-Vilafranca
Premià-Reus

Pobla Mafumet-Ascó
Espanyol-Cornellà

Muntanyesa-Castelldefels
Europa-Manlleu

Balaguer-Llagostera
Vilanova-Palamós

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

Tercera divisió RESULTATS
5a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Vic-Guíxols

Poble Sec-S. Cristobal
Rapitenca-Ol. Can Fatjó

Olot-Olesa
Gramenet-Igualada

Rubí-Blanes
Santfeliuenc-Sants
Montcada-Tortosa
Peralada-Iberiana
Tàrrega-Vilassar

RESULTATS
4a jornada, Primera catalana

San Cristobal-Rapitenca1-1

Olimpic-Olot 1-1

Sants-Montcada 1-0

Iberiana-Vilassar 2-1

Vic-Tàrrega 4-3

Olesa-Gramenet 2-0

Guíxols-Poble Sec 1-1

Igualada-Rubí 2-0

Blanes-Santfeliuenc 1-2

Tortosa-Peralada 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1.Vic 4 8 4 12

2. Olesa 4 8 2 10

3. Peralada 4 8 2 10

4. Tàrrega 4 13 5 9

5. Tortosa 4 7 4 7

6. Rapitenca 4 6 3 7

7. Igualada 4 6 4 7

8. Ol. Can Fatjó 4 5 4 6

9. Iberiana 4 6 13 6

10. Santfeliuenc 4 5 6 5

11. Guíxols 4 4 5 5

12. Gramenet 4 8 6 4

13. Olot 4 3 4 4

14. Rubí 4 3 4 4

15. Vilassar 4 2 3 4

16. Montcada 4 4 6 4

17. Sants 4 2 4 4

18. Poble Sec 4 3 7 1

19. S. Cristobal 4 2 10 1

20. Blanes 4 2 9 0
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El CRACK de la setmana
100 ANYS D’HISTÒRIA

JOSEP ESTRADA, GERENT DE SOLDEBRE

El CRACK DE LA SETMANA, en
aquest cas, el dediquem a
la celebració dels 100
anys de SOLDEBRE, una coo-
perativa que en l'actualitat
disposa de seccions de
cítrics, fruita dolça, fruita
seca i garrofa, oli, olives i
una agrobotiga. Que
compta amb 1.400 socis i
una plantilla de 35 treballa-
dors fixos, a la qual cal
sumar-hi uns 200 even-
tuals. Tot un referent al
nostre territori. Nosaltres,
hem parlat amb el seu
gerent, Josep Estrada, per
saber que ha representat
per a l'entitat el centenari
de l'antiga Cooperativa
Agrícola de Santiago de
Tortosa.
Més Ebre: SOLDEBRE està
considerada una coopera-
tiva de referència a les
nostres comarques.
Perquè?
Josep Estrada: A diferèn-
cia d'altres cooperatives
de la comarca que treba-
llen en un monocultiu, és a
dir, amb una sola secció
econòmica com ara
l'arròs, cítrics o oli,
SOLDEBRE té moltes sec-
cions econòmiques. A dia
d'avui hi ha 6 seccions
importants, que són la
secció de l'oli, la de
cítrics, la de fruits secs, la
de magatzem de fitosani-
taris i adobs, la de carbu-
rants, l'agrobotiga i la sec-
ció de crèdit. I propera-
ment s'espera introduir-ne
unes quantes més (centre
d'interpretació d'oli, un
alberg juvenil, un restau-
rant...) que fan que la coo-
perativa tingui una incidèn-

cia important en el global
de la producció agrícola
de les nostre comarques.
En oli és l'entitat més gran
de Catalunya en l'elabora-
ció d'oli d'oliva.  El magat-
zem de recepció de garro-
fes també és dels més
grans de Catalunya. La
secció de cítrics té una
dimensió mitjana en l'àm-
bit de la comercialització
de cítrics dintre de les
comarques del Baix Ebre i
Montsià. A les Terres de
l'Ebre el magatzem de fito-
sanitaris i adobs així com
l'agrobotiga en són els
més grans.
ME: En èpoques bones tot
és més fàcil, però en
moments econòmics com
els actuals tot és compli-
ca. Quina és l'aposta de
SOLDEBRE de cara al futur?
JE: Per contestar-te breu-
ment et trasllado la decla-
ració que Soldebre ha fet
de la VISIÓ o futur que
volem. «Consolidar l'entitat
com a empresa cooperati-
va eficient en els àmbits
de les seccions actuals tot
defensant l'increment de
produccions suficients i de
qualitat per consolidar el
nostre posicionament en
els mercats català i euro-
peu així com, obrint-ne de
nous i incidint en la diversi-
ficació d'activitats i evitant
l'abandonament de les
terres dels socis quan
siguin rentables».
ME: En quin moment i per
què es planteja una iniciati-
va com la de les oliveres
mil·lenàries?
JE: Tenim una quantitat
d'olivers monumentals que

possiblement no hi són en
cap altre lloc del món. El
seu valor patrimonial, artís-
tic, sentimental és extraor-
dinari. L'obligació que
tenim és preservar-les i
que puguin continuar fent
anys al marge de la seva
productivitat. D'aquí que
vàrem posar en marxa l'a-
padrinament perquè per-
sones amb sensibilitat,
ens puguin ajudar a con-
servar-les, així com gaudir
d'una bellesa extraordinà-
ria. Tothom que les
va a veure, s'enamora ràpi-
dament.
ME: La figura del soci en
una cooperativa és molt
important. Què passarà
quan per qüestions d'edat
els socis deixin els camps?
JE: És una de les preocu-
pacions que avui comença
a intuir l'Administració.

Crec que s'ha d'incentivar
alguna figura jurídica per a
que pugui assumir la ges-
tió de les finques que per
qüestió d'edat no puguin
cuidar els propietaris.
SOLDEBRE de moment ho ha
començat, si bé l'accent
està en la seva rendibilitat.
ME: Quan senten parlar de
la Cooperativa de
Santiago de Tortosa que
els ve al cap?
JE: El valent que vam
haver de ser perquè sense
un model a seguir ens van
aventurar a la creació de
la primera entitat associa-
tiva de les Terres de
l'Ebre. Les mil i una dificul-
tats que vàrem haver de
superar, tan econòmiques
com de comprensió
social. Per finançar-se
vàrem haver de posar les
pròpies escriptures com a

garantia dels préstecs. La
fe i la convicció en la
col.lectivitat per solucio-
nar els greus problemes
de subsistència que tení-
em.
ME: Quins són els princi-
pals problemes que té
actualment el sector pro-
ductor?
JE: Sense cap dubte els
preus del producte, a títol
d'exemple, la garrofa té
avui el preu de l'any 1983
i l'oli el de l'any 1990. La
falta de continuïtat de la
majoria de propietaris, el
45% en tenen més de 60
anys. Sense rendibilitat no
hi ha continuïtat.Els canals
comercials o mercats de
producte estan en mans
de les grans empreses
distribuïdores que impo-
sen la seva política comer-
cial i de preus al marge

dels costos que tinguin els
productes agraris. 
La solució és difícil, de
moment tot són actua-
cions parcials que no
afronten la problemàtica
real. Esperem de tothom,
Administració, grans
empreses, sindicats, sec-
tors productius, la sufi-
cient sensibilitat perquè
puguin seure i analitzar la
problemàtica i donar pau-
tes perquè en el futur con-
tinuïn havent pagesos o
productors agraris.
ME: Creu que hi ha
SOLDEBRE per a 100 anys
més?
JE: Tinc l'esperança que
entitats com la de
SOLDEBRE i d'altres de la
comarca puguin anar fent
anys, incrementant el pes
econòmic perquè voldrà
dir que estan vives.
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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
Casa Chim Plaça Carles III,42
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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Rissoto de Bolets variats, encetem la temporada de tardor amb una deliciosa recepta a base d'arròs i bolets de les
nostres terres, recepta que ens serveix per donar el tret de sortida a la temporada de bolets.

Ingredients

400g d’arròs
1 tassa de bolets
1 ceba
1 pebrot verd
1 gra d'all
1 litre de brou d’au o de 
verdures
Sal i oli

Picar bé la ceba i el pe-
brot verd i els posem en
una paella amb un rajolí
d’oli i a foc mig.Mentres-
tant, netegem els bolets i
els piquem ben picadets.
Val la pena aprofitar els

bolets més lletjos i més
trencadets. Els piquem
ben finets i deixem uns
pocs més sencers. Quan
la ceba estigui daurada,
afegiu-hi els bolets, l’all pi-
cat i un polsim de sal. Dei-
xeu coure les verdures i
els bolets 5 minuts a foc
mig i, acte seguit, hi afe-
giu l’arròs. Remeneu una
mica i deixeu-lo coure un
parell de minuts en sec.
Passat aquest temps,
aneu afegint-hi el brou de
mica en mica i sense dei-
xar de remenar. És impor-
tant que el brou estigue
calent: el podeu posar en
un pot al foc del costat
perquè es mantingui. Pro-
veu l’arròs per comprovar
el punt de sal i el punt de
cocció. Afegiu un polsim
de sal, si cal, i quan l’arròs
estigue "aldente" abaixeu
el foc. Afegiu al risotto un

rajolí de crema de llet i
una nou de mantega. Re-
meneu bé, retireu del foc i
deixeu reposar dos mi-
nuts. Passat aquest
temps, ja podeu emplatar i
decorar el risotto amb una
branqueta de julivert. Es-
trictament parlant, un bo-
let comestible és un bolet
que es pot menjar. Però de
fet els bolets es poden
classificar sota aquest cri-
teri en dues categories:
Bolets que formen part de
la tradició culinària, al
menys en algun lloc del
món, i bolets no comesti-
bles, sigui pel mal sabor o
per ser verinosos Els bo-
lets verinosos, són bolets
que contenen una micoto-
xina que pot provocar una
intoxicació alimentària al-
gunes de les quals poden
provocar la mort ràpida-
ment.

«Primentons i Tomates». Avui: Rissoto de bolets

Aquesta és una re-
cepta elaborada
però de baixa difi-
cultat, 45 seran els
minuts necessaris
per fer aquest risso-
to de bolets, que po-
deu fer amb rove-
llons, girgoles, ceps,
camasecs...

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME

Comença la nova temporada de

PRIMENTONS I TOMATES, la setmana vinent,

en aquestes pàgines, us anunciarem quin

dia i a quina hora.

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.

Martí Marin, Mª dels Angels Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Beltran Roca, Hereus de Mª Brunilda Vint-i-vuit, 7 (L’Ampolla) 977470010

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

Gamundi Miret CB Av. Colon, 8 (Tortosa) 977500923   

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

Salom Beltran, Artur Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Borrut Valles, Josep M      Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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 17°NUVOLOSITAT 
VARIABLE

NUVOL

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 
molt ennuvolat en general arreu de matinada. Minvarà la nuvolositat durant
el matí per Ponent, on quedarà mig ennuvolat, mentre que a la resta es man-
tindrà molt ennuvolat en general la resta del dia, amb el creixement d'algu-
nes nuvolades Pirineu i Prepirineu. 
Precipitacions 
se n'esperen al sector central del litoral i Prelitoral fins a mig matí d'intensi-
tat entre feble i moderada, si bé de matinada també se n'esperen de febles
i disperses a punts del Pirineu i Prepirineu. Acumularan quantitats poc abun-
dants de precipitació (entre 5 i 20 mm). 
Temperatures 
mínimes en lleuger ascens, puntualment moderat i màximes en descens
lleuger i puntualment moderat.
Les mínimes oscil·laran entre 4 i 9 ºC al Pirineu, entre 8 i 13 ºC a la Depressió
Central i al Prelitoral nord, 13 i 18 ºC a la resta del Prelitoral, i entre 15 i 20
ºC litoral. Les màximes es mouran entre 15 i 20 ºC al Pirineu, i entre 20 i 25
ºC a la resta, puntualment més altres a Ponent. 
Visibilitat 
entre regular i dolenta en general de matinada, amb nombroses boires i boi-
rines. Al llarg del matí millorarà i quedarà entre bona i regular. 
Vent 
bufarà fluix i de direcció variable de matinada i fins a mig matí, amb predo-
mini del component nord i oest als dos extrems del litoral. Durant les hores
centrals del dia s'imposarà el vent de component sud a l'interior i sud i est
al litoral.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
bufarà de component nord fins a mig matí, amb gregal fluix al sud de Begur
i entre fluix i moderat de tramuntana al nord de la zona. A partir d'aleshores
s'establirà el vent de component sud fluix.
Marejol. 
Costa Central: 
fluix i de direcció variable, amb predomini del component sud i est al centre
del dia. Al final del dia quedarà fluix i de component nord.
Arrissada a marejol. 
Costa Daurada: 
entrarà vent de component nord i oest entre fluix i moderat de matinada i
fins a mig matí, sobretot de mestral, si bé amb intervals de fluix i variable al
nord del cap de Salou. A partir d'aleshores s'imposarà el vent de component
sud i est fluix arreu. Al final del dia quedarà fluix i de direcció variable.
Arrissada a marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És fàcil  que t'embarquin en situacions una
mica surrealistes, però  abans  de
començar  a queixar-te  analitza-les amb
atenció.

Taure
20/4 al 19/5

La teva  parella  avui estarà  per poques
concessions  i et  pot demanar  explica-
cions. Permet-li  que exposi  els seus argu-
ments.

Bessons
20/5 al 21/6

Les passions  poden  irrompre  en la teva
vida  de manera  agressiva. Si algú  inten-
ta  enredar-te, pensa-ho  abans d'accep-
tar.

Cranc
22/6 al 21/7

Hauràs  d'estar  atent  als canvis  que es pro-
duiran al teu  voltant, perquè  pot ser  que
algú  t'afecti  directament  i hagis  d'adaptar-
te  a ell  tot seguit.

Lleó
22/7 al 22/8

Resultarà difícil  que puguis  relaxar-
te  en el treball ,l'ambient  estarà
revolt . Procura  destacar  al menys
possible.

Verge
23/8 al 21/9

Els teus  amics  s'aproparan amb
bones intencions , però  oferint-te uns
consells  que seran pocs  encertats .
Compte.

Balança
22/9 al 22/10

Les teves  emocions  es dispararan  per viure
situacions  estranyes , que  sigui  el teu cervell
qui  dirigeixi  els teus  actes.  Has de tenir la sang
freda.

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui hauràs  de vigilar  iniciatives  perquè
tindràs  tendència a un excés d'optimisme,
que t'impedirà  veure  amb claredat  la reali-
tat . Busca consell.

Sagitari
21/11 al 21/12

Aquesta  es presenta  com  una jornada
poc  propícia  per estalviar, ja que  tindràs
tendència  a  gastar  en objectes  super-
flus.

Capricorn
21/12 al 19/01

És probable  que els teus germans, els  teus
veïns o la gent  que t'envolta , tinguin  ganes
de discutir  per qualsevol  cosa que facis .
Ajorna  les discussions.

Aquari
20/1 al 18/2

A la teva família li costaràs  entrar  en raó  i pro-
bablement  les seves  opinions  siguin  contràries
a les teves o almenys , això  sembla  a primera
vista.

Peixos
19/2 al 20/3

Aquesta  és una jornada  per confiar més
en l'esforç que la sort , perquè  és proba-
ble   que les coses  es torcin  en l'últim
moment.

Televisió
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IMMOBILIARIA�

      

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

TREBALL�

   

MOTOR�

  

DIVERSOS�

  

 

 

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

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

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

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

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

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

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

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

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

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

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

Preu realment interessant. 

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

 

 

      

977 74 33 99

 

  

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

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

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

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

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

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

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

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

190.000 euros. 
Ref. CFD20928 
tel 977 720 799

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

Ref. CFD20940. 
tel. 977 720 799 

catalunyafincas@telefonica.net
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977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

S'ofereix formació teòrica i pràctica inicial,importants ingressos
que poden superar els 30.000e/anuals i recolzament constant
en la direcció comercial.Pensem en professionals de la venta,
responsables, independents, amb molta capacitat de treball i
ambició personal i d'alts ingressos. Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat

de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

de 7’5 m, marca
Four Winns amb dos
motors OMC de 150
CV cadascun de ben-
zina. Preu de ganga
12.000Û Interessats
preguntar per Susana

607 538 304.

Caravana seminova
KNAUS Sudwind KU-
500 (oct-2004), equi-
pament de sèrie +
extres (calefacció,
aigua calenta, potes
reforçades, estabilitza-
dor ALKO, claraboia
panoràmica HEKI II,
tapallança Knaus,
toldo viatge Inaca
Ibiza, roda de recanvi i
gat, antena TV, etc.
Preu 12.900€

654 375 373

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

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

anys. Perfecte estat.
176.000 eur.

Tel. 654049710
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Va fer-se amb la presència
dels alcaldes de Tortosa,
Ferran Bel, d'Amposta,
Manel Ferré, el conseller
delegat del Grup Pere
Mata, Joan Amigó, el direc-
tor dels SS.TT d'Acció
Social i Ciutadania, Adam
Tomàs, i la tinent d'alcalde
d'Acció Social, Anna
Algueró. El proper 10 d'oc-
tubre se celebra el Dia
Mundial de la Salut Mental i
coincidint amb aquest fet,
la Fundació Pere Mata
Terres de l'Ebre ha organit-
zat, per primer cop al nos-
tre territori, la primera set-
mana lúdico-informativa de
la Salut Mental amb el nom
“Trencant mites”. Es tracta
d'un conjunt d'activitats
diverses que tenen per
objectiu, superar els mites
i els estigmes que envolten
la salut mental, sensibilitzar
la població sobre la salut
mental, informar la ciutada-
nia sobre la salut mental i
prevenir la població, espe-
cialment la més jove, sobre
la influència d'alguns estils
de vida (com el consum de

drogues) en la salut mental.
Per poder abastir aquests
objectius, s'han previst
diverses activitats: des
d'una exposició de cartells
fets per persones afecta-
des per trastorns mentals
per participar en el concurs
convocat per escollir el
cartell de la setmana, fins a
xerrades, una jornada
sobre salut mental, un con-
cert, una representació
teatral o una arrossada
popular, entre altres. Amb
aquesta diversitat d'actes,
la Fundació Pere Mata
Terres de l'Ebre pretén arri-
bar al màxim de població
que sigui possible per
donar visibilitat a la salut
mental i normalitzar-la, i
superar tabús i prejudicis. 
Per aquest motiu, la
Fundació també va agrair
la col·laboració i el suport
rebut per diverses associa-
cions ciutadanes, entitats i
empreses de les Terres de
l'Ebre, començant pels ser-
veis territorials de Salut i
d'Acció Social i Ciutadania,
i els ajuntaments de
Tortosa i Amposta, a més
dels mitjans de comunica-
ció locals. L'alcalde de
Tortosa expressava el seu
suport a la iniciativa del
Grup Pere Mata, que va
qualificar de “valenta” i
mostrant la seva confiança
perquè tingui continuïtat els
propers anys. De la seva
banda, l'alcalde d'Amposta
recordà l'experiència de la
institució de salut mental i
la seva vocació de continuï-
tat al territori. El represen-
tant del Departament
d'Acció Social al territori,
Adam Tomàs, va aprofitar

per destacar la necessitat
de treure l'estigma que
arrosseguen les malalties
de salut mental. 
Finalment, el conseller
delegat del Grup Pere
Mata, acompanyat de la
directora mèdica, Cristina
Vila, va fer notar que les
Terres de l'Ebre és el terri-
tori més ben dotat de
Catalunya en salut mental.
La Fundació Pere Mata
Terres de l'Ebre, del Grup
Pere Mata, és un proveïdor
que gestiona els recursos
públics d'atenció a la salut
mental en les Terres de
l'Ebre. Aquest recursos
estan concertats amb el

Departament de Salut i el
d'Acció Social, i són els
següents: Anualment, entre
els diferents recursos sani-
taris, la Fundació Pere
Mata Terres de l'Ebre va
atendre un total de 5.800
usuaris diferents l'any
2009, amb un total de
30.700 visites ambulatò-
ries i 1.300 visites al servei
d'urgències. 
Cal recordar que des de
2006, quan es va inaugu-
rar la Unitat Polivalent
d'Amposta, el Grup Pere
Mata ha realitzat un esforç
molt important que ha
suposat una millora subs-
tancial de l'atenció sanità-

ria i social per a les perso-
nes amb malaltia mental a
les Terres de l'Ebre, amb
una inversió total d'uns 10
milions d'euros i la creació
de més de 100 llocs de tre-
ball, entre els directes i els
indirectes. 
Aquesta xarxa de recursos
s'ha completat aquest any

amb la nova ubicació del
Centre de Salut Mental
d'Adults de Tortosa, la inau-
guració també en aquesta
ciutat de l'Hospital de Dia
Infanto-juvenil, i l'aprovació
del Servei Prelaboral per a
persones amb malaltia
mental, que s'ubica a
Amposta.

«Trencant mites», un camí cap a la normalitat

Ahir al matí, a l’Ajunta-
ment de Tortosa es va
presentar el programa
d’activitats que es duran
a terme amb motiu del
Dia Mundial de la Salut
Mental, amb l’objectiu
de superar els mites i es-
tigmes que envolten la
salut mental.

Amb aquestes activitats, la Fundació Pere Mata Terres de l’Ebre pretén conscienciar al màxim de població

REDACCIÓ

Presentació de les jornades lúdico-informatives.
Cedida

Es tracta d’un conjunt d’activitats diverses

adreçades a superar les pors i mites que

envolten la salut mental. Però també,

sensibilitzar, informar i prevenir

La primera vegada que es fa!

10 D’OCTUBRE, DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL

            


