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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Les Terres de l'Ebre
demanaran 10 MEUR més
del fons d'industrialització
de l'Estat pel 2011.

P6

Urbanisme aprova el pla
general de l'Ametlla de Mar,
que exclou de la
urbanització un tram de
vuit quilòmetres de costa.

P8

Societat

Nova ‘Okasió’ per conèixer
les novetats en cotxes de
segona mà, a Tortosa.

P9

Esports

Setmana de tres partits a la
Tercera divisió i a la
Primera catalana.

P10

La ciutat de Tarragona ja ha inaugurat l'esperat primer Corte Inglés de la ciutat. El grup de grans magatzems ha fet una inversió total
de 165 milions d'euros en el també primer centre de la província, on treballaran 863 persones. Situat a la rambla del president Lluís
Companys, el centre disposa de vuit plantes de venda de productes, on es podran trobar les principals marques nacionals i interna-
cionals de moda i complements, decoració, llar, electrònica de consum, perfumeria, alimentació i entreteniment, fins a un total de tres
milions de referències. La superfície construïda té més de 100.000 metres quadrats, i la de venda, 30.000.                     P3

Avui obre portes El Corte Inglés

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvadó, ha fet balanç de l'acció de Govern en
la darrera legislatura, de la que ha destacat el reforç de la identitat ebrenca, el canvi d'inèrcies
del passat, i la definició d'un model de territori, entre les prioritats. Rodejat de bona part dels
directors de serveis territorials, Salvadó ha xifrat la inversió feta en els darrers quatre anys en
més de 700 MEUR, triplicant el que s'havia fet en anteriors Governs de CiU. 
Entre els episodis més complicats viscuts pel Govern a les Terres de l'Ebre, el delegat ha apun-
tat l'incendi d'Horta de Sant Joan (Terra Alta), la sequera i la crisi econòmica que deixa 13.400
aturats al territori.             P4

Balanç de quatre anys de legislatura

ALEIX BELTRAN
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

Degut a les publicacions dels
mitjans de comunicació de les
Terres de l'Ebre, correspo-
nents a la jornada 3 de la
Primera Territorial entre els
equips del territori ULLDECO-
NA. C.F - JESUS Y MARIA, U.D,
disputat el dia 26 de Setembre
a Ulldecona, em veig en l'obli-
gació de comentar alguns dels
conceptes informats. 
En primer lloc, voldria comen-
tar les declaracions sortides
sobre la meva postura a la red
social Facebook.
En la única conversa mantingu-
da, de forma general en cap
integrant del club Jesus i Maria
U.D., a través del xat privat
amb un dels jugadors de Jesus
i Maria, U.D, amb qui fins el
moment mantenia una molt
bona relació amistosa creada a
traves del món del futbol terri-
torial, des de feia ja uns quants
anys. Vaig reflexar una postura
d’inconformisme en la meva
actuació arbitral realitzada en
aquest partit, la qual vaig
acceptar-li i demanar que per-
donés pels errors produïts en
un sól concepte del meu arbi-
tratge, concretament en el de
“plantejament de partit” reflec-
tint el meu error en aquest con-
cepte, no en cap decisió tècni-
ca, ni cap decisió disciplinària
que en aquell partit vaig pren-
dre. M'agradaria comentar que
la meva decepció del partit, ve
enfocada en el  “plantejament
de partit”, és a dir, en l’estratè-
gia personal per a fer un bon
arbitratge, on la meva idea era
enfocar un partit permissiu en
el simple contacte físic, en
certa manera flexiu en les pro-
testes dels jugadors i tècnics
del partit, buscant evitar les tar-
getes per aquestes situacions i
buscant una confrontació digna
per a l'espectacle del futbol.
Plantejament que, des del meu
punt de vista, sense ànim de
faltar a cap persona, no van
entendre cap dels jugadors
dels dos equips que disputaven
el partit, que desprès provoca-
ria el gran nombre de targetes
ocorregudes a la segona part
d'aquest duel, comunicant-li
d'aquesta manera al jugador
de l’equip visitant, a través
d’una conversació privada en la
red social Facebook. 
Com a àrbitre que sóc, profes-
sió que per cert m'omple ple-
nament, des de fa ja unes 5
temporades, considero que les
decisions tècniques i disciplinà-
ries, preses sobre un terreny
de joc en un partit són deci-
sions preses en décimes de
segon, en les quals de vega-
des s'encerta i de vegades no,
jugant en aquest encert o erra-
da, l'error humà i que desprès
no s'han de discutir. Vaig come-
tre un error al mantenir aques-
ta conversa amb aquest juga-
dor faltant  aquest principi per-
sonal però en virtut a aquest
principi sols vaig disculpar-me

pel concepte esmentat a l'ante-
rior paràgraf. Fet que es pot
demostrar en la conversa, que
per cert ja va ser impresa i
repartida per diferents institu-
cions, pel jugador abans
esmentat.
En segon lloc parlaré sobre les
decisions disciplinàries preses
en el partit que han tingut ressò
en la premsa del territori.
L'expulsió per doble amones-

tació del jugador visitant va ser
provocada per les reiterades
protestes i comentaris realit-
zats en el transcurs del partit,
concretament pels conceptes
arbitrals de protestar i descon-
sideració arbitral, en cap
moment perquè aquest juga-
dor no em caigués bé, tal i
com reflecteix la premsa.
Ja que considero que el fet de
que un jugador et caigué be o
no, no és un motiu per expul-
sar-lo del terreny de joc, ja que
en cap moment com àrbitre en
un partit valoro la forma de ser
d’una persona, si no que l'únic
valorable són les accions tipifi-
cades com amonestacions
dins del reglament del futbol
que aquest realitza.
Sobre l'expulsió del jugador

visitant Cebolla comentaré que
el motiu de la seva expulsió en
roja directa va ser el de con-
ducta violenta, observat per un
dels auxiliars que dirigien en mi
el partit, tipificada com a expul-
sió. Per últim que l'expulsió del
jugador local Rubèn va ser pro-
duïda per joc brusc greu, con-
siderant que la seva entrada a
destemps sense ja opcions de
jugar la pilota ficava en perill la
integritat física del jugador
adversari, preservant, com
sempre intento, la integritat físi-
ca de tots els jugadors dels
diferents equips, no en cap
moment per un concepte de
compensació.

Per finalitzar aquest escrit
reflectiré la meva idea personal
extreta després de tota aques-
ta situació en la que me vist
embolicat. 
El món del arbitratge és un
món complicat però apassio-
nant, quant em vesteixo d'àrbi-
tre per arbitrar un partit de
qualsevol categoria i qualsevol
club sento el poder que aquest
té. Algunes vegades fallem en
algunes decisions com és nor-
mal, degut  a que som humans
però sempre busquem una
cosa el respecte comú entre
els jugadors i àrbitres, respec-
te que sento per tots els clubs
i jugadors del tot el territori.  El
fet que escrigui avui aquestes
paraules és degut al ressò que
ha tingut i la forma en què ha
estat expressada a la premsa
aquesta situació, a petició de la
institució a la qual pertanyo i no
té ànim de faltar a cap perso-
na, club o publicació. 

Jordi Gimenez Ferrer.

Nota aclaratòria partit 
Ulldecona-Jesús i Maria

Opinió

Amb una àrea d'influència de 500.000 clients
potencials, El Corte Inglés de Tarragona ha
obert, puntualment, aquest matí les seves
portes. Una noticia important de regenaració

econòmica per a
la demarcació ja
que la cadena ha
donat feina en
l'11è establiment
de Catalunya a

863 persones, el 64% de les quals són
dones. La mitjana d'edat de la plantilla és de
29 anys. Tot és gent de Tarragona i dels muni-
cipis de les rodalies, una clara demostració
que l'arribada dels grans magatzems ha supo-
sat una gran injecció en un moment de tanta
incertesa econòmica.

«Som un gran ocupador i col·laborarem amb
el comerç local. Tots dos en sortirem benefi-
ciats», asseguren fonts del centre. 
La cadena realitza compres a 3.747 proveï-
dors catalans, 200 dels quals són de la
demarcació de Tarragona. «A la planta d'ali-
mentació s'hi podran trobar productes típics
de la zona com ara arròs del delta de l'Ebre,
avellanes de Reus i oli amb denominació d'o-
rigen de Siurana», una aposta per tot l´àmbit
territorial.
El primer establiment de la província obrirà de
dilluns a dissabte, de 10 a 22 hores, i la direc-
ció del centre espera rebre entre 50.000 i
60.000 visites entre avui i dissabte. 
Dimarts vinent, 12 d'octubre, també estarà
obert.

Editorial

Arriba a Tarragona El Corte Inglés

«El primer establiment de la 
provincia obrirà de dilluns a 

dissabte, de 10 a 22 hores»

Vam heretar unes comarques amb greus dèfi-
cits d'infraestructures i serveis en pràctica-
ment tots els àmbits, dèficits que arrossegà-
vem com a conseqüència d'un abandona-
ment històric de les administracions cap a les
Terres de l'Ebre. Vam heretar un territori amb
un sentiment d'oblit important, un sentiment
de ser un territori de segona, espiritualment
allunyat dels centres de decisió i exclosos de
l'imaginari col·lectiu del nostre país. Massa
vegades havíem tingut la sensació que
només érem el territori on instal·lar les cen-
trals nuclears o d'on treure l'aigua. Érem el
territori on es permetia abocar impunement
800.000 tones de residus altament contami-
nats al llit del riu, i on les inversions no arriba-
ven.
Avui, el procés per retirar els residus de Flix
ja ha començat, el Govern de Catalunya ha dit
prou a les instal·lacions marginals com el
cementiri de residus nuclears a Ascó, i el Pla
Hidrològic de Catalunya aprovat recentment
ha bandejat les interconnexions de xarxes i
els transvasaments d'aigua, ja siguin de
l'Ebre o del Roine. En aquests 7 anys, podem
afirmar amb rotunditat que hem trencat clara-
ment aquesta tendència amb un esforç inver-
sor molt important. I des del nostre Govern,
per primera vegada en la història, s'ha entès
que Catalunya tenia un deute històric amb les
Terres de l'Ebre després de dècades d'aban-
donament i que calia tenir-nos una considera-
ció preferent. Més de 700 milions d'euros
invertits en 4 anys a les nostres comarques
reflecteixen aquesta priorització. Hem tripli-
cat les inversions que en èpoques passades
es feien a les nostres comarques, per cons-
truir o ampliar més de 300 instal·lacions en
tots els camps: infraestructures, economia i
serveis a les persones. El reequilibri territorial
no es fa amb discursos, es fa amb esforç de
gestió i amb esforç inversor. Inversions que
han servit per oferir nous i millors serveis per
a la ciutadania de les Terres de l'Ebre i que
ens aproximen als estàndards de l'estat del
benestar del nostre país, que ens reporten
una qualitat de vida més gran. En dues legis-
latures, el Govern de Catalunya ha incorporat
a l'Ebre, directament o a traves d'empreses
concertades, 2.500 nous professionals per
gestionar aquests millors serveis als ciuta-
dans de les nostres comarques: 640, en els
serveis sanitaris; 850, en l'educació; 650, en
equipaments socials, i 400, en seguretat.

Destaco la importància simbòlica d'algunes
de les inversions fetes a l'Ebre aquesta legis-
latura, el campus universitari, la xarxa de
fibra òptica, el pont de Deltebre - Sant Jaume,
el centre de tractament oncològic de Jesús,
el centre de tecnificació esportiva
d'Amposta, la restauració del nucli històric de
Tortosa, el nou edifici de la Generalitat, la
carretera d'Horta o la de Batea, els milers de
jornals de terra transformats en regadiu, el
desplegament dels Mossos d'Esquadra, la
xarxa de vivers d'empresa, el port esportiu
de la Ràpita, el museu de la Batalla de l'Ebre
de Corbera, l'hospital de dia de Batea, la vin-
tena de noves llars d'infants, el polígon indus-
trial del Molló o el de Bot, la residència de Flix
o la d'Alcanar, la biblioteca de Gandesa o la
de la Sénia, la depuradora de l'Aldea o la de
Ginestar, la restauració del Castell de Miravet
o del Palau Oliver de Boteller, el CAP
d'Ulldecona o el consultori mèdic de Riba-
roja, el SIAD del Baix Ebre o la Borsa
d'Habitatge del Montsià, els bucs d'assaig de
Deltebre o el casal de la Torre, el centre edu-
catiu del Perelló o el Marcel·lí Domingo de
Roquetes...
Cal, també, fer referència als projectes impul-
sats conjuntament amb l'Estat, com ara la
descontaminació de l'embassament de Flix,
el pla de restitució que ha de millorar el sub-
ministrament d'aigua de boca als municipis
del nostre territori, la portada d'aigua dolça a
les badies, la xarxa d'indicadors ambientals,
els filtres verds, entre d'altres. Són projectes
que superen els 300 milions d'euros d'inver-
sió en curs al marge dels 700 ja esmentats.
Instal·lacions i infraestructures que ens
donen una nova consideració territorial, que
posen l'Ebre a un nivell superior. I més enllà
d'aquestes grans inversions, deixem l'Ebre
amb un full de ruta ambiciós, el desplega-
ment de la vegueria, el desdoblament de l'Eix
de l'Ebre, el nou hospital regional, la candida-
tura de la Reserva de la Biosfera, el pla
estratègic econòmic, la xarxa oberta de fibra
òptica als 52 municipis o el pla territorial.
Encara queda molt per fer per recuperar el
camí perdut, però ja hem trencat amb l'oblit
del passat. Ens cal continuar amb aquest
canvi.

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

Una acció de Govern transformadora a l’Ebre

Opinió
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La ciutat ha viscut, aquest
matí, l'obertura del nou
centre comercial del Corte
Inglés, situat en una zona
cèntrica a prop de la plaça
Imperial Tarraco.
L'establiment ofereix una
superfície comercial de
30.000 metres quadrats i
un aparcament de més
d'un miler de places. Amb
l'obertura del gran magat-
zem, que ha generat una
gran expectació entre els
tarragonins i habitants dels
municipis propers, l'empre-
sa ha contractat més de
800 persones de la ciutat i
pobles veïns, la majoria de
les quals són dones. La
mitjana d’ edat és de 29
anys. Tot i les reticències
d'alguns comerços locals
pel nou centre comercial,
la direcció de l'empresa ha
assegurat que el Corte
Inglés a Tarragona serà un
nou pol d'activitat comer-
cial.L'empresa s'ha decidit
a construir el nou centre
comercial a Tarragona per-
què considera que és una
ciutat dinàmica i amb pos-

sibilitats, i és el centre
d'una àrea amb uns
500.000 clients poten-
cials. El Corte Inglés pre-
veu que durant les prime-
res setmanes passin per
l'establiment unes 20.000
persones diàries. El Corte
Inglés obrirà de dilluns a
dissabte de deu del matí a
deu de la nit, així com els
vuit festius que permet la
normativa de la Generalitat.

El dia 12 d'octubre és un
d'ells i les portes dels
magatzems de Tarragona
estaran obertes. Es preveu
que una mitjana diària de
25.000 persones entrin a
les instal·lacions. Per
aquest motiu, unes 50.000
persones podrien apropar-
s'hi els primers dos dies
d'obertura del centre. 
El director de relacions
externes i comunicació de

l'empresa, Diego Copado,
ha explicat que l'àrea d'in-
fluència d'El Corte Inglés
es troba configurada per la
població resident en una
isòcrona de temps de tren-
ta minuts en automòbil al
voltant de l'edifici. Segons
aquest criteri, aquesta àrea
estaria formada per la tota-
litat de Tarragona capital i
per 41 municipis de la pro-
víncia. El volum de població

que actualment resideix a
l'àrea definida ascendeix a
456.753 habitants.
Preguntat pels periodistes,
Copado ha explicat que el
centre s'ha instal·lat a
Tarragona i no a Reus, per-
què l'espai escollit és el
"millor solar que hem trobat
amb la millor ubicació dins
de la ciutat". D'altra banda,
ha manifestat que més que
esdevenir una amenaça pel

petit comerç de Tarragona,
"l'experiència ens diu que
contribuirem a obrir noves
oportunitats de negoci en
el comerç de la regió". En
aquest sentit, ha comentat
que mantenen contacte
amb prop de 200 proveï-
dors de la demarcació.
Diversos productes típics
de tota la demarcació
seran exposats a la venta
al públic en el gran centre
comercial, així que supo-
sarà, a més, un aparador
per conèixer, en el nostre
cas, la gastronomia ebren-
ca. La construcció de l'edi-
fici ha suposat una inversió
de 165 milions d'euros,
que compta amb una
superfície construïda de
101.553 metres quadrats i
una superfície comercial de
29.971 metres quadrats,
dividits en sis plantes.
L'edifici disposa de quatre
plantes subterrànies d'a-
parcament gratuït, amb
més de mil places, de les
quals 24 seran per a
minusvàlids i tres disposa-
ran de recàrrega per a vehi-
cles elèctrics. 
En total, hi treballaran 863
persones, de les quals un
64% són dones. El Corte
Inglés és l'empresa líder
del sector dels grans
magatzems a Europa i la
segona a nivell mundial,
per darrera dels magat-
zems nord-americans
Sears.

El Corte Inglés,
a menys d’una hora

Aquest matí s’ha produit
una inauguració molt
esperada, els darrers
dies, per tota la població
de la demarcació de
Tarragona. 

Situat a una zona cèntrica, prop de la plaça Imperial Tarraco

El centre comercial ha donat feina a més de 800 persones

TG

Diego Copado, al centre de la imatge, Director General de Comunicació i Relacions Externes de El Corte Inglés, amb els arquitectes, en la presenta-
ció, aquesta setmana.

ALEIX BELTRAN
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A l'acte, obert a tothom,
també hi van participar els
representants al Parlament
que no formen part del
govern Francesc Sancho
(CiU) i Joan Bertomeu (PP).
Una exposició primera del
delegat del govern en què
va recordar totes les inver-
sions fetes a les Terres de

l'Ebre en els últims quatre
anys, va donar el tret de
sortida a l’acte. Des del
pont Lo Passador, inaugurat
recentment, fins a la carre-
tera d'Horta de Sant Joan,
el desplegament del segon
centre de tecnificació del
país a Amposta, o la recu-
peració de la memòria
històrica amb la construc-
ció de sis centres més d'in-
terpretació, entre moltes
altres coses. Tot i això,
Salvadó també va reconèi-
xer algunes mancances,
com ara el transport públic,
i també va assegurar que el
territori necessita més ins-
truments per reactivar l'eco-
nomia. 
Una «sensació de feina ben
feta» que Francesc Sancho
(CiU) no va compartir i va
criticar tot assegurant que
la gent “no està gens con-
tenta i que té moltes quei-
xes”. 
El diputat de Convergència i
Unió va rebatre els argu-
ments de Salvadó afirmant
que “la inversió no ens ha
fet competitius”. 

En la mateixa línia es va
expressar Joan Bertomeu,
del PP, que va lamentar la
manca de diàleg dels partits
del govern amb l'oposició. 
Però a banda de les habi-
tuals visions confrontades
dels polítics, el més interes-
sant del debat, obert a tot-

hom, va ser la interpel·lació
directa dels periodistes i els
representants d'entitats de
les Terres de l'Ebre, així
com dels ciutadans pre-
sents en l'acte.
Diversos representants
socials van preguntar
sobre la situació del polí-

gon Catalunya Sud, i el
delegat va respondre que
s'està treballant per acon-
seguir inversions. 
Un debat en el que no van
faltar els retrets d'uns i
altres sobre els càrrecs de
confiança o sobre la feina
feta d’anteriors governs. 

Amb l'objectiu que els
ciutadans puguin ava-
luar la feina feta pels
representants polítics
durant els quatre anys
de legislatura, el
Col·legi de Periodistes
de Catalunya a les
Terres de l'Ebre va
organitzar dissabte
passat, a l’Auditori
Felip Pedrell de
Tortosa, un debat
públic en què el dele-
gat del govern, Lluís
Salvadó, va fer un
balanç de l'acció de
govern. 

REDACCIÓ

L’acte es va dur a terme a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa.
Cedida

Són les Festes Majors que
se celebren al municipi
d'Alcanar en honor a la
Mare de Déu del Remei,
Patrona de la Ciutat,
durant el segon diumenge
del mes d'octubre.
L'Ajuntament d'Alcanar,
amb la col·laboració de
les diverses associacions
i entitats de la ciutat,
organitza un programa
festiu que reuneix al seu
voltant activitats molt

diverses. 
El tret de sortida a les fes-
tes el dóna el pregoner
convidat i un dels actes
més emotius és el de la
proclamació de les pubi-
lles i la Pubilla Major de la
festa, que davant la ciuta-
dania accepten l'honor de
representar la ciutat
durant tot un any. 
També hi ha els tradicio-
nals balls, curses esporti-
ves, festivals de música,

concerts, havaneres a l'ai-
re lliure, presentacions
literàries, exposicions de
fotografia, pintura, cerà-
mica, actes litúrgics, i un
llarg etcètera que es resu-
meix amb la sortida popu-
lar en romeria cap a
l'Ermita del Remei,
Santuari de la Verge, per
visitar la Mare de Déu en
una demostració de civis-
me i germanor, juntament
amb les carrosses de les

entitats representades en
cadascuna de les pubilles,

acompanyades per les
autoritats locals. 

Festes del Remei a Alcanar
Aquest cap de setmana, un intens programa d’activitats

El president de Ciutadans
i candidat a la Generalitat
de Catalunya, Albert
Rivera, ha assegurat que
la 'següent legislatura
serà important' per al
món taurí, ja que el seu
partit, si aconsegueix els
cinc diputats que els
garanteixin capacitat
legislativa, presentarà una
Proposició de Llei per
modificar i revocar la
prohibició de les corrides
de toros que entrarà en
vigència al 2012. 'Tenim
un any per reobrir el
debat', ha dit Rivera, qui
insisteix en apuntar a CiU
com a 'gran responsable'
de la prohibició.

«Tenim un any
per reobrir el

debat»

L'equip de govern munici-
pal ha decidit vincular la
concessió de la zona d'es-
tacionament en superfície,
zona blava, amb la cons-
trucció del pàrquing de la
plaça Mossèn Sol, al barri
del Rastre. L'objectiu és
fer més atractiva l'opera-
ció per les empreses que
vulguin optar al concurs ja
que l'aparcament té un
cost elevat, 4,4 MEUR, i la
seva ubicació al nucli antic
fa que la seva construcció
sigui més complexa. 
A més de la construcció
del pàrquing, el projecte
també inclou la urbanitza-
ció de la plaça.

Nous projectes
al Rastre de

Tortosa

Balanç dels últims 4 anys de Govern
Un acte públic, organitzat pel Col.legi de Periodistes, a l’Auditori Felip Pedrell de Tortosa
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Referent a la comissaria,
el conseller va dir que
“l'edifici reflexa física-
ment alguns dels valors
importantíssims que

volem que tinguin i que
tenen els membres del
cos de mossos
d'Esquadra. Fent un
paral·lelisme entre la visió
de la comissaria i el cos
de mossos d'esquadra,
Saura els ha definit com a

“potents, moderns, pro-
fessionals, transparents i
de proximitat”. 
La nova comissaria, que
integra la Regió Policial
de les Terres de l'Ebre,
l'Àrea Bàsica Policial del
Baix Ebre i l'Àrea Regional

de Trànsit, s'ha construït
en un solar pla de 4.361
m2 situat al carrer de
Ferran Arasa, entre l'avin-
guda de la Generalitat i el
canal esquerre de l'Ebre, i
ha suposat una inversió
de 12.300.097,41 euros.
L'edifici, dissenyat pels
arquitectes Josep
Benedito i Santi Orteu, té
una superfície construïda
de 7.313,70 m2 distri-
buïts en soterrani i 3 plan-
tes, una superfície gaire-
bé tres vegades més
gran que l'anterior comis-
saria.
Tot i que el nou edifici
acull de manera diferen-
ciada el programa funcio-
nal de la Regió Policial i
de l'Àrea Bàsica, aquests
dos equipaments compar-
teixen la utilització conjun-
ta de diverses àrees. 
L'accés principal a la
comissaria és unificat, de
manera que des del
porxo s'accedeix al vestí-

bul, que disposa d'un
punt d'informació i con-
trol permanent. Des d'a-
quest vestíbul es diferen-
cien l'accés a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà
(OAC) i l'accés als espais
restringits de l'Àrea
Bàsica i la Regió Policial.
El Departament d'Interior,
Relacions Institucionals i
Participació fa una aposta
molt important en la cons-
trucció de les comissa-
ries per la utilització de
les energies renovables i
la sostenibilitat en la
construcció de cadascun
dels equipaments, i, en el
cas de Tortosa, s'hi han
incorporat les darreres
tecnologies en matèria de
sostenibilitat. La comissa-
ria disposa d'un revesti-
ment que limita adequa-
dament la demanda
energètica necessària,
d'acord amb les exigèn-
cies bàsiques d'estalvi
d'energia. 

El conseller Saura inaugura la nova seu
dels Mossos d’Esquadra a Tortosa

El conseller d'Interior,
Relacions Institucionals
i Participació, Joan
Saura, acompanyat de
l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va inaugu-
rar, divendres passat,
la nova comissaria dels
Mossos d'Esquadra de
Tortosa, que ha supo-
sat una inversió de més
de 12 milions d'euros i
que triplica els espais
de treball de l'anterior
comissaria i augmenta
els serveis a la ciutada-
nia.

Ha suposat una inversió de 12 milions i que triplica els espais de treball i serveis

REDACCIÓ

Moment de la inauguració el passat divendres.

Cedida

Els pitjors temors a la
Terra Alta s'han confirmat.
Els pressupostos estatals
per al 2011, fets públics la
setmana passada, incor-
poren dues partides míni-
mes per a la construcció
de les variants de la carre-
tera N-420 al seu pas per
Gandesa i Corbera d'Ebre,
insuficients per a
començar les obres,
segons els alcaldes. 
La decisió es produeix
després que l'any passat
el govern Zapatero aprovà
en els pressupostos de
2010 dues partides de
2,1 milions d'euros  per a
la construcció d'aquestes
dues infraestructures. 

Retallades
pressupostàries a

la Terra Alta

L'empresa pública estatal
Acuamed iniciarà l'extrac-
ció dels llots tòxics de Flix
a partir de 2012, un cop
s'hagin completat les
obres d'abastament en
cas d'una eventual
emergència de l'anomenat
pla de restitució territorial.
La subdelegada del govern
espanyol a Tarragona,
Teresa Pallarès, ha explicat
que les obres continuen
segons la planificació pre-
vista i ha negat que les
retallades pressupostàries
acabin afectant el seu
desenvolupament. De fet,
ha recordat que el govern
espanyol ha previst 55
MEUR en els comptes de
2011. 

Inici de
l’extracció de

llots a Flix

Cambrils i Amposta acolli-
ran la nova seu de l'Institut
Nacional d'Educació Física
de Catalunya (INEFC) de les
comarques tarragonines,
que estarà en marxa el
curs 2012-2013. Així ho
recull el protocol d'inten-
cions que aquesta setmana
van signar al Palau de la
Generalitat, membres de

l'INEFC i els alcaldes dels
dos ajuntaments, en un
acte presidit pel vicepresi-
dent del Govern, Josep-
Lluís Carod-Rovira. 
El vicepresident del Govern
va subratllar la importància
de l'acord que va conside-
rar com “un primer pas
perquè en un futur aques-
tes unitats es puguin

desenvolupar individual-
ment”.
L'Alcalde d'Amposta,
Manel Ferrer, va destacar
com el projecte INEFC ha
estat per a la seva ciutat
“un projecte desitjat; des-
prés un projecte partit i
ara, un projecte compar-
tit”. Ferrer va voler desta-
car la bona sintonia i com-

penetració que ha nascut
entre les dues poblacions,
fent d'aquest "un projecte

comú que, en equip,
podem fer més atractiu i
de més qualitat”.

«Voluntat de treballar
conjuntament»

Amposta i Cambrils acolliran la nova seu de l’INEFC



DIVENDRES 8
DE OCTUBRE

DE 20106
terres de l’ebrediarimés

ebre
www.mesebre.cat

Amb l'objectiu de donar
continuïtat als projectes
que es posaran en marxa
amb els 11,1 milions d'eu-
ros que el pressupost de
l'Estat de 2010 destina als
fons d'industrialització de
les Terres de l'Ebre, la
Comissió de Seguiment ha

posat sobre la taula la pro-
posta d'actuacions que pre-
sentarem per obtenir 10
milions d'euros més del
pressupost de l'Estat de
2011”, ha explicat el dele-
gat del Govern. 
Segons Lluís Salvadó, ara
la proposta es traslladarà
als grups polítics amb
representació al Congrés
de Diputats per tal que li
donin suport en el decurs
del debat parlamentari dels
pressupostos generals de
l'Estat. Pel que fa als pro-
jectes que obtindran els
11,1 milions d'euros dels
pressupostos de 2010, el
delegat del Govern ha expli-
cat el procés que s'ha
seguit: . En les properes
setmanes l'Estat transferirà
aquests diners a ACC1Ó,
que al seu torn els farà arri-
bar a les administracions
locals encarregades de lici-
tar i adjudicar els projectes.
El delegat del Govern ha
explicat que el termini per
executar les inversions pre-
vistes amb els 11,1 milions
d'euros finalitza el 31 de
desembre de l'any que ve.

D'altra banda, al marge
dels fons d'industrialització,
en la Comissió s'han tractat
altres temes. En aquest
sentit, Lluís Salvadó s'ha
referit a la implicació dels
ajuntaments a l'hora de
tirar endavant projectes
locals però també a l'hora
de treure'n rendiment en
xarxa un cop inicien l'activi-
tat:  Pel que fa a les oportu-

nitats que el desplegament
de la Xarxa Oberta de fibra
òptica oferirà a les empre-
ses de les Terres de l'Ebre,
Lluís Salvadó ha confirmat
que demà se signarà el
contracte d'adjudicació i
que el desplegament de la
xarxa, que es durà a terme
“en funció de les prioritats
industrials del territori”,
serà objecte de seguiment

per part de la comissió d'in-
dustrialització.
Finalment, el delegat del
Govern ha dit que Treball
està estudiant com es
repartiran els fons del Pla
d'Iniciatives de
D e s e n v o l u p a m e n t
Comarcal , que suposaran
la inversió d'1,25 milions
d'euros repartits a les qua-
tre comarques de l'Ebre.

El delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Lluís Salvadó,
ha presidit aquest
dimecres la reunió de
la Comissió de
Seguiment del Pla
d'Iniciatives per al
D e s e n v o l u p a m e n t
econòmic de les
Terres de l'Ebre, en la
qual la Generalitat,
amb el consens dels
agents econòmics i
socials que en formen
part, ha acordat les
accions que es duran a
terme en els propers
dies

REDACCIÓ

La Comissió ha consensuat les actuacions.

Cedida

Un any més arriba la Festa
de la Bicicleta a Tortosa -
organitzada com és tradi-
cional per la Penya Ciclista
Baix Ebre Tortosa amb la
col·laboració de
l'Ajuntament de Tortosa i de
Tortosasport SL- en aques-
ta ocasió assolint la seva
58a edició, i ho fa amb un
programa que té el poble
de Campredó com a destí.
Així, el proper diumenge 17

d'octubre es donarà la sor-
tida d'aquesta popular tro-
bada que s'ha convertit en
un esdeveniment que per-
met la participació de grans
i petits en un circuit senzill i
gens dificultós, pensat per
a totes les edats i nivells de
resistència. A les 9 hores
és prevista la concentració
a la plaça de l'Ajuntament
de Tortosa, donant-se el
tret de sortida a les 9.30 en

direcció a Campredó per
l'avinguda Generalitat,
carrer Rosselló, pont del
Bimil·lenari i Camí del Mig.
A les 10.30 es preveu l'arri-
bada al poble, amb la cele-
bració d'un esmorzar per a
tots els participants. Més
tard, tindrà lloc la tradicio-
nal elecció del corredor
més jove, el de més edat, i
el que porti la bicicleta més
antiga. Així mateix, hi haurà

un circuit habilitat pels més
petits. Finalment, al voltant
de les 12.30 hores tindrà
inici la tornada a Tortosa
sortint pel polígon i entrant
pel carrer Barcelona. Les
inscripcions es podran rea-
litzar a Cicles Fàbregues,

L'Espai Ciclista, i
Pequeland, podent-se realit-
zar el mateix dia fins a les
9.30 hores al lloc de con-
centració, i amb un preu de
2 euros per persona, inclo-
ent l’assegurança i servei
tècnic.

La Festa de la Bicicleta tria
Campredó com a destí

Tindrà lloc el proper diumenge dia 17 d’octubre

La portaveu del grup
parlamentari d'Esquerra
del Parlament de
Catalunya, Anna Simó,
ha fet balanç de l'acció
parlamentària del seu
partit respecte les
Terres de l'Ebre durant
la vuitena legislatura.
Després de recordar la
importància que ha tin-
gut el seu grup en l'im-
puls de l'acció del
Govern des del
Parlament, ha destacat
«la bona feina feta per la
diputada Marta Cid, que
s'ha de mesurar per l'e-
fectivitat de les accions
parlamentàries».  

La feina ben
feta al

Parlament

Amb puntualitat anglesa i
batent rècords d'afluència de
públic i prestigi dels ponents,
va començar la IX Jornada
Gresol en la Unió
Filharmònica d'Amposta.
Més de mig miler d'assis-
tents, 507 concretament, es
van sentir atrets per les
receptes i els consells pro-
porcionats per una selecció
dels economistes més avan-
tatjats de l'Estat. Aquesta
novena edició va aconseguir
convocar a Amposta, la capi-
tal del Montsià, allò més
destacat del sector
empresarial del Camp de
Tarragona i les Terres de
l'Ebre. 

Conclouen les
jornades
Gressol

Inversions per valor de 10 MEUR
La Comissió d’Industrialització de l’Ebre proposa aquestes inversions pels pressupostos de l’Estat
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Després de 5 anys, una
aprovació inicial, una
aprovació provisional,
una aprovació definitiva,
tres textos refosos ratifi-
cat pel propi Conseller de
PTOP, matisat posterior-
ment a petició de la CUTE
(Comissió d'Urbanisme
de les Terres de l'Ebre),
el nou POUM de l'Ametlla
de Mar acaba sent ratifi-
cat per la CUTE el 4 d'oc-
tubre de 2010. Algunes
de les novetats més
importants que incorpora
aquest pla general és
haver comptat, per una
banda i a nivell medi
ambiental, amb les direc-
tius provinents d'una

Agenda Local 21 redacta-
da per nodrir aquest nou
pla, i havent estat el pri-
mer municipi al que s´ ha
aprovat l'avaluació
ambiental i sostenibilitat
per part del Departament
de Medi ambient que
implica que totes les
directives provinents d'a-
questa avaluació han
estat assumides pel nou

pla, i per l'altra, en l'àm-
bit del consens, diàleg i
participació, haver comp-
tat amb un ambiciós pla
de participació ciutadana
que després de més de
100 trobades de les dife-
rents comissions de tre-
ball acaba donant com a
fruit un nou pla general
àmpliament consensuat
pel conjunt de la societat

calera, fet que queda ben
reflectit amb la presenta-
ció de tan sols una cin-
quantena d'al·legacions,
totes elles amb caràcter
puntual.  L'any 2005 res-
tava vigent a l'Ametlla de
Mar el PGOU del 1992.
Era un pla pensat per a la
totxana exclusivament.
L'equip de govern d'ales-
hores, format per CIU i

ERC, va considerar en
primer lloc que aquesta
aposta dogmàtica i exclo-
ent pel creixement urba-
nístic era insostenible i
absolutament nociva. A
més, per una banda hi
havia molts sectors amb
un alt valor medi ambien-
tal que no estaven conve-
nientment protegits, i per
l'altra no hi havia les
bases urbanístiques per
poder dur a terme mesu-
res de dinamització
econòmica i promoció
turística que permetessin
a la Cala abraçar el segle
XXI amb plenes garan-
ties. 
«Pensem que aquesta és
la millor notícia de la
història recent de la Cala.
Amb aquest nou pla hem
abolit d'una vegada per
totes el creixement urba-
nístic despietat i dogmà-
tic, i hem posat rumb als
fars que han d'il·luminar
el present i futur del nos-
tre poble: la cohesió
social, la promoció de la
dinamització econòmica i
la protecció del medi
natural», així ho afirma
l´alcalde de la cala,
Andreu Martí.

La CUTE aprova el nou 
POUM de l’Ametlla de Mar

Al plenari del 16 de
març de 2006 es pre-
nia l'acord d'inici dels
treballs de redacció del
nou POUM que ha de
substituir a l'anterior
PGOU (Pla General
d'Ordenació Urbana) de
1992.

La cohesió social i la promoció dels valors, dos aspectes destacats

El Pla contempla, també, la dinamització econòmica i la protecció del medi natural

REDACCIÓ

L’alcalde de l’Ametlla de Mar, Andreu Martí.
CEDIDA

El president de
l'Agrupació en Defensa
Forestal (ADF), Josep
Caparrós i el gerent de la
Fundació Privada Montsià,
Carles González, han pre-
sentat el nou servei de
neteja forestal, així com
els projectes que s'han
desenvolupat des d'a-
quest àmbit a nivell
comarcal. Aquest nou ser-
vei de neteja, que ja s'ha
posat a disposició dels
ajuntaments de la comar-
ca, consta d'una brigada
de manteniment de zones
rurals i forestals per a la
prevenció i extinció d'in-
cendis a la nostra comar-
ca, així com per a la con-

servació dels paratges
naturals. Un projecte que
ha generat llocs de tre-
ball, a través de la con-
tractació de dos persones
desocupats/ades (que no
han estat beneficiaries del
subsidi d'atur), i amb una
fragilitat en el sector de
l'ocupabilitat pel fet de
pertànyer a un col·lectiu
amb una baixa qualificació
professional. 
Els àmbits d'actuació pre-
vistos per aquest projecte
són la Serra del Montsià,
els Ports de Besseit i la
Serra de Godall, un pro-
jecte destinat a desenvo-
lupar l'objectiu de promo-
ció, protecció i valoritza-

ció del Medi Natural. El
pressupost destinat al 
projecte ha estat de
19.866 euros amb una
temporalitat de sis mesos
de durada, des d'octubre
de 2010 fins març del
proper any. 
Caparrós ha assenyalat
també quins han estat els
projectes de major
importància que s'han
portat a terme des d'a-
questa àrea. “Hem treba-
llat fort i avui podem dir
que l'inversió feta en pro-
jectes d'entorn natural a
la nostra comarca supe-
rar els 100.000 Û i, a
finals d'any superarem els
155.000 Û d'inversions.

Per tal de destacar-ne
alguna, l'adquisició d'un
vehicle 4x4 i un tractor,
l'adquisició de maquinaria
necessària per fer les tas-

ques de conservació
forestal o la construcció
de diferents punts d'aigua
i franges de protecció per
a la prevenció d'incendis.

Presentació de la brigada de neteja forestal 
de la comarca del Montsià

Un projecte que contribueix a la promoció, protecció i valorització del medi

El Departament
d'Agricultura, Alimentació
i Acció Rural (DAR) ha
posat en marxa aquest
dilluns els nous regadius
de suport de les
Comunitats de Regants
de Monredons-Valls i Flix-
Vingalis, als termes muni-
cipals de Flix, Riba-roja
d'Ebre i Vinebre (Ribera
d'Ebre). Amb una inversió
total de 12,5 MEUR,
abastaran una superfície
de prop de 900 hectàre-
es de reg de suport d'oli-
vera i ametller, amb tres
basses de reg de 95.000
metres cúbics i 150 quilò-
metres de candonades,
per a donar servei a uns
300 regants. 
La inauguració del reg ha
anat a càrrec del conse-
ller del DAR, Joaquim
Llena.

Nous regadius per
un total de 12,5

MEUR

Uns setanta tècnics del
sector públic que treba-
llen en l'àmbit del paisat-
ge, el turisme, el medi
ambient o el desenvolu-
pament local, a més
d'empresaris, profes-
sors i estudiants univer-
sitaris, han participat en
una jornada organitzada
pel Servei d'Assistència
Municipal de la Diputació
de Tarragona per deba-
tre l'entorn del paisatge
com a 'element impres-
cindible per al desenvo-
lupament turístic'.
L'objectiu específic de la
trobada és el d'intercan-
viar experiències en
aquest àmbit, tant a
nivell local com interna-
cional. En Així, s'ha
donat a conèixer el pro-
jecte de la Xarxa Solc,
associació de municipis
petits per potenciar l'ex-
plotació sostenible del
paisatge, i s'ha presen-
tat la Xarxa
Ecoturcat.cat.

Intercanvi
d’experiències en

el sector del
turisme
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USOC, UGT I CCOO organit-
zaven aquest passat
dimarts, 5 d'octubre, una
manifestació a diferents
punts de Catalunya
(Barcelona, Vic I Tortosa)
per tal de fer palès el
malestar i indignació del
professorat d'aquest sec-
tor de l'ensenyament, en

relació a la retallada salarial
efectuada unilateralment
per part del Govern de la
Generalitat. En la seva con-
vocatoria els sindicats
demanaven que els treba-
lladors i treballadores , i
també els seus represen-
tants, es concentressin a
les 12 hores, davant la seu
del Consorci d'Educació de
Barcelona, els Serveis

Territorials del
Departament d'Educació a
Tortosa i l'Oficina Gestora
del la Generalitat a Vic
(Osona). Durant aquesta
protesta, es va fer un lliura-
ment per registre de les
reclamacions econòmiques
del professorat afectat.
USOC, UGT I CCOO ja han
anunciat que aquesta acció
reivindicativa es repetirà de

forma mensual, que segui-
ran amb les accions men-
tre duri el conflicte  i que
podrien acabar amb una
vaga el dia 30 de març de
2011. L'acció vol fer arri-
bar a l'opinió pública el
malestar d'un col·lectiu
que  es troba “descuidat”
per part de l'administra-
ció. Els professors afec-
tats denuncien que no tre-
ballen en les mateixes
condicions que els que
són funcionaris i que se li
ha aplicat la mateixa reta-
llada que al personal de
l'administració pública,
sense tenir en compte la
normativa laboral aplica-
ble.

REDACCIÓ

Els Mossos
detenen a sis
persones per

cultivar
marihuana

Els Mossos d'Esquadra han
detingut sis persones com a
presumptes autors de delic-
tes contra la salut publica,
concretament per cultivar
marihuana. L'operatiu poli-
cial ha comportat sis dispo-
sitius diferents des del 15
de setembre, en el marc
dels quals s'han comissat
85 plantes de marihuana,
amb un pes total de 300 qui-
los. Les actuacions
han tingut lloc a Xerta, a
l'Aldea, a Jesús (Tortosa) i a
Roquetes, tots pertanyents
a la comarca del Baix Ebre.
En total s'han detingut sis
persones.

Demà dissabte dia 9 d'oc-
tubre se celebra la II
Jornada d'Estudis Locals i
Territorials Carmel
Biarnés, sota el nom “La
recerca arqueològica a
Redòs de l'Ebre”.
La inauguració de la jorna-
da anirà a càrrec de l'al-
calde, Rafel Vidal, el presi-
dent del Consell Comarcal
de la Ribera d'Ebre,
Bernat Pellissa, el presi-
dent del Centre d'Estudis
de la Ribera d'Ebre
(CERE), Albert Pujol, i la
presidenta de l'Associació
Cultural Lo Llaüt d'Ascó,
Aurora Serrano. 
Durant la jornada se cele-
braran les ponències “La
figura de Carmel Biarnés,
pioner de l'arqueologia
asconenca. De l'erudició
a l'academicisme” a
càrrec de la doctora en
Arqueologia del departa-
ment de Cultura i Mitjans
de Comunicació,
Margarida Genera i “Els
campaments militars d'i-
nicis de la conquesta
romana a la vall de
l'Ebre”, a càrrec del pro-
fesor d'Arqueologia de la
Universitat de Barcelona,
Jaume Noguera.
Prèviament a les ponèn-
cies hi haurà un homenat-
ge a la figura del polifacè-
tic Biarnés que consistirà
en la lectura d'alguns dels
seus textos a càrrec de

l'estudiós vinebrà Josep
M. Pros i en la interpreta-
ció de peces musicals del
compositor Béla Kóvacs a
càrrec del clarinetista
Bartolomé García-Plata.
Un cop finalitzades les
ponències es lliurarà el “II
Premi de Periodisme
Carmel Biarnés” i, a conti-
nuació, s'emetrà el docu-
mental “Darrera les pet-
ges arqueològiques de la
mà de Carmel Biarnés”
elaborat per Vídeo Ascó
Televisió.
La Jornada d'Estudis
Locals i Territorials
Carmel Biarnés -engegada
l'any passat pel Centre
d'Estudis de la Ribera
d'Ebre, l'Associació
Cultural Lo Llaüt i

l'Ajuntament d'Ascó- va
nèixer com una platafor-
ma per reivindicar la seva
obra. La Jornada
també comptarà amb la
col·laboració del Consell
Comarcal Ribera d'Ebre, i
diversos mitjans de comu-
nicació del territori.

Ascó dedica la II Jornada
Carmel Biarnés a la 

recerca arqueològica
REDACCIÓ

El més barat surt per
1.100 euros i el més car
en costa 30.000. L'any
passat es van vendre 24
cotxes, a un preu mitjà de
8.080 euros. 
El regidor de Promoció
Econòmica i president de
Fira de Tortosa, Ricard
Forés, presentava aques-
ta setmana els detalls de
la 15a Fira Ebreokasió,
aprofitant per fer balanç
d'aquest certamen durant
el present mandat. 
Forés va recordat  l’apos-
ta clara per la modernitza-
ció d'aquesta fira, que ha
acabat traduïnt-se en un
important increment d'ex-
positors i nombre de vehi-
cles en els últims 4 anys.
La inauguració
d'Ebreokasió anirà a
càrrec, en aquesta oca-
sió, del president de la
Federació Catalana de
Venedors de Vehicles a
Motor (FECAVEM), el
divendres 15 d'octubre a
les 19 hores. 
L'horari d'accés al recinte
anirà de les 10.30 a 14 i

de 16.30 a 20.30 hores
durant els tres dies i l'ac-
cés serà gratuït.  
Els objectius d'aquesta
fira han estat d'una banda,
ajudar el sector de l'auto-
moció de Tortosa, en uns

moments de dificultats
com els actuals i també
presentar Ebreokasió com
un espai on els visitants
tindran a l'abast interes-
sants oportunitats. 
I un tercer objectiu és que

aquest sigui un espai de
trobada del sector on els
professionals puguin inter-
canviar opinions i expe-
riències. 
El president de Fira de
Tortosa va assenyalar que

en les últimes edicions es
detecta la presència, cada
cop més, de visitants arri-
bats de fora de Tortosa, la
qual cosa ve a confirmar
el caràcter regional que
ha agafat Ebreokasió.  

El responsable de
Promoció Econòmica de
l'Ajuntament de Tortosa va
donar algunes xifres que
il·lustren l'evolució de la
fira del vehicle d'ocasió en
els últims anys. 
Així, l'any 2006, quan
encara es feia al parc
municipal i s'anomenava
Autoparc, hi havia 9 expo-
sitors i 136 cotxes. 
L'any següent, la fira
passa a ser Ebreokasió,
es trasllada al Pavelló Firal
i duplica nombre d'exposi-
tors i vehicles, unes xifres
que s'han mantingut fins
ara. 
Amb l'afegit que el pressu-
post s'ha reduït, passant
dels 25.000 euros de
2007 als 11.759 d'en-
guany.

Nova «Okasió» per conèixer les novetats
en cotxes de segona mà a Tortosa

A partir del divendres
15 d’octubre Ebreokasió
obre de nou les seves
portes al Pavelló Firal de
Tortosa per a que tots
els interessats en el
vehicle d’ocasió puguin
,durant tres dies, buscar
i comparar entre més de
300 models.

REDACCIO

Les Jornades són una
iniciativa engegada

l’any passat pel
Centre d’Estudis de la

Ribera de l’Ebre

Des de l’any 2006, quan encara es feia al parc
municipal i s’anomenava Autoparc, hi havia 9
expositors i 136 cotxes. A hores d’ara aquestes

xifres s’han duplicat, tot i la crisi

Més de 300 vehicles, setze expositors i tres dies per buscar i comparar model

El Pavelló Firal de Tortosa acollirà una nova edició d’Ebreokasió.
cedida

Els professors s’oposen a la retallada
salarial efectuada pel Govern

Els docents afectats denuncien que no treballen en les mateixes
condicions que els que són funcionaris i tenen la mateixa retallada

La història del
motor de Flix

Endesa ha localitzat a la cen-
tral hidroelèctrica de Flix un
antic motor dièsel que forma-
va part de la instal·lació i que,
un cop avaluat i restaurat,
passarà a integrar-se al Fons
Històric de la Companyia
com a peça del seu patrimo-
ni industrial, ja que encara és
operatiu. El motor, construït
per la firma Mirrlees,
Bickerton & Day Ltd. a
Stockport, Anglaterra, durant
la dècada dels anys 30, hau-
ria estat utilitzat durant les
obres de construcció de la
mateixa central, que data del
1948. La seva grandària
impossibilita el seu traslladat
fora del recinte -obligaria a
enderrocar una paret,
segons la companyia-, raó
per la qual romandrà a la
mateixa central, 'però degu-
dament catalogat i inventa-
riat'.
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Es així. 9 punts que poden
ser bons per aclarir o perquè
l’entorn pugui tenir dubtes i pu-
guin haver-hi interrogants. 

De totes maneres, indepen-
denment d’aquests nou punts,
s’ha de valorar que l’Amposta
ha efectuat una renovació no-
table, amb austeritat, i que s’-
hauria de tenir paciència amb
un projecte encapcelat per un

entrenador jove, que debuta a
la categoria. 

I que l’Amposta, a més de la
generalitzada limitació de
pressupost, també la té ara
d’efectius, per les baixes.

En qualsevol cas, els pro-
pers partits són claus per tenir
confiança i tranquil.litat. O per
no tenir-la. Angel Garcia, l’en-
trenador, manifestava que
«per mi, a hores d’ara, el més
important són els tres punts
contra el Castelldefels. No
penso en res més. Estem il.lu-
sionats en poder sumar-los i,
d’aquesta forma, oferir el pri-
mer triomf a l’afició. Així ma-
teix, ens reforçaria el fet de
guanyar a casa». 

L’Amposta va perdre a Gavà
(3-1) en un partit en el que va
avançar-se amb un gol de Tele-
zapping del porter Contreras.
El Gavà, debilitat respecte al-
tres anys, va empatar abans
del descans. A la represa,

l’Amposta va estar dins del
partit fins el segon gol local.
En els darrers minuts, minvat
en les seues possibilitats pel
nombre de baixes i, tot i que el
juvenil Angel va gaudir de l’oca-
sió per empatar, va sortir-se’n
i fou el Gavà, que en aquesta
lliga ha de patir per assolir la

permanència, qui va senten-
ciar amb el 3-1.

Per demà, Dominguez, Mo-
ha i Becerra, ho serà en unes
quantes setmanes, són baixa.
Gustavo podria entrar en la
convocatòria i Miguel, amb
molesties,  és dubte. Tornen
José Lucha i Sandu després

de la sanció.
De l’Ascó dir que va perdre

a la Pobla (2-0) on va protestar
l’actuació de l’àrbitre. A la re-
presa, l’1-0 i l’expulsió de Be-
sora van decidir per un Ascó
que va acabar amb nou. Els de
Ravnic han de buscar refer-se
(2 punts de 9) diumenge con-
tra l’Europa (12 h). A Ascó pre-
ocupa l’estat del camp.

Setmana de 9 punts

Setmana de tres par-
tits a la Tercera divisió
i també a la Primera
catalana. Una setma-
na, sense dubte, im-
portant per poder fer
un salt de qualitat a la
taula o, en el cas con-
trari, per poder tenir
neguit quan ja s’arri-
barà a la novena jorna-
da.

TERCERA DIVISIÓ

L’Amposta rebrà demà dissabte (20 h) el Castelldefels i dimarts visitarà el Prat 

M.V.

El Tortosa va empatar a
Montcada, diumenge passat
(1-1), i segueix progressant. Va
començar bé el partit però,
arran de la lesió d’Albert Arnau,
va perdre el control inicial. I el
Montcada va marcar poc
abans del descans. Carlos
Blanch va arriscar i va donar
entrada a Toni Calafat. El Torto-
sa (no és el primer cop) va re-
accionar. Alex Accensi, de pe-

nal, va empatar. El partit va es-
tar obert fins el final i els roig-i-
blancs no van renunciar a po-
der guanyar-lo. 

Fou un altre punt positiu per
un equip que està madurant
amb més celeritat de la previs-
ta i que ha de seguir fent-ho.
La seua il.lusió i motivació i
l’engranatge de tots plegats
estan donant, fins ara, bons re-
sultats. Es la línia. I no cedir tot
i que puguin venir adversitats
en forma d’una derrota que no

es coneix des de la primera
jornada. El Tortosa afronta ara
tres partits. Diumenge rebrà el
Santfeliuenc (17 h) i dimarts vi-
sitarà el Rubí (17 h). «Com dic
cada setmana, hem de seguir
creixent, amb humilitat i res-
pecte. El proper rival, a priori,
ha de ser de la nostra lliga
però hem d’estar posats com
si juguéssim contra el líder»,
comentava Carlos Blanch.
Marc, Aleix i probablement Ser-
gi Ventura seran baixa. 

CD Tortosa: a seguir madurant
Diumenge (17 h), a casa contra el Santfeliuenc i dimarts a Rubí

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va perdre con-
tra l’Olímpic Can Fatjó en un
partit en el que va acusant
l’apatia del primer temps,
quan no va trobar el nor
sobre el camp. Els visitants,
agressius en defensa i més
ben posats, van posar-se
per davant al minut 11 amb
el gol de J. Antonio.
A la represa, amb els can-
vis, la Rapitenca va guanyar
en profunditat i va assetjar
la porteria rival. Va gaudir
d’ocasions cares davant

d’un rival que no podia sortir
del darrera i que estava asfi-
xiat per la pressió local.
Però el gol no va arribar i,
en canvi, en un contraatac
visitant arran d’una indecisió
local, l’Olímpic fou letal amb
el 0-2. 
Els intents rapitencs fins el
final van ser precipitats i, tot
i marcar Callarisa el gol,
l’empat no va produir-se.
El resultat no fou just. Però
així és el futbol i també la
Primera catalana. L’equip a

la represa va millorar i va
demostrar que té possibili-
tats. No obstant, ja anava a
remolc.
Santi Palanca, el tècnic, des-
prés del partit, aclaria que
«no ens hem d’obssessionar
però està clar que el repte
és pujar i tot i que s’hagi
perdut, no hem d’ocultar-lo i
seguir treballant per refer-
noos i lluitar per aconseguir-
lo». La Rapitenca visita
l’Olesa diumenge (16.15 h) i
dimarts rebrà l’Igualada (12

h). Posteriorment, el diu-
menge següent, es des-
plaçarà al camp del cuer, el
Blanes.
Es una setmana de nou
punts, valuosa per tirar per
amunt.

Palanca no amaga que l’objectiu és l’ascens
La Rapitenca va perdre contra l’Olímpic (1-2), «més motiu per, sense obssessió, no ocultar-ho»

MV

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va caure a la Pobla de Mafumet, en el derbi, diumenge

IRIS SOLÀ

9 punts, en set dies, poden
permetre aclarir la situació
i enlairar-se o, en el seu
defecte, poden generar
dubtes als equips ebrencs.

Dues lectures

Va perdre a la Pobla i
diumenge (12 h) jugarà a
casa amb l’Europa per
visitar dimarts l’Espanyol.

FC Ascó

Diumenge, la Rapitenca
visita l’Olesa (16.15 h) i
dimarts vinent rebrà
l’Igualada (12 h).

Dimarts, a tornar-hi El tennista rapitenc, Albert
Montañés, va perdre ahir en
la segona ronda de l’Obert
de Xina de Pekín contra l’es-
cocès Andy Murray, segon
favorit del torneig per 5-7 i
3-6.

Montañés segueix sense
poder guanyar Murray,
quart millor tenista del món
segons la classificació de
l’ATP. 

Davant Andy Murray, segon favorit al torneig
REDACCIÓ

ACTUALITAT

Albert Montañés, eliminat a 
la segona ronda a Pekín

Divendres passat, a l’Auditori
Felip Pedrell de Tortosa, va te-
nir lloc la Nit dels Campions
de Terres de l’Ebre. Jordi Ca-
sals, president de la Federa-
ció Catalana, va estar-hi així
com Ferran Bel, alcalde de
Tortosa, Joaquim Del Pino, de-
legat ebrenc, Miquel Pinyol,
subdelegat, el directiu Tomàs
José i la secretaria de la dele-

gació, Lidia Saura. Manolo
Pez, delegat del comitè d’àrbi-
tres ebrenc, també va ser-hi.

Es va fer menció als cam-
pions amb 12 trofeus corres-
ponents al futbol i 3 al futbol
sala. També va efectuar-se
una menció a les jugadores
de la selecció Femenina Pro-
vincial de Terres de l’Ebre.

El trofeu ‘Fair-Play’ fou per
la Torre de l’Espanyol. 

Fou divendres passat, a Tortosa

REDACCIÓ

PREMIS

Nit del reconeixement 
als campions ebrencs

En l’edició d’avui, de Més
Ebre (plana 2) publiquem
una carta d’un àrbitre que
fa els seus aclariments a
una notícia que va aparèi-
xer la setmana passada. 

No entraré a valorar el
contingut de la carta ni el
seu motiu, simplement vull
destacar el fet que un àrbi-
tre, per iniciativa seua o de
l’estament arbitral, efectui
els seus aclariments pú-
blics. Em sembla molt co-
rrecte.

Ja fa anys, Angel Balla-
rín, delegat llavors dels àr-
bitres a Tarragona, quan li
vaig plantejar que els àrbi-
tres havien de manifestar-
se i exposar les seues opi-
nions, em va dir que el
recomanable era que no ho
fessin perquè es podia en-
trar en un espiral conflictiu.
Bé, suposo que deu ser el
millor. Però penso que si
els mitjans de comunica-
ció, els tècnics, els presi-
dents, els directius i els ju-
gadors podem donar les
nostres opinions, també
pot fer-ho un àrbitre. Sense
dubte.

En els anys de professió,
és la tercera ocasió que un
àrbitre em fa arribar una
carta per manifestar-se.
Sempre, sempre he estat
obert a tothom. I tothom té
les portes obertes per co-
mentar el que desitgi. Per
tant, aclarir que Més Ebre
és un conducte perquè
clubs, tècnics, jugadors o,
com avui, àrbitres transme-
tin la seua informació. Per
últim, m’agradaria també
dir que, sigui de la forma
que sigui (parlo en general),
no em sembla gens mala-
ment que una persona es
pugui disculpar. És molt
digne i admirable.  

Disculpa
L’opinió de Michel
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El tècnic Josep Papaseit, que va acabar a l’Aldeana la tempo-
rada passada, ha tornat a Torredembarra on, en principi, s’ha
creat un projecte per lluitar per l’ascens, amb el suport d’un
empresari de la localitat. I un dels jugadors que Papaseit va
demanar per afrontar la lliga fou el veterà davanter Angel Luis
Rosado. I aquest, diumenge, va demostrar-li l’eficàcia del seu
fitxatge. Ell, en dues accions individuals, de qualitat, va remun-
tar un partit marcat pel vent i que el Gandesa, pel joc i per les
nombroses ocasions que havia generat, mereixia haver-lo en-
carrilat una vegada David Martínez va fer l’1-0 amb un obús
des de 30 metres (30’). No va ser d’aquesta forma, i Rosado
(65’ i 92’) va capgirar el marcador. 

Rosado lidera una reacció èpica a
Gandesa, amb dos grans gols (92’)

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla va veure com en els darrers minuts se li escapaven
dos punts a Salou (1-1). Segons Miquel Cotaina, tècnic ampolle-
ro, «l’empat sap a poc, tal com va anar el partit. Ens va faltar de-
cidir-lo quan després d’un bon inici ens havíem avançat amb el gol
de Jordi que, ja al primer minut, va tenir una bona opció». 

L’empat ha de servir-li a l’Ampolla per refer-se de la derrota
contra el Gandesa i tenir més impuls anímic. No serà fàcil poder-
lo tenir però amb les jornades ha de buscar-lo. 

El proper partit serà complicat, a casa contra el Torredemba-
rra de Josep Papaseit i amb qui juga el pichichi Rosado (com
Aleix, ja en porta sis). Els torrencs, aspirants a l’ascens, van guan-
yar a Gandesa amb dos gols del veterà davanter. 

L’Ampolla, amb més ànim, rebrà
diumenge al Torredembarra de Papaseit

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Dos clubs amb una situació i uns problemes similars, ja arrose-
gats de la temporada passada, i que han fet per aquesta un plan-
tejament basat en l’austeritat i les possibilitats del moment.

El derbi fou bastant travat. La Sénia, amb més intenció ofensi-
va, va decidir-lo al primer temps amb el 2-0. Pol en el rebuig d’un
penal, va fer el primer gol i Enric, motivat en el retorn, va aconse-
guir el segon. A la represa, amb les expulsions visitants, el partit
no va existir. «La veritat és que l’àrbitre fou molt casolà i determi-
nades decisions van ser molt discutibles, la vermela no és ni fal-
ta», deien des d’Ulldecona. Ivan va marcar el 3-0 que ja va senten-
ciar un derbi que no va tenir més història. La Sénia, amb el primer
triomf, creix i agafa confiança. 

La Sénia creix amb el triomf en el
derbi davant l’Ulldecona (3-0)

REDACCIÓ REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Es resistia. Però a la quarta
jornada va arribar. El Jesús i
Maria, tot i les baixes per san-
ció, va imposar-se a l’Aldeana i
va trobar el triomf que necessi-
tava per poder disposar de
més tranquil.litat i confiança.
Després de 34 anys, la jorna-
da és per a recordar. Una jor-

nada amb ambient a l’Aube per
la presentació de tots els
equips del club. 
El partit que, des del principi,
va tenir un dominador amb el
Jesús i Maria que, amb la seua
insistència, va tornar a sem-
blar el Chelsea ebrenc per la
intensitat i el seu joc directe,
creant constant perill amb ac-

cions a pilota aturada. Manel
Vizcarro, porter de l’Aldeana,
ja va haver d’intervenir en di-
verses accions abans del gol.
L’1-0 va venir arran d’un penal
que, a més, va significar expul-
sió. «Molt rigorós tot plegat»
lamentaven des de l’Aldea.
Abans del descans, amb con-
trol local, una acció de Geira

va significar el 2-0, obra de Fe-
rreres. El pichichi, com l’equip,
recupera moral. A la represa,
els locals van poder ampliar
l’avantatge amb més oca-
sions. Jordi Esmel faria el 3-0.
El Jesús i Maria agafa aire
mentre que l’Aldeana, que te-
nia la baixa d’Alex Gallego, se-
gueix sense puntuar i ja té cer-
ta urgència per fer-ho aviat. Es
necessita temps però un bon
resultat ajudaria. 

Triomf per a la història de 
la UE Jesús i Maria

Va vèncer l’Aldeana per 3-0 i suma els primers punts en el retorn

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Una acció del partit Alcanar-la Cava, de diumenge.

CANAL TE

Dani Andreu, president del Consell Comarcal del Baix Ebre, va fer el llançament
d’honor abans del partit. Fou jugador de tots dos clubs, Jesús i Maria i Aldeana.

CANAL TE

El pichichi Jesús Ferreres
va marcar els dos primers.

Gols

Es disputarà la cinquena jor-
nada. I un partit entre la Cava
i el Catalònia és sempre sinó-
nim de bon derbi. A més,
tots dos equips, encara que
estem a l’inici de la lliga, vo-
len reivindicar-se. La Cava,
que va guanyar a Alcanar diu-
menge (0-1), no ho ha fet a
casa en els dos compromi-

sos anteriors. Els partits a
casa van ser l’assignatura
pendent la lliga passada. I,
de moment, ho continua
sent. El Cata, per la seua
part, no ha guanyat en els
dues darreres jornades.

Diumenge va empatar a
casa amb el Nàstic (1-1) en
un partit en què Aleix, en una

acció d’estratègia, va fer l’1-
0. Acte seguit, en una con-
tra, Ferraz, incisiu, va empa-
tar. 

«Vam dominar i vam gaudir
d’ocasions per poder guan-
yar. Penso que ho mereixiem
però no vam poder transfor-
mar les oportunitats tot i que
la pressió fou intensa, sobre

tot en el darrer tram de la
confrontació», deia Talarn,
tècnic jesusenc.

La Cava, per la seua ban-
da, va sofrir a la segona mei-
tat a Alcanar en un duel en
què va estar més ben adap-
tat quan al primer temps va
avançar-se amb el gol de
Carlos Arnau tenint altres op-
cions clares per encarrilar-lo.
Però, a la represa, amb els
canvis, l’Alcanar va reaccio-
nar i fou més agressiu, gau-
dint de les oportunitats per
haver empatat. To, molt se-
gur, va evitar-les. 

La Cava-Catalònia,
el derbi ebrenc per diumenge

La Cava ha de millorar a casa i el Cata vol retrobar-se amb el triomf

PRIMERA REGIONAL

Primera victòria del Remolins-
Bítem a la Preferent. Va ser
diumenge contra el Vilade-
cans, un dels equips podero-
sos del grup i que arribava a
Bítem com a líder sense haver
rebut cap gol. I al primer
temps, els barcelonins van de-
mostrar perquè. Es van adap-

tar millor i amb el vent aprofi-
taven les accions a pilota atu-
rada per crear inquietud. Així
van marcar el gol. Però els de
Bítem, intermitents, van empa-
tar abans del descans amb el
gol de Javi Asín, després d’una
jugada d’Emili per la dreta. El
gol, com el dia del Marianao,
va canviar la decoració del

partit. El R.-Bítem va sortir a la
represa més ben posat i, amb
intensitat, va capgirar el mar-
cador amb el gol de Ruibal.

El partit, en el seu darrer
tram, va estar incert però l’ofi-
ci defensiu va ser fonamental.
Norbert va debutar en un R. Bí-
tem que diumenge visita la
Barceloneta. 

3-10-10, una altra data per a
recordar a Bítem

Els de Nacho van guanyar el líder, el Viladecans, amb gols d’Asín i Ruibal

REDACCIÓ

PREFERENT

El Roquetenc visita diumenge
(11.45 h) el Torreforta en el
derbi. Els locals encara no
han perdut i afronten el segon
partit seguit a casa,  després
de golejar a l’Organyà.

El Roquetenc, per la seua
part, es presenta al derbi amb
autoestima després del bon

partit de dissabte davant el
Pubilla Cases (1-1). Els de Ca-
marero es van avançar al pri-
mer temps amb el gol de Fe-
rran mentre que el Pubilla
Cases, un equip ben armat i
amb qualitat en la creació
amb jugadors que estaven a
Primera catalana l’any passat,
va empatar abans del des-

cans. A la represa, durant 25
minuts,  el Roquetenc, amb
Brigi molt mòbil, va empènyer
més amunt i va tenir dues
ocasions. El Pubilla, a la con-
tra, amb Rulo com a referent,
també va neguitejar. 

Partit intens, amb alternati-
va i empat just. Bona imatge
de tots dos equips.

El Roquetenc visita el Torreforta
en el derbi provincial

Serà diumenge (11.45 h) amb autoestima per l’empat contra el Pubilla

REDACCIÓ

PREFERENT 
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L’Horta, amb gols d’Isaac, Dani (de falta) i de Salva (87’), va
guanyar a Móra la Nova sumant el primer triomf (1-3). Un par-
tit en què l’afició local va protestar l’actuació de l’àrbitre, prin-
cipalment per dos penals no xiulats a l’àrea visitant, un d’ells
amb l’1-1 i que hagués pogut significar l’expulsió de Chema.
El Móra va empènyer fins el final, fins que va arribar el gol de
SalvaL’Horta, que ha recuperat a Aubanell (J. Prats encara és
baixa), ja té més confiança. Es el mateix cas del Roquetenc
que va imposar amb un duel amb doble valor a Masdenverge
(0-2). Toni, de penal, va fer el 0-1. Els locals van perdonar fins
i tot un penal davant d’un Roquetenc que va sentenciar al final
(0-2, gol de Morey. Benifallet i Corbera van empatar (1-1) en
un duel travat i marcat «per l’arbitratge». Els locals van aca-
bara amb nou. Moisés, de penal, va fer l’1-0. Edu, l’empat. 

Primer triomf de l’Horta i del Roquetenc
i nou empat del Corbera

SEGONA REGIONAL

El Sant Jaume va vèncer (5-0) l’Arnes, equip que arribava al
partit després d’haver fet un bon inici de lliga. Però el líder no
va donar opció. Manelet (2) i Ivan Fumadó (ja en porta sis) van
golejar per un Sant Jaume que no perdona i que diumenge
(19 h) afronta una nova prova a la seua fermesa al camp de
l’Atlas Tortosa, conjunt que va guanyar a Tivissa (1-3). El
Tivenys va guanyar en un partit molt disputat al Campredó,
gol de Pau (1-0). La nota negativa fou l’expulsió del propi Pau,
referent ofensiu. Demà, en fires, rebrà l’Aldeana B. Els d’Arnau
tenen nou punts i un partit menys que han de recuperar con-
tra el Jesús i Maria. Per últim, Benissanet i Catalònia van ofe-
rir un altre duel entre dos equips que van demostrar que han
d’estar en la lluita per les ee places. Va ser obert i hagués
pogut passar de tot. Clua, de penal, va decidir al 67 (1-0).

Atlas Tortosa, proper partit per al Sant
Jaume, un líder ferm

TERCERA REGIONAL

L’Olímpic va encarrilar el partit contra el Perelló al primer
temps amb els gols de dos dels seus referents: Santi i Ja-
cob. Dos jugadors que tenen experiència en categories
superiors però que estan a l’Olímpic per intentar fer histò-
ria per buscar un ascens pel qual n’és un dels favorits.
Gallego, porter que tornava com a rival, va evitar opcions
locals en aquest primer temps. El partit, a la represa, va
travar-se. L’Olímpic va poder decidir encara més al con-
traatac mentre que Tudela, amb un tret al pal, va poder
marcar pels perellonencs que van tenir una bona opció al
final (Oriol.) L’Olímpic s’enlaira (és un dels líders) mentre
que el Perelló no reacciona i ara té dos partits claus per
aclarir i millorar la seua situació (Masdenverge i Roque-
tenc). 

L’Olímpic s’enlaira mentre que el Perelló
no reacciona i ja té neguit (2-0)

SEGONA REGIONAL

El Vilalba va perdre la imbatibilitat diumenge en el derbi de la Te-
rra Alta contra el Batea (0-1). «Vam estar espessos i va pesar el
fet de jugar a casa en un partit de rivalitat. No ens vam adaptar
a les circumstàncies del derbi», deia Gaspar, tècnic del Vilalba
que afegia que «un empat no hagués estat injust però  si algú me-
reixia guanyar, aquest era el Batea». Al minut 81, l’àrbitre va xiu-
lar un penal a favor dels visitants. Edgar va llançar-lo i el porter
va rebutjar la pilota. Del rebuig, però, el defensa tortosí va esta-
blir el 0-1. Era un derbi especial amb jugadors que van estar a un
equip i ara juguen a l’altre, així com els tècnics. El Vilalba visitarà
demà l’Alcanar B (10.30 h). Per motius personals i també per
aprofitar el pont, es va plantejar aquesta possibilitat i va accep-
tar-se. Serà el partit més matiner de la jornada. 

El Vilalba visitarà el filial de l’Alcanar
demà al matí (10.30 hores)

SEGONA REGIONAL

Mario Maza, tècnic del Deltebre, deia que «el partit, al primer
temps, fou molt igualat amb una mica més de domini del Santa
Bàrbara, però sense crear ocasions. Les úniques clares van ser
del Deltebre, per part de Reverté, amb una jugada d’ 1 contra
1 amb el porter, i amb una rematada de cap». A la reresa, se-
gons Maza, «vam agafar el domini tocant molt bé al mig del
camp i començant a crear ocasions, la qual cosa va aprofitar el
Sta. Bàrbara per poder tenir-ne alguna al contraatac. Finalment,
vam tenir el premi al major esforç a la segona part, i amb una
jugada individual arrancant des del mig del camp, Borrell enca-
ra al porter, el dibla i marca gol. Però tres minuts més tard, en
una jugada sense cap tipus de perill,  vam fer una falta prop de
l’àrea. Al traure la falta, molt bombejada, i amb un gran indeci-
sió nostre en defensa, el Sta. Bàrbara empata».

Al Deltebre se li escapen dos punts quan
acabava de marcar, al minut 92 (1-1)

SEGONA REGIONAL

El Flix va treballar molt en la seua visita al filial de l’Amposta. I
va estar a punt de donar la sorpresa. Va avançar-se amb el gol
de José Manuel i va jugar ben replegat. La insistència de l’Am-
posta va comportar l’empat, ja en temps afegit amb el gol de
Mateu que va aprofitar una centrada de Flouad i també la inde-
cisió de Ferran, porter flixenc. Segons Harri Arraut, «ja al pri-
mer temps vam tenir tres ocasions clares quan vam dominar
totalment al rival. A la represa, es va intensificar el domini i vam
tornar a gaudir de tres oportunitatsper marcar. Arran d’un
llançament de porterdel Flix va venir el 0-1. Vam seguir i al final
vam salvar un punt quan penso que mereixiem la victòria. El re-
sultat no va ser just». L’Amposta, que demà, a Maella, visita el
Batea és un dels líders mentre que el Flix, tot i rebre el gol en
el 92, agafa moral (2 punts). Rebrà l’Olímpic, en el derbi.

Mateu (Amposta B) va salvar un punt en
temps afegit quan «mereixiem la victòria»

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla i Camarles van
oferir un derbi vibrant,
intens i atractiu d’aquells
que no agraden als tècnics
però sí als aficionats (3-3).
El Camarles es va avançar
tres cops amb els gols de
Badea, amb assistència
d’un Marc Prades inspirat i
emergent en l’inici de cam-
pionat i que va marcar el

segon gol, i d’Alifonso.
Però la Cala va respondre
immediatament a cada gol i
empatava acte seguit per
mitjà de Sam (2) i Pagà. 
Amb el 2-2 s’arribava al
descans i a la recta final del
partit quan es van produir
els minuts més intensos
amb el 2-3, l’empat local i
dues ocasions, una per
equip, per haver pogut

decidir. 
Segons Juanjo Balfegó,
tècnic local, «haguéssim
pogut guanyar però de
totes maneres crec que
per la sensació que em va
oferir el camarles i el fet
que tàcticament vam fer
del partit un correcalles
(bastant per culpa meua)
crec que el resultat es pot
considerar just. Em va

agradar força el camarles,
sobretot el seu davanter, el
número 9». Ramon
Barbosa, tècnic del
Camarles, comentava que
«penso que l’empat final és
just pel joc dels dos equips
en un partit intens i amb
alternatives, obert fins el
final». Tots dos conjunts
van demostrar les seues
possibilitats i que són dels

que han d’estar a la part
alta de la taula. En la jorna-
da vinent, el Camarles
rebrà demà dissabte el
Deltebre (19.15 h) i
l’Ametlla visitarà l’Horta el
dimarts dia 12 (17 h).

L’Ametlla-Camarles, derbi frenètic (3-3)
Els locals van anar sempre a remolc en un partit trepidant i amb alternatives 

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El cas Amadeu va acabar el
divendres passat, quan el
jugador va poder fitxar amb
el club pinellà. 
El Pinell estava esperant
poder aprofitar una esclet-
xa legal que es podia donar
el 30 de setembre si el
Gandesa no renovava la
fitxa del jugador. Si això

succeeix, aquest queda lliu-
re. És la normativa. I així va
ser. Des de Gandesa s’acla-
ria que «tot i que ens havien
comentat que no era d’a-
questa forma, nosaltres
sabíem que existia aquesta
normativa. Però no hem vol-
gut perjudicar més al juga-
dor». El club gandesà afe-
gia que «ell ens va engan-

yar des del principi amb l’e-
quip on havia de fitxar i, a
més, en el darrer tram del
campionat passat, no va
complir com devia amb
nosaltres. Per tant, ja li vam
dir que no li pagariem els
diners pendents i, amb això
i les jornades que no ha
pogut jugar, pensem que ja
és suficient».

Amadeu va debutar amb el
Pinell contra l’Alcanar B (5-
0). Va fer dos gols per al
seu nou equip que ja és
líder. Sergi Rodriguez,
Ruben i Pachan van marcar
els altres gols. 

Amadeu debuta amb el Pinell, contra
el filial de l’Alcanar (5-0)

Hi havia una «escletxa legal» que el Pinell va aprofitar

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El 30 de setembre, si no
es cursa la renovació de
la llicència, un jugador
queda lliure. El
Gandesa, «tot i que ens
havien dit que no era
així», assegura que sabia
aquesta normativa

30 de setembre

El Camarles rebrà el
Deltebre demà (19.15 h) i
l’Ametlla es desplaçarà a
Horta el dimarts vinent
on jugarà a les 17 h.

Propera jornada

El Volei Roquetes va per-
dre en la segona jornada, a
la pista del Club Volei 6 de
Manresa (3-0). Els jugadors
de Benjamin van anar de
menys a més després del
primer parcial (28-18)
però, malgrat això, no van
poder guanyar-ne cap (25-
22) i (28-26). Demà reben
el Prat. Primer, (17 h), el
sènior femení s’enfrontarà
al Sant Climent. 

Derrota del Volei
Roquetes a Manresa

Poliesportiu

El Pinell, amb la incorporació d’Amadeu, es converteix en
un dels conjunts amb aspiracions a la Segona regional. Ja
porta uns anys sent-ho, tot i que a les segones voltes aca-
ba cedint i al final es queda en portes, a les primeres pla-
ces. Enguany també disposa d’una plantilla curta un fet que,
amb les sancions actuals per les amonestacions, potser un
incovenient. No obstant, l’equip és força competitiu i té il.lu-
sió, com tota l’afició. I ja és líder. 

D’altra banda, diumenge, abans del partit amb l’Alcanar,
es va fer un homenatge emotiu en record a Melich, un gran
col.laborador i membre de la directiva, que ens va deixar
després d’una llarga malaltia. La seua família el va rebre.
Sense dubte, el mereixia. Va estar sempre al costat del seu
club del cor, ajudant amb el que fos necessari, com a mas-
satgista, encarregat del material...victòria i liderat dedicats. 

Victòria i liderat dedicats a Melich
Segona regional
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Camarles-Deltebre (19.15 h)
Alcanar-Vilalba (10.30 h)
Batea-Amposta (16.30 h)

diumenge
Benifallet-Móra Nova (17 h)
S. Bàrbara-Pinell (16.15 h)

Flix-Olímpic (17 h)
Perelló-Masdenverge (16.15 h)

Corbera-Roquetenc (16 h)
dimarts 12-10

Horta-Ametlla (17 h)

RESULTATS
4a jornada Segona regional

L’Ametlla-Camarles 3-3

Móra Nova-Horta 1-3

Deltebre-S. Bàrbara 1-1

Amposta-Flix 1-1

Pinell-Alcanar 5-0

Vilalba-Batea 0-1

Olímpic-Perelló 2-0

Masdenverge-Roquetenc 0-2

Benifallet-Corbera 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Pinell 4 11 3 10

2. Olímpic 4 12 5 10

3. Amposta 4 7 3 10

4. Vilalba 4 8 4 9

5. Camarles   4 8 4 7

6. Ametlla 4 6 5 7

7. Mora la Nova 4 5 4 7

8. Batea 4 5 5 7

9. Deltebre 4 6 4 6

10. Corbera 4 9 8 6

11. Horta 4 6 6 5

12. S. Bàrbara 4 3 4 4

13. Roquetenc 4 3 7 3

14. Flix 4 5 8 2

15. Benifallet 4 3 8 2

16. Perelló 4 3 8 1

17. Alcanar 4 1 9 1

18. Masdenverge 4 4 10 0

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Godall-Tivissa (16.15 h)
la Cava-Ginestar (18 h)
Tivenys-Aldeana (16 h)

Ulldecona-Catalònia (16.15 h)
diumenge

Atlas Tortosa-Sant Jaume (19 h)
Arnes-Jesús i Maria (16.15 h)

Rem.Bítem-Torre Espanyol (17 h)
la Galera-Campredó (16 h)

Rasquera-Benissanet (16.15 h)

RESULTATS
4a jornada Tercera regional

Jesús i Maria-la Cava 3-1

S. Jaume-Arnes 5-0

Tivenys-Campredó 1-0

Benissanet-Catalònia 1-0

Godall-Ulldecona 3-1

Ginestar-Rem. Bítem 3-1

Torre Espanyol-la Galera 0-2

Aldeana-Rasquera 0-3

Tivissa-Atlas Tortosa 1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 4 15 1 12

2. Tivenys 3 15 2 9

3. Catalònia 4 8 1 9

4. Benissanet 4 9 4 9

5. Godall 4 9 5 9

6. Atlas 4 7 4 7

7. la Galera 4 4 4 7

8. Arnes 4 6 8 7

9. Rasquera 4 14 6 6

10. Ulldecona 4 11 7 6

11. Ginestar 4 10 9 6

12. Rem. Bítem 4 8 8 6

13. Jesús i Maria 3 4 3 4

14. Campredó 4 2 6 3

15. Tivissa 4 3 11 3

16. la Cava 4 4 11 0

17. Aldeana 4 0 15 0

18. Torre Espanyol 4 0 24 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Nàstic-Cambrils U (18.30 h)
Camp Clar-Gandesa (17 h)

diumenge
Salou-Calafell (16.30 h)
Canonja-Valls (11.45 h)

Cambrils-Jesús i Maria (17 h)
Aldeana-la Sénia (16.30 h)

Ulldecona-Alcanar (16.30 h)
la Cava-Catalònia (16 h)

Ampolla-Torredembarra (16 h)

RESULTATS

4a jornada, Primera regional

Calafell-Canonja 1-2

Cambrils U-Camp Clar     2-2

la Sénia-Ulldecona      3-0

Salou-Ampolla 1-1

Valls-Cambrils 1-0

Catalònia-Nàstic B        1-1

Gandesa-Torredem. 1-2

Jesús i Maria-Aldeana 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Valls 4 8 2 10

2. Canonja 4 8 4 8

3. Nàstic 4 6 2 8

4. la Cava 4 7 4 8

5. Catalònia 4 12 8 7

6. Camp Clar 4 10 7 7

7. Torredembarra 4 9 6 7

8. Calafell 4 8 5 7

9. Gandesa 4 7 8 6

10. la Sénia 4 6 5 4

11. Cambrils 4 4 5 4

12. Salou 4 5 7 4

13. Alcanar 4 3 7 4

14. Ulldecona 4 4 9 4

15. Jesús i Maria 4 5 8 3

16. Cambrils U 3 3 4 2

17. Ampolla 3 3 7 2

18. Aldeana 4 1 11 0  

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Reddis-Sant Ildefons

Marianao-Morell

Torreforta-Roquetenc 

Pub. Cases-Júpiter

Viladecans-Alcarràs

Cerdanyola-Vista Alegre

Barceloneta-Rem. Bítem

Organyà-Catllar

Cervera-Mollerussa

RESULTATS

4a jornada, Regional preferent

Roquetenc-Pub. Cases 1-1

Alcarràs-Cerdanyola 2-1

Torreforta-Organyà 4-0

Júpiter-Cervera 2-0

Mollerussa-Reddis 0-1

Sant Ildefons-Barceloneta       0-3

Vista Alegre-Marianao 4-1

Rem. Bítem-Viladecans 2-1

Morell-Catllar 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vista Alegre  4 9 4 9

2. Viladecans 4 7 2 9

3. Júpiter 4 8 4 9

4.Morell 4 6 2 9

5. Torreforta 4 9 1 8

6. Alcarràs 4 4 3 7

7. Barceloneta 4 6 4 6

8. Rem. Bítem 4 8 8 5

9. Cervera 4 4 4 5

10. Marianao 4 5 6 5

11. Roquetenc 4 2 3 5

12. Pub. Cases 4 3 3 4

13. Cerdanyola 4 5 6 4

14. Catllar 4 5 9 4

15. Reddis 4 2 7 4

16. S. Ildefons 4 1 6 3

17. Organyà 4 3 9 1

18. Mollerussa 4 1 7 1

Regional preferent

Una acció del partit entre el Jesús i Maria i l’Aldeana, de diumenge.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Jesús i Maria guanya el
primer partit a la Primera
regional, 34 anys després.
Fou diumenge, davant de
l’Aldeana (3-0).

Primer triomf
PRÒXIMA JORNADA  

Gavà-Prat
Masnou-Vilanova

Palamós-Balaguer
Llagostera-Terrassa
Vilafranca-Premià

Reus-Pobla Mafumet
Ascó-Europa

Manlleu-Espanyol
Cornellà-Muntanyesa

Amposta-Castelldefels

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

Tercera divisió RESULTATS
6a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Guíxols-Tàrrega
S. Cristobal-Vic

Ol. Can Fatjó-Poble Sec
Olesa-Rapitenca

Igualada-Olot
Blanes-Gramenet

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

RESULTATS
5a jornada, Primera catalana

Gramenet-Igualada 1-1

Poble Sec-S. Cristobal 2-2

Rapitenca-Ol. Can Fatjó 1-2

Rubí-Blanes 2-0

Santfeliuenc-Sants 3-2

Montcada-Tortosa 1-1

Olot-Olesa 1-1

Vic-Guíxols 3-0

Peralada-Iberiana 2-0

Tàrrega-Vilassar 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1.Vic 5 11 4 15

2.Peralada 5 10 2 13

3. Olesa 5 9 3 11

4. Tàrrega 5 14 6 10

5. Ol. Can Fatjó 5 7 5 9

6. Tortosa 5 8 5 8

7. Igualada 5 7 5 8

8. Santfeliuenc 5 8 8 8

9. Rapitenca 5 7 5 7

10. Rubí 5 5 4 7

11. Iberiana 5 6 15 6

12. Gramanet 5 9 7 5

13. Olot 5 4 5 5

14. Vilassar 5 3 4 5

15. Montcada 5 5 7 5

16. Guíxols 5 4 8 5

17. Sants 5 4 7 4

18. Poble Sec 5 5 9 2

19. San Cristobal 5 4 12 2

20. Blanes 5 2 11 0 
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El cap de setmana pas-
sat, Ascó fou una de les
seus d’una de les tres fa-
ses classificatòries per
ascendir a Lliga catalana.
D’aquestes fases, van
sortir els vuit equips que
pugen. 

Els conjunts que van
disputar la fase a la loca-
litat de la Ribera van ser
el CH Tortosa Hidrocanal,
el CH Cornellà Ràpid, el
Sansa CH i el conjunt am-
fitrió, el CH Ascó.

El divendres, es va pro-
duir el derbi ebrenc. Un
duel disputat i obert i en
els que les locals van re-

muntar en el seu tram fi-
nal fins l’empat a 16. 

Al dia següent, el con-
junt de Pere Gisbert no va
donar opció al Sansa CH,
imposant-se per 19 a 34.

Ja diumenge, la pro-
gressió del conjunt torto-
sí va tenir un reflex amb el
partit contra el Cornellà
Ràpid, principalment al

primer temps quan van
decantar-lo al seu favor. 
A la represa, tot i la rela-
xació, es van mantenir
distàncies i al final el re-
sultat fou de 28-19 favo-
rable a les ebrenques.

Ara, el CH Hidrocanal
emprèn el repte de dispu-
tar la Lliga Catalana Sè-
nioro femenina amb il.lku-

sió «treballant per fer un
bon paper en aquesta ca-
tegoria amb l’objectiu de
consolidar l’equip en el ni-
vell assolit».

El primer partit en
aquesta competició serà
demà dissabte a les
18.30 hores al pavelló de
Remolins, contra el KH7
BM Granollers. 

El CH Tortosa Hidrocanal
jugarà a la Lliga catalana

El Club Handbol Torto-
sa es va classificar
com a primer de grup
assolint invicte una de
les dues places per a
jugar a Lliga catalana,
màxim categoria de
l’handbol femení a Ca-
talunya. Va empatar
amb l’Ascó i va guan-
yar al Sansa i al Cor-
nellà.

HANDBOL

Va classificar-se com aprimer de grup, en la fase disputada a Ascó

M.V.

El Club Handbol Amposta
sènior femení va guanyar el
primer partit de lliga a Cas-
telló (24-31). Les jugadores
locals van començar el par-
tit amb molta força i van im-
posar-se en els primers mi-
nuts amb un clar 7-2. El
tècnic ampostí va demanar
un temps mortque va ser
beneficiós perquè el seu
equip, amb els minuts, va
entrar en la confrontació i
va reduir distàncies arribant
al descans amb el 13-14. A
la represa, un parcial de 0-4
va deixar el partit decantat
per al conjunt de la capital

del Montsià que mantenir
una defensa ferma i fou
efectiu en l’aspecte ofensiu-
fins arribar al24-31 final.

En la propera jornada, el
Club Handbol Ampostarebrà
el Lanzarote, equip que el
cpa de setmana passat, en
el primer partit, va guanyar
al Valencia per 27-24.

L’Amposta comença la
lliga amb una victòria

Va vèncer a Castelló, 24-31

REDACCIÓ

HANDBOL

L’Amposta rebrà, en la
segona jornada del

campionat, al Lanzarote,
equip que va guanyar el

València.

Segona jornada

L'Escola Catalana de
l'Esport del Consell Català
de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya
convoca el curs del bloc
comú de Tècnics d'Esport
en el període transitori
que es durà a terme d'a-
cord amb la Resolució de
la secretària general de
l'Esport.
Aquest bloc comú de
nivell I és obligatori i coin-
cident per totes les disci-
plines, modalitats i espe-
cialitats esportives, i
conté àrees de contingut
de caràcter científic gene-
ral.
Superar aquest bloc comú
de nivell I tindrà validesa
per les formacions del
mateix nivell en qualsevol
altre de les disciplines,
modalitats i especialitats
esportives per cursar el
seu bloc específic.

Requisits
-Estar en possessió del
títol de graduat en educa-
ció secundària obligatòria
(o equivalent o superior a
efectes acadèmics).
També podrà accedir-hi
qui
acrediti la superació de la
prova d’accés a cicles for-
matius de grau mitjà o de
grau superior.
-Acreditar que es disposa
d'una assegurança mèdi-
ca per accidents en la

pràctica esportiva.

Calendari
Dates: Del 26 de novem-
bre de 2010 al 28 de
gener de 2011.
-26, 27 i 28 de novembre,
3, 4, 10,11, 12, 17 i 18
de
desembre de 2010.

Lloc
Aquest curs es farà a
l’escEscola Agustí
Barberà (carrer Madrid,
55, a Amposta)
Horari:
divendres: de 18’00 a 22
hores
Dissabte: de 9’30 a 13’45
i de 15’30 17’30 hores
Diumenge: de 9’30 a
13’45.
Periode transitori
Aquest Bloc comú s’aplica
al Període Transitori i no
serveix pels ensenya-
ments d’esports que
actualment són: esports
de muntanya i escalada;
esports d’hivern; futbol i
futbol sala; atletisme;
handbol, bàsquet i espele-
ologia.
Per més informació, els
interessats us podeu
posar en contacte amb
l’escola catalana de l’es-
port.
Al telefon 93/480 49 00.
Les inscripcions són fins
el 5 de novembre. Hi
col.labora l’Ajuntament
d’Amposta.

Les incripcions, fins el 5 de novembre
REDACCIÓ

ACTUALITAT

Curs de tècnics d’esport 
a Amposta

La Patxanga s'emet en di-
recte tots els dilluns a les
10 del mati, a la Cala Rà-
dio, al 107.3 de la FM. 
Posteriorment, es repeteix
a a les 9 o les 10 de la nit
i a partir dels dimecres es
pot veure per internet a
l'enllaç de www.ametlla-
mar.cat/lacalartv, ja que
és un programa que es
grava en video. 
Els components que fan
possible aquest espai ra-
diofònic a l’emisora de la
Cala són: Francesc Callau
(director) Josep Maria
Llaó, Oscar Farnos i Juan-

jo Balfegó. 
La temporada de

la Patxanga és normal-
ment de setembre a finals
de maig i, en ocasions, els
seus components han
anat al Camp Nou a radiar
partits en directe del
Barça i de Catalunya,
«amb una quota d'oients
molt elevada, per ser un
programa local».
A la Patxanga «es parla
d'esport amb un to total-
ment humorístic. El més
gratificant de tot és trobar
a la gent pel carrer i veure
que et fan comentaris,
parlen amb tu, no estan

d'acord, ho estan, i et ma-
nifesten que s’ho passen
bé. Realment hi ha proxi-
mitat».
«Una vegada vam concer-
tar un dinar entre els
membres de la Patxanga,
tots els oients que volien
assistir i Xavi Torres de
Hack Trick a TV3. Després

de dinar vam fer un pro-
grama en directe, sola-
ment pels assistents. Va
estar força bé». 
La Patxanga ja fa cinc
temporades que està en
antena i «cada dilluns te-
nim més ganes de conti-
nuar perquè gaudim fent-lo
cada setmana».

La Patxanga,
humor i esport al dial
A la Cala Ràdio, tots els dilluns (10 hores)

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

ANTONIO FAURA SANMARTÍN, POLÍTIC I ADVOCAT EBRENC

El Crack de la setmana
sempre intenta entrevis-
tar a alguna persona que
aquella setmana o fa poc,
ha generat notícia.
Aquesta setmana no podí-
em per menys, que parlar
del regidor del Partit
Popular, Antonio Faura.
Que ha comunicat oficial-
ment, aquest passat
dilluns dia 5 d'octubre,
que abandona el seu escó
com a regidor a l'ajunta-
ment de Tortosa. Faura
ha explicat que ho deixa
d'una banda per les “dis-
crepànces que manté des
de fa temps amb el sí de
la direcció del partit a
Tortosa i també a
Tarragona”; i també, per-
què segons ell, “el siste-
ma de treball i els interes-
sos del Partit Popular a
Tortosa no coincideixen
amb els seus”. A banda
de l'escó, Faura també
s'acomiadarà com a con-
seller comarcal.
Desacord? O senzillament
ganes de retirar-se des-
prés d'una dilatada carre-
ra? Sigui el que sigui
tenim xic nou a l'oficina
és diu Michael Monllau i
és el número dos de la
llista dels populars a les
Terres de l'Ebre. 
Nosaltres ens fem ressò
d'una experiència que va
estar a punt de canviar la
direcció de la Història
d'Espanya i que Antonio
Faura va viure en primera
persona. Estem parlant
del 23-F (23 de Febrer de
1981). 

ME: En aquells moments

Antonio Faura i Sanmartín
era secretari general del
grup parlamentari de
l'UCD (Unión Centro
Democrático) a la junta
de portaveus del Congrés
dels Diputats. Fet que el
feia marxar el dilluns pel
matí a Madrid i tornar per
la tarda un cop acabat el
Consell de Ministres. Que
va succeir el 23 de
febrer?
AF: Aquell dia teníem un
ple delicat, ja que es deci-
dia la investidura de Calvo
Sotelo. Jo tenia l'obliga-
ció del control dels dipu-
tats i les ordres de vota-
ció entre altres coses. I
abans de la votació me
faltava un diputat a l'hemi-
cicle, fet que podia
decantar la balança de la
investidura cap un cantó
o cap a l'altre. 
ME: Què va fer?
AF: Pactar de manera
poc ortodoxa amb l'orde-
nança Luhier que deixés
la porta dos pams oberta
per si arribava que entrés
discretament i pogués
botar, però al final si que
estava.
ME: Quan comença a
adonar-se que alguna
cosa estranya està pas-
sant? 
AF: Quan en un moment
donat veig passar per
darrere la porta entreo-
berta a quatre o cinc mili-
tars, portaven gorra i
metralletes, pel que no
vaig pensar que fossin
guàrdies civils.
ME: Ho va comentar amb
algú?
AF: Jo tenia enfront a

Calvo Sotelo i li vaig dir.
Ell em va contestar “no
seas gilipollas, anda que
dices”, temps de dir això,
irromp Tejero a la sala. Ja
s'ho pot imaginar de
moment tothom a terra,
després ens vàrem
asseure i  un altre cop a
terra amb la coneguda
frase de “todo el mundo
al suelo”, en aquells
moments, uns més i
altres menys vàrem pas-
sar por. 
ME: Per què diu que uns
més i altres menys,re
ferint-se a la por?
AF: Jo vaig pensar que si
el Cop d'Estat prospera-
va, Adolfo Suárez,
Alfonso Guerra, Felipe
González o Carrillo, igual
acabaven afusellats, i
com en aquells moments
als de la UCD ens titllaven
de traïdors, sense una
posició destacada dins
del Govern, doncs igual
passaria com durant la
Guerra Civil, que potser
ens enviarien a la
Gomera, a Camps de con-
centració, però la realitat
és que vam passar por.
ME: Quins van ser els
moments més tensos,
durant tantes hores retin-
guts?
AF: Van haver dos pun-
tes, sobretot una molt
conflictiva, Fernández
Miranda, l'expresident del
Congrés dels Diputat, pot-
ser cansat o nerviós es
trobava a dalt de l'hemici-
cle, va baixar pel passa-
dís, va treure's l'america-
na i cridà “disparad si
tenéis cojones”, va ser

tens perquè en aquells
moments vaig sentir com
carregaven les armes.
Després la situació es va
relaxar i et permetien
moure't dintre de la sala,
jo vaig estar molta estona
parlant amb Adolfo
Suàrez, que estava total-
ment abatut i perplexe
davant del que havia suc-
ceït.
ME: Diversos focus
socials i polítics han insi-
nuat en algun moment
que aquest Cop d'Estat
venia a reforçar la figura

del Rei Joan Carles I.
Quina és la seva visió al
respecte?
AF: No estic d'acord, per-
què tots havíem votat en
el seu moment la
Constitució, i el que deter-
mina la Carta Magna és el
que preval. I en qualsevol
cas la monarquia quedava
completament consolida-
da amb l'atermància
democràtica.

ME: Per últim, va reconèi-
xer al Capità de la
Guàrdia Civil de Tortosa

d’aquella època, Mariano
Acera? 

AF: Quan vàrem sortir de
l'hemicicle, allà a les 9 del
matí si no recordo mala-
ment, vaig passar pel seu
costat, ja que tots els ofi-
cials es van col·locar en
posició de firmes, i quan
vaig arribar a la seva altu-
ra, li vaig preguntar “¿qué
coño has hecho?” i Acera
em va respondre “cumplir
con mi obligación”, jo li
vaig dir “pues vete a la
mierda”.
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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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Una de les especialitats gastronòmiques catalanes, el fricandó, 
un plat al qual volem retre homenatge des d'aquí

600 g de jarret de vede
lla en una peça
1 ceba grossa
2 pastanagues
2 grans d'all
1 farcellet amb romaní,
llorer, farigola i pell de
taronja
2 pastanagues
250 g de camagrocs
frescos
3 tomàquets 
1 got de vi negre
1 l de brou de vedella
farina per fregir
100 g de pèsols
6 avellanes torrades
6 ametlles torrades
1 gra d'all cru

Per començar a fer el
sofregit hem posat la ceba
a la cassola, la pastanaga
i dos grans d'all. Després
hi hem afegit el farcel let
d'herbes. Mentrestant, sal-
pebrem la vedella. La pas-
sem per farina i la fregim
en una altra cassola. A
part, fem bullir el brou. Ta-
llem el tomàquet i l'afegim
al sofregit. Quan està ben
cuit, hi aboquem un got de
vi negre. Després hi afe-
gim la carn i ho cobrim tot
amb el brou ben calent. I
ho deixem que es vagi fent
a foc molt baix i ben tapat.
Per fer la picada, tal lem
l'all i el posem al morter.
Una mica de sal..., les
ametlles i les avellanes, i
hi tirem una goteta d'anís.
Passem tot el sofregit pel

colador xinès, i hi afegim
una mica d'aigua. Posem
la carn en una cassola ne-
ta i hi afegim la pastana-
ga. Saltem els bolets a la
paella. Aboquem el sofre-
git a la cassola i, després,
hi afegim els bolets. Al fi-
nal hi tirem la picada i els
pèsols. Per fer aquesta
proposta, el fr icandó, fa
falta temps i malaurada-
ment avui en dia no en te-
nim gaire, si no és els dies
de festa. Posats a fer, ti-
reu una mica llarg i recor-
deu que, una vegada sigui
fred, podeu congelar el
que no us hàgiu de menjar.
D'aquesta manera, tindreu
fr icandó per a un altre
dia.El tal l  de vedel la per
fer fr icandó acostuma a
ser un tall molt magre, és
a dir, amb poc greix, i la
preparació no n'hi afegeix
gaire més. És recomana-
ble menjar carn 3 a 4 ve-
gades per setmana (prefe-
rentment carns magres,
de vedella, bou, porc, xai,
pollastre, conill...). La pro-
posta de menú està ben
equilibrada.

«Primentons i Tomates». Avui: Fricandó

Tot i la tendència ge-
neral per l'interès en
les cuines exòtiques,
la gent vol saber
més coses de la ma-
nera de cuinar els
plats tradicionals de
casa nostra.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME

Primentons i

Tomates torna a

Canal TE

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.

Albiol Palles, Francesc Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

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

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

Franch Franch, Mª Teresa Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345   

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

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

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

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

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

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

24º 20°PLUJANUVOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol
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Mar 
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Mar 
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Estat del cel 
cel entre molt ennuvolat i cobert en general, amb núvols menys compactes
al Pirineu occidental al centre del dia i a partir de mitja tarda al terç sud. 

Precipitacions 
se n'esperen de disperses i febles al litoral i el Prelitoral, especialment al sec-
tor nord. Acumularan quantitats minses de precipitació (fins a 5 mm en 24
hores). 

Temperatures 
les mínimes seran similars al litoral i el Prelitoral. A la resta del país, en canvi,
seran lleugerament més altes. Oscil·laran entre 5 i 10 ºC al Pirineu, entre 10
i 15 ºC al Prepirineu, entre 12 i 17 ºC a la depressió Central, i entre 15 i 20
ºC al litoral i el Prelitoral. Les màximes experimentaran un descens entre
lleuger i moderat, i es mouran entre 20 i 25 ºC en general. 

Visibilitat 
regular en conjunt, localment dolenta al litoral i el Prelitoral. A més, fins a l'i-
nici del matí també serà localment dolenta a punts de l'interior del país per
la presència d'alguns bancs de boira. 

Vent 
bufarà de component est en conjunt. Serà entre fluix i moderat al litoral, amb
alguns cops forts al principi del dia, i fluix amb cops moderats a la resta. 

Estat de la mar 

Costa Brava: 
vent de component est entre fluix i moderat, entre llevant i xaloc al nord del
cap de Begur i sobretot de llevant a la resta.
Maror. Mar de fons de component est. 

Costa Central: 
vent de component est, sobretot de gregal, fluix amb cops moderats. Tot i
així, de matinada serà entre fluix i moderat amb alguns cops forts.
Maror. Mar de fons de component est. 

Costa Daurada: 
vent de component est entre fluix i moderat, malgrat que durant la matina-
da bufarà entre fluix i moderat amb alguns cops forts. Bufarà entre gregal i
llevant al sud del cap de Salou, mentre que a la resta predominarà el gre-
gal.
Maror. Mar de fons de component est. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Compartir  projectes  i somnis  amb la teva
parella , agregarà  una dimensió  a la rela-
ció , però  no oblidis  ser més complaent ,
no intentis sempre imposar-te. 

Taure
20/4 al 19/5

Els dons astrals  emfatitzen les relacions
amoroses, avalant  una excel·lent  connexió.
També  pot néixer  una nova relació  amb
gran fort impuls sensual.

Bessons
20/5 al 21/6

Comences a percebre  certa  inquietud
emocional: vols viure  una cosa  diferent,
sexy  i que et  tregui  de la rutina. Vés
amb compte  amb els teus desitjós.  

Cranc
22/6 al 21/7

Actituds poc clares  amenacen  el teu pano-
rama  sentimental, posa  en ordre  els teus
sentiments  i les teves  prioritats  i no t'afan-
yis  a prendre  decisions. 

Lleó
22/7 al 22/8

La teva relació amorosa  necessitava  estí-
muls  permanents : vetllades  íntimes, sor-
tides  romàntiques o una nit de passió
encesa  poden  ser magnífiques variants. 

Verge
23/8 al 21/9

El teu  aspecte  més sentimental dominarà
el panorama  de la jornada; només tindràs
al teu cap  les preocupacions  de l'amor:
concentra't en el teu cor. 

Balança
22/9 al 22/10

Un reencontre  amb un amor del passat  t'afirma
en la certesa  que no tot està  oblidat,  valora les
opinions  dels  que  coneixen  la teva història  i
t'estimen bé.

Escorpí
22/10 al 21/11

Influències  celestes  favorables  estimulen
la tendresa  i l'afinitat  al teu  món  sentimen-
tal, en una jornada  especialment  favorable
per reforçar  els llaços  de parella.

Sagitari
21/11 al 21/12

Les vacil·lacions  en la teva vida  amorosa
et col·loquen  en un lloc  de nosa  i irrita-
ció, tracta  de calmar-te  i reflexionar . En
el plànol  laboral , hi ha  un problema.

Capricorn
21/12 al 19/01

Les discussions  permanents  en la teva pare-
lla  no fan  més  que ressaltar l'evident:  és el
moment   de fer  un examen  dels sentiments
i analitzar  què és  el que passa.  

Aquari
20/1 al 18/2

Temps per  a la reflexió: cerca  en el teu interior
què és  el que desitges  en l'amor, no esperis
complir  amb les expectatives  dels altres , sinó
amb el teu cor.

Peixos
19/2 al 20/3

En l'amor, fes  més atenció  a les necessi-
tats de la teva parella . Estàs  actuant  de
forma egoista i amb el temps  això  podria
portar distància.  

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

                   



DIVENDRES 8
DE OCTUBRE

DE 201024
a l’últimadiarimés

ebre
www.mesebre.cat

El programa d'actes
inclou la realització de
tallers per apendre a des-
til.lar i fer pastes. Durant
tot el cap de setmana els
visitants podran degustar
diferents varietats d'ai-
guardent i dolços tradicio-
nals. Comprant el gotet
de fang típic de la festa
es podran tastar aquests
productes tradicionals
elaborats artesanalment.
L'animació al carrer i la
música seran protagonis-
tes de la festa ja que
enguany, el grup de per-
cussió local, Codolada
Drums, actuarà acompan-
yant els nous gegants i
amenitzant les curses
populars. A més també hi

actuaran la Bandarra
Street Orkestra, el grup
de Grallers de Montblanc i

la Xaranga Tal com Sona
de Paüls. El bateig dels
gegants de Prat de
Comte, Bertomeu i
Quitèria, comptarà amb
l'apadrinament de les
colles geganteres de
Tortosa i Gandesa.
Aquest acte es durà a
terme a la plaça de l'es-
glésia a les 18:30h. Es
preveu projectar un audio-
visual que narra el procés
de construcció d'aquest
elements del patrimoni
festiu amb els que a partir
d'ara comptarà la pobla-
ció.
Al vespre, l'expresident
de la Generalitat, Jordi
Pujol, encapçalarà la
comitiva d'alcaldes i
altres càrrecs del territori
per visitar la festa. 
Es preveu que assisteixin
a la mostra de cuina en
directe que es farà a l'es-
tand de la Diputació de
Tarragona. També visita-
ran el forn i la destileria.
Jordi Pujol presidirà el
sopar dels Aiguardenters
moment en que tindran
lloc els parlaments institu-
cionals. 
Tant dissabte com diu-
menge, els visitants de la
festa podran assistir a

diferents tallers i demos-
tracions. Es podrà veure
el treball d'artesans i

apendre a fer “redots”. 
El programa d'actes
inclou un taller de
destil·lació d'aiguardent,
una xerrada sobre les pro-
pietats de les plantes dels
Ports, un taller pràctic
d'elaboració de sabons,
entre altres. 
L'Organisme Autònom
Desenvolupament Local
de la Diputació de
Tarragona instal·larà un
estand per donar a conèi-
xer els Productes Locals
de Qualitat (PLQ). 
En aquest espai es preveu
fer dues mostres de cuina
en directe. El professor
de nutrició de la URV i cui-
ner, Francesc Blanc, pre-
pararà un menú on la ton-
yina de l'Ametlla de Mar
serà protagonista, en el
cas del dissabte, i a la
mostra de diumenge l'in-
gredient destacat serà
l'aiguardent. En finalitzar
la demostració es servi-
ran, tant dissabte com
diumenge, 400 degusta-
cions entre els assistents.
Un dels actes que més
públic aplegarà serà la
ballada de Jotes de les
Terres de l'Ebre, que
tindrà lloc diumenge a la
tarda. Es preveu comptar
amb una dotzena de
grups vinguts de diverses
poblacions. 
Com cada any, enguany
també s'ha organitzat el
concurs de pintura ràpida
amb un primer premi de
700Û i dos accèssits de
450, un dels quals comp-
ta amb la cololaboració
de la Cambra de Comerç
de Tortosa.

Els alambins aniran a destall, aquest cap 
de setmana, a Prat de Comte

Arriba la novena edició
de la Festa de l’aiguar-
dent de Prat de Comte.
Demà dissabte, 9 d’oc-
tubre, es posaran en
marxa els alambins ubi-
cats a les cases dels
veïns i a les destil·leries
d’aiguardent i espigol.

REDACCIO

Alambí per destil·lar aiguardent.

Cedida

ANEM DE FESTA!

Els qui vulguin podran apendre a destil·lar el seu

propi aiguardent, amb els tallers pràctics que

s’oferiran als visitants, durant la Festa

                


