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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

ERC denuncia que el govern
de l'Estat només ha executat
un 28% dels 110 MEUR
pressupostats a l'Ebre.

P5

El 'sí' a la independència
s'imposa a l'Ametlla de
Mar amb el 94,24% dels
vots.

P6

Societat

Confirmen que volen que
es retiri el monument del
Riu.

P9

Esports

Cita amb el bàsquet femení
per recordar el «dream
team» tortosí, demà, al
pavelló de Ferreries.

P14

Aquest mes d'octubre torna la fira gastronòmica de les Terres de l'Ebre, EBREGOURMET a Deltebre. Una fira de productes locals
on s'aposta per la innovació. L'objectiu és apropar als visitants i consumidors la gastronomia i els productes de la nostra terra.
Durant el cap de setmana es faran demostracions de cuina de la mà dels millors restauradors del nostre territori. A més de les
demostracions de cuina, els restaurants de la població oferiran també degustacions de plats, cuinats amb productes de primera
qualitat i es faran cates de vins, comentades pel Consell Regulador de la Denominació d'Origen Terra Alta, i tastos d'oli i sal. Vine
a gaudir de la cultura ebrenca, els valors del territori, del paisatge i també de la cuina del nostre territori. P3

L’oferta gastronòmica de l’Ebre 
a Deltebre amb EBREGOURMET

L' any passat, Canal TE i Més Ebre presentaven EBRELÍDERS. Uns premis que sortien amb l’ob-
jectiu de reconèixer la feina ben feta a la gent i les institucions del nostre territori per acla-
mació popular. L'any passat fou la gent del carrer qui amb els seus vots, via internet, van
decidir qui era mereixedor de les diferents categories d'EBRELÍDERS del 2009. 
Avui s´obre, oficialment, el període d'inscripcions per una nova convocatòria. Seguim treba-
llant per convertir-nos en un referent de totes aquelles iniciatives que han aportat algun ele-
ment diferencial a les Terres de l'Ebre.

Arriba la segona edició d’EBRELÍDERS
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

ALTRES CARTES DELS LECTORS I PER A DEIXAR
LA TEVA OPINIÓ D’AQUESTA ENQUESTA, ENTRA A:

www.mesebre.cat

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

És diumenge a la tarda.
Arribo a l’estadi i veig pocs
cotxes aparcats a fora pre-
ludi de que alguna cosa
falla. Pujo a la tribuna i veig
pocs aficionats, els que
mai fallen. Destrio els que
hi ha i la majoria restant
són parents dels jugadors.
Ni tant sols els que consi-
derava més fidels hi són.
Ràpidament em ve a la
memòria que avui juga el
veritable equip, l'equip pel
qual molts donarien la vida.
Ràpidament entenc els
efectes de l'estadi.
Dedueixo també a l'instant,
que l’autocar ple de gent
que passava per la carrete-
ra anava cap al Camp Nou.
Alguns dels que veig a din-
tre, mai els he vist a les ins-
tal·lacions municipals a ani-
mar l'equip del seu poble.
Tenen dret a fer-ho.
Comença el partit i els
efectes del futbol d’elit són
palpables a l’ambient :
pocs aficionats, ara bé, em
tranquil·litza pensar que
potser hi som els millors i
la cara dels directius apun-
ta que no faran prou calaix
per abordar les despeses
de l’encontre. A la mitja
part l’equip local perd. I els
pocs que hi som veiem
enlairar un coet que anun-
cia el gol marcat a 180 km
d'allí. Faig la intenció de
marxar i prendre la decisió

de la majoria d'aficionats
que no hi són i alguna cosa
em detura a la porta.
Potser la dignitat, potser
l’orgull. Comença el segon
temps i l’equip empata
mancat dels nombrosos
aplaudiments i crits de
suport de sempre. No tant
sols hem tingut la dignitat
d'empatar el matx sinó que
el nostre Messi particular
fa el gol que ens acaba
donant els tres punts.
S’acaba el partit i marxo a
casa content. No ha estat
un triomf heroic com l'e-
quip de la capital, però ha
estat humil, mancat de flas-
hos i càmeres, caracterit-
zat només per la feblesa
dels aplaudiments d'una afi-
ció que avui no ha preferit
recolzar el seu equip . Veig
arribar els aficionats blau-
grana locals amb cara de
felicitat. Jo també estic
content, ja que no tant sols
ha guanyat el meu equip
d’elit, sinó que a més ha
guanyat l’equip del meu
poble, el que realment
porto a dintre del cor. Algú
amb una mica de dignitat
gosarà proposar algun dia
els partits d'elit professio-
nal en diumenge a la tarda? 

Joan Alginet Aliau 
Directiu de futbol

Impacte professional a escala local

Opinió

EBREGOURMET ens arriba, una edició més, el cap de
setmana del 23 i 25 d´octubre. Una fira que cons-
titueix un magnífic aparador del comerç i els pro-
ductors d'una zona com és les nostres terres, les
Terres del Ebre. L'Ajuntament de Deltebre ha acon-
seguit, any rera any, que sigui tot un èxit, tant d'ex-
positors com de públic, i que no només vingui
gent de les comarques més pròximes sinó també
de l'Aragó i del País Valencià. La fira està servint
per donar a conèixer els nostres productes gas-
tronòmics i l'oferta de restauració i culinària que
encara són força desconeguts: arròs, anguiles,
musclos, ostres, oli, vi, cava, mel, etc. A banda de
comptar amb productes de qualitat, la motivació
de l'equip organitzador és determinant perquè tot
rutlli. A l'hora de fer-ne difusió, el municipi treu dife-
rents canals, des d'alguns mitjans generalistes,
especialitzats i locals fins al mateix web de l'ajun-
tament on hi ha una secció sobre la fira accessi-

ble tot l'any. Molts dels que venen i coneixen l'ofer-
ta gastronòmica per primer cop solen repetir.
També són importants les degustacions i tastos
tant per part dels gairebé 40 restaurants presents
com de la cuina central, on diferents xefs prepa-
ren receptes amb productes de la zona. La
presència de petits productors i de comerços
locals sense la competència dels stands gegan-
tins de les grans marques comercials permet que
el sector local pugui explicar sense gaire soroll
ambiental la seva oferta i amb força igualtat de
condicions entre tots ells. Un dels fets també que
els diferencia és el dia que es dedica als profes-
sionals, sempre ple i que aquest cada any tracta
una temàtica diferent. EBREGOURMET no és tan sols
pel que representa dins del territori sinó per la
repercussió mediàtica que té fora de les nostres
terres, amb una gran afluència de públic forà que
de pas aprofita per visitar les Terres de l'Ebre.

Editorial

Ja tenim aquí EBREGOURMET 2010!

El proper dia 23 d'octubre i com a pròleg de la
nostra festa major, la gran, en honor a Sant
Martí, farem la proclamació de les nostre
Pubilles i Pubilletes 2010.
Tot un grup de gent de totes les edats i condi-
cions portem una pila de temps preparant una
sèrie d'actes per aquestes Festes que
començaran el dia 10 de novembre. 
Encara que de moment no podem explicar res,
podem avançar que el pregoner d'enguany
serà un representant de Villa Retiro. Volem d'a-
questa manera agrair a tota la família López
Gilabert el que han fet per posar Xerta dins de
les rutes turístiques i gastronòmiques amb la
“Estrella Michelin” que tant justament s'han
guanyat amb el seu restaurant “El Torreó de
l'Indià”. Degut a que aquest any el nostre esti-
mat campanar fa 100 anys (1910-2010),
molts dels actes de les nostres festes giren al
voltant d'aquest fet. El més representatiu serà
l'acte que tindrà lloc el dia 14 de novembre
amb una missa concelebrada pel nostre bisbe
Xavier Salinas. També dins les nostres festes
no poden faltar els correbous, que seran els
primers que es faran després de ser aprovada
la nova llei al Parlament de Catalunya. Xerta
com tots els pobles de les Terres de l'Ebre, a
mans de les seves tradicions ha tingut sempre
un gran respecte per aquests actes i per que
transcorreguessin amb el màxim respecte pels
animals, sense deixar de gaudir de la festa.
Poder també és el moment de explicar que,
gràcies al Govern de la Generalitat, aquesta ha
estat una legislatura molt  engrescadora i fruc-
tífera, degut a les grans inversions que s'han
fet a les Terres de l'Ebre i, com no, a Xerta.
Això ens ha permès portar a terme una sèrie
d'infraestructures i serveis que eren molt
necessaris per Xerta. Hem començat per
remodelar l'Ajuntament i l'hem dotat d'un
ascensor que ja es feia des de tot punt impres-
cindible per donar-hi accés a xertolins d’edat
avançada i condicions restringides. Les ofici-
nes municipals són ara també molt més racio-
nals i ordenades, donant així un servei més
acurat. Cal destacar el gran esforç que ha fet
tot l'equip d'aquest Ajuntament, tant el perso-
nal que treballa a les oficines com els compo-
nents de la brigada municipal, pel seu esforç i
col·laboració en tot allò que ha calgut i quan ha
calgut.
Hem refet el paviment i els serveis dels carrers
Santa Anna, Santa Quiteria i Calvari. S'han
construït 80 nínxols dins el recinte del nostre
cementiri. 

Referent a les instal·lacions esportives, hem
refet el vas de la piscina, adaptant-lo a la nova
normativa de piscines municipals així com la
zona de platja d'herba.
Hem arranjat  part de la nostra façana fluvial,
fent un passeig obert al riu. 
Estem preparant ja la tercera edició de la Fira
del Cítric que es celebrarà els propers dies 19
i 20 de febrer.
Però creiem que el més important que s'ha
aconseguit és la gran implicació del poble en
tots i cadascun dels actes que s'han celebrat,
tant per iniciativa particular com per iniciativa
municipal: Cursa de les Fonts, Triatló, Jornades
Esportives, Fira del Cítric, Diada, Marató, Xerta
Decideix, etc., ja que tot el poble ha trobat un
Ajuntament sempre obert i col·laborador  en el
moment de dur a terme qualsevol tipus d'acte.
També voldríem remarcar la il·lusió que tenim
posada en el nou grup de percussió “Poc
Soroll” que surt d'una iniciativa privada i que
comença a gestar-se format per gent de totes
les edats. Això que hem dit aquí és només una
petita pinzellada de tot el que s'ha portat a
terme, durant aquests tres anys i mig de
govern.
Poder també caldria destacar la racionalitza-
ció, economització i rigorositat en l'administra-
ció que ens ha permès portar a terme tot el
que he explicat aquí sense endeutar més
l'Ajuntament i a més afrontant les mancances
heretades de l'anterior legislatura. 
En aquests set mesos i mig que queden per
acabar aquesta legislatura, ens queda molta
feina a fer. Hem d'acabar la nova escola bres-
sol amb capacitat per 37 alumnes de 0 a 3
anys, datada de tots els serveis necessaris.
Il·luminar el carrer Ambugorro i Pg. Del Canal,
asfaltar la Avgda. Martí Martí (La Recta), treure
les voreres del carrer Major per poder facilitar
la circulació rodada i cobrir la pista esportiva
per que es pugui aprofitar tot l'any i en totes
les condicions meteorològiques. 
També esperem  poder inaugurar el nou Centre
d'Interpretació del Riu que, Acuamed està fina-
litzant, així com el Casal de Joves a l’antic
magatzem de la estació.
N'hem fet molta de feina, però en queda molta
més. Xerta s'ho mereix.
Han estat dos anys molt intensos i gratificants
com a Alcalde, l'esforç ha valgut la pena i m'a-
gradaria poder seguir treballant per Xerta.
Espero poder-ho fer.

Lino Bertran Morell. Alcalde de Xerta.

Sant Martí, festes a Xerta
Opinió



DIVENDRES 15
DE OCTUBRE
DE 2010 3

diarimés
ebreen portada

www.mesebre.catwww.mesebre.cat

Un any més, Ebre Gourmet
2010 aposta, una nova edi-
ció, per la innovació com a
element distintiu i es con-
cep com una fira gastronò-
mica que, d'una banda,
intenta posar a l'abast dels
seus visitants la possibilitat
de conèixer la cultura
ebrenca i els valors del
territori tot gaudint del pai-

satge, la degustació de la
gastronomia local i la com-
pra de productes autòc-
tons; i, de l'altra, incidir en
el foment del treball coope-
ratiu i en xarxa de tots els
agents, públics i privats,
vinculats als sectors agroa-
limentari i turístic. 
Més concretament, la fira
acollirà en el recinte Cívic
del municipi i oferirà a
cadascun dels seus visi-
tants: Exposició i venda de

productes de qualitat de
les Terres de l’Ebre per
part d'empreses del territo-
ri, demostracions de cuina
en directe per part de res-
tauradors, degustació de la
molt variada gastronomia
ebrenca i els productes del
territori, tasts de vins i olis,
presentacions d'activitats
gastronòmiques a les
Terres de l'Ebre, presenta-
cions de llibres vinculats a
la gastronomia i conferèn-

cies i xerrades. Any rera
any, la fira Ebregourmet
segueix fent un pas més
cap a la qualitat i cap a l'es-
pecialització en el món de
la restauració i l'hosteleria.
Durant tot el cap de setma-
na, i al llarg de l’ ampli hora-
ri en què el centre tindrà
obertes les seves portes,
diversos expositors en
representació dels princi-
pals sectors de producció
de les Terres de l'Ebre i

també la presència de
nombrosos restaurants i
cuiners, faran demostra-
cions de cuina en directe i
degustacions de plats cui-
nats amb productes de pri-
mera qualitat. 
Tallers de cuina a més de
demostracions de pastisse-
ria i cates de vins. També
es faran sessions de cates
de tès i cafès. El dilluns 25
d'octubre, la fira estarà
reservada al sector profes-

sional. És precisament
aquesta jornada adreçada
als professionals l’encarre-
gada de posar el punt i final
a l’event. La consolidació
de la fira es mostra per les
xifres que es coneixen al
finalitzar una nova edició.
Per exemple, més de
5.000 persones entre dis-
sabte i diumenge van visi-
tar la fira el 2009, i es van
servir prop de 25.000
degustacions, de plats cui-
nats amb productes de pri-
mera qualitat de les Terres
de l'Ebre. La regidora de
Turisme Comerç i Fira,
Teresa Culvi, es mostrava
més que satisfeta i desta-
cava el número de visi-
tants, que superava de
llarg l'edició de l'any pas-
sat,el 2008, i també “l'es-
forç i la implicació dels res-
tauradors de casa nostra
que, cada vegada més, tre-
ballen amb productes d'a-
quí i al mateix temps conti-
nuen innovant a l'hora de
cuinar-los i millorant la pre-
sentació dels plats”. 
La regidora també destaca-
vaque “són molts els cui-
ners i restaurants interes-
sats en participar a
l'Ebregourmet i en poder
presentar els seus plats als
Tallers de Cuina”, fet que
afegia “ens fa sentir molt
orgullosos i que demostra
que Ebregourmet és un
gran aparador del producte
i la cuina fets a casa nos-
tra”.

Entre el 23 i 25 d’octubre, Deltebre acull
una nova edició d’EbreGourmet

El cap de setmana del
23 al 25 d’aquest mes
d'octubre de 2010, el
municipi de Deltebre
acullirà una nova edició
de la fira Ebre Gourmet,
la fira gastronòmica a
través de la qual es
dòna a conèixer la
variada i gustosa gastro-
nomia i els productes
locals de qualitat que
tenim a les Terres de
l'Ebre.  Enguany pretén,
amb la seva quarta edi-
ció, consolidar el seu
paper com una de les
fires gastronòmiques
més destacades del nos-
tre territori. Les xifres
d’assistència i participa-
ció de l’any passat ava-
len el bon treball i orga-
nització que hi ha al
darrere d’ aquesta fita
culinària i gastronòmica
de l’Ebre.

Certàmen que dòna a conèixer la variada gastronomia de les Terres de l’Ebre

Es tracta d’una de les fires més consolidades del nostre territori

TG

L’edició d’Ebre Gourmet de l’any passat va ser tot un èxit.
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Actualment, el nou edifici
per a Infermeria, Ciències
Empresarials i Turisme al
Campus de Terres de l'Ebre
es troba en fase de cons-
trucció. Un cop acabat
recollirà tots els ensenya-
ments que s'imparteixen a
Tortosa, això és, Infermeria
(edifici annex a l'Hospital
Verge de la Cinta de
Tortosa), i Educació Infantil.
Es preveu també que al
finalitzar les obres s'hi ubi-
quin els Graus
d'Administració i Direcció
d'Empreses i
d'Educació Primària (edifici
Nou Betània). 
Els estudiants, els profes-
sors i el personal d'adminis-
tració i serveis (PAS), que
ara estan repartits en tres
espais diferents de
Tortosa, ocuparan un únic
edifici amb 25 aules i capa-
citat per 1.000 alumnes. A
més a més, aquest curs,
prop de quaranta alumnes
han començat el màster ofi-
cial en Envelliment i Salut,
que és el primer màster ofi-
cial que s'imparteix en el

campus Generalitat de
Catalunya Departament
d'Innovació, Universitats i
Empresa Oficina de Premsa
La majoria d'alumnes matri-
culats són personal d'infer-
meria i professional de ser-
veis socials. La Generalitat
ha invertit 15 milions d'eu-

ros del pla d'infraestructu-
res universitàries (PIU) en
aquestes instal·lacions, que
estaran en funcionament a
partir del curs 2011- 2012.
D'aquests 15 milions, 13,3
corresponen a les obres de
construcció del nou edifici, i
1,7 milions a equipaments i

material. El Campus, de
9.139.5 m, ubicat a l'avin-
guda Remolins de Tortosa, i
tindrà capacitat per a un
miler d'alumnes en una pri-
mera fase. El nou edifici del
campus tindrà forma de
creu per simbolitzar un riu i
un pont que el travessa.

El conseller
d ' I n n o v a c i ó ,
Universitats i Empresa,
Josep Huguet, va visitar
divendres passat,  l'es-
tat de les obres del
Campus de Terres de
l'Ebre. 
Acompanyat del dele-
gat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Lluís
Salvadó, i del
director dels serveis
territorials del
D e p a r t a m e n t
d ' I n n o v a c i ó ,
Universitats i Empresa,
Josep Monclús, l'acte
comptava també amb
la presència de l'alcal-
de de Tortosa, Ferran
Bel, del rector de la
Universitat Rovira i
Virgili, Francesc Xavier
Grau, i del
director del Campus,
Azael Fabregat.

REDACCIÓ

El centre estarà en funcionament per al curs 2011-2012.
Cedida

L’objectiu, combatre el
caragol poma que afecta
els arrossars del Delta de
l'Ebre si arriba al Govern.

En una visita al punt d'ori-
gen i zona més afectada
per la plaga, a l'ermita de
l'Aldea (Baix Ebre), el por-
taveu parlamentari de CiU
en matèria de Medi
Ambient de la federació,
Ramon Espadaler, ha criti-
cat la forma d'actuar

donant 'pals de cec' per
part de l'executiu i s'ha
compromès ha demanar
l'ajuda comunitària per fer
front a un problema que és
'nou' i 'no existeix a cap
lloc d'Europa'. 
'Aquesta Unió Europea
que ens estira les orelles

amb estàndards ambien-
tals ens ha d'ajudar també

a fer front a la plaga', ha
assegurat.

CiU proposarà mesures contra
el cargol poma

Si arriba al Govern de la Generalitat

REDACCIÓ

La implantació de la fibra
òptica a Tortosa millo-
rarà els serveis d'internet
que s'ofereixen a la ciu-
tat. Actualment, les diver-
ses operadores de tele-
fonia i ADSL estan
comercialitzant a Tortosa
velocitats màximes d'en-
tre 6 i 10 MB. L'arribada
de la xarxa de nova gene-
ració, com a mínim, ser-
virà per multiplicar per
10 la velocitat.Les obres
de la fibra òptica ja han
començat, i les rases
afecten bona part dels
carrers del centre i del
barri de Ferreries. 

Més velocitat
d’internet a

Tortosa

El sectors de la pesca de la
tonyina roja a l'Ametlla de
Mar, a Espanya i a la resta
dels països mediterranis res-
piren tranquils. Després que
el passat mes de març, la
Convenció sobre el Comerç
Internacional d'Espècies
Amenaçades de Fauna i Flora
Silvestres (CITES) va debatre i
votar la possibilitat de prohibir
el comerç de l'espècie i
també, per tant, la seva
pesca; el comitè científic de
l'ICCAT- organisme mundial
que regula la pesca de la ton-
yina roja- ha emès ara un
informe que revela la recupe-
ració de l'espècie al
Mediterrani. 

El sector de la
tonyina roja,
més tranquil

Visita d’obres al Campus Terres de l’Ebre
El conseller Huguet visita les instal.lacions del futur edifici de la URV
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Muñoz ha destacat que fins
ara el govern de l'Estat
només ha executat un 28%
de les inversions pressupos-
tades per l'any 2010, fet que
ha qualificat de “poca seriosi-
tat i manca de rigurositat ”.
Pel republicà és “molt greu el
posar la mel a la boca pres-
supostant una obra i des-
prés no fer-la”. Muñoz s'ha
lamentat de la no execució
dels projectes de les
variants de Corbera d'Ebre i

Gandesa, de la no realització
dels estudis per millorar la
connexió de la N-340 amb
les Cases d'Alcanar; i els
d'Alcanar i la Sénia amb l'A-7
i l'AP-7; fet que suma un total
de 5'4MÛ. Després de recor-
dar la paralització de les

obres de la variant de l'Aldea
Muñoz ha observat que el
nivell d'execució d'inversions
de l'Estat assolit aquest any
ve donat en gran part per l'i-
nici de la neteja de l'embas-
sament de Flix. Muñoz ha
anunciat que demanarà expli-

cacions al govern de l'Estat
perquè apareix, al igual que
l'any passat, una partida
pressupostària destinada a
construir un magatzem indi-
vidual de residus nuclears a
Ascó, fet que contrasta amb
el projecte de construir un
magatzem centralitzat gene-
ral que encara no té ubica-
ció. Lluís Salvadó, per la
seva banda, ha afirmat que
es pot entendre que hi hagi
una lleugera rebaixa dels
pressupostos generals res-
pecte l'any 2010, però en
canvi “és molt preocupant
que el 70% del pressupostat
per l'any 2010 s'hagi quedat
al calaix”. 
Salvadó que ha comparat la
mitjana d'execució dels pres-
supostos de la Generalitat a
les Terres de l'Ebre que és
del 87% amb la del govern
de l'Estat ha afirmat que “les
Terres de l'Ebre han perdut
100 MÛ que el govern de
l'Estat havia d'invertir durant
l'any 2010”. Pel republicà el

“drama” està en el Ministeri
de Foment que ni per l'any
2010 ni ara tampoc pel
2011 vol executar les
variants de Corbera d'Ebre i
Gandesa o redactar el pro-
jecte constructiu de l'A-7
entre la Jana i el Perelló.
Sobre la variant de l'Aldea
Salvadó ha afirmat que
“tenim molts dubtes fona-
mentats de que el Govern
espanyol vulgui reemprendre
les obres de forma immedia-
ta, és a dir, al gener de
2011”. Així Muñoz ha infor-
mat que fa tres setmanes
que demana al Ministeri de
Foment  poder posar data
per fer una reunió amb l'al-
calde de l'Aldea i que
aquests no donen resposta.
Salvadó seguint amb les
comparatives ha recordat
que durant els darrers 10
anys mentre el govern de
l'Estat ha executat en carre-
teres a les Terres de l'Ebre
15 MÛ, la Generalitat n'ha
executat 220M.

ERC denuncia que el Govern espanyol
no ha invertit 110M pressupostats

Aquesta setmana el
senador Pere Muñoz i el
secretari d'organització
de la Federació de
l'Ebre, Lluís Salvadó,
han valorat el projecte
de pressupostos gene-
rals de l'Estat per les
Terres de l'Ebre pel pro-
per 2011.

Esquerra recorda que només ha executat un 28% del total a Terres de l’Ebre

REDACCIÓ

Moment de la roda de premsa aquesta setmana.

Cedida

Bítem celebrarà una nova
edició de la Fira de la
Clementina entre els dies
22 i 24 d'octubre. Aquest
certamen firal arriba a la
seva tercera edició amb
increment d'expositors, 46
en total, i noves activitats
vinculades al producte més
emblemàtic del poble. Les
jornades gastronòmiques
tenen un any més un paper
principal amb la demostra-
ció de cuina, amb la clemen-
tina com a producte base,
per part de restauradors de
Bítem i de l'associació Plat i
Got. La inauguració de la
Fira de la Clementina es farà
el divendres 22 d'octubre.

Tercera edició de la
Fira de la

Clementina, a Bítem

El passat divendres 8
d'octubre, Àngel Colom,
President del Secretariat
Nacional d' Immigració
de Convergència
Democràtica de
Catalunya va fer entrega
al Cònsol General del
Pakistan, Raja Masud
Khanir, d'un kit complet
de medicaments valorat
en 2.200 euros comprat
gràcies a les aportacions
de militants i simpatit-
zants de Convergència
Democràtica de
Catalunya de les Terres
de l'Ebre, Maresme i
Tarragona. 

Solidaritat
convergent cap al

Pakistan

El Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de
la Generalitat ha elaborat una
proposta de normativa per atu-
rar les construccions d'edifica-
cions en sòl rústic als munici-
pis de les Terres de l'Ebre. Es
tracta de construccions
il·legals o que no s'ajusten

correctament a la normativa
urbanística, com el cas més
freqüent d'aquella persona
que obté una llicència per fer
una petita construcció per
guardar les eines del camp
però que al cap del temps s'a-
caba convertint en una  sego-
na residència. Actualment, la
direcció general d'Urbanisme

de la Generalitat té sobre la
taula al voltant d'uns 400 expe-
dients d'infracció urbanístic. La
nova normativa ha estat tra-
mesa a tots els ajuntaments i
es preveu que entre en vigor
en tres mesos un cop superi
els tràmits corresponents. En
aquesta nova normativa,
Urbanisme regula quatre tipo-

logies de construcció en sòl
rústic. De menys a més super-
fície, en primer lloc està la
caseta d'eines, de 20 metres
quadrats com a màxim i una
porta d'accés. Es tracta d'una
construcció l'objectiu de la
qual serà guardar eines i pro-
ductes del camp i requerirà un
mínim de 2.000 metres qua-
drats de terreny per construir-
la. 
En segon lloc,  es  troba el
maset, de 40 metres quadrats
com a màxim, amb espai per
a maquinària i un altre per
menjar, així com una
dependència aïllada per a pro-

ductes fitosanitaris. En tercer
lloc, la nova normativa regula
els magatzems, amb un
màxim de 500 metres qua-
drats ocupats i un sostre
màxim de 800. 
Finalment, estan les granges,
amb coberta a una o dos
aigües i que, per sobre dels
500 metres quadrats cons-
truïts, requerirà permís de la
Comissió d'Urbanisme de les
Terres de l'Ebre.  
Tots els promotors d'aqustes
construccions hauran d'acre-
ditar obligatòriament que
es dediquen a l'agricultura
total o parcialment.

Normativa per aturar les
construccions il.legals

Aquesta regula quatre tipologies en sòl rústic

REDACCIÓ
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El referèndum va finalitzar
amb el 94,24% dels vots a
favor del 'sí', davant del 3,6%
que va votar en contra i
l'1,8% que ho va fer en blanc.
La participació va ser del
19%, un punt per sobre de la
mitjana catalana. Per tant,
van votar 1.259 habitants;
dels 6.588 majors de 16
anys que podien exercir el
seu dret a vot. D'aquests
1.180 va votar a favor del 'sí'
a la independència, 46 en
contra, 23 ho van fer en blanc
i tres vots van ser nuls. Des
de la Cala Decideix, el seu

president Vicent Margalef es
va mostrar satisfet amb els
resultants tenint en compte
que un 31% del cens són nou-
vinguts i era més complicat
mobilitzar-los aquest dia.
Margalef va afegir que “he
d'agrair el suport de
l'Ajuntament, partits polítics,
entitats i ciutadans particular
que han fet possible aquest
referèndum. Avui m'he emo-
cionat.” Per la seva part
Gerard Fernández de
Decidim.cat va remarcar que
“realitzar aquesta consulta
era una mostra més de la
voluntat de la ciutadania a
exercir el Dret a Decidir”. La
consulta va comptar amb la
presència i suport de diver-
sos de representats polítics
locals. Des de CiU, Joan Pere
Gómez i Comes va remarcar
la força del moviment social
cap a la sobirania catalana. A
més va subratllar: “ha estat
un referèndum on s'ha de
destacar la participació i on
els caleros han vingut amb
els seus fills, en família. Tot ha
transcorregut enmig d'un
ambient festiu.” Des d'ERC, el
portaveu local, el regidor

Jordi Gaseni tampoc es va
voler perdre la cita. Gaseni va
remarcar la participació que
s'havia aconseguit al munici-
pi. “Tot i la pluja han estat
molts els caleros que han vin-
gut a votar i els resultats han
estat positius”, va afirmar el

regidor republicà. 
El referèndum a l'Ametlla de
Mar, a més, va rebre la visita
de Joan Puigcercós, presi-
dent d'Esquerra
Republicana. 
Puigcercós va remarcar
que “mentre n'hi ha que el

12 d'Octubre miren cap el
passat amb desfilades
militars, amb els referèn-
dums per la independèn-
cia, mirem cap al futur.
Sensen dubte”.
La consulta va transcorre
sense incidents. 

La sala de la
Societat Cultural
Esportiva i Recreativa
de l'Ametlla de Mar
(SCER) va acollir, el 12
d'octubre, les urnes de
la consulta per la sobi-
rania catalana impul-
sada per la Cala
Decideix.

REDACCIÓ

Guanya el Sí a l’Ametlla de Mar.
Cedida

Els preus públics i orde-
nances fiscals de la ciutat
d'Amposta el proper any
es mantenen sense cap

augment respecte l'ante-
rior. Així ho ha aprovat el
ple extraordinari de
l'Ajuntament d'Amposta.
Impostos, taxes i preus
públics tindran un aug-
ment del 0%, amb ben
poques excepcions ja que
només augmentarà l'1'5%

el rebut de l'aigua en
determinades escales de
consum a causa de les
clàusules que regeixen la
concessió del subministra-
ment a l'empresa SOREA i
que estableixen un aug-
ment corresponent a l'IPC
de l'any anterior. 

A més, en declaracions
posteriors, l'alcalde
d'Amposta ha volgut
recordar que tot i l'aug-
ment en el rebut de l'ai-
gua, Amposta continua
sent, junt amb Xerta i
Ascó, de les poblacions
de les Terres de l'Ebre
que té l'aigua més barata.
Pel que fa a la taxa de
recollida d'escombraries,
aquesta també restarà
congelada malgrat que el
Consorci de Gestió de
Residus del Montsià l'ha
augmentat un 3%, d'a-
questa manera, els ciuta-

dans d'Amposta no perce-
bran aquest augment en
el rebut. 

Els dos grups de
l'oposició s'han abstingut
en la votació de les orde-
nances i preus públics
que ha proposat l'equip
de govern. Tant el
PSC com ERC han argu-
mentat que tot i que valo-
ren positivament la conge-
lació, no hi voten a favor
donat que des de l'equip
de govern no se'ls ha
demanat la seva participa-
ció a l'hora d'elaborar les
ordenances fiscals.

Amposta aprova mantenir els
preus sense augment

Impostos, taxes i preus públics

REDACCIÓ

Mentre el Departament
d'Agricultura sosté que l'últim
tram de canal demostra que
no es projecta cap transva-
sament cap al nord del País
Valencià, ja que serà més
estret i anirà soterrat, la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre insisteix que s'està
construint un “canal de con-
ducció d'aigua” però que no
hi ha plans de regadiu. “No
sabem com es distribuirà l'ai-
gua a les finques, ni quin és
el preu final que hauran de
pagar els regants, ni tampoc
quants regants hi haurà”, ha
manifestat el portaveu de la
PDE, Manolo Tomàs. 

Tranvasament
o no

transvasament?

El sindicat agrícola Unió de
Pagesos rebutja les indem-
nitzacions que Enagás pro-
posa pagar a les explota-
cions agrícoles de la Ribera
d'Ebre, el Baix Ebre i el
Montsià afectades pel des-
doblament del gasoducte
Tivissa-Paterna, un projecte
que costarà uns 67 milions
d'euros. UP considera que
en el traçat del gasoducte,
que va paral·lel al de l'altre
gasoducte ja existent,
Enagás no respecta sempre
la distància establerta, a 5
metres de l'antic conducte, i
a vegades fa excepcions. A
més, l'empresa no accepta
canvis de traçat.

Afectacions del
gasoducte

Tivissa Paterna

Guanya el Sí amb el 94,24% dels vots
La participació va ser del 19%

CURS 2010 / 2011
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L'Escola Municipal de
Teatre comença aquesta
setmana les classes al
Teatre Auditori Felip
Pedrell amb tota l'oferta
de cursos coberta. Els
47 matriculats permeten
mantenir l'oferta de cur-
sos prevista i, en algun
cas, com el curs
d'Interpretació per
adults, s'han hagut de fer
més grups davant l'im-
portant nombre d'ins-
crits. Els alumnes
matriculats són de
Tortosa i altres municipis
de les Terres de l'Ebre,

com Amposta, l'Ampolla,
Sant Carles de la Ràpita,

Aldover, Roquetes i
Deltebre, a més d'algun
alumne resident a
Tarragona. La bona acolli-
da a la iniciativa posada
en marxa per
l'Ajuntament de Tortosa
manté l'expectativa de

consolidar a la nostra ciu-
tat una oferta formativa
de qualitat en el camp de
les arts escèniques. El
primer any de l'Escola
Municipal de Teatre de
Tortosa comença amb
sis cursos: Interpretació
per a Adults 1, Teatre
Juvenil 1, Teatre Infantil
1, Teatre Musical Juvenil
1, Teatre Musical per a
Adults 1 i Tècnica Vocal
1. L'horari és de tarda i el
preu oscil·la entre els 30
i els 70 euros mensuals.
La directora de l'Escola
Municipal de Teatre de
Tortosa és Marga Julià,

actriu vinculada a la
Festa del Renaixement
des de la seva primera
edició. Actualment n'és
responsable dels actes
propis, a més d'haver for-
mat part de diferents
companyies teatrals i
d'haver-se format artísti-
cament a Barcelona,
Itàlia i els Estats Units.

REDACCIÓ

Les obres
d’urbanització
Eucaliptus, més

prop

Durant el ple celebrat
aquest passat dimecres, 13
d'octubre, l'Ajuntament
d'Amposta va aprovar per
unanimitat el projecte i el
plec de condicions de les
obres de la urbanització
Eucaliptus, un projecte llar-
gament reivindicat.
El pressupost de l'obra és
de 4,7 milions d'euros i es
finançarà amb contribu-
cions especials. El cost
establert és de 23,49 euros
per metre quadrat per a les
parcel·les unifamiliars, i
53,79 per a les plurifami-
liars. Així, el preu que hau-
ran de pagar els propietaris
oscil·la entre els 2.000
euros per apartament i els
10.000 per xalet.

El temporal de pluja dels
darrers dies s'ha concentrat
especialment a les Terres de
l'Ebre, pel que fa a la demar-
cación e Tarragona, tot i que
de manera molt localitzada.
Els Bombers de la
Generalitat van fer 22 sorti-
des al Camp i tres més a
l'Ebre, sobretot per acumula-
ció d'aigua a baixos. La
incidència més destacada va
ser un nou esfondrament
d'un habitatge al nucli antic
de Tortosa. El número 13 del
carrer Taules Velles, que
estava deshabitat, va quedar
afectat pels efectes de les
precipitacions, que es van
sumar al mal estat de l'im-
moble. 
Set persones que residien al
número 8 van ser trasllada-

des a un centre d'acollida
per precaució, mentre que el
carrer es va tallar al trànsit.
El cap de setmana passat el
temporal de pluja ja va pro-
vocar l'esfondrament de l'im-
moble del número 11 del
mateix carrer. Les pluges
continuades van provocar
que en punts com l'illa de
Buda o el parc natural dels
Ports se superessin els 100
litres per metre quadrat,
mentre que al Camp de
Tarragona la pluja acumula-
da va ser de prop de 30
litres per metre quadrat. 
El temporal de mar es va dei-
xar notar especialment al
cap de Tortosa, a l'extrem
del Delta de l'Ebre, on,
segons el Servei
Meteorològic de Catalunya,
es van arribar a detectar
onades de més de cinc
metres.

REDACCIÓ

A més, el Casal Popular
Panxampla, també sol·lici-
ta el canvi de nom de
l'institut i plaça Joaquín
Bau (dirigent polític
durant les dictadures de
Primo de Rivera i Franco,
i que va col·laborar en la
preparació del cop d'es-
tat de Franco) i el canvi
de nom del barri 13 de
gener (dia de l'entrada de
les tropes franquistes a
Tortosa). Durant la roda
de premsa els promotors
van informar que els
representants dels partits
ERC, ICV i PSC s'han com-
promès a donar suport a
la moció. 
El portaveu del casal
Panxampla ha manifestat
la confiança en el suport
de CiU a la moció, donat

el caràcter catalanista de
la formació, així mateix ha
fet públic que s'ha dema-
nat una reunió amb l'alcal-
de, i president de
Convergència a Tortosa,
Ferran Bel.  Finalment
també és va comunicar la
presentació d'una instàn-
cia a l'alcalde sol·licitant
que el tema sigui debatut
al proper ple municipal de
novembre, ja que hi ha
temps suficient per
incloure'l com a punt.
D'altra banda, els mem-
bres del Casal Popular

Panxampla van voler res-
saltar el fet que aquesta
demanda popular coinci-
deix amb les declaracions
realitzades la setmana
passada a Tortosa pels
responsables del
Memorial Democràtic de

la Generalitat de
Catalunya. 
Qui recomanen la retirada
d'aquest tipus de monu-
ments, a l’igual que efec-
tuar els canvis de noms al
13 de Gener, a la Plaça i
a l'Institut Joaquin Bau.

2000 persones confirmen que volen que es
retiri el monument del riu

Aquest dimecres, 13
d’octubre, la
«Comissió per la reti-
rada de la simbologia
franquista de Tortosa»
del Casal Panxampla
presentava una moció
popular a l’ajuntament
de Tortosa avalada per
2000 signatures,
sol·licitant la retirada
del monument fran-
quista del riu (el més
gran de Catalunya).

DIANA  MAR

El Casal Popular Panxampla ha presentat la moció per retirar el monument avalada per 2000 signatures

Monument franquista al riu Ebre, al seu pas per Tortosa.
cedida

La nova escola de teatre de Tortosa,
un pas endavant en les arts escèniques a la ciutat

La Directora de l’escola ha estat estretament vinculada a la Festa del Renaixement des de la
seva primera edició, com actriu i ara responsable dels actes propis

Noves detencions
per assumpte de

drogues

La unitat orgànica de la poli-
cia judicial de la Guàrdia Civil
de Tarragona ha desarticulat
una xarxa d'abastament i
subministrament de droga
que operava a cavall de les
comarques del Baix Ebre i
del Montsià i del nord de
Castelló. L'operació, bateja-
da com a Salónica, ha
permès detenir tres perso-
nes com a presumptes auto-
res d'un delicte contra la
salut pública, totes tres, veï-
nes de Peníscola: dues de
nacionalitat espanyola i una
de marroquina, i comissar
1.025 grams de cocaïna i
29,7 quilos de marihuana.
Els detinguts han passat a
disposició del jutjat d'instruc-
ció número dos de Tortosa.

47 matriculats
permeten mantenir

l’oferta de cursos
prevista

El Memorial Democràtic de la Generalitat
de Catalunya ha censat els monuments
amb simbologia franquista i, ara, toca

decidir que es fa amb ells

Els adults han
superat les
previsions

d’inscripció

La malmesa del temporal al 
litoral ebrenc
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Va ser, un triomf, el de dis-
sabte, de gran valor. Era el
primer de la temporada a ca-
sa i comportava que l’Am-
posta no s’estanqués a la
classificació. El partit, condi-
cionat per la primera expul-
sió visitant, del minut 6, per
escopir un jugador local, va
estar molt escalfat des de la
zona de banquetes i a la se-

gona meitat la seua tempera-
tura va pujar senseiblement.
Quan més encallada sembla-
va la confrontació, va sortir
Gustavo després de sis me-
sos de baixa per lesió. El

mestre va fer un gran gol,
marca de la casa (75’).

Els punts, treballats, al sac
i ben lligats. I dimarts, l’Am-
posta afrontava la segona
jornada de la setmana, al

camp d’El Prat. Va començar
bé, amb control i opcions i
amb el 0-1, obra de Miguel,
de penal. No obstant, a  la re-
presa, el Prat va remuntar i
es va acabar imposant per 3-

1. Diumenge, darrer partit de
la setmana (una altra vegada
a les 17 hores), a casa, con-
tra el Cornellà. Torna a ser
important assegurar els
punts com a locals.

L’Ascó, per la seua part,
ha assolit dos punts amb di-
ferent sabor. Diumenge va
avançar-se amb un gran gol
de Mauri però veia com l’Eu-
ropa empatava em temps
afegit (1-1). I dimarts, la si-
tuació canviava quan els de
la Ribera van empatar en
temps afegit al camp de l’Es-
panyol B (1-1), gol de José
Ramon. 

En resten 3

L’Amposta va obtenir
un triomf tan tens com
valuós el dissabte con-
tra el Castelldefels. Un
gol de Gustavo, que re-
apareixia després de
sis mesos lesionat, va
significar la victòria en
un partit crispat i mar-
cat per les expulsions,
quatre en total a l’esta-
di.

TERCERA DIVISIÓ

La setmana de nou punts conclourà diumenge: l’Amposta rebrà el Cornellà i l’Ascó, la Muntanyesa

M.V.

El Tortosa va empatar diu-
menge passat, a casa, amb
el Santfeliuenc (1-1). Un partit
en el que Joan Fontanet va fer
l’1-0 però que va igualar-se a
la represa quan els barcelo-
nins van empatar arran d’una
falta. Amb l’1-1, el partit va
estar obert, però sense clare-
dat en les rematades finals.
El Tortosa va gaudir de diver-
ses arribades. No obstant, el

segon gol no va arribar. I di-
marts, l’equip de Carlos
Blanch visitava el Rubí. S’ha-
gués pogut avançar amb un
penal que Joseph no va trans-
formar. El va aturar el porter
local. És cert, però, que el
Rubí, amb el 0-0, va tenir les
millors opcions per haver po-
gut marcar. A la represa, el
partit va obrir-se, «nosaltres
vam estar més ben posats i
ens vam adaptar. No obstant,
fou quan estàvem millor,

quan en un minut, ens van fer
dos gols. El partit, amb el 2-
0, fou boig, amb opcions pels
dos equips». Alex, en els da-
rrers minuts, va fer el 2-1.

El Tortosa, amb les baixes
de Marc, Aleix i Sergi Ventura,
rebrà diumenge el filial de la
Gramanet (17 h) amb ganes
de poder tornar a guanyar un
partit (quatre jornades sense
fer-ho) per poder seguir crei-
xent i perquè la il.lusió inicial
de l’entorn continui intacta. 

Un minut maleït
El Tortosa va empatar amb el Santfeliuenc i va perdre a Rubí

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca, en un partit
excessivament discret, va
perdre diumenge al camp de
l’Olesa (2-0). L’equip de
Santi Palanca va rebre el pri-
mer gol aviat i, tot i els can-
vis introduits pel tècnic per
reactivar el seu equip,
aquests no van generar els
resultats previstos i els del
Montserrat van sentenciar a
la represa amb el 2-0.
Aquesta derrota obligava  un
xic més a la Rapitenca con-
tra l’Igualada, i és que ja són

tres les jornades que porta
sense guanyar. Però la tem-
pesta va suspendre el partit
de dimarts.
Per això, la Rapitenca té la
propera oportunitat de refer-
se diumenge vinent, al camp
del Blanes, cuer del grup i
equip que encara no ha pun-
tuat (només ha fet dos gols).
No es pot fallar i és que una
derrota generaria interro-
gants a l’estat actual de l’e-
quip. Per tant, cal esperar
que arribi aquesta victòria

que recuperaria a la unió
esportiva rapitenca, amb un
partit menys. 

La Rapitenca té certa urgència a Blanes
Va perdre al camp de l’Olesa i dimarts no va jugar perquè el partit va ajornar-se

MV

PRIMERA CATALANA

L’Ascó va empatar dimarts a la Ciutat Esportiva de l’Espanyol (1-1).
IRIS SOLÀ

Santi Palanca.

CANAL TE

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

La Rapitenca, que només
ha sumat un punt dels
darrers nou, visita
diumenge el camp del
cuer, el Blanes, equip que
no ha puntuat encara.

1 punt 9 Josep Becerra, jugador de
l’Amposta, va haver de dei-
xar de jugar fa unes setma-
nes per sotmetre’s a unes
proves que havien de clarifi-
car el diagnòstic a unes mo-
lesties que tenia. Les pro-
ves han estat efectuades i
ja han determinat que no és
res greu, tot i que el juga-
dor sofrirà una petita inter-
venció la setmana vinent.

Les previsions són que aviat torni a jugar
REDACCIÓ

ACTUALITAT

Becerra serà intervingut la
setmana vinent

Dimecres es coneixia la notí-
cia que el pare del tècnic de
Bítem, director del Mundia-
let MIC, Juanjo Rovira, ens
deixava després d’una llarga
malaltia. El darrer comiat va
fer-se ahir a l’esglèsia de Bí-
tem i cal dir que fou multitu-
dinari, amb un gran nombre
d’amics que van voler estar
al costat de l’entrenador i de

la família. Guillermo Amor i
Albert Puig i també Pere
Gratacós van estar al costat
de Juanjo Rovira, ahir dijous
a l’esglèsia de Bítem.

Des d’aquesta plana,
transmetem la condolència
a la família. 

Diumenge es farà un mi-
nut de silenci abans del par-
tit del Tortosa i del Remo-
lins-Bítem. 

Fou ahir, a l’esglèsia de Bítem

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Darrer comiat al pare de
Juanjo Rovira

Ja fa unes setmanes, a
Canal TE, amb Hilario i
Ivan Romeu, vaig comen-
tar una normativa que,
baix el meu punt de vista,
podria necessitar una mo-
dificació. Es tracta dels
canvis permesos en el fut-
bol regional i que fan eter-
nes les segones parts
dels partits, considerant
que no beneficien, en cap
cas, l’espectacle. Tot al
contrari. Es possible que
beneficien més a qui s’a-
profita de la normativa per
aturar el partit o trencar-
lo.

Bé, d’aquesta manera, i
perquè el major nombre
de membres de l’equip tin-
guin opció de poder jugar,
la meua sugerència no va
per eliminar canvis. No. Jo
només en deixaria fer dos
o tres durant el partit i dos
d’ells, qui els vulgui fer, els
ha d’efectuar durant el
descans.

La regional ha tornat en-
guany al sistema de san-
cions de fa anys per recu-
perar l’essència de
l’esport. Es possible que
de cara a la temporada vi-
nent en sentim parlar de
que els canvis també esta-
ran limitats per als equips,
amb aquesta opció co-
mentada. 

Ja verem però ens es-
talviariem represes en les
que poden haver-hi fins a
nou canvis  i en les que no
és possible afegir tot el
temps que aquests com-
porten.Es una opció. Com
també podria estar bé re-
cuperar aquella normativa
que obligava als equips a
iniciar els partits amb dos
sub-20. Sense dubte, in-
crementaria la confiança
amb els planters. 

Canvis
L’opinió de Michel
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L’Alcanar no acaba d’arrencar. No pot fer-ho. Li falta un impuls
que, de moment, no ha pogut trobar. Diumenge tenia el partit al
seu favor però no va encarrilar-lo i al final, la il.lusió de l’Ulldeco-
na i la seua voluntat li van generar un empat que fou definitiu, en
temps afegit, amb el gol de Rafel. Cal recordar que Rodri va atu-
rar un penal a Dani, amb el 0-0 i que del possible 1-0 es va pas-
sar al 0-1, amb el gol d’Oscar. Sobre el terreny de joc, hi havien
distàncies entre els dos equips però aquestes no es van posar
de manifest i l’Ulldecona, a còpia d’empenta i d’actitud, va aca-
bar empatant. Un punt que el reforça animicament. L’Alcanar,
que no pot cedir més punts si no vol tenir inquietud, rebrà l’Al-
deana necessitada. L’Ulldecona visitarà la Santa Creu.

Rafel, en temps afegit, salva un punt
per a l’Ulldecona en el derbi 

PRIMERA REGIONAL

L’Ampolla, amb gol de Francesc, va vèncer el Torredembarra
(1-0) en un partit travat i en el que les targetes del primer temps
van poder condicionar en el segon. L’Ampolla va marcar a la
primera meitat quan va tenir el partit controlat però a la repre-
sa va haver de replegar-se quan el Torredembarra, amb vent a
l’estadi, va assetjar la porteria de Mata. 

El porter ampollero i el treball defensiu de l’equip de Cotaina,
que va jugar molt unit, van permetre conservar l’avantatge i su-
mar tres punts d’or per a l’Ampolla que comença a fer-se forta
en una temporada complicada en l’aspecte emocional. 

Demà, els de Cotaina visitaran el camp del Calafell amb l’ob-
jectiu de fer un altre pas endavant.

L’Ampolla, amb més autoestima, visita
demà el Calafell, amb ganes de progressar

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Un gol de Pol, inspirat en les tres darreres jornades, de falta,
va suposar un gran triomf per a la progressió de la Sénia en
aquesta temporada. Fou a l’Aldea. Un projecte marcat per
l’austeritat i en el que els jugadors de casa tenen tot el pro-
tagonisme. Els resultats ajuden a apuntalar-lo (7 punts dels
darrers 9). L’Aldeana també ha iniciat un projecte similar, no
obstant no està tenint respostes amb resultats en l’inici del
campionat i l’equip d’Hilario encara no ha puntuat. Diumenge,
davant la Sénia, va intentar-ho però amb els minuts, amb el
0-1, ja va notar-se ansietat i massa precipitació. La falta que
va traure Pol va acabar decidint. La junta de l’Aldeana està mi-
rant de poder fer reforços per potenciar l’equip.

L’Aldeana cau a casa contra la Sénia 
i mirarà de reforçar-se

REDACCIÓ REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

El Jesús i Maria va deixar es-
capar una bona ocasió de su-
mar el primer triomf fora de
casa. Va empatar a Cambrils
en un partit en el que va aca-
bar amb mal cos perquè ja al
primer temps, amb el 0-0,
«vam perdonar nombroses
ocasions per haver arribat al

descans amb avantatge en el
marcador. Una confrontació
que teníem molt controlada i
en la que, a més, vam fer pe-
rill per les bandes». A la re-
presa, Jesús Ferreres, va es-
tablir el 0-1, un resultat que
reflectia la feina d’uns i al-
tres.
Però el problema, altre cop,

fou «no saber sentenciar
quan van haver-hi ocasions
per fer-ho». I, en una catego-
ria nova, el fet de perdonar
acaba passant factura. Així
va ser. El Cambrils va empa-
tar en temps afegit, per mitjà
de Llobet. 

Un punt valuós en principi
però que sap a poc al final

del partit, tal com va anar el
mateix. Des de Cambrils co-
mentaven que «el Jesús i Ma-
ria va fallar diverses oca-
sions per encarrilar el partit.
Si algú mereixia guanyar, van
ser ells». El Jesús i Maria,
amb quatre punts, rebrà diu-
menge la Canonja equip que
Torres va veure pel matí.

El Jesús i Maria perdona en la seua
visita a l’històric Cambrils

Els de Torres van empatar a un gol i diumenge rebran la Canonja

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

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

CANAL TE

Jesús Ferreres, jugador de la UE Jesús i Maria.

CANAL TE

Jesús Ferreres va marcar
el gol dels de l’Aube, i ja
en porta tres, però el
Cambrils va empatar en
temps afegit.

Gols

La Cava i Catalònia van empa-
tar en el derbi de la jornada
(1-1). Un derbi marcat pel
vent i en el que el Catalònia va
poder merèixer millor sort
perquè en moltes fases va es-
tar més ben posat que la Ca-
va. Solla, culminant un contra-
atac, amb un tret enroscat, va
fer el 0-1 aprofitant una sen-

sacional passada d’Eugeni. A
la represa, amb el vent a fa-
vor, la Cava va intentar-ho
però, com en els partits que
disputa a casa, va costar-li su-
perar un Catalònia ordenat en
defensa. Malgrat això, va em-
patar arran d’un obús de Ro-
ger que va significar l’1-1. El
partit podia obrir-se però va

ser el Cata qui va acabar ju-
gant  a camp contrari i qui va
tenir la millor opció amb un
gol anulat a Nacho per l’assis-
tent després d’una centrada
d’Albert per l’esquerra. Una ju-
gada polèmica i protestada
pels jesusencs que considera-
ven que no hi havia fora de
joc. Fins i tot els locals van in-

dicar-ho d’aquesta forma. La
Cava porta tres empats a ca-
sa. Demà visita la F. Cambrils.
El Cata rebrà diumenge a l’Ull-
decona. Els de Talarn fa tres
jornades que no guanyen,
però van oferir una bona imat-
ge, amb ambició. El local Ber-
kamp va tornar a jugar, vuit
mesos més tad.

Un gol anulat a Nacho (92’) 
crea malestar al CF Catalònia

Hagués estat l’1-2, al camp del CD la Cava

PRIMERA REGIONAL

El Remolins-Bítem va caure
golejat al camp de la Barcelo-
neta per 4-1. El resultat final
fou inflat i és que al minut 85
el duel estava obert i els de
Bítem abocats per aconse-
guir l'empat. D’aquesta ma-
nera, Asín, que va fer el gol i
ja en porta quatre, va poder

empatar amb el 2-1. No va
poder ser i la Barceloneta,
equip que s'ha reforçat amb
tres jugadors, va sentenciar
amb el 3-1 quan els visitants
jugaven amb deu. Posterior-
ment, fou expulsat Sergio
Ruiz, amb la vermella directa.
Per tant, Alex i el propi Ser-
gio, baixes segures pel partit

contra el Reddis (diumenge a
les 17 hores) per sanció.

Abans de començar la con-
frontació es guardarà un mi-
nut de silenci en record al pa-
re de Juanjo Rovira que ens
ha deixat aquesta setmana.

El proper partit a casa del
R. Bítem, contra el Pubilla,
serà en dissabte la tarde. 

Remolins Bítem-Reddis,
dos vells coneguts

El partit serà diumenge a les 17 hores. S. Ruiz i Alex, baixes locals

REDACCIÓ

PREFERENT

El roquetenc va perdre a Torre-
forta en un partit discret però
en el que va tenir l'empat a les
seues mans. Un penal en el mi-
nut 92 va significar el 2-1. Os-
car avançaria el Roquetenc, en
una acció a pilota aturada, ja
en la recta final del primer
temps, però el Torreforta em-

pataria acte seguit en un mo-
ment també clau. A la represa,
les adversitats van començar
amb l'expulsió de Franklin. Els
de camarero van haver de re-
plegar-se i més van fer-ho quan
de la Torre, de forma rigorosa,
va veure la segona groga.
Amb nou, els ebrencs van
aguantar l'empat que, tal com

va anar el partit, era un gran re-
sultat. No obstant, en temps
afegit, un penal clar comès per
Oscar que, a més, va veure la
segona groga, va comportar
el 2-1. El Roquetenc, que no-
més ha guanyat en la primera
jornada i en fa quatre que no
ho assoleix, afronta dos partits
a casa seguits.

Roquetenc: dos partits seguits a
casa per poder enlairar-se

El primer serà demà contra l’Organyà i el següent contra el líder Júpiter

REDACCIÓ

PREFERENT 

La Cava visita demà el
Cambrils Unió mentre
que el Cata rebrà
l’Ulldecona, diumenge.

Propera jornada
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El Sant Jaume va sentenciar per la via ràpida en el seu partit
al camp de l’Atlas (1-4) on ja al primer quart d’hora va decidir
amb el 0-3. En la jornada vinent, els de Rogelio afronten un
partit atractiu contra el Godall, equip que està fent bé les
coses i que és tercer. El Tivenys, per la seua part, continua
sense perdonar i dissabte, en fires, va golejar el filial aldeà (6-
0). Victòria amb polèmica, segons els locals, del Catalònia en
la seua visita a Ulldecona (1-2). Els de de la Vega recuperen
la inèrcia guanyadora i es mantenen en el grup capdavanter.
La Galera i el Rasquera van guanyar amb comoditat en una
jornada en la que la Torre no va presentar-se a jugar a Bítem.
El Tivissa va fer-ho amb nou (en va recuperar dos) però el par-
tit va acabar abans d’hora a Godall. 

Sant Jaume-Godall, partit de la 
jornada a la categoria

TERCERA REGIONAL

El Perelló, vam dir-ho la setmana passada, no podia fer més
concesions si no volia tenir incertesa en l’inici del campionat. I
aquesta primera victòria va arribar diumenge davant d’un rival
com el Masdenverge que va presentar-se amb diverses baixes.

Aviat, Tudela, un cop més protagonista, va obrir el marcador.
El Perelló va encarrilar la confrontació poc abans del descans
amb un gol d’Oriol. A la represa, amb el 2-0, el partit va tendir
a travar-se fins que va produir-se un gol de traca i mocadors
de Tudela que va culminar una acció individual amb una vaseli-
na. Era el 3-0 i més tranquil.litat en l’entorn del club. No obs-
tant, dijous de la setmana passada es coneixien les baixes de
Jonatan i d’Anderson. No continuaran jugant. Qüestions d’ordre
intern van aconsellar aquesta decisió. El Perelló visita demà el
filial del Roquetenc (18.30 h).  

Triomf balsàmic d’El Perelló que va
donar les baixes a Anderson i Jonatan

SEGONA REGIONAL

Fou el darrer partit de la jornada. Ivan Prats es va casar i el club
de la Terra Alta va demanar de jugar en dimarts per poder gau-
dir-ne de la jornada festiva, amb el casament. L’Ametlla va ac-
ceptar-ho. No obstant, la forta tempesta va estar a punt de sus-
pendre la confrontació que, malgrat això, va poder-se disputar.
I l’Horta, sobre tot al primer temps, va imposar-se amb els gols
d’Isaac i de Dani, ja a la vora del descans. Gols amb sabor be-
nifalletencs i que decantaven el duel a favor del conjunt de Che-
ma que, a la represa, tot i que l’Ametlla ja va estar més ben po-
sada, va finiquitar el partit emb el 3-0, a les acaballes de la
confrontació. Per a l’Horta fou la segona victòria seguida, un fet
que li mancava en una competició que ja reflecteix la seua igual-
tat i que gairebé tothom pot guanyar a tothom. 

L’Horta es desfà de l’Ametlla en una
confrontació disputada dimarts (3-0)

SEGONA REGIONAL

El Camarles va golejar el Deltebre, dissabte, en un duel en el
que va ser més efectiu. Marc Prades, amb un gol sorprenent,
va batre Ernest i va posar molt aviat l’1-0 al marcador. El par-
tit estava obert però el Deltebre, tot i les seues arribades, no
va poder empatar. I el Camarles, ja a la represa va decidir
amb deu minuts amb els gols d’Edu i Dani Badea, amb el par-
tit trencat. Borrell va establir el 3-1 i Edu el 4-1 definitiu. Victò-
ria i partit impulsiu per al Camarles mentre que el Deltebre,
amb un equip renovat, necessitarà més temps per veure re-
flectit el seu treball. De la resta de la jornada, destacar els
gols de Magí, al camp del Benifallet, on el Móra la Nova va
vèncer (0-2). El Roquetenc va avançar-se a Corbera però va
cedir per la fragilitat del final del primer temps. 

El Camarles creix amb el triomf
contra el Deltebre (4-1)

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic és un equip consolidat a la Segona regional i la tem-
porada passada, sense anar més lluny, va lluitar per la sego-
na plaça, per jugar la promoció, fins el final del campionat. 

I en aquesta campanya, amb un equip que ha mantingut la
base de la passada i que compta amb la implicació de juga-
dors locals que van rebre ofertes d’altres equips de categoria
superior però que van preferir seguir al conjunt morenc. A Flix,
en un derbi amb gran ambient i en el que l’afició flixenca va
protestar l’actuació de l’àrbitre Torao, un gol d’Agustí va deter-
minar (0-1) (42’). A la represa, el Flix va pressionar i va jugar
amb més intensitat, però tot i disposar d’una bona ocasió a
través de José Sanchez, amb una rematada amb el cap, no va
poder empatar. Els flixencs continuen sense guanyar mentre
que l’Olímpic ja són líders en solitari. 

L’Olímpic s’emporta el derbi de la Ribera
i és líder en solitari (0-1)

SEGONA REGIONAL

L’equip de Harri rebrà diumenge al matí a l’Alcanar B en un par-
tit que canvia el seu horari perquè el primer equip juga a casa
i coincideix amb el filial. Els de Harri van perdre al camp d’un
Batea que va començar amb dubtes però que ja s’ha refet en
els darrers tres partits (tres victòries). El partit va ser anivellat
i «penso que nosaltres mereixiem millor sort. Tot i rebre l’1-0,
vam reaccionar i vam gaudir de les oportunitats per haver em-
patat. No obstant, del possible empat vam passar al 2-0 ja en
la recta final de la confrontació. El segon gol ja va sentenciar.
Crec que, pel joc, un punt no hagués estat gens injust», deia
Harri, tècnic del filial de l’Amposta.

Roger i Ignasi van marcar els gols d’un Batea emergent i que
en la jornada vinent visita el líder, l’Olímpic, un partit que pro-
met ser del tot interessant. 

Derbi de filials, diumenge al matí (12 h).
L’Amposta rebrà l’Alcanar

SEGONA REGIONAL

Demà dissabte, 16 d'octu-
bre, a les 19 hores i en el
marc del Pavelló Esportiu
Municipal de Tortosa a
Ferreries tindrà lloc la cele-
bració del partit entre el B.
Cantaires Tortosa, amb la
participació de les que
vàren ser les jugadores de
l'equip a la dècada dels vui-
tanta, i un combinat de juga-

dores provinents de dife-
rents equips de l'àmbit
català. El regidor d'Esports
de l'Ajuntament de Tortosa,
Pere Panisello, ha presentat
aquest partit acompanyat
pel president del Cantaires,
Jordi Angelats, i de la juga-
dora Anna Junyer, un dels
noms més coneguts dins de
la formació del B. Cantaires
Tortosa que va protagonit-

zar les temporades 1985-
1990 i que es considera el
període més brillant de la
història de l'equip tortosí.
Aquest matx es disputa dins
dels actes de Tortosa Ciutat
del Bàsquet Català 2010, i
s'articula dins de l'homenat-
ge que es vol retre a la
desapareguda jugadora del
Tortosa Roser Llop. El partit
tindrà entrada gratuïta.

Tortosa acull el millor bàsquet femení dels 80
Demà, dissabte (19 h), partit del B. Cantaires, al Pavelló

REDACCIÓ

BASQUET

El Pinell va empatar a Santa
Bàrbara en un dels duels
més intensos de la jornada
de diumenge (2-2). Els pine-
llans van avançar-se amb el
gol d’Amadeu i, amb el 0-1,
van tenir dues opcions per
haver fet el segon, una d’e-
lles protestada «perquè la
pilota va entrar». El Santa

Bàrbara, però, va oferir una
de les millors cares d’a-
questa temporada, més
prop del que s’espera. I va
remuntar el marcador, amb
els gols de Masdeu, al pri-
mer temps, i de Bola (minut
75). Avançada la represa,
el Santa va viure l’esplendor
en el partit i va poder deci-
dir-lo. No va ser d’aquesta

forma i el Pinell va sorpen-
dre amb un gol de Sergio
Rodriguez. 
L’artilleria pinellana no va
fallar i els de la Terra Alta
van endur-se un punt que
els manté a la part alta de
la taula.
Manel Segura, president del
Pinell, deia que «estem con-
tents de l’equip. Hi ha

il.lusió i l’afició en gaudeix,
principalment a casa. Això
és el que ens interessa i
seguirem treballant perquè
continui d’aquesta forma».
El Pinell rebrà diumenge el
Camarles. 

El Pinell viu amb il.lusió la situació de
l’equip de futbol, a la Segona regional
Diumenge va salvar un punt a Santa Bàrbara, gol de Sergio

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

En la propera jornada
rebrà el Camarles.
L’equip de Lizaso és
tercer a la taula, amb
onze punts en cinc
jornades. A dos de
l’Olímpic.

Proper partit

El Volei Roquetes va per-
dre contra el Vikings Prat
per 0-3. El primer set fou
molt ajustat però els visi-
tants van acabar imposant-
se en els darrers instants
per 24-26. En el segon i
tercer, els del Llobregat fo-
ren superiors i van vèncer
per 18-25 i 17-25. Abans
va debutar el sènior feme-
ní, imposant-se per 3-1 al
Sant Climent.

El Volei Roquetes cau
davant el Prat

Poliesportiu

A més d’El Pinell, el Vilalba també està signant un ini-
ci de lliga espectacular amb quatre victòries en cinc jor-
nades. Dissabte va vèncer al camp del filial de l’Alcanar
(2-3) en un partit en el que va avançar-se a través del gol
d’Oscar Velazquez que va aprofitar un rebuig de Paco, el
president i porter canareu que va haver de reaparèixer
per la baixa de Kameni. Yalsti i Salva van encarrilar el
partit pel Vilalba que, no obstant, acabaria patint amb els
gols de l’Alcanar B, obra de Muñoz i Richi.

Els locals pressionarien però el Vilalba va saber ralen-
tir el joc i acabar conservant l’avantatge. Gaspar, el tèc-
nic, admetia que «el que va per davant va per davant i ja
tenim dotze punts que ens permetem estar estabilitzats
a la taula. Hem de seguir d’aquesta manera». El Vilalba
rebrà el Santa Bàrbara. 

Efervescència a la Terra Alta
Segona regional

Presentació de dimecres passat.
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Móra Nova-Corbera (16.30 h)
Ametlla-Benifallet (16 h)

diumenge
Deltebre-Horta (17 h)
Pinell-Camarles (16 h)

Vilalba-S. Bàrbara (16 h)
Amposta-Alcanar (12 h)

Olimpic-Batea (16 h)
Masdenverge-Flix (12 h)

Roquetenc-Perelló (18.30 h)

RESULTATS
5a jornada Segona regional

Alcanar-Vilalba 2-3

Batea-Amposta 2-0

Camarles-Deltebre 4-1

Corbera-Roquetenc 4-1

S.Bàrbara-Pinell 2-2

Perelló-Masdenverge 3-0

Benifallet-Mora la Nova 0-2

Flix-Ol Móra d’Ebre 0-1

Horta-Ametlla 3-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 5 13 5 13

2. Vilalba 5 11 6 12

3. Pinell 5 13 5 11

4. Camarles 5 12 5 10

5. Mora la Nova 5 7 4 10

6. Amposta 5 7 5 10

7. Batea 5 7 5 10

8. Corbera 5 13 9 9

9. Horta 5 9 6 8

10. Ametlla 5 6 8 7

11. Deltebre 5 7 8 6

12. S. Bàrbara 5 5 6 5

13. Perelló 5 6 8 4

14. Roquetenc 5 4 11 3

15. Flix 5 5 9 2

16. Benifallet 5 3 10 2

17. Alcanar 5 3 12 1

18. Masdenverge 5 4 13 0

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Jesús i Maria-Atlas (16h)
Campredó-Rem. Bítem (17 h)

Catalònia-Rasquera (17 h)
diumenge

Tivissa-Ulldecona (17h)
Sant Jaume-Godall (16h)

Ginestar-Arnes (16 h)
Torre Espanyol-la Cava (16 h)
Aldeana-la Galera (16.30 h)
Benissanet-Tivenys (16 h)

RESULTATS
5a jornada Tercera regional

Tivenys-Aldeana 6-0

Godall-Tivissa 7-0

Ulldecona-Catalònia 1-2

La Cava-Ginestar 1-0

la Galera-Campredó 7-3

Arnes-Jesús i Maria 1-1

Rasquera-Benissanet 3-0

Rem. Bítem-Torre Espanyol sus

Atlas-Sant Jaume 1-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 5 19 2 15

2. Tivenys 4 21 2 12

3. Godall 5 16 5 12

4. Catalònia 5 10 2 12

5. la Galera 5 11 7 10

6. Rasquera 5 17 6 9

8. Benissanet 5 9 7 9

9. Arnes 5 7 9 8

10. Rem. Bítem 4 11 8 6

10. Atlas 5 8 8 7

11. Ulldecona 5 12 9 6

12. Ginestar 5 10 10 6

13. J. i Maria 5 5 4 5

14. la Cava 5 5 11 3

15. Campredó 5 5 13 3

16. Tivissa 5 3 18 3

17. Aldeana 5 0 21 0

18. Torre Espanyol 4 0 27 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Cambrils U.-la Cava (18.30 h)
Calafell-Ampolla (17 h)

Torredem.-Camp Clar (17 h)
diumenge

Valls-Salou (16.30 h)
Jesús i Maria-Canonja (17 h)

la Sénia-Cambrils (16 h)
Alcanar-Aldeana (17 h)

Catalònia-Ulldecona (17 h)
Cambrils U.-la Cava (18.30 h)

Gandesa-Nàstic (16.15 h)

RESULTATS

5a jornada, Primera regional

Camp Clar-Gandesa 1-0

Nàstic-Cambrils U 1-3

Canonja-Valls 0-0

la Cava-Catalònia 1-1

Ampolla-Torredemb 1-0

Salou-Calafell 2-3

Ulldecona-Alcanar 1-1

Aldeana-la Sénia 0-1

Cambrils-Jesús i M. 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Valls 5 8 2 11

2. Calafell 5 11 7 10

3. Camp Clar 5 11 7 10

4. Canonja 5 8 4 9

5. la Cava 5 8 5 9

6. Catalònia 5 13 9 8

7. Nàstic 5 13 9 8

8. Torredemb. 5 9 7 7

9. la Sénia 5 7 5 7

10. Gandesa 5 7 9 6

11. Cambrils Unió 4 6 5 5

12. Cambrils 5 5 6 5

13. Ampolla 4 4 7 5

14. Alcanar 5 4 8 5

15. Ulldecona 5 5 10 5

16. Salou 5 7 10 4

17. Jesús i Maria 5 6 9 4

18. Aldeana 5 1 12 0

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Roquetenc-Organyà (dis16.30h)

Alcarràs-Barceloneta

Júpiter-Torreforta

Mollerussa-Pub. Cases

Sant Ildefons-Cervera

Vista Alegre-Viladecans

Catllar-Marianao

Rem- Bítem-Reddis (diu 17h)

Morell-Cerdanyola

RESULTATS

6a jornada, Regional preferent

Reddis-Sant Ildefons 2-1

Mariano-Morell 2-1

Torreforta-Roquetenc 2-1

Pub. Cases-Júpiter 0-1

Viladecans-Alcarràs 0-1

Cerdanyola-Vista Alegre 2-2

Barceloneta-R Bítem 4-1

Organyà-Catllar 2-0

Cervera-Mollerussa 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Júpiter 5 9 4 12

2. Torreforta 5 11 2 11

3. Vista Alegre 5 11 6 10

4. Alcarràs 5 5 3 10

5. Barceloneta 5 10 5 9

6. Viladecans 5 7 3 9

7. Morell 5 7 4 9

8. Cervera 5 6 5 8

9. Marianao 5 7 7 8

10. Reddis 5 4 8 7

11. Cerdanyola 5 7 8 5

12. Roquetenc 5 3 5 5

13. Rem. Bítem 5 9 12 5

14. Pub. Cases 5 3 4 4

15. Organyà 5 5 9 4

16. Catllar 5 5 11 4

17. S. Ildefons 5 2 8 3

18. Mollerussa 5 2 9 1

Regional preferent

L’Amposta va guanyar a casa dissabte al Castelldefels.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

L’Amposta va guanyar
dissabte el primer partit a
casa, amb un gol de
Gustavo. Dimarts va
perdre a el Prat.

Primer triomf a casa
PRÒXIMA JORNADA  

Prat-Vilanova
Gavà-Balaguer

Masnou-Terrassa
Palamós-Premià

Llagostera-Pobla Mafumet
Vilafranca-Europa

Reus-Espanyol
Ascó-Muntanyesa

Manlleu-Castelldefels
Amposta-Cornellà

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

Tercera divisió RESULTATS
8a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
San Cristobal-Tàrrega
Ol. Can Fatjó-Guíxols

Olesa-Vic
Igualada-Poble Sec
Blanes-Rapitenca

Sants-Olot
Tortosa-Gramenet

Iberiana-Rubí
Vilassar-Santfeliuenc
Peralada-Montcada

RESULTATS
7a jornada, Primera catalana

Gramenet-Sants 1-0

Poble Sec-Olesa 1-2

Rapitenca-Igualada sus

Montcada-Vilassar 0-1

Vic-Ol. Can Fatjó 2-2

Olot-Blanes sus

Guíxols-San Cristobal 2-1

Rubí-Tortosa 2-1

Tàrrega-Peralada 3-1

Santfeliuenc-Iberiana 1-3

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1.Vic 6 15 6 19

2. Olesa 7 13 4 17

3.Peralada 7 12 6 14

4. Tàrrega 7 18 9 13

5. Oli. Can Fatjó 7 11 7 13

6. Rubí 7 9 5 13

7. Gramenet 7 11 7 11

8. Guíxols 7 8 10 11

9. Iberiana 7 10 17 10

10. Tortosa 7 10 8 9

11. Vilassar 7 5 5 9

12. Santfeliuenc 7 10 12 9

13. Olot 6 6 5 8

14. Igualada 6 7 7 8

15. Rapitenca 6 7 7 7

16. Montcada 7 6 9 6

17. Sants 7 4 10 4

18. Poble Sec 7 6 13 2

19. S. Cristobal 7 5 16 2

20. Blanes 6 2 12 0
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA

AVUI: MICHEL VIÑAS I FABREGAT, 13 TEMPORADES A LA TELEVISIO LOCAL DE LES TERRES DE L’EBRE

Michel Viñas presenta i diri-
geix el programa MÉS

ESPORT a CANAL TE. Aquesta
temporada, en dilluns i
dimarts (22.30 h), repassa
la jornada del cap de set-
mana amb reportatges i
convidats dels clubs
ebrencs. Aquesta és la
seua tretzena temporada,
de forma ininterrompuda, a
la televisió ebrenca. Es, per
tant, un referent de la petita
pantalla a l’Ebre.
Pregunta: Tretze tempora-
des. Recordes el primer
dia?
Resposta: Sí, va ser a
Canal 21. I els convidats
eren Jordi Fabregat, tècnic
llavors del Tortosa, Miquel
Alós i Joaquim Roda.
P: Pensaves que en podien-
venir tants, posterior-
ment... R: No, aquell dia
només pensava en fer-ho el
millor possible. Em vaig tro-
bar amb el plantejament de
si podia presentar el pro-
grama i davant  la situació
conjuntaral (iniciava llavors
un projecte períodistic que
es deia Minut 91), vaig deci-
dir començar-hi i afrontar,
sense cap experiència, un
programa en directe. Fou el
primer.
P: Te’n vas sortir?
R: Bé, això no ho he de dir
jo, ho haurien de dir els
espectadors que van poder
veure’l. El que sí que puc
assegurar és que al cap
d’uns minuts em sentia
comode i gaudia del que
estava fent. Aquest és el
secret. La televisió local és
de proximitat i si hi  ha natu-
ralitat entre el presentador i
els convidats, més en pot
gaudir qui ho pugui veure
des de casa.
P: Quan s’adona Michel que
vol ser periodista?
R: Molt aviat. De molt jove.
Era i és la meua passió.

Amb 13 anys ja vaig
col.laborar amb un setma-
nari esportiu que es deia
Grada 1; després amb la
Veu del Baix Ebre i també
amb l’Esportiu de l’ampostí
Joaquim Roda. Tot això fins
que vaig parlar un dia amb
Josep Arasa, director del
setmanari l’Ebre. Ens vam
entendre ràpid. I em va
impulsar. Va veure on volia
arribar. I, amb Enric
Algueró, vam crear
l’Ebreesports, un suple-
ment que va tenir molta
acceptació i en el que cada
setmana es feia un segui-
ment de l’actuació de més
de 500 jugadors ebrencs
amb puntuacions que
rebiem dels col.laboradors.
P: I després?
R: Va arribar la proposta i,
a la vegada, l’aposta defini-
tiva (gener del 98). Era
crear un setmanari esportiu
a les TE. I, juntament amb
dos companys, Albert Roda
i Fernando Garcia, vam
crear-lo. Es va dir Minut 91.
Em vaig deixar de jugar a
futbol, una decisió que fou
complicada però que vaig
considerar que havia de fer
per  centrar-me amb el pro-
jecte i, a més ser el més
objectiu possible sense
estar vinculat a cap club.
Em va pesar molt perquè,
amb limitacions com a juga-
dor, era la meua vida. I amb
26 anys estava bé per
seguir jugant. Però, mal-
grat la insistència del tècnic
que tenia, perquè no m’ho
deixés, vaig pendre la deci-
sió.
P: I què?
R: Ara, gairebé 13 anys
després, és fàcil dir-ho.
Està clar que no he anat
molt lluny però encara
aguanto. La veritat és l’inici
fou dur. La meua vida va
passar a ser el Minut 91. La

gent, al principi, em deia
que estava boig de fer
aquest pas. Si, potser
tenien raó. Les dificultats
van ser moltes, grandioses,
però amb l’ajuda dels meus
pares, vaig seguir. La pre-
sentació de la revista ja indi-
cava que anava en una
bona direcció. Més de 100
persones van venir al
Corona, a l’acte. I, malgrat
que el camí fou complicat,
en un any i mig estava, jun-
tament amb els germans
Guinart, a Tarragona a
l’Imperial Tarraco fent la
presentació del Minut 91
provincial. Vam passar a fer
dues edicions, amb una
excepcional rebuda a
Tarragona on no donaven
credit al que tenien a les
mans quan compraven la
revista. Nogués, tècnic del
Nàstic, la comprava cada
setmana. Era un mitjà fet
des de les l’Ebre i que era
força seguit a Tarragona.
De bojos. 68 o més planes
(des del Nàstic fins la
Tercera regional, també tot
el futbol base de la demar-
cació, secció de la història
dels clubs...) i sortia els
dijous. Només els que vam
estar-hi sabíem el que

feiem. Per això mai em puc
oblidar del company Joan
Biosca. Va estar amb mi
des del principi i s’hi va abo-
car en el projecte. 
Minut 91 va tenir el comple-
ment ideal els divendres a
la tele, al Canal 21, on feia
el programa.
P: I què va passar, perquè
no va seguir?
R: Doncs el de sempre. Les
ajudes instucionals eren
mínimes i els recursos eren
pocs. Per tant, es van anar
reduint costos i el projecte
va passar a ser, posterior-
ment, Més Esport, fet en
rotativa i inclòs dins del
Més Ebre, com a suple-
ment. El pas següent fou
quan el Més Ebre ha estat
gratuït, els divendres, com
ara. De totes formes,
penso que pel que respecta
a les institucions que la
situació ha canviat. Quan
vaig muntar el projecte
periodistc jo tenia clar que
l’esport és un dels motors
de la societat, la mobilitza. I
per això podia ser exitós
com va ser-ho. Al principi,
no es recolzaven projectes
com aquest nostre. Amb
els anys, les institucions
han donat més suport a

l’esport, en general, i estan
més pendents perquè ja se
n’han adonat de la seua
importància i tot el que
arrosega. Ha costat però
és així.
P: Què significa Més Ebre
per tu?
R: Com Minut 91 al seu
moment, és una part impor-
tant de la meua vida. Vaig
estar en la transició de
l’Occidental a Més Ebre i de
Minut 91 a Més Esport. Al
Més Ebre el vaig veure nèi-
xer i crèixer fins ara quan
Joan Antó ha apostat per ell
per tirar-lo endavant com
així ho estem fent. 
P: Televisions, has estat a
gairebé totes.
R: (riu) Al principi només hi
havia Canal 21 que, des-
prés, va passar a ser el
Canal Català.
Posteriorment, vaig tenir
una etapa curta, d’un any, a
la Televisió de Tortosa, amb
Didac i Paco Montesó que
van ajudar a fer un progra-
ma digne cada dilluns. I
finalment al Canal Terres de
l’Ebre on estic ara. Sempre
intentant millorar i treballant
amb sentiment i passió pel
que faig.
P: Una llarga trajectòria, se
sent protagonista?
R: No. En cap cas. Molts
anys abans que jo ja va
haver-hi gent que col.labo-
rava en mitjans locals amb
la informació esportiva.
L’únic que penso que sí que
he pogut ser és un referent
per la forma. Vaig fer una
aposta totalment professio-
nal i si bé d’informació i
col.laboradors a la premsa
ja n’existien, jo vaig crear
un programa televisiu que
el feia des de Roquetes i
que no estava només cen-
trat amb el CD Tortosa, hi
havien convidats cada set-
mana de clubs del territori.

I, a més, vaig començar a
fer les primeres transmis-
sions de partits de rivalitat
comarcal. Un fet que va
valorar-se molt en aquell
moment, fa dotze anys
enrera. Des de llavors, amb
el temps, han anat sortint
més programes  tant de
televisió com de  radio,
s’ha apostat per reforçar la
secció d’esports als setma-
naris i n’hi ha un purament
esportiu com és
l’Ebreesportiu. Això ha anat
passant paulatinament amb
els anys i, tots plegats,
penso que fem privilegiats
als lectors per la gran infor-
nació que tenen. 
P: Tants anys a la televisió
han canviat la teua vida?
Ets molt més conegut?
Anècdotes, un munt, no?
R: Sí, anecdotes, moltes.
De bones i altres que no
tant. Necessitaria diverses
planes per explicar-ne algu-
nes. I de si la meua vida ha
canvit he d’aclarir que no.
No ha canviat. Hi ha gent
que una vegada m’ha cone-
gut personalment em mani-
festa que tenia una altra
idea de mi, que es pensava
que era d’una altra manera
per la imatge que reflectei-
xo a la televisió. Segur que
hi haurà opinions de tots
tipus. Es la feina. Conegut?
No sé, jo sempre dic que el
programa el mira la meua
mare i les quatre veines
perquè ella les avisa...(jeje).
No sé, potser si. Sé que en
alguns casos se me coneix
com a Michel ‘lo de la tele’.
Però res més. Un dia, fa
anys, al pagar al supermer-
cat, la noia de la caixa em
va dir:  «tu surts a la  tele,
no?». Sí, em va coneixia per
això. Però la targeta de crè-
dit me la va passar igual-
ment... per tant, poc ha
canviat la meua vida...
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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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Abadejo o bacallà amb crema d'espàrrecs, una versió molt particular de cuinar el bacallà

800 gr llom d’Abadejo
fresc

150 gr. de patates
1 manoll d'espàrrecs
1 porro
1/2 ceba
1 tassa de nata líquida
2 cullerades d'oli d'oliva
Sal

Començarem elaborant
la crema d'espàrrecs:
Trossegem el porro i el
daurem en una cassola
amb una mica d'oli d'oliva
verge. Ara afegim les pa-
tates pelades i tallades en
trossos. Cobrim d'aigua i
coem a foc mitjà fins que
les patates estiguin ten-
dres. Agreguem els espà-
rrecs (hem d'eliminar prè-
viament la part més

fibrosa) i li donem un bull.
Batem tot amb la bate-

dora i passem per un cola-
dor xinès. Posem la crema
en una cassola, salpe-
brem i afegim la nata. El
llom de bacallà el farem a
la planxa o en una paella
antiadherent, a foc fort.
Ho salem i comencem a
cuinar-ho per la part de la
pell. Donem la volta i cui-
nem per l'altra cara, fins
que quedi ben sucós en el
seu interior. Col·loquem el
llom de bacallà en un plat
pla i salpebrem amb la
crema d'espàrrecs. 
Per decorar podem col·lo-
car, de forma aleatòria,
unes puntes d'espàrrecs a
la planxa i uns fils d'oli
d'oliva verge.

També li anirien molt bé
unes tires de pernil ibèric.

El bacallà és un
peix molt ben acceptat pel

públic en general. I això
es deu al seu assequible
preu, a sabor delicat i les
múltiples possibilitats que
presenta a l'hora de cui-
nar-ho.

És un peix blanc i, com
a tal, es caracteritza pel
seu baix contingut en
greix. A més, és una ex-
cel·lent font de proteïnes
d'alt valor biològic, així
com de vitamines del grup
B i diferents minerals (po-
tassi, fòsfor, sodi, calci i
magnesi). Els espàrrecs
són rics en aigua i, a pe-
sar que el seu contingut
proteic és baix, és la ver-
dura que més contingut
d'aquest nutrient posse-
eix.

A més, tenen un elevat
contingut en fibra, per la
qual cosa es converteix
en un aliment perfecte per
combatre l'estrenyiment.

«Primentons i Tomates». Avui: Abadejo

L’Abadejo és un peix
blanc i, com a tal, es
caracteritza pel seu
baix contingut en
greix.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME

Comença la nova temporada de

Primentons i Tomates, la setmana vinent

estarem per una població del Baix Ebre...

A Canal TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

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

Verges Benet, Rosa M Verges Pauli, 32 (Tortosa) 977440715   

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

Albella Beltran, Mª. del Carme Av. Santa Bàrbara, 18-20 (Amposta) 977702613

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

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

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

(Nota: Per a guàrdies nocturnes de les farmàcies de Masdenverge i Santa Bàrbara, entre setmana, cap de
setmana i dies festius, dirigir-se a Amposta). Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèi-
xer les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a través de la web http://www.coft.org/.

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

24º 13°SOLSOL
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
ambient assolellat, amb cel serè o poc ennuvolat en general, tret del litoral i
Prelitoral central on hi haurà núvols baixos que deixaran el cel entre mig i molt
ennuvolat. Independentment, al centre del dia creixeran algunes nuvolades a d'al-
tres punts de l'interior del quadrant nord-est, i al vessant nord del Pirineu estarà
molt ennuvolat durant la tarda i el vespre.
Precipitacions 
són possibles alguns ruixats aïllats d'intensitat entre feble i moderada al sector
central del litoral i prelitoral.
Temperatures 
les mínimes baixaran lleugerament. Al Pirineu oscil·laran entre 1 i 6 ºC, al
Prepirineu i a la Depressió Central es mouran entre els 5 i 10 ºC, al prelitoral esta-
ran entre els 7 i 12 ºC, i al litoral es mouran entre els 11 i 16 ºC.
Les temperatures màximes seran similars o lleugerament més baixes. Al Pirineu
es mouran entre els 13 i 18 ºC, mentre que a la resta del territori oscil·laran entre
els 18 i 23 ºC.
Visibilitat 
entre bona i excel·lent, tot i que es formaran alguns bancs de boira o boirina mati-
nals a l'interior del quadrant nord-est.
Vent 
a l'Empordà bufarà tramuntana entre fluixa i moderada, amb cops forts sobretot
al final del dia. A les terres de l'Ebre hi haurà mestral, entre fluix i moderat amb
alguns cops forts al litoral. A la resta del país, bufarà entre fluix i moderat de com-
ponents nord i oest a l'inici i al final del dia, mentre que durant les hores centrals
de la jornada quedarà fluix i variable, amb predomini del component sud al sec-
tor central del litoral i Prelitoral.
Estat de la mar 
Costa Brava: 
al nord del cap de Creus, bufarà tramuntana moderada amb cops forts, més
reforçada al final del dia quan serà entre moderada i forta amb cops molt forts.
Entre el cap de Creus i el cap de Begur, la tramuntana serà entre fluixa i modera-
da amb cops forts. 
A la resta del sector, el vent serà de component nord fluix amb cops moderats a
l'inici i al final del dia, i de component sud i est fluix amb cops moderats la resta
de la jornada.
De maror a forta maror de matinada al nord del cap de Begur. A la resta, hi haurà
maror amb àrees de forta maror. Mar de fons de component nord. 
Costa Central: 
al principi i al final del dia, el vent serà fluix i variable amb predomini del compo-
nent nord. La resta del dia, el vent bufarà fluix amb cops moderats de component
sud i est.
De maror a marejol. 
Costa Daurada: 
al principi i al final del dia bufarà de component oest fluix amb cops moderats al
nord del cap de Salou. Al centre de la jornada el vent bufarà fluix i variable amb
predomini del component sud.
Al sud del cap de Salou bufarà el mestral entre fluix i moderat, amb cops forts a
l'inici i al final del dia.
De maror a marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La teva  vida sentimental  tendeix  a l'estabili-
tat  i el compromís . És un  bon moment  per-
què  busquis  ajuda  en les teves  associa-
cions. Respecte a la salut , intenta relaxar-te.  

Taure
20/4 al 19/5

Treu  la teva sensibilitat , mostra't  tal  com
ets  i escolta  amb atenció  el que t'ha  de
dir  la teva  parella. Respecte a la teva salut,
el teu millor bàlsam serà deixar-te cuidar.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui tens un talent  especial per desgranar  i
aclarir  els teus  assumptes  sentimentals.
Tota la realització  o materialització de les
teves idees  millorarà  la teva  autoestima.

Cranc
22/6 al 21/7

Amb Venus  transitant   per la teva casa
dotze  necessites  viure  l'amor  amb més
calma  i arribar  fins  al fons  dels teus pro-
blemes.

Lleó
22/7 al 22/8

Pots  conèixer algú  que et resulti  interes-
sant  i igualment  pots viure  amb la seva
parella situacions noves. Has  d'anar amb
compte  de treballar excessivament.

Verge
23/8 al 21/9

Amb  Venus transitant  per la teva casa deu pots
connectar  amb les  persones  que desitges. La
teva imatge  està  a l'alça. Respecte  a la teva
salut , no assumeixis  tantes responsabilitats .

Balança
22/9 al 22/10

No decideixis  res. Dóna't un temps  i revisa la
teva  estratègia sentimental. Respecte  a la teva
salut , sempre que tinguis  força  de voluntat pots
assolir  l'estat  físic  que busques.

Escorpí
22/10 al 21/11

La teva activitat sentimental està canviant i
potser els esdeveniments et sobrepassaran.
Respecte a la teva salut , durant aquesta
etapa guanyaràs  en qualitat  de vida.

Sagitari
21/11 al 21/12

Estàs  molt  vehement  en l'amor . En el teu
to de veu es nota  el que estàs  sentint .
Respecte  a la teva salut , actualment  pas-
ses  per una etapa  positiva  i enèrgica.

Capricorn
21/12 al 19/01

El teu present  sentimental  és fantàstic i el
que has de fer és viure'l  amb totes  les seves
conseqüències. Entres  en una fase  apropia-
da  per solucionar problemes.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui  pots  rebre  una invitació  per sortir  on conei-
xeràs gent nova. Per millorar  la teva  vida neces-
sites  aconseguir  l'estabilitat  dintre teu , no en les
coses externes.

Peixos
19/2 al 20/3

Amb Mart i Urà transitant pel teu signe la nota
dominat d'avui serà un punt  d'expansió  en la
teva vida amorosa . No has  de ser tant indo-
lent  a l'hora  de practicar  esport.

Televisió
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IMMOBILIARIA�

      

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

TREBALL�

   

MOTOR�

  

DIVERSOS�

  

 

 

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

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

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

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

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

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

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

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

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

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

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

Preu realment interessant. 

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

 

 

      

977 74 33 99

 

  

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

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

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

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

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

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

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

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

190.000 euros. 
Ref. CFD20928 
tel 977 720 799

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

Ref. CFD20940. 
tel. 977 720 799 

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat

de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

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

654 375 373

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

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

anys. Perfecte estat.
176.000 eur.

Tel. 654049710
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Aquest fet pot semblar
poc important a priori,
però si ens parem a pen-
sar, és molt més signifi-
catiu del que sembla.
Aquest nou centre, ha
representat una inversió
de 165 milions d'euros i
863 llocs de treball, dues
dades que en moments
de crisi sorprenen per
igual. Molts ja s'han
avançat a anomenar-lo el
nou tòtem, i qualifiquen el
succés de fenomen
social i com no econò-
mic. Analitzar el Corte
Inglés es trobar-nos
davant una iniciativa

emprenedora que es va
dur a terme en el seu
moment i que a hores
d'ara representa la fórmu-
la de l'èxit a nivell empre-
sarial. Que sorprèn quan
en fixar-nos en el seu fun-
cionament trobem carac-
terístiques més pròpies
de les PIMES (petites i
mitjanes empreses).
Aquestes paraules no són
en va, sinó de que ens
trobaríem per exemple
amb un grup de treballa-
dors contractats on la
majoria són dones i l'edat
mitja de tots ells són 29
anys? Les seves màxi-
mes, com no podia ser
d'una altra manera, clàs-
siques i perquè no efecti-
ves: el client sempre té la
raó i l'especialització. És
molt interessant remirar-
se per tots cantons
aquest fenomen del Corte
Inglés, mentre estava
allunyat de les Terres de
l'Ebre, poc i pensaves en
la seva manera de funcio-
nar. Però un cop ha ate-
rrat tant a prop, és com
si al haver menys distàn-
cia, comptessis amb més
temps per pensar, i real-
ment és impressionant.
Jo recordo quan era peti-
ta i anava a Barcelona,
que les meves tietes que
vivien allí, em portaven al
Corte Inglés per a que em
triés una nina. Llavors no
era conscient del que una
empresa d'aquestes
característiques repre-
senta tant a nivell particu-
lar com a nivell social,
tant a nivell de comptes
interns com a nivell de
dinamitzador econòmic.

Ara amb el temps,
començo a fixar-m'hi i
només puc dir una cosa.
Perquè no podem tenir un

monstre empresarial d'a-
questes característiques

al nostre territori? No fa
mal al medi-ambient,
genera llocs de treball
tenint en compte als

grups desfavorits de la
societat (dones i joves),

genera riquesa i incentiva
el consum. Amb tot això,
puc pensar el que li pas-
sarà pel cap al petit
comerç, en el fons és
normal sembla que una
infraestructura d'aques-
tes característiques et
vagi a xafar com una for-
miga, però aquí és on
entra el renovar-se, inno-
var, i tampoc ens engan-
yarem, el Corte Inglés té
molta varietat, però
segur que tot no ho té i
tot no és igual, així que
no deixa de ser una com-
petència més que el que
ha de fer és millors als
demés. Però sincera-
ment, jo en vull un.

El Corte Inglés, una fòrmula d’èxit

El divendres passat,
el Corte Inglés de Ta-
rragona obria les se-
ves portes, i per elles
van entrar, unes
38.000 persones,
una xifra que ha su-
perat tant la dels
propis magatzems
com la de l’Ajunta-
ment.

Al de Tarragona molts ja l’anomenen el «Tòtem» i el qualifiquen de fenomen econòmic i social

DIANA MAR

El Corte Inglés, a la nostra demarcació, ja fa una setmana que està obert al públic.
Cedida

Corte Inglés de Tarragona.
Jesús Ruiz

Aquest Corte Inglés, entre altres dades

significatives, ha representat una inversió de

165 milions d’euros i ha creat 863 llocs de

treball 

Les dades són el que compten!

TENIM UN CORTE INGLÉS A TOCAR DE CASA

              


