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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Tortosa comença les obres
del futur viver d'empreses a
les antigues Indústries
Fabra.

P4

L'Auditori de la Ràpita i el
centre de dia de Bot, entre
els projectes finançats pel
PUOSC 2011.

P8

Societat

El nou abocador de Pinell
de Brai, aturat
administrativament.

P9

Esports

El CF Santa Bàrbara
impugna el partit contra el
CF Vilalba per alineació
indeguda d’Abdul.

P14

El grup parlamentari de CiU al Congrés defensarà aquest dimarts l'esmena a la totalitat als pressupostos generals de l'Estat (PGE)
perquè representen una 'bufetada' al territori. 
Segons ha assegurat el diputat Jordi Jané, els comptes per l'any vinent no contemplen cap de les grans obres necessàries per la
xarxa viària de les Terres de l'Ebre. ERC ha avançat que prioritzaran la presentació d'esmenes en les obres que depenen de Foment
i la reindustrialització de les Terres de l'Ebre. P3

«Bufetada a les Terres de l’Ebre»

Ebre Gourmet va néixer l'any 2005 amb l'objectiu de donar a conèixer la gastrono-
mia i els productes de qualitat de les Terres de l'Ebre i, enguany, en el context que
han sorgit altres fires i propostes al territori relacionades amb la gastronomia, s'ha
fet una aposta per la INNOVACIÓ com a element distintiu. 
La Regidora de Turisme Susana Gómez ha destacat que “volem que Ebre Gourmet
sigui un esdeveniment de referència i que doni resposta a les necessitats del sec-
tor”.  P8 I 18

EBRE GOURMET obre portes
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El poble de Bítem organit-
za, per tercera vegada, la
Fira de la Clementina , que
tindrà lloc els propers 22,
23 i 24 d'octubre, al recin-
te de festes. El nostre
objectiu és aportar un
espai i lloc de debat per tal
de promocionar i de donar
a conèixer el producte típic
de la nostra terra i a la
vegada dinamitzar l'activi-
tat del nostre poble. Així
mateix, volem oferir un
espai de participació i
debat amb aportacions de
diferents empreses i sec-
tors relacionats amb el
mon dels cítrics.
Per complir aquest objectiu
comptem amb la participa-
ció de l'Excel·lentíssim Sr.
Jordi Jané, vice-president
del Congrés de Diputats
que inaugurarà la Fira, el
divendres 22 d'octubre a
les 18,30 hores.
També comptem amb la
participació de l'Organisme
autònom de
Desenvolupament Local de
la Diputació i amb el suport
dels Serveis Territorials
d'Innovació, Universitats i
Empresa, l'IDECE,  dels
SS.TT. del DAR que han
col·laborat en l'organitza-
ció de la jornada tècnica
“El canvi climàtic i la reper-

cussió en el món agrari” a
càrrec del físic i meteorò-
leg de TV3 Francesc Mauri,
que tindrà lloc aquest
divendres dia 22 a les
21,30 hores al Casal
Municipal Unió Recreativa.
El dissabte dia 23, al matí
es farà la 1a. Festa dels
Tres Tombs que comptarà
amb la participació de
cavalls i carros de diferents
pobles de les Terres de
l'Ebre i d'arreu de
Catalunya.
Diumenge a més de les
degustacions que s'oferei-
xen als diferents estants i
la demostració de cuina
per part de membres de
Plat i Got, és el dia de la
festa infantil amb atrac-
cions, tallers i xocolatada,
acompanyats pel grup de
tambors “La Tamborinada”
de Tivenys.
Us animem a passar per
Bítem aquest cap de set-
mana a visitar la Fira de la
clementina i a gaudir dels
nostres productes, de la
nostra gastronomia i de la
nostra gent.

Josep Cugat i Ginovart
Alcalde de Bítem

Bítem, 3a. Fira de la Clementina

Opinió

“El grup de CiU al Congrés dels diputats votarà en
contra del Projecte de Pressupostos Generals de
l' Estat”. Així de contundent s' ha mostrat el dipu-
tat de CiU i vicepresident del Congrés, Jordi Jané
argumentant que “Catalunya, i el nostre territori,
pateixen greuge comparatiu respecte d' altres
comunitats, però el que és més greu, que revisa-
des les partides ministeri per ministeri, la inversió
per a les nostres comarques del Camp de
Tarragona i les Terres de l' Ebre, caurà per al
2011 en un 41,3%”. 
Diversos partits polítics han valorat negativa-
ment, aquesta setmana, el projecte de pressu-
postos generals de l'Estat per les Terres de l'Ebre
pel proper 2011. D' aquesta manera, ERC també
ha afegit 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 seriositat i manca de rigurositat ". La fede-
ració ha lamentat de la no execució dels projec-
tes 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 5'4M. Jané també ha denunciat
que aquests pressupostos els votaran en contra
per el greuge que ja han suportat el 2010 les
comarques del Camp i les Terres de l' Ebre:
“Aquest any les retallades pressupostàries que ja
ens van fer des de Madrid, han fet que es perdes-
sin 117 milions 257 mil Û destinats al territori “si
no poden comprometre's amb uns pressupostos
aprovats, que ens els retallen , com podem votar
a favor d' uns que són encara molt més minsos
que els anteriors”. La valoració per part del PSC,
per contra, és diferent.

Editorial

Pressupostos a debat

El 5 d'octubre passat es va publicar la dissolució
del Parlament i la data de les eleccions autonòmi-
ques. És a dir, que la cursa ja ha començat i una
vegada més, els catalans i catalanes, haurem de
decidir qui governarà la Generalitat els propers
quatre anys. És hora de fer balanços i propostes
de futur, i cadascun dels partits que concorrem a
les eleccions fem i farem arribar als ciutadans els
nostres missatges. Quant al PSC, a l’hora de fer
balanç de l’actuació del govern Montilla, en dades
objectives, la inversió realitzada en aquest darrers
anys, tant en quantitat com en qualitat, sobrepas-
sa de llarg la realitzada pels governs de CIU
durant els més de 20 anys que van governar. 
Podria escriure una llarga llista de serveis i infras-
tructures en general, com la carretera d’Horta, la
unitat de radioteràpia a Tortosa, escoles noves i
ampliacions, centres d’atenció primària, la caser-
na dels bombers, la nova caserna del mossos, el
tant esperat pont “Lo Passador” al Delta” i un llarg
etcètera. Aquestes són dades objectives, i la
prova és que CIU no s’atreveix a contestar-ho, es
queden sense arguments i l'única cosa que poden
fer és atacar el govern de la Generalitat culpant-lo
dels efectes d'una crisi que és global, i festejar
amb la idea de la independència, com si aquesta
fora la solució a tots els mals. Però la realitat és

tossuda. Les obres i inversions estan aquí, i més
enllà de les coses més materials, també hem tin-
gut, amb el president Montilla, una atenció que
mai havíem obtingut abans. Per primera vegada
s'ha escoltat el territori i se'ns ha defensat, com
el que som, part de Catalunya. Només cal recor-
dar el suport de CIU al transvasament de l’Ebre i
el menyspreu als territoris més desfavorits, com
la Terra Alta. Aquests darrers anys hem començat
un camí cap a l’equilibri territorial real, no de
paraules, i és cert, queda molt camí per recórrer,
però també és indiscutible que s’ha començat a
avançar en la bona direcció. Per primera vegada
s’ha obviat si el cost d’una obra, com la carretera
d’Horta de Sant Joan o el pont Lo Passador, es
podia rendibilitzar en raó del nombre de les perso-
nes afectades, i s’ha tingut en compte el benefici
i la qualitat de vida d’aquestes. Ara, com deia al
començament, els ciutadans de Catalunya, de
l’Ebre, haurem de decidir si continuem aquest
camí de progrés o si tornem a donar el volant de
la Generalitat a aquells que sempre van conduir
per les vies ràpides de Barcelona, sense preocu-
par-se, ni tan sols, d’incloure les nostres terres al
seu full de ruta.
Dolors López Ortega
Diputada pel PSC al Parlament de Catalunya

L'Ebre, en el full de ruta socialista

Les pensions ni desapareixeran ni disminuiran

Opinió

Quan una mentida es repeteix molts cops gaire-
bé sembla veritat i, precisament, és per aquest
“gairebé”que tinc ànims de tornar a explicar que
les pensions ni desapareixeran ni disminuiran. Ja
n’hi ha prou del “tot s'hi val”,  no es pot espantar
a la gent que cobra una pensió amb l’amenaça
de la retirada de les pensions. El Govern de Jose
Luis Rodriguez Zapatero, és, sense cap mena de
dubte, el que més ha pujat les pensions. I un
Govern que té acreditat això, només pren una
decisió de congelar la pujada de les pensions
més altes, durant un any , si és absolutament
necessari.Aquest any 2010 han pujat totes les
pensions. Les mínimes i les que no són mínimes.
El proper any, les pensions mínimes, les no con-
tributives i les SOVI tornaran a pujar, revalorit-
zant-se segons la pujada de l’IPC. Més de tres
milions de pensionistes veuran augmentar la
seva pensió. Les pensions contributives que
superen la pensió mínima es congelaran al
2011, no obstant, veuran créixer la seva quantia
mensual en funció de la que resulti de l’IPC de
novembre, segurament més gran que la d’a-
quest any, i haurem d'esperar a novembre de
2011 per veure si hi ha pèrdua o no en el poder
adquisitiu d’aquestes pensions durant l’exercici
2011. Mestrestant, el Govern ha de fer  els deu-
res, que són una reforma del sistema de pen-

sions que sigui coherent i que garanteixi la viabi-
litat del sistema de pensions a mig i llarg termini
i seguir complint amb la reducció del dèficit, que
és el que ens permetrà en un futur seguir revalo-
ritzant les pensions i millorant-les com ha fet
sempre que s’ha pogut, i amb un esforç molt clar
d'aquest Govern i del projecte que represento.
Perquè per molt que l’oposició parli de dilapida-
ció en relació als pressupostos de la legislatura
anterior, imagino que no adjectiva amb aquest
concepte el que va fer el Govern en matèria de
pensions, que va ser revaloritzar les pensions
mitges en un 15% entre 2005 i 2009 i revalorit-
zar la pensió mínima en gairebé un 25%; en
alguns casos com la pensió mínima de viduïtat ,
que va passar de ser de 357Û mensuals a ser
de 519Û, una pujada que no té precedents en
tota la democràcia. A tot això, a la llei de la
Dependència i a augmentar les beques i les infra-
estructures, és al que bàsicament ha dedicat el
Govern les inversions i les despeses dels bons
anys de creixement econòmic. Per sort, falten
poc mesos per cobrar la pensió del mes de
gener del proper any, i com “on hi ha papers
callen barbes”podrem veure si es paguen totes
les pensions i si han disminuït.
Lluïsa Lizàrraga Gisbert
Diputada pel PSC al Congrés 
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AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

Vist l'expedient i documentació presentada per Javier
Ochando Cugat en què sol·licita llicència d'obres majors
per la implantació d'un nucli zoològic per a la cria de
cavalls i hípica, situat al Polígon 11 Parcel·la 99 del terme
municipal de l'Aldea i atès que aquesta recau en un sòl
no urbanitzable ordinari, de conformitat amb el què dispo-
sa l'article 48.1 de la Llei d'Urbanisme, es sotmet a infor-
mació pública per un termini d'UN MES, als efectes de
que els possibles interessats puguin presentar al·lega-
cions (Exp. 121/2010). 

L'alcalde-president

Daniel Andreu i Falcó
L'Aldea, 19 d'octubre de 2010

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

EDICTE

l'Ajuntament de l'Aldea, en la seva sessió del dia 18 d'octubre de 2010, va aprovar el projecte tècnic redactat per a fer
la urbanització del carrer Sant Jordi de L'Aldea (Baix Ebre), promogut per la mercantil Finques Can Cor S.L, i redactat
per l'arquitecte Sr. Francesc Peralta i Puig.

Restarà exposat al públic a la Secretaria de la Casa de la Vila, per un termini d'1 mes, a l'objecte de presentació de
reclamacions o al·legacions, i s'entendrà definitivament aprovat per part d'aquesta Corporació, sense necessitat d'a-
cord en aquest sentit de l'Ajuntament, pel cas de què al llarg de l'exposició pública no es formuli cap al.legació ni recla-
mació en vers ell, seguint-se els tràmits legalment determinats.

L'Aldea, 19 d'octubre de 2010.

L'Alcalde,
Daniel Andreu i Falcó.

El  Secretari d'Organització
de la Federació de l'Ebre,
Lluís Salvadó, ha enumerat
les 38 esmenes  que la
Federació presentarà als
pressupostos generals de
l'Estat i que sumen
1 2 1 . 6 3 4 . 0 0 0 e u r o s .
Segons Salvadó, “Esquerra
intentarem arrossegar la
resta de partits, buscant el
comú denominador de les
esmenes i assolir uns 20M
per les Terres de l'Ebre,
bona part dels quals haurien
d'anar a la reindustrialitza-
ció”. Salvadó ha destacat
que segueixen “demanant
amb urgència”    la redacció
del projecte constructiu de
l'A-7 entre la Jana i el Perelló
(15 MÛ), el tram entre el
Perelló i
l'Ametlla de Mar (4MÛ) i l'e-
xecució de les variants de
Corbera d'Ebre i Gandesa

(5MÛcadascuna). Aquestes
i altres esmenes amb infra-
estructures suma un total
de 42,8 M.  Salvadó  ha
destacat  com  a
“prioritàries” les
esmenes  dedicades  a  lain-
dustrialització i per això es
demanen 11 MÛ per diversi-
ficar i revitalitzar l'economia
de les Terres de l'Ebre i 2
MÛ per a la gasificació de la
Ribera Nord. D’ altra banda,
el grup parlamentari de CiU
ha defensat l'esmena a la
totalitat als pressupostos
generals de l'Estat (PGE)

perquè representen una
'bufetada' al territori.
Segons ha assegurat el
diputat Jordi Jané, els
comptes per l'any vinent no
contemplen cap de les
grans obres necessàries
per la xarxa viària de les
Terres de l'Ebre. Així, una de
les afectades és el desdo-
blament de l'N-340 per con-
vertir-se en l'autovia A-7.
Està fet des d'Altafulla
(Tarragonès) fins a
l'Hospitalet de l'Infant (Baix
Camp) i resta pendent fer el
projecte constructiu del

tram que va de la Jana a
l'Ametlla de Mar (Baix Ebre).
'No és que estigui aturat',
ha denunciat Jané, 'és que
no tenen cap intenció de fer-
ho'. En aquest sentit, des
del PSC s'ha lamentat que
l'actitud de CiU amb el pro-
jecte de l'A-7 al seu pas pel
municipi hagi provocat que
aquesta infraestructura
s'hagi quedat sense dotació
econòmica per al 2011. 
“Si els pressupostos gene-
rals de l'Estat no han incor-
porat les obres de l'-A-7
entre la Jana i l'Hospitalet és

perquè l'estudi de traçat no
està aprovat definitivament,
ja que l'Ajuntament presenta
una i una altra vegada les
mateixes al·legacions que el
ministeri ha de desestimar
perquè  la proposta de
traçat que fan el senyor Bel
i la senyora Roigé afecta un
espai protegit, situat al
terme d'Amposta”, ha expli-
cat Sabaté, que ha afegit:
“Els socialistes hem donat
suport a les al·legacions
presentades per
l'Ajuntament perquè el
traçat no  impactés a

Campredó, però el que no
es pot fer és tancar-se en
banda a les negociacions,
presentar sempre les matei-
xes al·legacions, el que cal
és  plantejar-ne de noves”. 
En aquest sentit, Sabaté ha
exemplificat algunes de les
alternatives,   com poden
ser desviar el traçat més
cap al nord, sempre que no
s'hagi de fer un nou estudi
d'impacte ambiental, o fer
un viaducte que evités el
tal·lús, amb impacte visual
però no físic. “El que fa el
senyor Bel és demostrar
incapacitat de lideratge,
negant-se a negociar en
benefici d'un interès parti-
dista, i perjudicant, en defi-
nitiva, i això és el que ens
dol,  Campredó, Tortosa  i
les Terres de l'Ebre.” 
Sabaté ha fet una valoració
global positiva d’ aquests
«polèmics» pressupostos.
«Són uns pressupostos difí-
cils, dintre de l’austeritat
d’aquests temps; no obs-
tant, davant aquest dèficit
públic, s´ha mantingut a tot
Catalunya una inversió glo-
balment satisfactòria del
18%».  Sabaté s´ha referit
com a destacables a la par-
tida per a l’ embassament
de Flix, als projectes de
millora i protecció de la línia
litoral del Delta de l'Ebre
(indicadors mediambientals
i la qualitat de l’aigua de les
badies) i el desdoblament
de la N340. Projectes
importants per a l’Ebre.        

Els Pressupostos Generals de l’Estat per al
2011 no són ben rebuts a l’Ebre

Presentats els
Pressupostos Generals
de l’Estat per al 2011,
les reaccions no s´han
fet esperar. Mentre la
valoració del partit
socialista a l’Ebre és
positiva, CiU i ERC fan
una interpretació molt
diferent, i es queixen de
les importants obres per
al territori que no es
contemplen per cap
banda.

ERC presenta les 38 esmenes. La Federació intentarà arrossegar la resta de partits

La valoració del PSC a l’Ebre és positiva «degut al context econòmic que no es pot obviar»

TG

Les opinions són contràries a les Terres de l’Ebre.
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El viver es construeix en
uns terrenys de propietat
municipal al barri de
Ferreries que havien acollit
anteriorment l'empresa
Industrias Fabra i la seu de
la Universitat Internacional
de Catalunya. La parcel·la
ocupa 11.313 metres
quadrats i el projecte pre-
veu la rehabilitació de l'edi-
fici existent per destinar-lo
a oficines i la construcció
d'una edificació de nova
planta per a tallers. El pro-

jecte de nou viver s'ha divi-
dit en tres fases i ara
l'Ajuntament està execu-
tant les dues primeres,
que consisteixen en la
remodelació de l'edifici, la
creació de les zones
comunes en la planta
baixa, 13 oficines a la
planta primera i 8 tallers
en una nau adjacent.
L'obra ha estat adjudicada
a Tauicesa per 1,5 milions
d'euros, dels quals
1.327.662 euros corres-
ponen a la 1a fase, que
està finançada pels fons
europeus Feder
(528.008), Ajuntament de
Tortosa (382.348),
Diputació de Tarragona
(264.004) i PUOSC
(153.301). 
La 2a. fase ha estat adju-
dicada per 175.000 euros
i amb finançament del
Fondo Estatal para el
Empleo y la Sostenibilidad
Local. El projecte preveu
una 3a fase futura amb
l'ampliació de les
instal·lacions amb 5 ofici-
nes més. 
El projecte valora la ubica-

ció del nou viver tenint en
compte que pot convertir-
se en un pol de desenvolu-
pament per a futures acti-
vitats econòmiques, la
millora de les comunica-
cions amb la futura cons-
trucció d'un enllaç amb el

polígon "La Ravaleta", i la
proximitat al futur nou hos-
pital de referència a les
Terres de l'Ebre. 
L'objectiu és que cada
tres anys passin 21 noves
empreses pel viver. 
El nou equipament munici-

pal comptarà amb serveis
de formació i assessora-
ment jurídic i financer per
acompanyar els joves
emprenedors en els pri-
mers anys de funciona-
ment de les seves empre-
ses.

L'Ajuntament de
Tortosa ha iniciat
recentment les obres
de construcció del nou
viver d'empreses, un
dels objectius que l'e-
quip de govern s'havia
marcat per assolir
durant aquest mandat i
que està inclòs en el
Pla d'Actuació
Municipal (PAM). 

REDACCIÓ

Visita d’obres.

Cedida

El Consell d'Administració
del Centre de
Telecomunicacions i
Tecnologies de la

Informació (CTTI), presidit
pel conseller de
Governació i
AdministracionsPúbliques,
Jordi Ausàs, ha adjudicat
definitivament el projecte
Xarxa Oberta a l'empresa
Imagina-Axia. 
D'aquesta manera es con-

firma l'adjudicació provi-
sional del 22 de setembre
i s'engega el procés de
realització d'aquesta infra-
estructura, que connec-
tarà amb fibra òptica les
seus corporatives de la
Generalitat i els municipis
de Catalunya.

La Xarxa Oberta es des-
plegarà inicialment a les
seus amb infraestructura
disponible i als municipis 

de les Terres de l'Ebre.
Això suposarà la connexió
de 696 edificis en 95
municipis. 

Imagina-Axia és l’empresa
adjudicatària

Del projecte de la Xarxa Oberta

REDACCIÓ

L'obra 'Terres de l'Ebre', de
l'escriptor ebrenc Sebastià
Juan Arbó, és la protagonis-
ta de la setena edició del
cicle de lectures
'Recuperem la paraula', que
se celebra en el marc de la
Tardor Literària 2010.
Amposta ha estat l'escenari
aquest dimarts de la sessió
inaugural de les jornades
literàries, que continuaran el
dilluns al Palau de la
Diputació de Tarragona.
L'objectiu d'aquest cicle és
apropar a la ciutadania les
grans obres de la literatura
catalana, que han contribuït
a la difusió de la llengua i la
cultura. 

Setena edició
del cicle de

lectures

La instal·lació d'una nova
planta equipada amb tec-
nologia d'osmosi inversa
ha de permetre al
Consorci d'Aigües de
Tarragona (CAT) oferir
aigua potable amb una
qualitat comparable a la
mineral. Amb un cost pre-
vist d'uns 65 MEUR,
aquesta és la principal
inversió prevista pel CAT
en el període 2010-2015.
Des de fa un any, la plan-
ta de l'Ampolla (Baix
Ebre) ja disposa d'una
planta pilot experimental
que treballa amb aquesta
tecnologia per eliminar
les sals, clorurs i sulfats
que baixen amb l'aigua
del riu Ebre. 

Nova planta
per oferir aigua

potable

S’inicien les obres del nou viver d’empreses
Projecte inclòs en el Pla d’Actuació Municipal (PAM)
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El centre que estarà ubicat
al sector Ribes Altes,
entre l'Avinguda de
l'Ensenyament, el carrer
11 de setembre i el carrer
Camarles té un pressu-
post de 4.744.889 euros.

La superfície total és de
6.253 m2. 
L'edifici està format per
una planta baixa i dos plan-
tes que ocupen una super-
fície de 1.535 m2. A la
resta d'espai s'ubicarà una

plaça pública i un jardí
amb zona d'horts. El ter-
mini d'execució de les
obres és de 14 mesos.
“Estem parlant de prop de
150 persones que podran
rebre aquesta atenció ja
sigui com a residència o
centre de dia. Aquest serà
un gran servei que genera-
rem no només al poble
sinó al territori”, va expli-
car l'alcalde de l'Ametlla
de Mar, Andreu Martí. 
D'altra banda, el consisto-
ri calero té un compromís
amb l'empresa constructo-
ra on en la primera fase,
és a dir, des de les prime-
res obres a la inauguració,
s'ocuparà a empresaris de
l'Ametlla de Mar i s'agafa-
ran treballadors de la Cala
del sector que, actual-
ment, es troben a l'atur. 
En una segona fase, és a
dir, amb el personal d'a-
tenció geriàtrica, també
es donarà preferència als

treballadors/es formats
de l'Ametlla de Mar. De
fet, al municipi ja s'han
realitzat dos cursos d'auxi-
liar d'infermeria en geria-
tria. 
Per tant, segons Andreu
Martí, “menys el gerent, la
resta de treballadors de la
residència seran de
l'Ametlla de Mar; per tant,
de 80 llocs de treball 79
seran ocupats per cale-
ros.” 
La residència comptarà
amb 120 places distribuï-
des en 40 habitacions
dobles i 40 habitacions
individuals. A més, la part
de centre de dia tindrà 28
places. A cada planta hi
haurà una sala menjador. 
La residència també dis-
posarà de mòduls amb el
centre de control al mig. A
més, el centre comptarà
amb dos banys geriàtrics
per mòdul, és a dir, quatre
per planta.

Comencen les obres de la residència
assistida de l’Ametlla de Mar

Ja s'ha donat el tret de
sortida a les obres  per
a la construcció de la
residència assistida i
centre de dia per a la
gent gran al municipi
de l'Ametlla de Mar. 
A hores d'ara s'ha
col·locat la tanca peri-
metral del recinte d'o-
bres i la col·locació de
la caseta d'obra. 
A partir d'aquests tre-
balls d'implantació,
l'empresa contractista
ACSA Sorigué donarà
inici als treballs de
replanteig per a poder
iniciar la construcció
de la futura residèn-
cia.

El termini d’execució és de 14 mesos

REDACCIÓ

L’Ametlla va inaugurar la piscina municipal el passat juny.

Cedida

L'increment de producció
d'oli d'oliva previst a les
explotacions de les Terres
de l'Ebre per aquesta cam-
panya, un 29% -87.162
tones d'olives i 15.153
tones d'oli-, no serà sufi-
cient per compensar la
constant caiguda de preus
que pateix el producte en
origen, fins un 40% des de
l'any 2007, segons ha
denunciat Unió de
Pagesos (UP). El sindicat
ha tornat a assenyalar les
grans cadenes de distribu-
ció com les principals res-
ponsables d'enfonsar els
preus venent oli amb preus
per sota del cost de pro-
ducció com a reclam.

Constant caiguda
de preus al sector

de l’oli

El grup municipal del PSC
a l'Ajuntament de Tortosa
ha denunciat el 'maltracta-
ment' que han patit un
grup de treballadors de la
brigada d'obres per part
del govern municipal. El
portaveu socialista Joan
Sabaté ha acusat l'alcalde
Ferran Bel d'atemptar con-
tra els drets dels treballa-
dors per no voler pagar
hores extra al personal de
la brigada durant les fes-
tes majors. Sabaté ha
explicat que són dies de
molta feina de muntar i
desmuntar tanques i esce-
naris i que sempre s'han
pagat hores extra.

El PSC denuncia
el tracte a la

brigada

L'Ajuntament de Tortosa ha
començat les obres d'urba-
nització dels carrers que
conformen l'eixample del
barri del Rastre: Ros de
Medrano, Méndez Núñez,

Callao, Consol i Topete. Es
tracta d'una de les actua-
cions més importants que el
govern municipal duu a
terme al Rastre i nucli antic
al temps que es dóna com-
pliment a un dels compromi-
sos del present mandat
explicitat en el Pla
d'Actuació Municipal 2007-

2011. L'obra consisteix en
la renovació integral del pavi-
ment i voreres i la renovació
de tota la xarxa de serveis,
així com la instal·lació de
mobiliari urbà i enjardina-
ment. 
L'actuació sobre aquests
cinc vials comporta la reno-
vació íntegra de la capa

urbana del primer metre, és
a dir, substitució de la caixa
de carrer amb totes les xar-
xes soterrades (clavegue-
ram, abastament d'aigua,

gas, telecomunicacions i
electricitat). Es renovarà el
paviment i les voreres, s'ins-
tal·larà nou mobiliari urbà i
àrees enjardinades. 

Urbanització dels carrers de
l’Eixample del Rastre a Tortosa

Diverses actuacions de millora es duran a terme

REDACCIÓ
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La programació, organitza-
da per la Regidoria de
Joventut de l'Ajuntament i
subvencionada per la
Secretaria, va començar el
12 d'agost passat, coinci-
dint amb el Dia Internacional
de la Joventut, i s'allargarà
fins al proper estiu. Gira al
voltant de temes com la
pau, el respecte dels drets

humans i les llibertats fona-
mentals, la seguretat i la
dedicació als objectius de
desenvolupament i progrés.
Hi destaquen activitats com
la celebració de cursos
sobre cultura i educació en
el lleure, actuacions teatrals,
xerrades, exposicions, con-
certs... Abans de la presen-
tació, el secretari ha visitat
les obres de construcció del
Casal Ampostí de la Música.
El nou equipament, que s'o-
brirà el 3 de desembre,
donarà resposta a les
necessitats dels músics i els
grups musicals ampostins,
formats bàsicament per
joves. El Casal, a més d'un
centre de creació musical,
també serà seu de diverses
associacions juvenils i cultu-
rals del municipi, com ara
AMTE o La Barraca del
Músic. 
També Joventut programa la
tercera edició de les
Jornades del Voluntariat
aquest mes d'octubre. Amb
la Fira de la Solidaritat de
l'Ajuntament de Tortosa
seran els dies 29 i 30,
enlloc del mes de desembre

com les passades edicions.
Els organitzadors de les
Jornades del Voluntariat i la
Fira de la Solidaritat han
explicat que el canvi de
dates s'ha considerat opor-
tú per factors meteorolò-
gics, "ja que per continuar
creixent com a activitat ple-
nament consolidada el mes

de desembre resulta compli-
cat", com explicava el regi-
dor Lehmann. De fet, l'any
passat el desenvolupament
de les activitats es va veure
afectat per les inclemències
del temps. La coordinadora
territorial de Joventut,
Montserrat Perelló, ha des-
tacat el treball conjunt realit-

zat per ambdues administra-
cions i l'associació Obre't
Ebre, que ha permès en
aquests tres anys "demos-
trar la qualitat del projecte,
en augment edició rere edi-
ció, ben visible amb la con-
fecció del dossier pedagò-
gic que enguany es posa a
l'abast". 

El secretari de
Joventut del
Departament d'Acció
Social i Ciutadania,
Eugeni Villalbí, acom-
panyat pel director de
serveis territorials del
Departament, Adam
Tomàs, i l'alcalde
d'Amposta, Manel
Ferrer, han presentat
aquest dilluns la pro-
gramació d'activitats
prevista per a la cele-
bració de l'Any
Internacional de la
Joventut a Amposta.

REDACCIÓ

Presentació dels actes al consistori de la capital del Montsià.
Cedida

El Consorci d'Aigües de
Tarragona (CAT) ha tallat el
bombeig d'aigua del mini-
transvasament de l'Ebre

durant aquest dijous per
poder finalitzar les obres
de desviament d'un tram
de la canonada que afecta
el corredor ferroviari del
Mediterrani, en concret,
l'emplaçament de la futura
estació de Cambrils. El
Ministeri de Foment i l'ens

gestor del minitransvasa-
ment van arribar a un
acord perquè fos el mateix
CAT qui modifiqués aquest
punt del traçat per evitar
futures interferències en la
titularitat en casos d'ava-
ria o necessitat de repara-
ció del conducte. El pro-

jecte ha estat redactat,
adjudicat i supervisat pel
CAT tot i que el cost de l'o-

bra, d'uns 1,2 MEUR, serà
finançat pel Ministeri de
Foment.

Tall del bombeig d’aigua del
minitransvasament de l’Ebre

S’ha dut a terme aquest dijous

REDACCIÓ

El delegat territorial
d'Adigsa a Terres de
l'Ebre, David Jarque, l'al-
calde d'Amposta, Manel
Ferré, i el conseller de
Subirats Berenguer
Immobiliària, SA, Marc
Alado, han signat un con-
veni per col·laborar en el
procés d'adjudicació de
34 habitatges, 34 garat-
ges i 7 trasters amb pro-
tecció oficial de compra a
Amposta. Els pisos es dis-
tribueixen en dos edificis i
disposen de dos a tres
dormitoris, una superfície
útil d'entre 57,6 m2 i 89,4
m2 i un preu de 91.634
euros a 170.516,6 euros. 

34 pisos de
protecció oficial

a Amposta

La fira del vehicle d'ocasió
Ebreokasió ha tancat portes
amb un volum de vendes i
de número de vehicles
venuts que duplica les xifres
de l'any passat. Els exposi-
tors presents enguany han
venut 38 cotxes i dues
motocicletes, enfront els 19
venuts durant els dies de fira
de 2009. Unes vendes que
han significat uns ingressos
de 375.000 euros, també el
doble que l'any passat.
Aquests bons resultats
podrien millorar en les pro-
peres setmanes si prospe-
ren els contactes establerts
entre expositors i clients.

Valoració
d’Ebreokasió

2010

Any Internacional de la Joventut a Amposta
Presenta els actes el secretari de Joventut del Departament d’Acció Social i Ciutadania, Eugeni Villalbí
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La Regidora de Turisme
Susana Gómez ha explicat
que “volem que
Ebre Gourmet  sigui  un
esdeveniment  de referència
i que doni resposta a les
necessitats del sector”. 
Aquesta innovació es cen-
tra, en primer lloc, en poten-
ciar la vessant turística de la
fira, amb la comercialització
durant els dies del certamen

de paquets turístics que per-
metin al visitant conèixer de
primera mà els espais i els
paisatges on s'elaboren els
productes que a la fira es
poden degustar i adquirir.
En aquest sentit,  s'han  pre-
parat  diferents opcions  que

inclouen allotjament, visita a
la fira i visites al territori:
navegació fluvial amb el llaüt
el Sirgador, visita a les
Salines de la Trinitat i a les
plataformes de producció
de mol·lusc del Fangar. La
Regidora de Turisme,

Susana Gómez, ha destacat
aquets element com una de
les principals novetats de la
fira i ha insistit que “gastro-
nomia i turisme han d'anar
de la mà”. 
El segon eix d'aquesta apos-
ta per la innovació és el

foment del treball coopera-
tiu   i en xarxa de tots els
agents del sector agroali-
mentari   de les Terres de
l'Ebre i “a la fira es destinarà
un espai físic i horari especí-
fic (Workshop) per a què els
visitants professionals de la
fira puguin establir contacte
directe i fer relacions comer-
cials amb els agents que es
promocionen a la fira”, tal i
com ha explicat la gerent
d'Ebre Gourmet, Cinta Sanz.
Altres novetats de l'edició
d'enguany d'Ebre Gourmet
és que s'ha ampliat l'espai
de la fira amb una carpa
exterior al Centre Cívic i
Cultural on es celebra la fira.
En aquesta carpa hi haurà
dos nous serveis:
l'Agrobotiga Ebre
Gourmet  i la Ludoteca . A
més la carpa acollirà també
el servei de bar i hi haurà
més espai per poder fer les
degustacions. L'Agrobotiga
serà l'espai on es vendran
productes de qualitat de les
Terres de l'Ebre, sobretot,
d'aquells productors que no
poden estar a la fira amb un
estand i que a l'Agrobotiga
tindran un espai on exposar
i vendre el seu producte. 

Aquest cap de setmana obre portes a
Deltebre Ebre Gourmet 2010

Aquest cap de setmana
arriba la IV edició d'Ebre
Gourmet,  la Fira
Gastronòmica de les
Terres de l'Ebre. Ebre
Gourmet va néixer l'any
2005 amb l'objectiu de
donar a conèixer la gas-
tronomia i els productes
de qualitat de les Terres
de l'Ebre i, enguany, en el
context que han sorgit
altres fires i propostes  al
territori  relacionades
amb  la  gastronomia,
s'ha  fet  una  aposta  per
la INNOVACIÓ com a ele-
ment distintiu.

«Gastronomia i Turisme han d’anar de la mà», Susana Gómez, Regidora de Turisme

Enguany s’ha fet una forta aposta per la jornada de professionals dilluns

REDACCIÓ

EbreGourmet 2010, aquest cap de setmana a Deltebre.
CEDIDA

A les Terres de l'Ebre es
finançaran amb el PUOSC
un total de 55 actuacions,
que rebran una subvenció
de 10,6 milions d'euros i
que en conjunt suposen
una inversió de 23,9
milions d'euros, que con-
tribuiran a l'activació de
l'obra pública. 
“Tot i la crisi, el
Departament de
Governació no ha retallat

les subvencions al món
local, perquè som coneixe-
dors de les dificultats que
pateixen i de la importàn-
cia d'aquestes actuacions
per al manteniment de
l'activitat econòmica”, va
dir el director dels serveis
territorials de Governació
a l'Ebre, Carles Pasqual.
Entre els projectes que
s'abordaran amb els recur-
sos del PUOSC destaca la
reforma del mercat
d'Alcanar com a equipa-
ment comercial i sociocul-
tural, amb una subvenció
de 720.000 euros; l'audi-
tori municipal de la Ràpita,

que rebrà 704.000 euros,
i la construcció dels cen-
tres de dia de Bot i
Corbera d'Ebre, amb
342.000 i 300.000 euros
respectivament. 
Pel que fa a la tipologia de
les obres que s'executa-
ran amb la subvenció del
PUOSC el 2011, Pasqual
va destacar que un 60%
corresponen a urbanitza-
cions i serveis; un 16,3%
es destinaran a equipa-
ments esportius; un
14,5% seran per a equipa-
ments culturals, i un 5%,
per finançar projectes
ambientals.

Subvenció de 720.000 euros per a la reforma 
del mercat municipal d’Alcanar

Un total de 55 actuacions a Terres de l’Ebre finançades amb el PUOSC

REDACCIÓ

La Diputació de
Tarragona ha rebut
aquest dimarts al matí el
segell d'excel·lència
EFQM 300+, que lliura la
Fundació Europea per a
la Gestió de la Qualitat
com a reconeixement a
la gestió d'empreses i
institucions. 
El president de la
Diputació tarragonina,
Josep Poblet, ha desta-
cat la feina feta per tot
l'equip de persones que
treballen per 'aconseguir
ser cada dia millors'.
Poblet ha manifestat
també que és important
seguir treballant en la
mateixa línia, per tal que
no disminueixin ni el ren-
diment ni la valoració que
es té de la gestió de l'ens
supracomarcal. 
La Diputació de
Tarragona és la primera
de l'Estat espanyol en
rebre aquesta distinció.

Distintiu atorgat
a la Diputació
de Tarragona

L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar preveu enviar la
informació dels comptes
de l'exercici d'aquest pas-
sat 2008 a la Sindicatura
de Comptes entre finals
d'aquest mes d'octubre i el
pròxim mes de novembre,
segons ha confirmat l'alcal-
de de la població, el con-
vergent Andreu Martí. La
presentació dels comptes
s'ha retardat, ha adduït,
per 'problemes amb el sis-
tema informàtic' que hau-
rien impedit recopilar les
dades amb anterioritat. 'Fa
20 dies que ja els tenim
exposats al públic, Estan ja
aprovats i liquidats', ha
argumentat l'alcalde, qui ha
assegurat que el consistori
va pactar amb la mateixa
Sindicatura la tramesa de
la informació en unes set-
manes. 'Estem en fase
d'enviar-ho', ha tancat.

Informació dels
comptes de

l’exercici del 2008
a la Sindicatura

de Comptes
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Aquest diumenge, Aquest
diumenge, 24 d'octubre,
se celebra l'acte de dignifi-
cació de la memòria dels
caiguts organitzat per la
direcció general de la
Memòria Democràtica de la
Generalitat. Es preveu que
més de 2.000 familiars de
soldats desapareguts l'any
1938 a la batalla de l'Ebre
es troben aquest dia per
recordar els seus familiars i
amics. L'acte s'havia de
celebrar inicialment al

Memorial de les
Camposines, un espai
museïtzat ubicat al terme
de la Fatarella que recorda
als soldats dels dos bàn-
dols i que disposa d'un
cambra  per a dipositar les
restes humanes localitza-
des a l'antic camp de bata-
lla de la Terra Alta. En
aquest espai, la Generalitat
col·locarà diumenge una
placa amb el nom de totes
les persones que consten
al cens de desapareguts
de la Batalla de l'Ebre,
actualment més de 1.000.
Ara bé, davant la gran peti-
ció de familiars per assistir
a l'acte de record i dignifi-

cació i l'escàs espai dispo-
nible al Memorial de les
Camposines; la Generalitat
ha treballat per a buscar un
escenari alternatiu.  Ahir al
matí, una delegació de l'or-
ganització es traslladà a
Gandesa per a buscar un
espai on poder celebrar
l'acte amb garanties.
Finalment, i després de
consensuar-ho amb l'ajun-
tament, es decidí celebrar
l'acte de dignificació al
pavelló cobert de la capital,
que té capacitat per a
rebre  les més de 2.000
persones que s'hi esperen.
L'acte s'iniciarà aproxima-
dament a les 12.00 hores i

serà presidit pel conseller
d'Interior, Joan Saura. A
banda, també hi intervin-
dran representants munici-
pals i del Consorci dels
Espais de la Batalla de
l'Ebre, entre altres. Un cop
finalitzat l'acte oficial, la
previsió és organitzar un
sistema d'autobusos que
comunicaran Gandesa amb
el Memorial de les
Camposines per a que els
familiars puguin visitar l'in-
dret i dipositar flors. L'acte
de dignificació serà la últi-
ma de les activitats d'un
ampli programa d'actes
organitzats a Gandesa per
la Generalitat amb l'objectiu
d'analitzar el fenomen de
les fosses comunes, que
inclou una jornades profes-
sionals i una exposició
temàtica al Palau del
Castellà amb reproduc-
cions de fotografies, objec-
tes trobats de fosses
comunes, documentació i
entrevistes.

REDACCIÓ

Arbó,protagonista
del cicle de lectura

a Amposta
L'obra 'Terres de l'Ebre', de
l'escriptor ebrenc Sebastià
Juan Arbó, és la protagonista
de la setena edició del cicle
de lectures 'Recuperem la
paraula', que se celebra en el
marc de la Tardor Literària
2010. Amposta ha estat l'es-
cenari aquest dimarts de la
sessió inaugural de les jorna-
des literàries, que continua-
ran el dilluns al Palau de la
Diputació de Tarragona.
L'objectiu d'aquest cicle és
apropar a la ciutadania les
grans obres de la literatura
catalana, que han contribuït a
la difusió de la llengua i la cul-
tura. Enguany la Diputació,
organitzadora del cicle, ha
volgut homenatjar Arbó a tra-
vés de la seva lletra, recupe-
rada mitjançant la paraula en
aquest cicle de lectures.

La Plataforma en
Defensa de l'Ebre (PDE)
adverteix de la possibilitat,
que aquest proper dilluns, el
Consell de l'Aigua de la
Conca de l'Ebre podria
aprovar l'esborrany del Pla
Hidrològic de la Conca de
l'Ebre sense incloure-hi cap
proposta de cabal mínim
per al tram final de l'Ebre.
La PDE considera que
aquesta maniobra pretén
ajornar qualsevol acord fins
després de les eleccions
catalanes i ha reclamat al
Govern que defensi la pro-
posta de règim hídric apro-
vada pel Parlament bloque-
jant qualsevol acord. Els
antitransvasament, però,
estan convençuts que tots

els partits amb representa-
ció parlamentària 'estan d'a-
cord' amb aquest procés en
la línia de poder facilitar un
futur transvasament de
l'Ebre cap a Barcelona “les
obres que havien de perme-
tre el gran transvasament
de l'època del PP s'estan
acabant. Els embassa-
ments del Pirineu quasi aca-
bats. Manca Yesa i a pesar
de l'oposició de molta gent
d'Aragó estant decidits a
recréixe'l … després, pels
canals, el que quede de
l'Ebre anirà a Barcelona  a
través del “canal” Segarra-
Garrigues, i a València mit-
jançant el “canal” Xerta-
Sènia”, explicava Manolo
Tomàs, portaveu de la
Plataforma.

La PDE alerta que l’avantprojecte del PH de
l’Ebre no contempla el cabal mínim

REDACCIÓ

La IV Fira del Rovelló
dels Reguers arriba en
plena temporada boletaire
i, aquest any sí, amb
abundància de rovellons.
La climatologia ha estat
enguany molt favorable i
garanteix la presència de
rovellons de tota mida. La
fira es farà el dissabte 30 i
diumenge 31 d'octubre,
però els actes s'allarguen
uns dies més amb les
Jornades Gastronòmiques
del Rovelló, que organitza
l'Associació Plat i Got i que
compta amb la participa-
ció de 18 restaurants i 8
bars. Aquest divendres 22

d'octubre, al Mercat de
Tortosa, es fa la presenta-
ció de les jornades amb
una demostració en direc-
te. L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, l'alcaldessa
dels Reguers, Esther Vidal,
el president de
l'Associació Vent Fort,
Alfredo Ferré, acompan-
yats de Margaret Nofre, de
Plat i Got, han presentat
aquest matí els detalls de
la IV Fira del Rovelló. El
proper dissabte 23 d'octu-
bre la fira escalfa motors
amb una trobada rovellone-
ra als Ports, que inclou
dinar al Restaurant Pous
de la Neu. 

La IV Fira del Rovelló d’Els Reguers arriba en
una molt bona època per als bolets

Sense entrar a valorar si el
projecte és bo o dolent
Gimeno ha manifestat que
“si volem reactivar-lo, hau-
ran de reiniciar els tràmits
de nou”. Aquest projecte
d'abocador representaria
reomplir el forat de l'argile-
ra de Pinell de Brai amb
més de sis milions de
tones de residus.
L'abocador podria rebre'n
fins a 800 tones diàries.

Ara, el passat diumenge,
un total de 680 persones
van participar en una con-
sulta no vinculant, promo-
guda per la Plataforma de
veïns i veïnes de Pinell de
Brai, opositora a l'aboca-
dor, amb una participació
del 69 per cent del cens,
que incloïa a totes les per-
sones empadronades al
municipi i majors de 16
anys. Van donar la seva
opinió 680 persones, d'a-
questes, 456 van votar en
contra del projecte (un 67
per cent), mentre que 212
ho van fer a favor; dues
van votar en blanc i deu
vots van resultar nuls.
L'enquesta es va dur a
terme durant tot el matí
sense cap presència de
regidors i representants
del Consistori (que va
aprovar la celebració d'a-
questa consulta al plenari).
Davant un contundent
rebuig per part dels veïns
de Pinell de Brai a l'aboca-
dor, ara el consistori ha
decidit meditar sobre
aquestes dades, de mane-
ra que el propi president
de CiU a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, ha
manifestat que “intenta-
ran” aplicar el que el poble
“els ha manat”. Recordem,
que segons el conveni sig-
nat el 2008, l'Ajuntament
havia de rebre 100.000 Û
per la tramitació dels per-

misos municipals i 2 Û per
cada tona de rebuig dipo-
sitada a l'argilera.
L'alcalde, que no veia cap
perill en el projecte, calcu-
lava que es podien perce-
bre per aquest concepte

uns 300.000 Û anuals, a
la vegada que es complia
l'objectiu de restaurar la
pedrera, i afirmava que el
projecte només tiraria
endavant si es feia amb
totes les mesures de
seguretat i tenia el visti-
plau del Departament de
Medi Ambient i Habitatge
(DMAH) de la Generalitat.
De moment aquest visti-
plau no existeix, ni per
part de la Generalitat, ni
tampoc per part de la ciu-
tadania.

El nou abocador a Pinell de Brai,
aturat administrativament

El departament de
Medi Ambient desesti-
ma la tramitació del
nou abocador de resi-
dus urbans a Pinell de
Brai per a aquesta
legislatura. El departa-
ment va tancar l’expe-
dient per a la tramita-
ció de l’autorització el
passat 31 d’agost per-
què l’Ajuntament del
municipi no havia apor-
tat el certificat de com-
patibilitat urbanística
dels terrenys i “sense
un canvi en la qualifica-
ció dels terrenys no hi
pot anar” ha sentenciat
aquesta setmana el
director dels serveis
territorials de Medi
Ambient a les TE, Víctor
Gimeno.

REDACCIO

“Si volem reactivar-lo, hauran de reiniciar els tràmits de nou”, Víctor Gimeno

Argilera Pinell de Brai.
cedida REDACCIÓ

Gandesa acollirà l’acte de dignificació
de la memòria dels caiguts

Finalment s’ha decidit celebrar l’acte de dignificació al pavelló
cobert de Gandesa que té capacitat per a tantes persones

Nous camins per
recòrrer el nostre
territori i els del

voltant
Anar del Mas de Barberans
fins a Morella passant pel
Tossal del Rei, o recórrer les
serres litorals des de la
Ràpita a Càlig visitant  les
ermites de la Pietat i el
Remei; són dues de les pro-
postes de turisme actiu que
es podran realitzar a partir de
l'any vinent amb la creació
dels camins naturals del terri-
tori del Sénia. Es tracta d'una
iniciativa de la Mancomunitat
de la Taula del Sénia, amb el
suport econòmic del Ministeri
de Medi Ambient, Medi Rural
i Marí, que hi invertirà més de
tres milions d'euros. 
Els projectes ja estan redac-
tats i les obres de la primera
fase començaran a principis
de l'any vinent.  

El projecte només pot
tirar endavant si la

Generalitat de Catalunya
l’aprova,a través de

Medi Ambient
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Les primeres proves ja
van reflectir que es tractava
d’un  quist benigne. El juga-
dor, igualment i per més se-
guretat, fou visitat a Pamplo-
na, on hi ha un centre
especialitzat i dels més des-
tacats de l’Estat. Allí van
confirmar-li els resultats ini-
cials. Tot plegat, se’l va ope-
rar dilluns i l’evolució, en el

moment del nostre tanca-
ment, és favorable. Per tant,
en unes setmanes, el davan-
ter ampostí podria tornar als
terrenys de joc, un cop esti-
gui recuperat i en condi-
cions per poder fer-ho. D’al-
tra banda, esmentar que
l’Amposta, amb gol de Mi-
guel (ja en porta cinc), va su-
mar tres punts vitals contra
el Cornellà en un partit tra-
vat i molt igualat (1-0). L’Am-
posta, a la represa, amb l’a-
parició de Gustavo, va
gaudir de més creació i va
poder tenir més profunditat.
No obstant, va ser el Cor-
nellà qui va disposar d’op-
cions clares per haver pogut
marcar. Diego i el pal van
evitar-ho. En el darrer tram
del partit, l’Amposta fou qui
més va pressionar i una fal-
ta que va traure Gustavo va
suposar el rebuig del porter
i Miguel, que abans havia

disposat d’una bona ocasió,
va marcar l’1-0. 

La victòria té molt de va-
lor perquè és la segona se-
guida a casa i dóna
tranquil.litat i refermar el
tècnic. L’entorn veia a Teixi-
dó, tècnic del juvenil, com
una possibilitat de futur. La
victòria, de moment, esva-
eix dubtes. L’Amposta, ca-
torzè amb dotze punts, visi-
ta diumenge el Vilanova (17
h), equip que és penúltim a
la taula amb sis. Una bona
ocasió per intentar tornar a
guanyar fora de casa. 

Becerra es recupera

Josep Becerra, davan-
ter de l’Amposta, es re-
cupera de la interven-
ció que va sofrir dilluns
a l’Hospital Joan XXIII
de Tarragona. Se li va
extirpar un quist benig-
ne a la zona pariental
del crani. Fa tres set-
manes se li havia de-
tactat.

TERCERA DIVISIÓ

El jugador de l’Amposta fou operat amb èxit d’un quist al cap, dilluns passat

M.V.

La Rapitenca, després de
tres jornades sense guanyar (i
el partit ajornat amb l’Iguala-
da), va recuperar-se amb una
victòria contundent al camp
del Blanes (2-7). L’equip de
Palanca va fer un cop d’autori-
tat i això que va haver de re-
muntar el gol inicial del Bla-
nes, un conjunt limitat i que
acusa la crisi galopant que
afecta els clubs de futbol mo-

destos. Parra, aprofitant una
passada de Callarisa, va em-
patar i, amb un penal, va re-
muntar. Alex Forés s’estrena-
va en el partit quan ja el
Blanes jugava amb deu, amb
un servei del senienc Callari-
sa. A la represa, no va haver-
hi molta història. Alex Forés
va fer l’1-4, el Blanes, amb el
partit trencat, va marcar el 2-
4 i Gilabert,  i Alex, amb dos
gols més en els darrers mi-
nuts van reflectir el 2-7 al mar-

cador. El jove Alex Forés va
aconseguir un pòquer de
gols. La Rapitenca, amb les
baixes de Miki, Puig, Raül i Ed-
gar, rebrà el Sants (diumenge
12 h).

Sense pietat
Triomf reconcialiador de la Rapitenca al camp del cuer, el Blanes

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

El Tortosa es desplaça diu-
menge a Olot. Un desplaça-
ment llarg amb el que es tra-
vessa Catalunya de Sud a
Nord. I que el Tortosa feia
disset anys que no efectua-
va. 
L’equip de Carlos Blanch va
empatar diumenge,  a casa,
contra la Gramenet B (3-3),
un partit que té dues lectu-
res: «amb el 0-1 dels primers
minuts, vam reaccionar,
jugant bé i remuntant abans
del descans. A la represa,

aviat vam fer el 3-1. Fins aquí
vam estar força bé, atrevits i
ben posats. Però, llavors,
ens va mancar creure que
podíem mantenir l’avantatge,
que podíem guanyar. Vam
rebre un gol poc després i
ens va faltar l’ofici que ja
sabem que ens manca i que
hem d’anar adquirint amb el
temps», deia el tècnic del
Tortosa Carlos Blanch. La
Grama va empatar i al final
va poder capgirar el marca-
dor amb un tret al pal. Del

partit d’Olot (diumenge
16.30 h), Blanch deia que
«anem, com en tots, amb
il.lusió de traure un bon resul-
tat. I de seguir madurant
com equip». El Tortosa fa
cinc jornades que no guanya
(quatre empats): «no tenim
pressió pels resultats. Això
ho sabem. Simplement la
tenim per millorar dia a dia,
partit a partit». A més de les
baixes de Marc i d’Aleix, Joan
Fontanet també podria ser-
ho. Sergi Ventura és dubte.

El derbi ebrenc de la catego-
ria, contra la Rapitenca, a
Tortosa, serà en la jornada
posterior, el dilluns dia 1 de
novembre (17 h). 

El Tortosa es desplaça a Olot
Joan Fontanet podria ser baixa en un equip que diumenge passat va empatar amb la Gramanet (3-3)

MV

PRIMERA CATALANA

Josep Becerra, jugador de l’Amposta.

CANAL TE

L’Amposta, amb gol de
Miguel, que ja en porta
cinc, va vèncer el Cornellà
(1-0) i diumenge visita el
Vilanova (17 hores).

Victòria

La golejada, fora de casa,
passa a la història com
també el jove Alex Forés,
pels quatre gols (2-7).

Història

El derbi ebrenc de la
categoria es disputarà en
la jornada següent. S’ha
passat al dilluns dia 1 de
novembre a les 17 hores.

Abans del derbi ‘Tortosa Ciutat del Bàsquet
Català 2010’ tenia com un
dels actes emblemàtics el
que va fer-se dissabte pas-
sat. Fou un acte que va per-
metre recordar aquells
equips mitics del Club Bàs-
quet Cantaires que en la dé-
cada dels vuitanta (85-90)
van aconseguir diversos tí-
tols a nivell estatal. La jorna-
da comptava amb un partit
entre jugadores d’aquella

època del club tortosí i una
selecció de jugadores que
també van destacar en
aquells anys. Abans, a través
d’una pantalla gegant, amb
un video ben elaborat, es van
recordar els moments de joia
que es van viure. L’instant
més emotiu fou quan els pa-
res de Roser Llop van recollir
els records del dia, del me-
morial que porta el nom de la
seua filla. Sense dubte, una
gran jornada.

Fou dissabte passat, al pavelló
REDACCIÓ

ACTUALITAT

Jornada d’emocions pel
bàsquet tortosí

El FC Ascó va perdre diu-
menge passat contra la
Muntanyesa (0-1). L’equip
barceloní, revelació en el de-
but, va marcar arran d’un
penal al primer temps. El
conjunt de la Ribera, com
està sent habitual en els da-
rrers partits, va reaccionar
a la represa i va gaudir d’op-
cions d’empatar, sobre tot

una de Mohedano ja en els
darrers minuts. Però no va
poder batre el rival incomo-
de que tenia davant. Un
equip que sap el que vol i
sap a que juga, principal-
ment fora de casa.

L’Ascó, amb la derrota,
segona en la lliga, ja fa sis
jornades que no guanya. Es
dissetè. Diumenge visita el
Castelldefels (12 h)

Diumenge visitarà el camp del Castelldefels

REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

El FC Ascó porta sis jornades
sense guanyar

Les noves tecnologies
han comportat comoditat
per tots plegats. Per exem-
ple, en la nostra feina, la
dels mitjans de comunica-
ció, han estat excepcionals
per poder agilitzar el tre-
ball. Es indubtable. A més,
sempre he valorat com es
feien els diaris i setmanaris
quan jo era molt jove. Tenia
un gran valor poder fer una
edició. Als meus principis,
recordo que encara gaire-
bé no hi havien mòbils i que
per trucar un entrenador o
un president havies de fer-
ho a l’hora de dinar.  O so-
par. No hi havia un altre
moment, si no és que po-
dies trucar-li a la feina.

Bé, és indiscutible que
les noves tecnologies han
significat una evolució, en
general. No obstant,
aquestes també poden ge-
nerar complicacions.
Aquesta setmana ho hem
comprovat amb el cas Ab-
dul, jugador de la Segona
regional (vegeu plana 14).
Els clubs poden tramitar
les seues llicències a tra-
vés d’un ordinador, un fet
que ha facilitat la gestió de
les mateixes. Però, a la ve-
gada, poden haver-hi es-
cletxes amb jugadors com
el cas d’Abdul que poden
originar-les pel fet de no te-
nir segon cognom. Això
pot generar una confusió
que els ordinadors no con-
templen. I casos com
aquest podria no ser l’únic
que existeix en l’actualitat.
N’hi poden haver més al
nostre futbol que, de mo-
ment, passen desaperce-
buts. I és que els ordina-
dors tampoc són
perfectes.

Noves
tecnologies

L’opinió de Michel
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La Sénia va caure a casa contra el Cambrils en un partit en el
que va pagar car l’apatia del primer temps. A la represa, amb el
gol visitant, els seniencs van reaccionar i van pressionar més
amunt, tancant el rival. No obstant, no van tenir la claredat sufi-
cient per obrir la llauna i van cedir una derrota que trenca la rat-
xa de les jornades anteriors (7 punts de 9). El Gandesa, per la
seua part, segueix sense puntuar a casa on ha perdut els tres
partits disputats. Diumenge fou contra el Nàstic B que a la repre-
sa, a través de David Alumbreros ‘Archi’ va remuntar el partit a la
segona meitat després del gol del local Roger a la primera. D’a-
questa manera, després de dos victòries seguides fora, el Gan-
desa no pot crèixer. Ha perdut els darrers tres partits.

La Sénia veu trencada la ratxa i el
Gandesa no puntua a casa

PRIMERA REGIONAL

La dinàmica de l’Alcanar, de joc i resultats no estava sent l’es-
perada. El partit a Ulldecona, a més, havia comportat cert ma-
lestar per l’actitud que va acabar derivant un empat. El tècinc
va introduir diversos canvis en el partit contra l’Aldeana buscant
un revulsiu i perquè ningú es pugui acomodar.

Sigui com vulgui, l’Alcanar va estar posat des de l’inici i va su-
perar l’Aldeana que no va poder fer res per evitar el 2-0 en dos
minuts (10 i 12). El segon gol va ser obra del jove canareu,
Adrià, una de les promeses del nostre futbol. Oscar va fer el
primer. L’Aldeana es va quedar amb deu i el partit no va tenir
més història. No va ser brillant però li permet a l’Alcanar aga-
far confiança i autoestima. Toni i Oscar van fer els altres gols. 

L’Alcanar es retroba amb la victòria,
contra l’Aldeana (4-0)

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

A la notícia de la part superior n’hem parlat dels dos pichichis
actuals del grup, Aleix (Catalònia) i Rosado (Torredembarra).
Doncs, no hem d’oblidar la candidatura de Jesús Ferreres. El
davanter va començar, com l’equip, amb falta de confiança
però, amb les jornades, també com l’equip, l’està agafant i ja
està amb sis gols, darrera de Rosado i Aleix. Contra la Canon-
ja, diumenge, en va marcar tres (hat-trick). La Canonja, al pri-
mer temps, amb el vent a favor, es va avançar amb el 0-1 i
amb l’1-2. Però a la represa, el Jesús i Maria va imposar les
seues armes a l’Aube i va remuntar. Pier, que s’estrenava, i
Jefrey van fer els altres gols. El Jesús i Maria esvaeix dubtes
i, amb 7 punts de 9, ja s’adapta a la primera regional. 

El davanter del Jesús i Maria, Jesús
Ferreres, un aspirant al pichichi

REDACCIÓ REDACCIÓ

Nico Aguiar és el pichichi de la Cava. Dissabte, al camp del Cam-
brils Unió (2-1), fou expulsat. El propi jugador, indignat, va mani-
festar que mai va insultar a l’àrbitre com aquest va interpretar,
«fins i tot aficionats locals que hi eren prop van comentar que si
feia falta ho certificaven perquè estaven davant». 

D’altra banda, del partit, cal dir que la Cava va començar-lo
força bé, amb un parell d’opcions. Però va anar desapareixent i
el Cambrils va imposar-se amb un gol de Mañas, un jugador es-
querà que cal tenir molt en compte, i d’Edu. A la represa, tot i l’in-
convenient de l’expulsió de Nico, la Cava va reaccionar i va refer-
se, dominant i pressionant. Jordi Rovira va marcar el 2-1 i, en els
darrers minuts, Chacon, Agustí i Berkamp va tenir les opcions
per empatar. No va ser així. Es la primera derrota de la Cava. 

Nico, davanter de la Cava, indignat
per l’expulsió de dissabte a Cambrils

PRIMERA REGIONAL

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

La setmana passada, Xavi
Gisbert, capità del Catalònia,
va estar a CANAL TE i, entre
altres comentaris, va indicar
que la lluita pel pichichi esta-
ria entre Aleix, Rosado i el
mateix Nico, que també es-
tava al programa Més Esport

aquell dia. 
I és ben cert. Els dos pri-

mers ja porten vuit gols ca-
dascun en l’inici de lliga. 

El jesusenc va marcar-ne
dos diumenge contra l’Ullde-
cona. Eugeni, l’altra arma
ofensiva del Catalònia, junta-
ment amb Albert, va fer els
altres dos.

El partit, contra l’Ulldecona,
va estar incert fins el minut 80.
Tot i el 2-0 del primer temps, a
la represa l’Ulldecona va estar
dins del partit amb el 2-1 i amb
el posterior 3-2. La incertesa
va acabar amb el 4-2 (80’). 

El Catalònia creix i, amb
energia renovada, ja està a la
part alta de la taula. Talarn

està fent una bona feina amb
l’equip de la Santa Creu que,
en la jornada vinent, visita l’Al-
deana (17.15 h), després del
partit del filial aldeà. El triomf
de diumenge fa bons els em-
pats anteriors assolits en par-
tits en els que el Cata mereixia
més pel joc i per les ocasions
creades.

Aleix i Rosado, líders 
de la taula de golejadors 

El Catalònia va guanyar l’Ulldecona amb dos gols del pichichi

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

Miquel Cotaina, tècnic de l’Ampolla.

CANAL TE

El Catalònia, que visita
l’Aldeana en la jornada
vinent, havia empatat els
dos partits anteriors,
davant el Nàstic i la Cava.

Fa bons els empats

L’Ampolla progressa. Dissab-
te va guanyar al camp del Ca-
lafell amb els gols de Jordi (de
penal) i de J. Antonio (0-2). 

El partit es va posar bé als
primers minuts, amb el 0-1, i
l’Ampolla va demostrar la
seua millora anímica jugant
més concentrat en l’aspecte
defensiu. Va saber sofrir i, d’a-

questa forma, va controlar els
intents del rival. Ja a les aca-
balles del duel, J. Antonio, de
falta, va establir el 0-2 que
significava una victòria treba-
llada i un bon impuls pels am-
polleros.

Dimecres es va disputar el
partit pendent contra el Cam-
brils Unió, suspés al seu dia

per la mort de Pitarque. «Ja al
primer temps, vam controlar
el joc i vam gaudir d’opcions
per decidir-lo. Però no vam
marcar fins als quinze minuts
de la represa, amb un tret
creuat de J. Antonio. Poste-
riorment, com a Calafell, vam
estar molt ferms en defensa i
vam mantenir el resultat»,

deia Cotaina que afegia que
«l’equip s’ha recuperat i juga
més concentrat en l’aspecte
defensiu. Hem de seguir tre-
ballant per millorar més enca-
ra». J. Antonio Marin ja ha fet
dos gols, en quatre dies, una
bona notícia perquè pugui re-
fer-se i, com l’equip, continuar
progressant.

L’Ampolla s’enlaira amb el tercer
triomf seguit en la lliga

Ara és cinquè i diumenge s’enfronta al Camp Clar, tercer classificat

PRIMERA REGIONAL

L’equip de la Verneda, el Júpi-
ter, líder, visitarà demà el Ro-
quetenc (16.30 h). Un equip
que vol recuperar la seua
identitat en el futbol català,
que la temporada passada va
pujar de Primera regional i
que ha sortit amb il.lusió de
ser un dels sis que obtindrà

l’ascens a Primera catalana.
Juanjo Garcia és el seu tècnic.
El seu principal inconvenient,
per demà, és la lesió del seu
davanter referent, Ramon.
Carlos Vidal i Trigo, altres da-
vanters a considerar, si que hi
seran. El Roquetenc, per la
seua part, tindrà la baixa d’A-
dell, expulsat contra l’Organyà

(2-0). El Roquetenc va solucio-
nar al primer temps, amb els
gols de l’explosiu Brigy i de la
revelació, David Vilanova. El
segon temps va sobrar. No
obstant, tot s’hagués pogut
complicar quan Adell fou ex-
pulsat arran d’un penal (sego-
na groga). Marc va esvair els
dubtes aturant-lo. 

El Roquetenc espera demà un
històric: el Júpiter

Els de Camarero van vèncer l’Organyà i rebran el líder del grup (16.30 h)

REDACCIÓ

PREFERENT

El Remolins-Bítem visita demà
el Cervera, un conjunt del que
tècnics de la categoria desta-
quen perquè «dóna molta in-
tensitat al seu joc i, a més, la
seua proposta és digna de
destacar, intentant jugar a fut-
bol des del principi». El seu da-
vanter de color «és un dels

més ràpids de la categoria i
fins i tot es podria dir que de
superiors». Per tant, un rival
competitiu que la temporada
passada fou cinquè (49
punts). El partit es jugarà en
dissabte per la presentació
del futbol base local.

El Remolins-Bítem arriba al
partit després de guanyar el

Reddis (4-3). Un partit estrany
perquè els visitants van que-
dar-se amb nou. Els de Bítem,
amb el 3-2, no van saber sen-
tenciar i el Reddis va empatar
(89’). Ruibal, motivat i decisiu,
va fer el 4-3 (hat trick). Javi
Asín i ell ja porten cinc gols. Es
la nota positiva: l’equip fa gols.
La negativa, en rep molts. 

Falta poder fer un salt qualitatiu
guanyant fora de casa

La UE Remolins-Bítem visita demà el Cervera (19 h)

REDACCIÓ

PREFERENT 

Amb un gol de José
Antonio, els de Cotaina
van vèncer dimecres el
Cambrils Unió (1-0)

Recuperació
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El Sant Jaume, líder, va caure a a casa amb el Godall (3-4) en
el duel estelar de la jornada passada. Els godallencs, d’aques-
ta manera, es fan forts i, amb un triomf de prestigi, ja es situen
a la part alta de la taula. Diumenge van avançar-se en el marca-
dor fins quatre vegades. El Sant Jaume, sempre a remolc, va
poder igualar-ne en tres d’aquestes. Però la darrera, amb el gol
de Rosemberg en temps afegit, no va poder equilibrar-se. El
partit es va trencar i els godallencs, amb ambició, van sumar
el triomf. La Galera, per la seua part, fa un punt i seguit en la
seua reacció. Ja està dalt. Va guanyar a l’Aldea amb gols de
Bernat (2), Marc Fibla i Andreu. El Tivenys va empatar a
Benissanet (0-0)  i el Cata va vèncer, amb un penal protestat, el
Rasquera (2-1). Demà, Tivenys-Cata, duel de la jornada. 

Tivenys-Catalònia, partit de la jornada
per demà dissabte (15.45 h)

TERCERA REGIONAL

El Deltebre va imposar-se a l’Horta amb un gol de Marce al mi-
nut 74 (1-0). El partit, no obstant, va començar amb certa
polèmica quan l’àrbitre va anular un gol «legal» al conjunt de
Mario Maza. I, a partir d’aquell instant, segons fonts del club
de la UE Deltebre, «la seua actitud va ser xulesca i provocati-
va durant bona part de la confrontació, amb jugadors locals i
la banqueta. A més d’errades com la del gol anulat quan no va
haver-hi cap falta, ni tampoc podia existir fora de joc, la seua
actitud va  crear malestar».
El gol del senienc Marce va comportar tres punts d’or per al
Deltebre que s’estabilitza que és novè i ja en té nou. Amb l’e-
quip de Mario Maza han fitxat tres jugadors. Es el cas de
Souphine (Rapitenca), Albert Marin (Aldeana) i Israel (Masden-
verge) 

El Deltebre guanya amb un gol de Marce
però té malestar per l’actitud de l’àrbitre

SEGONA REGIONAL

El Móra la Nova va empatar a casa amb el Corbera (1-1). So-
riano va marcar aviat l’1-0 i el Móra la Nova tenia el partit prou
controlat. Però l’expulsió, amb segona targeta «rigorosa», de
Raül Roca va comprometre la situació dels d’Alex Curto. L’afi-
ció local, ja susceptible per l’arbitratge del dia de l’Horta, va
crispar-se. A la represa, es va produir la jugada que va exitar
els ànims locals. Pete va canviar la pilota perquè considerava
que aquesta no estava en condicions. L’àrbitre no va tenir con-
templacions i va mostra-li la targeta a l’asconenc. Era la sego-
na. Amb els morencs amb nou i el Corbera amb deu, en temps
afegit, el Corbera va empatar. Protestes locals a l’àrbitre i quei-
xes que volien transmetre’s a la Federació i al comitè tècnic
d’àrbitres. El Móra la Nova, en fires, rebrà demà l’Ametlla. 

L’arbitratge a Móra la Nova crea
crispació entre l’afició local

SEGONA REGIONAL

Amposta i Alcanar van empatar sense gols en un partit tàctic
i en el que els visitants, ben col.locats i motivats, van oferir
una bona imatge frenant, d’aquesta forma, els intents del don-
junt de Harry. Kameni va estar molt segur al darrera i l’Alca-
nar, al contraatac, va fer sensació de perill. Al final, empat
just. El Perelló, per la seua part, referma la millora amb el
triomf a Roquetes (1-3). El conjunt local segueix mancat de
confiança en les ocasions creades. El porter Gallego, a més,
va posar la resta. Khalid, amb un tret des de fora de l’àrea,
va marcar el 0-1. Ivan Arasa va empatar però a l’inici de la re-
presa, Carranza va culminar una contra i va establir l’1-2. Un
gol que va fer mal al Roquetenc. El partit va estar obert fins
que Tudela, de falta, va marcar l’1-3 (minut 88).

Empat en el derbi de filials mentre que el
Perelló consolida la recuperació 

SEGONA REGIONAL

El partit entre el Pinell i el Camarles va ser vibrant (2-3). L’e-
quip local, que va perdonar en la fase inicial del partit, va quei-
xar-se molt de l’arbitratge. El primer gol visitant, de Marc Pra-
des, fou protestat per un possible fora de joc. El Pinell, amb
el vent a favor, va pressionar de forma insistent i va empatar
amb el gol d’Amadeu. Abans va protestar un gol anulat inco-
rrectament pel col.legiat. No va haver-hi falta al porter visitant.
A la represa, els pinellans van assetjar la porteria rival i van re-
muntar (Amadeu). El partit semblava coll amunt pels de Barbo-
sa però un penal, clar i absurd a l’àrea local, va significar el 2-
2 (Vallés). El partit, llavors, va trencar-se i hagués pogut
passar de tot, amb opcions a les dues àrees. Una contra d’es-
cola, ja al final, va comportar la jugada del partit entre Marc
Prades i Dani Badea (dos jugadors a tenir en compte) i el 2-3.

El Camarles obté un triomf de 
prestigi al camp d’El Pinell (2-3)

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic  és líder en solitari de la Segona regional després de
guanyar el Batea (2-0). Els de Landa van començar millor el
partit però els morencs van entra-hi de ple arran de l’1-0, gol
de penal. Un penal comès a Jacob i que va transformar Ivan. A
la represa, amb un menys, el partit es complicava per als lo-
cals però van saber reaccionar i van mantenir l’avantatge, sen-
tenciant en el darrer tram de la confrontació amb un gol d’A-
gustí, amb un tret de fora de l’àrea.

L’Olímpic té 16 punts i és el líder. Ha mantigut la base de la
temporada passada que, amb l’arribada de Narcís a la cinque-
na jornada, va comportar un impuls. El tècnic desitjava mante-
nir-la i ho ha pogut aconseguir. La implicació de tots plegats
està portant a l’equip de la capital de la Ribera ha ser un dels
aspirants a l’ascens.

L’Olímpic referma el seu liderat amb el
triomf contra el Batea (2-0)

SEGONA REGIONAL

Abdul, després del seu pas
pel Vilalba i pel Batea, va fit-
xar aquesta temporada amb
el Benifallet, una vegada
durant l’estiu havia entrenat
a Holanda. Amb el Benifallet,
el compromís era que li tro-
bessin feina, un fet que no
s’ha produit o, pel que sem-
bla, no en les condicions
que el jugador desitjava. En
la jornada anterior, Abdul no
va jugar. Estava clar que no
volia disputar més dels par-
tits permesos per no evitar
poder fitxar, posteriorment,
amb un altre club del maeix
grup. Arribats a aquest punt
és quan s’obre la polèmica. 
El Benifallet, en una conver-
sa telefònica, va poder com-
prometre’s amb el Vilalba a
donar-li la baixa al jugador a
través de l’ordinador, dissab-
te passat. No va fer-ho. Des
de Benifallet aclarien que
«nosaltres vam dir-li a Abdul
que vingués divendres a
Benifallet i que no hi hauria

cap problema però que en
parlariem. No va venir».
Malgrat això, sembla ser
que el compromís podria
seguir sent que la baixa es
donaria igualment.
Sigui com vulgui, el Vilalba,
que ja coneixia a Abdul per-
què ja va jugar-hi anys enre-
ra, va cursar la fitxa a l’ordi-
nador i aquest no va bloque-
jar-la. O sigui, va acceptar-la.
Abdul va debutar diumenge
contra el S. Bàrbara i va
marcar el tercer gol (3-0). 
Diumenge a la nit, al progra-
ma ‘Dins l’Estadi’ de Radio
Móra la Nova, el col.labora-
dor de Benifallet va anunciar
que el Vilalba va poder
cometre una irregularitat
amb l’alineació d’Abdul,
donat que als fitxers
informàtics encara apareixia
com a jugador benifalletenc.
A partir d’aquí, la notícia arri-
ba a Santa Bàrbara i la direc-
tiva planera fa les seues ave-
riguacions i impugna el par-
tit.

El comitè l’ha incoat d’expe-
dient. 
Una possible errada amb el
cognom va poder generar la
confusió informàtica. Un
jugador nigerià, amb només
un cognom a la llicència,

comporta aquesta possibili-
tat. El Vilalba va tirar avant i
l’ordinador va fer la resta,
donant entrada la preinscrip-
ció de la fitxa. Malgrat no
disposar de la baixa, hi havia
legalitat en l’acció del

Vilalba, com a mínim l’ordina-
dor així ho indicava. El club
villalbí disposava d’aquesta
escletxa legal, tot i que el
Benifallet no hagués clicat la
baixa d’Abdul. 
El problema està en què, la
normativa vigent, obliga a
pagar la llicència abans del
partit, un fet que no es va
produir i que, independent-
ment de si el Benifallet
acaba donant la baixa al
jugador, és el que pot deter-
minar. Potser el Vilalba con-
siderava que es podia

pagar, fins fa poc era així,
dies després. No obstant,
és la clau que pot deixar en
evidència l’afer i també la
precipitació que ha pogut
tenir el Vilalba. El comitè
decidirà. Del partit dir que el
Vilalba es va imposar per 3-
0, amb gols del pichichi
Yalti, ja en porta sis, i del
mateix Abdul. El Santa, amb
l’1-0, va pressionar i va gau-
dir de les seues possibilitats
però el segon gol local va
decidir (80’). En temps afe-
git, arribaria el tercer.

L’alineació d’Abdul amb el Vilalba obre la polèmica
El Santa Bàrbara impugna un partit que, al camp, va perdre 3-0

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

El Vilalba va donar
d’alta la fitxa el dissabte
i el sistema informàtic
de la FCF va acceptar-la
tot i que el Benifallet no
havia cursat la baixa.
Una possible confusió
amb el cognom va poder
ser-ne la causa.

La fitxa
El club de la Terra Alta,
amb aquesta conjuntura,
va poder fer la
preinscripció. Però no va
efectuar, abans del partit,
el pagament obligat de la
nova llicència. Potser
pensava que podia fer-ho
després.

Tramitació

Abdul, en una acció de joc quan jugava amb el Benifallet.

L’EBRESPORTIU
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DIVENDRES 15
DE OCTUBRE

DE 2010

PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Móra Nova-Ametlla (16.30 h)
diumenge

Benifallet-Deltebre (17 h)
Horta-Pinell (16.45 h)

Camarles-Vilalba (16 h)
S. Bàrbara-Amposta (16 h)
Alcanar-Olímpic (16.30 h)

Batea-Masdenverge (16.30 h)
Flix-Roquetenc (17 h)
Corbera-Perelló (16 h)

RESULTATS
6a jornada Segona regional

Ametlla-Benifallet sus

Móra Nova-Corbera 1-1

Roquetenc-Perelló 1-3

Amposta-Alcanar 0-0

Masdenverge-Flix 1-1

Deltebre-Horta 1-0

Pinell-Camarles 2-3

Vilalba-S. Bàrbara 3-0

Olímpic-Batea 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 6 15 5 16

2. Vilalba 6 14 6 15

3. Camarles 6 15 7 13

4. Pinell 6 15 8 11

5. Móra Nova 6 8 5 11

6. Amposta 6 7 5 11

7. Corbera 6 14 10 10

8. Batea 6 7 7 10

9. Deltebre 6 8 8 9

10. Horta 6 9 7 8

11. Perelló 6 9 9 7

12. Ametlla 5 6 8 7

13. S. Bàrbara 6 5 9 5

14. Flix 6 6 10 3

15. Roquetenc 6 5 14 3

16. Benifallet 6 3 10 2

17. Alcanar 6 3 12 2

18. Masdenverge 6 5 14 1

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

La Cava-Campredó (16 h)
Tivenys-Catalònia (15.45 h)
Ulldecona-Rasquera (18 h)

diumenge
Tivissa-Sant Jaume (17 h)

Godall-Jesús i Maria (15.45 h)
Atlas Tortosa-Ginestar (15 h)

Arnes-Torre Espanyol (15.45 h)
Aldeana-Rem. Bítem (15 h)

La Galera-Benissanet (15.45 h)

RESULTATS
6a jornada Tercera regional

Jesús i Maria-Atlas 2-3

Campredó-Rem. Bítem 4-0

Catalònia-Rasquera 2-1

Tivissa-Ulldecona 6-2

S. Jaume-Godall 3-4

Ginestar-Arnes 1-2

Torre Espanyol-la Cava 0-4

Benissanet-Tivenys 0-0

Aldeana-la Galera 2-4

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 6 22 6 15

2. Godall 6 20 8 15

3. Catalònia 6 12 3 15

4. Tivenys 6 21 2 13

5. la Galera 6 15 9 13

6. Arnes 6 9 10 11

7. Benissanet 6 9 7 10

8. Atlas 6 11 10 10

9. Rasquera 6 18 8 9

10. Rem. Bítem 6 11 12 9

11. Ulldecona 6 14 15 6

12. Ginestar 6 11 12 6

13. la Cava 6 9 11 6

14. Campredó 6 9 13 6

15. Tivissa 6 9 20 6

16. Jesús i Maria 5 7 7 5

17. Aldeana 6 2 25 0

18. Torre Espanyol 6 0 31 0 

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-Valls (17 h)
diumenge

Salou-Jesús i Maria (16.30 h)
Canonja-la Sénia (11.45 h)

Cambrils-Alcanar (17 h)
Aldeana-Catalònia (17.15 h)

Ulldecona-Cambrils U (16.15 h)
la Cava-Gandesa (16 h)

Nàstic-Torredembarra (17 h)
Ampolla-Camp Clar (16 h)

RESULTATS
6a jornada, Primera regional

Calafell-Ampolla 0-2

Torrede-Camp Clar 3-3

Cambrils U-la Cava 2-1

la Sénia-Cambrils 0-1

Gandesa-Nàstic 1-2

Valls-Salou 2-1

J. i Maria-Canonja 5-2

Alcanar-Aldeana 4-0

Catalònia-Ulldecona 4-2

(dia 20) Ampolla-Cambrils U 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Valls 6 10 3 14

2. Catalònia 6 17 11 11

3. Camp Clar 6 17 11 11

4. Nàstic 6 9 6 11

5. Ampolla 6 7 7 11

6. Calafell 6 11 9 10

7. la Cava 6 9 7 9

8. Canonja 6 10 9 9

9. Torredembarra 6 12 10 8

10. Cambrils U 6 8 7 8

11. Alcanar 6 8 8 8

12. Cambrils 6 6 6 8

13. la Sénia 6 7 6 7

14. Jesús i Maria 6 11 11 7

15. Gandesa 6 8 11 6

16. Ulldecona 6 7 14 5

17. Salou 6 8 12 4

18. Aldeana  6 1 16 0

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 
Roquetenc-Júpiter (dis16.30h)

Reddis-Alcarràs

Torreforta-Mollerusa

Pub. Cases-S.Ildefons

Barceloneta-Vista Alegre

Viladecans-Morell

Cerdanyola-Catllar

Organyà-Marianao

Cervera-Rem. Bítem (ds 19h)

RESULTATS

6a jornada, Regional preferent

Roquetenc-Organyà 2-0

Alcarràs-Barceloneta 0-0

Júpiter-Torreforta 3-1

Mollerussa-Pub. Cases 1-2

S. Ildefons-Cervera 1-0

Vista Alegre-Viladecans 1-0

Catllar-Marianao 4-4

Rem. Bítem-Reddis 4-3

Morell-Cerdanyola sus

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Júpiter 6 12 5 15

2. Vista Alegre 6 12 6 13

3. Torreforta 6 12 5 11

4. Alcarràs 6 5 3 11

5. Barceloneta 6 10 5 10

6. Viladecans 6 7 4 9

7. Morell 5 7 4 9

8. Marianao 6 11 11 9

9. Cervera 6 6 6 8

10. Roquetenc 6 5 5 8

11. Rem Bitem 6 13 15 8

12. Pub. Cases 6 5 5 7

13. Reddis 6 7 12 7

14. S. Ildefons 6 3 8 6

15. Cerdanyola 5 7 8 5

16. Catllar 6 9 15 5

17. Organyà 6 5 11 4

18. Mollerussa 6 3 11 1

Regional preferent

Marc Bertomeu va aturar un penal, en la recta final del partit.
JB

Els
resultats

de la
jornada

El Roquetenc va guanyar
l’Organyà (2-0), assolint
el segon triomf en la lliga.
Marc va aturar un penal
en un moment clau.

Segona victòria
PRÒXIMA JORNADA  

Premià-Masnou
Pobla Mafumet-Palamós

Europa-Llagostera
Espanyol B-Vilafranca

Cornellà-Masnou
Terrassa-Gavà

Castelldefels-Ascó
Muntanyesa-Reus

Balaguer-Prat
Vilanova-Amposta

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

Tercera divisió RESULTATS
9a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
S. Cristobal-O. Can Fatjó

Gramenet-Iberiana
Rapitenca-Sants

Rubí-Vilassar
Poble Sec-Blanes

Santfeliuenc-Peralada
Olot-Tortosa
Vic-Igualada

Tàrrega-Montcada
Guíxols-Olesa

RESULTATS
8a jornada, Primera catalana

S. Cristobal-Tàrrega 1-2

O. Can Fatjó-Guíxols 0-3

Iberiana-Rubí 1-0

Vilassar-Santfeliuenc 3-2

Sants-Olot 1-1

Olesa-Vic 0-1

Tortosa-Gramenet 3-3

Igualada-Poble Sec 2-0

Peralada-Montcada 1-2

Blanes-Rapitenca 2-7

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 8 16 6 22

2. Olesa 8 13 5 17

3. Tàrrega 8 20 10 16

4. Peralada 8 13 8 14

5. Guíxols 8 11 10 14

6. Rubí 8 9 6 13

7. O. Can Fatjó 8 11 10 13

8. Iberiana 8 11 17 13

9. Gramenet 8 14 10 12

10. Vilassar 8 8 7 12

11. Igualada 8 9 7 11

12. Rapitenca 8 14 9 10

13. Tortosa 8 13 11 10

14. Olot 7 7 6 9

15. Montcada 8 8 10 9

16. Santfeliuenc 8 12 15 9

17. Sants 8 5 11 5

18. Poble Sec 8 6 15 2

19. S. Cristobal 8 6 18 2

20. Blanes 7 4 19 0
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Aquests Ensenyaments
estan estructurats en tres
nivells ( el primer i el segon
nivell son un Cicle Formatiu
de Grau Mitjà i el tercer
nivell es un Cicle Formatiu
de Grau Superior ). Cada
nivell consta de quatre
Blocs: el Comú i el
Complementari son iguals
per totes les modalitats
esportives, l'Específic dis-
posa del professorat de la
Federació corresponent i
finalment el Bloc de
Formació en Centres de
Treball que comunment
anomenem "pràctiques". 
L'acte va estar presidit per
l’alcalde d'Amposta, Manel

Ferré,  i per Gabriel Perles
director de Institut del
Montsià i membres del con-
sistori i professors.
Es van lliurar els diplomes
als 22 alumnes que han
efectuat satisfactòriament
el primer curs de Tècnic
Superior de Futbol a les
Terres de l'Ebre (antic
Nacional de futbol)
Els alumnes que han assolit

aquesta fita són :

1. Juan José Agustin.
2. Enrique Aleixendri.
3. Mauro Aleixendri.
4. Carlos Alós.
5. Carlos Blanch.
6. Eduardo Català.
7. Víctor Estellé
8. Aleix Ferré.
9. Juan Ismael Galiana
10. Pedro Garcia. 

11. Fernando Garcia.
12. Eulogio Giné. 
13. Xavi Gisbert.
14. Alex Gómez.
15. Carlos Martí Bordes.
16. Andrés Ramírez.
17. Julià Rubí.
18. Xavi Sanchez.
19. Ivan Seana.
20. Carlos Soler.
21. Juan Tomàs Ballano. 
22. Alba Vilàs. 

Curs de Tècnic 
Superior de Futbol

Aquest dilluns, es van
lliurar a la Sala de
Plens de l’Ajuntament
d’Amposta els diplo-
mes acreditatius del
títol Superior de Fut-
bol (antic Nacional). El
curs s’ha fet a l’Institut
Montsià. Aquests estu-
dis formen part dels
Ensenyaments d’Es-
ports.

ACTUALITAT

Aquesta setmana s’han lliurat els diplomes acreditatius

M.V.

El CH Amposta Lagrama va
guanyar a la pista del Valèn-
cia Aicequip (28-34) i, d’a-
questa forma, segueix
comptant els partits dispu-
tats per victòries. Ja en por-
ta tres i lidera la taula amb
el Lleida.

A València, el partit va ser
molt igualat al primer
temps, quan l’equilibri de
forces sobre la pista es van
reflectir al marcador. Al des-
cans s’arribava amb un em-
pat a 18 gols.

A la represa, les valencia-
nes van imposar-se en els
primers minuts amb molta

eficàcia en les seues ac-
cions. Es van posar abm un
avantatge de quatre gols.
L’Amposta va fer un canvi
tàctic que li va permetre re-
cuperar la solidesa defensi-
va i millora, a la vegada, en
atac. La remuntada fou es-
pectacular signant-se un 4-
14 en el segon temps. Al fi-
nal, 28-34.

Victòria brillant d’un
Amposta emergent

Va vèncer a la Pista del València Aicequip

REDACCIÓ

HANDBOL

Demà, l’Amposta rebrà el
San Sebastian de los

Reyes (19 hores)

Proper partit

El filial de l’Alcanar debuta
aquesta temporada a la
Segona regional, després
de l’ascens per compensa-
ció de la temporada passa-
da. I, en la plantilla, també
hi debuta el seu porter,
David Ribó, conegut per
Kameni.
David vivia a Tarragona
però ha vingut a les Terres
de l’Ebre amb la seva pare-
lla que, a la vegada, ha fit-
xat amb l’Handbol Tortosa.
Va tenir l’oportunitat d’in-
corporar-se a l’equip cana-
reu i no s’ho va pensar:
«estic molt content i molt
agraït de poder seguir
jugant a futbol i fent-ho a
l’Alcanar on he de destacar
el bon tracte i la serietat
del club, amb uns com-

panys excepcionals i uns
bons tècnics amb els que
es pot apendre. El cert és
que a Tarragona, en els
anteriors equips en els que
havia estat, no havia vist
tanta serietat i estava un
xic desil.lusionat. Però,
amb l’Alcanar, he recuperat
confiança i il.lusió». David,
integrat ja a les Terres de
l’Ebre, espera «poder tro-
bar feina i seguir fent una
de les coses que més m’a-
grada i apassiona com és
jugar a futbol». Es el
Kameni de l’Alcanar B, un
jugador que s’ha implicat
extraordinàriament i que,
amb el seu compromís i
carisma, s’ha guanyat el
vestidor del filial canareu. A
la foto apareix al costat de
Jordi. 

S’ha incorporat aquesta temporada

REDACCIÓ

REPORTATGE

David Ribó, el Kameni del
filial de l’Alcanar

Al Perelló s’estan acabant
de preparar tots els de-
talls organitzatius per al
dissabte dia 23 d’octubre
a partir de les 18 hores.
Aquest any, s’espera la
participació de clubs de la
zona, així com d’esportis-
tes vinguts d’arreu.
Aquest encontre esportiu
que s’ha fet un lloc dintre
dels calendaris esportius
de la zona, durant el mes
d’octubre.
Hi haurà categories des
de patufets fins a vete-
rans, així com masculí i fe-
mení. Entre els tres pri-
mers classificats se’ls

donarà trofeus, i també hi
haurà premi per al primer
classificat local de cada
categoria. En categoria
d’absoluts, s’ha establert
una gratificació econòmi-
ca per als tres primers
classificats (1r- 150 eu-
ros, 2n 120 i 3r 90)
Per a consultar més de-
talls sobre el programa
previst, podeu adreçar-vos
al web de l’Ajuntament del
Perelló: http://www.elpe-
rello.cat.

El diumenge dia 31,
tindrà lloc la Milla Urbana
de Tortosa

Milla urbana, demà
al Perelló

A partir de les 18 hores

REDACCIÓ

ACTUALITAT
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CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

AVUI: SUSANA GÓMEZ, REGIDORA DE TURISME, FIRES, DONES, AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA DE L’ AJUNTAMENT DE DELTEBRE

Una nova edició
d'EBREGOURMET ja està
aquí, aquest cap de set-
mana a Deltebre. Una fira
que es distingeix per la
promoció dels productes
locals de qualitat i la gas-
tronomia ebrenca i que
presenta novetats que
MÉS EBRE aproxima als
lectors, a través de
Susana Gómez, regidora
de Turisme, Fires, Dones,
Agricultura, Ramaderia i
Pesca de  l'Ajuntament de
la localitat del Baix Ebre.

Pregunta: Un treball de
mesos per preparar un
certamen que es consoli-
da. Tot a punt?
Resposta: Si, a punt per
posar en marxa tot
aquest treball en xarxa i
cooperatiu que hem efec-
tuat des de fa mesos
molts agents implicats
del sector com són: res-
tauradors, productors,
Departament d'Innovació,
Universitat i Empresa,
Gastroteca, Agència
Catalana de Turisme,
Escola d'Hostaleria de les
Terres de l'Ebre, Via
M a g n a ( I n t e r n a t i o n a l
School of Hospitality amd
tourism), Federació
d'Hostaleria i Turisme de
les Terres de l'Ebre,
Federació de Comerç i
Turisme de Deltebre,
Col.lectiu de Cuina de la
Ràpita, PlatiGot de
Tortosa, DOP de Baix
Ebre, Montsià i Terra Alta,
Fepromodel, Arrossaires,
etc...
P: Novetats en aquesta
edició.

R: Aquesta 4a edició
aposta per la innovació,
per una part la vessant
turística a través d'uns
paquets turístics, ja que
la gastronomia i el turis-
me venen de la mà, per
donar resposta als nous
models turístics, i per l'al-
tra el treball cooperatiu i
en xarxa de tots els
agents implicats. Més
novetats: la llibreria Ebre
Gourmet, amb llibres rela-
cionats amb la gastrono-
mia de les Terres de
l'Ebre, la ludoteca, un
espai per als més petits
on se'ls oferirà tallers
relacionats amb la piràmi-
de dels aliments i els pro-
ductes de les TE, gestio-
nada per la Llar d'Infants
Bressol hortet, el depar-
tament d'educació de
l'Ajuntament i per
Tecnatox, Facultat de
medicina i Ciències de la
Salut-URV. Una altra nove-
tat serà l'Agrobotiba Ebre
Gourmet, gestionada per
l'Agrobotiga del Delta
d'Arrossaires, un espai
pensat per productors
que per algun motiu no
poden estar a la Fira,
tenen aquest espai per
poder exposar i vendre
productes de Terres de
l'Ebre. També hi haurà
uns lots que es podran
adquirir. Més novetats,
Stand d'Agricultura ecolò-
gica, amb el mateix siste-
ma que l'agrobotiga, es
vol potenciar aquesta pro-
ducció ecològica i saluda-
ble i sostenible. Un works-
hop per al dia de profes-
sionals, dilluns, comptem

amb una xerrada de
Jaume Biarnés, Cap de
cuina del Departament de
recerca de la Fundació
Alicia.
P: Identitat ebrenca,és un
dels proposits
d’EBREGOURMET?
R: A través d'EBRE

GOURMET es vol consolidar
i revaloritzar els produc-
tes de Terres de l'Ebre i
els serveis relacionats
amb aquests, les perso-
nes que hi ha darrere,
amb la fi de fer territori,
aquest territori tant divers
i ric paisatgísticament i
gastronòmicament que
tenim a les Terres de
l'Ebre. 
P: Per una persona que
no hagi estat a la Fira,
que no la conegui, que és
el que podem dir-li que
trobarà?. I recomanar--li?.
R: A la fira podrà conèixer
i degustar els productes
de qualitat de les Terres
de l’Ebre i la seva elabora-
ció. Trobarà exposicions i
degustacions, Tastos de
vi i oli, Tallers de cuina de
la mà de restauradors
professionals de les
Terres de l'Ebre,
Presentacions de llibres
de gastronomia. Tot ple-
gat pense que es recoma-
nable.
P: La cuina no enten de
crisi, sense dubte. O si?
R: Tothom patim la crisi,
però crec que és en
moments com aquests
quan hem d'apostar con-
juntament pel territori,
teballant en equip unint
esforços compartir els
recursos per fer front a

aquesta situació.
P: Es una fira on també
es barreja el sentiment, la
nostra tradició. Cal valo-
rar-ho.
R: La tradició culinària de
les nostres terres és un
dels trets més caracterís-
tics que tenim com a
identitat del territori, que
hem de revaloritzar i a
partir d'aquí innovar.
Aquesta edició es treballa
per revaloritzar el lloc de
producció, perquè el pai-
satge i el turisme gas-
tronòmic, com he dit
abans, van de la mà.
P: Vol afegir alguna cosa?
R: Venir a la Fira EBRE

GOURMET és una oportuni-
tat per degustar els pro-
ductes de les terres de
l'Ebre, amb la seva tradi-
ció i innovació culinària, i

també és un bon moment
per donar suport al sec-
tor agroalimentari del

nostre territori. 
Esteu tothom convidats,
us hi esperem!!!
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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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Cuixa de cabrit amb verdures, una recepta senzilla amb resultats excepcionals. 
No hi ha excusa per no fer-la a casa

Ingredients:

cuixa de cabrit
1 pebrot verd
1 pebrot roig
2 tomates
6 escalunyes o cebes 

franceses
1 cabeça d'alls 
farigola
romer
llorer
vi blanc
formatge de cabra con
servat amb oli

Traiem el peu de la cui-
xa, que no ens aportarà
sabors tan fins. En una
cassola de ferro calenta,
hi posem una mica de l'o-
li on s'ha marinat el for-
matge. Afegim a la cas-
sola la cuixa perquè es
vagi daurant, i les esca-
lunyes senceres. Tallem
pebrot verd i vermell en
tires fines i les afegim a
la cassola perquè es va-
gin fent. Ara hi posem un
cabeça d'all sencera: hi
afegim els grills amb la
pell. Hi tirem, ara, les
herbes aromatitzants: la
farigola, el llorer i el ro-
maní. Hi afegim també
dos tomàquets tallats
per la meitat. Quan el xai
estigui dauradet, hi afe-
gim el vi blanc i cap al
forn a 130- 140ºC, du-

rant una hora i mitja. Si
es queda sense vi, hi po-
dem afegir una mica d'ai-
gua. Ens quedarà molt
tendre i bo. Acompan-
yem la cuixa amb uns
trossets de formatge
tendre de cabra gratinats
al forn.

Com que és una carn
rica en greixos, l'hem
d'acompanyar de vege-
tals amb un alt contingut
de fibra, que disminuei-
xin l'absorció de coleste-
rol. 
La millor manera de cui-
nar les carns riques en
greix és al forn, ja que es
cou amb el seu greix i no
n'hi hem d'afegir. 
El cabrit és una carn amb
un alt contingut en ferro i
vitamina B12, raó per la
qual es recomana als qui
pateixen d'anèmia.

«Primentons i Tomates». Avui: Cabrit

Aquesta cuixa de ca-
brit amb verdures és
un plat típic dels
clàssics "asadores"
castellans. Es tracta
d'una recepta molt
fàcil de fer, amb uns
resultats excepcio-
nals que no deixaran
indiferents els vos-
tres comensals.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME

Comença la nova temporada de

Primentons i Tomates, aquest cap de

setmana ens trobareu a EBRE GOURMET,

a Deltebre

A Canal TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

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

Sauras Pons, Rosa Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304   

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Xavier Ferre - Lluis Ferre       Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

20º 8°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
durant el matí estarà serè o poc ennuvolat. A partir de migdia es formaran inter-
vals de núvols baixos al litoral i Prelitoral central que durant la tarda afectaran al
quadrant nord-est, alhora que se'n formaran al vessant sud del Pirineu i Prepirineu
occidental.
A la resta del país estarà poc ennuvolat per l'arribada de núvols alts i prims. 

Precipitacions 
no se n'esperen.

Temperatures 
mínimes similars al terç nord i oest del país. A la resta seran entre lleugerament i
moderadament més baixes. 
Les màximes seran lleugerament més altes.

Visibilitat 
bona en conjunt. Es formaran alguns bancs de boira o boirina matinals a la depres-
sió Central. 

Vent 
fins a mig matí i a la nit el vent bufarà fluix i de direcció variable, amb predomini
dels terrals al litoral. Durant la resta del dia s'imposarà el component sud fluix amb
cops moderats, tot i que hi haurà moltes estones de vent fluix i de direcció varia-
ble a la depressió Central.

Estat de la mar 

Costa Brava: 
fins a mig matí i al vespre bufarà terral fluix. La resta del dia s'imposarà el com-
ponent sud, sobretot de garbí al sud del cap de Begur i de migjorn a la resta.
De maror a marejol. 

Costa Central: 
fins a mig matí i al vespre bufarà terral fluix. La resta de la jornada s'imposarà el
component sud, sobretot de garbí.
Marejol. 

Costa Daurada: 
fins a mig matí i al vespre bufarà terral fluix. La resta de la jornada s'imposarà el
component sud, sobretot de garbí al nord del cap de Salou i de migjorn a la resta.
Mar d'arrissada a marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En l'esfera  sentimental , procura  no cedir   a
una  seductora  invitació  que pot   posar  la
teva  estabilitat  emocional  en risc  , cuida  el
que tens ,és molt valuós. 

Taure
20/4 al 19/5

En  els assumptes  de cor , evita  deixar-te
dur  per impulsos  que no  tenen  raó  de ser:
una percepció  equivocada  pot  fer  que
prenguis  decisions  equivocades.

Bessons
20/5 al 21/6

T'has  tancat  en el  teu interior  i no vols
sortir: confiar en la teva intel·ligència emo-
cional  resultarà  decisiu, només  així
resoldràs  el dilema  amorós  que t'amoïna.

Cranc
22/6 al 21/7

Les teves  perspectives amoroses  prometen
una bona  sortida   als conflictes, només
hauràs  de ser  sincer amb  la teva parella  i
expressar-li el que sents.  

Lleó
22/7 al 22/8

Les emocions  s'escalfen  durant la jorna-
da  i apareixen  discòrdies per vells  proble-
mes  , no culpis  a la teva  parella  per no
entendre't, en ocasions  la culpa  és teva. 

Verge
23/8 al 21/9

Dons celestials  t'ajuden  a suavitzar  una situa-
ció  sentimental  que pot  derivar  en una  lliçó
benèfica: la parella donarà  pas al compromís i
la sensualitat . 

Balança
22/9 al 22/10

Influències  astrals  faran  que puguis  tancar
velles  ferides i obrir  un nou  panorama  senti-
mental , el teu  estil  de seducció  es guanyarà
els cors  que t'envolten.

Escorpí
22/10 al 21/11

Necessites  una mirada  autocrítica  davant
de fets  que afecten  l'harmonia  en la pare-
lla:  una nova  inspiració  t'ajudarà  a gaudir
de noves  satisfaccions . 

Sagitari
21/11 al 21/12

Arribaran bons  moments  per als amants,
la complaença i confiança mútua  afavorei-
xen  la relació; dedica't  al plaer  d'estar
amb el teus  éssers estimats. 

Capricorn
21/12 al 19/01

No deixis que t'afectin  les actuals  problemes
familiars , necessites un ambient  de
tranquil·litat  per gaudir  els teus  nous  èxits
en el camp  laboral  i social. 

Aquari
20/1 al 18/2

La rutina  en la teva vida amorosa  repercutirà  en
el teu ànim  de manera  negativa, apareixen  sen-
yals  de desgast  en la parella , dedica'ls  l'espai
que necessiten.

Peixos
19/2 al 20/3

En el terreny  de l'amor, una energia  desbor-
dant  i sensualitat  a ple proposen  una  troba-
da  amorosa  d'alt  voltatge  i gran  connexió
emocional , aprofita-la  , és el teu dia. 

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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Però si avui vull copsar-la
en aquesta pàgina és per-
què a vegades quan les
coses van malament, no
ho sabem, però encara
poden anar pitjor. I tot i
que molts cops pensem
que els drames de les
pel·lícules són això, inven-
cions. 
A aquesta familia encara li
quedava per viure més
desesperació. El noi que
va morir atropellat era l'ú-
nic donant compatible per
al transplantament de
medul·la del seu germà, i
al morir aquest va morir
també l'esperança de l'al-
tre noi, morint temps des-
prés. 
Uns pares a punt de tor-
nar-se bojos davant una
sofriment tan gran, inima-
ginable per a aquell que no

ho ha passat i ara dos
anys després l'empresa
propietària del camió
implicat a l'accident els
reclama  més de 4.700
euros en concepte de la
indemnització pels danys
ocasionats al vehicle. 
Si llegeixes detingudament
la notícia, no pots per
menys que posar-te les
mans al cap, sembla irre-
al. Les notificacions dels
mossos d'esquadra, les
declaracions del camio-
ner, les incongruències
perquè no dir-ho de tot, i
també la sentència del
jutge va absoldre al con-
ductor. 
Finalment la causa penal
va ser arxivada, però tot i
això, l'empresa del camió
Logtravi División
Internacional SL, ha pre-
sentat una demanda recla-
mant una indemnització
per danys i perjudicis deri-
vats de l'accident contra
els pares del noi atrope-
llat. 
En aquest sentit,
Francisco Zapater, l'advo-
cat de la família, creu que
qui mou els fils d'aquesta
reclamació és la compan-
yia d'assegurances, que

cerca un precedent judicial
per blindar-se davant la
reclamació contra ella pels
danys i perjudicis derivats

de la mort dels dos ger-
mans. Tot això
em porta a recordar una
gran pel·lícula d'Scorsese
“Legítima defensa”, en la

que l'argument plantejat
no distava gaire del que
ens ocupa avui, a més
recordo que estava basat

en un cas real.
També intervé una assegu-
rança i casualment el pro-
tagonista mor de leuce-
mia. 
Quan vaig veure la pel·lícu-
la em feia creus i reflexio-
nava sobre el molt cruel
que pot arribar a ser l'és-
ser humà, llavors quan he
conegut aquesta notícia el
cor se m'ha trencat per-
què és real i, a més, enca-
ra supera a la pel·lícula
que tan de fàstic em va
fer agafar a certs esta-
ments i posicionaments
davant aquesta, la nostra
vida! Segu in t

amb el recordatori de la
pel·lícula (i reconec que
això és un comentari molt
subjectiu, pel que molts
pensaran que poc profes-
sional) només puc repetir
la mateixa frase del film:
“¿Cuál es la diferencia

entre un abogado y una
puta? La puta dejará de
joderte cuando estés
muerto…” 
Així, desitjo que en aquest
cas l'advodcat Francisco
Zapater la porti a terme
amb qui li toqui!

La realitat supera la ficció!

Avui la contrapor-
tada vol solidarit-
zar-se amb la
història, que apa-
reixia la setmana
passada al Diari de
Tarragona, de Juan
Ramírez i Roser
Reverté un matri-
moni que va perdre
al seu fill de 16
anys, atropellat per
un camió, fa dos
anys a Alcanar.
Aquest fet aïllada-
ment ja representa
una tragèdia per a
qualsevol familia.

Amb notícies com la que ve a continuació la frase del titular es queda curta, i si no ja m’ho direu

PETER PAN

Alternatives per al desdoblament de la N-340.
Cedida

“El noi va irrompre de forma sobtada a la

calçada, sense fer-ho pel lloc habilitat per a

això i sense portar l’armilla refrectant i el

conductor no va poder tenir capacitat de

reacció”.

La sentència del jutge

UN CAS REAL 

L’accident va passar a les 5.45 h, segons el

tacògraf del camió, i la trucada al 112 no es va

realitzar fins les 6.05 h. El camioner va

confessar que primer va trucar al seu cap.

La trucada al 112

                


