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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Els anticementiri nuclear
tornaran a mobilitzar-se a
Ascó el pròxim diumenge.

P4

Un centenar de pagesos
afectats paralitzen les
obres del gasoducte
Tivissa-Paterna per exigir
preus d'expropiació justos.

P6

Societat

La Història d’Alcanar
celebra el seu tercer
Congrés.

P9

Esports

Dimecres es va inaugurar
oficialment la gespa
artificial de l’estadi de la
Fanecada d’Alcanar.

P10

L'agència de suport a la competitivitat ACC1Ó, del Departament d'Innovació, Universitat i Empresa, començarà a transferir als
municipis a partir d'aquest pròxim 15 de novembre els 10 MEUR dels fons d'industrialització aprovats en els pressupostos gene-
rals de l'Estat de 2010. L'emissió de les respectives resolucions permetrà materialitzar els projectes acordats per la Comissió
per a la Industrialització de les Terres de l'Ebre, com la compra de les naus de Lear a Roquetes (Baix Ebre), entre d'altres. El dele-
gat del Govern a les Terres de l'Ebre, Lluís Salvadó, i la subdelegada del govern espanyol, Teresa Pallarès, s'han reunit amb repre-
sentants municipals per informar-los sobre el procediment. P3

Injecció econòmica per a l’Ebre

Ahir dijous, 4 de novembre, els Serveis Territorials de Cultura i Mitjans de Comunicació a les
Terres de l’Ebre donaven a conèixer que la jota ha destat declarada com a element festiu
patrimonial d'interès nacional de Catalunya. Segons ha explicat el director territorial del
Departament, Xavier Vega, l’informe que fonamenta la inclusió de la jota en el Catàleg del
patrimoni festiu de Catalunya ja està redactat i en mans del Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana (CPCPTC). Xavier Vega ha explicat que " es basa en una memò-
ria documentada sobre la història, les característiques actuals i els elements i implantació de
la festa” a les Terres de l’Ebre i en altres llocs de Catalunya. P24

Primer van ser els bous i ara toca la jota!
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

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

Mai un govern català havia tin-
gut tant pressupost. Durant
anys el creixement econòmic
va ser continuat i a l'alça. Mai
ningú ha gastat tants diners.
Mai ningú havia gaudit de con-
dicions tant favorables per
resoldre problemes estructu-
rals, per preparar-se per quan
el cicle canvies. Mai ningú ha
desaprofitat tantes oportuni-
tats. 
Hem vist com el temporal
entrava al arrossars, com les
platges del Delta desaparei-
xent. Com la Bassa de les
Olles es colmata, fins quedar
reduïda a un petit toll. Teníem
redactat un Pla Protector del
Delta i encara el tenim.
Teníem un Parc Natural  i si no
m'equivoco (que pot ser)
encara el tenim. Tenim figures
de protecció, plans directors,
peins, cartes del paisatge. En
tot, el Delta,  les seves plat-
ges, indrets de un alt valor
mediambiental   desaparei-
xent. És inacceptable i més
ho és veure com a  altres
indrets se'ls hi fa tant cas
quan les seves platges patei-
xen episodis com els nostres.
Mai un govern havia tingut
tant pressupost. Mai ningú
havia gastat tants diners.
Hem vist com infraestructu-
res com la A7 arribaven a
Hospitalet i allí es paravent.
L'estació de mercaderies a
L'Aldea deixava de ser un
objectiu, per no ser, no som
ni rodalies, i ningú parla dels
regionals.
M'he de felicitar del pont al
Delta, però  en les múltiples
preguntes que he fet al
Parlament sobre aquest tema
sempre quedava clara la con-
tinuïtat  amb el projecte de

l'Anella viaria, que li donava
sentit i utilitat, em temo que
aquesta continuïtat no esta
garantida, ni pressupostària-
ment, ni en projecte.
Mai un  govern havia tingut
tants diners, mai havíem gas-
tat tant, mai s'havien gastat,
tant sectàriament. Mai havien
tingut tantes figures de pro-
tecció, ni tanta gent gestio-
nant-les. Mai havíem estat
tants desprotegits. Fins el
punt de veure com s'han gas-
tat els diners en centres d'in-
terpretació de la pesca del
vot , en camins biondes inclo-
ses) de color ideològic local.
En sous a la quarta M (no de
metges, ni mestres ni mos-
sos) la M de militants i alts
càrrecs. Mentre desapareixia
el Delta,  la competitivitat de
les empreses, no es feien les
inversions bàsiques i no es
guardava per quan fes falta.   
Si tenir un parc natural signi-

fica que no pots actuar si
desapareixent les platges, si
tenir pressupost significa que
no arribarà la A 7 , l'estació
de mercaderies, o l'anella via-
ria. Si tenir figures de protec-
ció significa dificultar totes les
inversions. Si hem tingut el
govern amb més pressuposts
de l'Historia i som menys
competitius que mai. Llavors
que em borrin del Parc
Natural, que m'alliberin de les
figures de protecció,que em
guardin de tant buròcrata,
que  m'apliquen el pressupost
d'un altra manera, que can-
vien el govern. 
No és tracta de gastar més,
es tracta de gastar millor,
escoltar més a la massa que
calla i treballa . Cal afavorir a
aquells que treballen i creen
riquesa. Els no, no i no, les
protestes que ens porten  els
ni  i ni  ens costen massa
diners (molts costos i pocs
ingressos)  i oportunitats
(molts projectes i poques rea-
litats). Mai un govern havia tin-
gut tant de poder i diners, mai
havíem tingut tantes dificul-
tats. Cal un gran canvi, com
mai. 

Francesc Sancho
Alcalde de l'Ampolla i diputat

de CiU al Parlament.

Com Mai

Opinió

“Tant a través de la secretaria general d'Indústria
com dels partits polítics amb representació al
Congrés, es negociarà amb el govern espanyol
perquè destini 10 MEUR del fons d'industrialitza-
ció pel 2011. La comissió ja ha preparat un llistat

de projectes que justifiquen aquesta petició”. La
noticia sortia als mitjans de comunicació fa algu-
nes setmanes i, a hores d'ara,  ja no és una peti-
ció, sinó una realitat. El llistat d'arguments per
explicar al Govern de l'estat Espanyol per justifi-

car perquè l'Ebre  volia els diners han donat els
seus fruits, i el nostre territori rebrà aquesta injec-
ció econòmica per poder parlar, esperem que,
d'aquí poc, de xifres no tan negatives en el sec-
tor econòmic productiu ebrenc. Uns diners molt
ben rebuts. L'Ajuntament de Roquetes ja treballa
per minimitzar la pèrdua de llocs de treball que va
suposar el tancament de Lear. Per això ja ha ini-
ciat contactes amb dues empreses perquè s'ins-
tal·len a les naus que la multinacional va deixar
lliures. Entre els projectes finançats hi ha a més
de l'adquisició de les naus de Lear, la dotació d'ai-
gua i gas al polígon Catalunya Sud, l'electrificació
de l'Oriola i l'antena TECNIO a Amposta, la planta
de valorització energètica de residus al Molló,
l'ampliació del centre d'empreses de Flix i la cons-
trucció del viver empresarial de Gandesa. Sembla
doncs, que no tot està perdut.

Editorial

L'esperança en xifres

«Es negociarà amb el govern espanyol perquè destini
10 MEUR del fons d’industrialització pel 2011. La
comissió ja ha preparat un llistat de projectes que 

justifiquen aquesta petició»

Tots sabem que hi ha almenys tres usos de la
memòria. Segons Paul Ricoeur: la memòria
impedida representa la compulsió humana a la
repetició dels fets històrics, sense saber ni tan
sols que els estem repetint, i que actua contra
nosaltres mateixos, ja que impedeix reconèixer-
nos en el que vam ser i en el que fem i farem.
La memòria manipulada que es basa en una
tergiversació ideològica de la memòria, la mani-
festació més radical de la qual és el racisme i
la xenofòbia contra l'altre. I la memòria obliga-
da representa el deure de l'ésser humà de
recordar els horrors i les injustícies comeses
contra un col·lectiu de persones, i de recordar-
los-les als altres, als que no en tenen, de memò-
ria. Aquesta memòria obligada és l'únic tipus de
memòria que pot actuar contra l'oblit. Però no
contra qualsevol, ni tan sols contra l'oblit en
general o contra el dret a oblidar, moltes vega-
des necessari per saber què és el que hem de
recordar i quins són els objectius d'aquesta dis-
criminació del record. Sinó contra l'oblit de les
injustícies, contra l'oblit que implica engany o
silenci còmplice i que ajuda a establir posteriors
dinàmiques de dominació. Aquest tipus de
memòria és imprescindible per a una acció
transformadora de l'ésser humà en tots els
seus contextos socials, polítics, econòmics i
culturals. Aquest dret a la memòria té el deure
de recordar les injustícies i de reparar les vícti-
mes que han causat. Es tracta d'una decisió
conscient de no oEs el títol de la Jornada que,
el 6 de novembre de 2010, a partir de les 10h.
tindrà lloc al Seminari de Tortosa, recolzada per
les institucions i en l'indret escollit per
l'Associació de Famílies Acollidores -de Terres
de l'Ebre- Tarragona (AFATAR), organitzadora.
El temps, irrecuperable en qualsevol moment
de la vida, durant la infància resulta decisiu.
Quan un nen requereix de l'acolliment familiar,
segons el Codi civil adquireix “plena participació
en la vida de la família i imposa a qui el rep les
obligacions de vetllar-lo, tenir-lo en companyia
seva, alimentar-lo, educar-lo i procurar-li un for-
mació integral”. Acollir és compartir vida -
durant un temps- gran en significat i irrepetible
en les respectives biografies.
Els acollidors saben que reben molt més que
no ofereixen. Són cridats a respectar la família
d'origen del nen, però, en conèixer-ne el passat
i compartir el present inicien una preocupació
personalitzada pel seu futur i habitual i concre-
tament solen ser crítics amb l'administració
tutelar. Descobreixen les capacitats, possibili-
tats del petit, i particularment les seves neces-
sitats i limitacions que desitgen potenciar o

compensar tant com els sigui possible, sense
importar-los que aquella situació és provisional
o que pugui ser cancel·lada. Com qualsevol
progenitor treballen perquè, la persona acolli-
da, un dia no els necessiti. Els acollidors també
renoven el seu compromís cada dia. A disposi-
ció estan les seves vides i les seves cases com
a autèntica llar -més adequada per criar un nou-
nat, estimular-lo, observar-lo, potenciar-ne i
millorar-ne l'evolució- és, en general,millor que
qualsevol centre d'acolliment. I afronten el que
no és fàcil, accepten complicar-se la vida si
poden donar un cop de mà al petit, adolescent
o jove, i gairebé mai ho fan fora de l'empara de
la tutela pública. Aquella els va fer l'encàrrec i
un dia, potser de manera precipitada, pugui
cancel·lar-lo. Però la seva disponibilitat, esforç
per a la preparació, flexibilitat per a l'acobla-
ment i dolor en preparar el comiat són encomia-
bles. Mai són un impediment ni actuen  pel seu
compte, però tampoc accepten coartades o
dilació burocràtica de l'Administració. 
Ningú millor que aquests pares per saber els
gens fàcil empenyorament i la gran complexitat
de l'encàrrec rebut, la seva exigència de major
respecte és per a l'acollit més que per a ells
mateixos. El seu compromís personal els
empeny tant a compartir amb altres acollidors
com a reclamar quant i on sigui precís aquells
recursos i suports que requereixi el noi/a que
participa plenament en les seves vides. 
Els acollidors són famílies que n'ajuden altres
temporalment quan un fill aliè necessàriament
ha hagut de deixar o sortir de la seva família ori-
ginària, no únicament l'acullen a ell sinó que
indirectament també li donen suport, amb
paraules o sense; però amb gestos decisius i
accions cap a una altra persona o família sem-
pre que  beneficiï més el nen/a que a l'adult.
No hi ha suficients acollidors disposats a facili-
tar el reconeixement -possible i necessari- a la
família d'origen. Ells saben que la generositat
és no fer de l'acollit moneda de canvi. Es neces-
siten persones o famílies que en puguin ajudar
i complementar a altres més necessitades i per
als qui la compensació econòmica no és la
cosa més important encara que sigui -alguna
vegada- condició de possibilitat a part de la
capacitació, preparació i supervisió. Amb l'arri-
bada la majoria d'edat no sol acabar l'acolli-
ment, tampoc la filiació, i és decisiu mantenir el
suport i reconeixement ja que és un altre desa-
fiament avui per als acollidors que són alguna
cosa més que padrins. 

Federico Diego Espuny. Director dels Serveis
Territorials de Justícia a les Terres de l'Ebre.

Ajuda’ns a acollir
Opinió
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Noticies positives per al
nostre territori. El delegat
del Govern a les Terres de
l'Ebre, Lluís Salvadó, s'ha
reunit, aquesta setmana, a
la seu de la Delegació del
Govern de Catalunya, a
Tortosa, amb la subdelega-
da del Govern espanyol,
Teresa Pallarès, i amb alcal-
des i representants dels
ajuntaments de Tortosa,
Amposta, Gandesa,
Roquetes, Flix i els consells
comarcals de la Ribera
d'Ebre i del Baix Ebre. En la
reunió han intervingut tèc-
nics d'ACC1Ó que han expli-
cat als participants el pro-
cés pel qual aquesta entitat
transferirà als municipis i
ens comarcals els 10
milions d'euros dels fons
d'industrialització inclosos
en els pressupostos gene-
rals de l'Estat d'aquest any
2010. Segons el delegat
del Govern, la previsió és
que a partir del dia 15 de
novembre ACC1Ó comenci
a emetre les resolucions
per a cadascun dels projec-

tes: l'adquisició de les naus
de Lear, la dotació d'aigua i
gas al polígon Catalunya
Sud, l'electrificació de
l'Oriola i l'antena TECNIO a
Amposta, la planta de valo-
rització energètica de resi-
dus al Molló, l'ampliació del
centre d'empreses de Flix i
la construcció del viver
empresarial de Gandesa.
“En la reunió hem repassat

l'estat dels projectes i la
feina feta fins ara i en sor-

tim amb el convenciment
que podrem executar tots
els fons en el termini pre-
vist”, ha explicat el delegat
del Govern. En aquest sen-
tit, Salvadó ha afirmat que
els projectes es completa-
ran a 31 de desembre de
2011 i ha assenyalat que,
en cas que hi hagi algun
retard, l'Estat dóna una prò-
rroga de sis mesos per fina-
litzar la inversió. Aquest
serà el cas del Catalunya

Sud atesa la complexitat de
fer arribar al polígon les
grans dotacions d'aigua i
de gas previstes, ja que cal
salvar altres infraestructu-
res que es veuran afecta-
des. En l'àmbit de les millo-
res que està desenvolupant
a les Terres de l'Ebre,
també dir que el DPTOP ha
impulsat les obres  de refor-
ma de la travassera de
Deltebre, que es liciten ara
per un valor de 3 MEUR. Es

preveu que els treballs
comencin durant el segon
trimestre de 2011 i que tin-
guin un termini d'execució
de 5 mesos. Les actua-
cions previstes són: 
la Intersecció de la T-340
amb la TV-3454 al carrer
del Pintor Sorolla. En
aquesta intersecció, es
construiran dues rotondes
simètriques de 28 metres
de diàmetre, una a cada
costat del Canal de

l'Esquerra de l'Ebre. 
La intersecció de la TV-
3454 amb la T-340 a l'avin-
guda de les Goles de l'Ebre.
En aquest cas, es formaran
també dues rotondes. En el
costat Deltebre, s'amplia la
rotonda existent fins a 68
metres de diàmetre. A l'al-
tre costat del canal, es
construirà una nova roton-
da de 53 metres. 
La Intersecció de la TV-
3454 amb la TV-345, cone-
guda com la carretera de la
Marquesa. 
En aquest cas, es cons-
truirà una rotonda sobre el
mateix canal o la construc-
ció d'un carril bici d'un
quilòmetre de longitud
entre el pont que ha entrat
en servei recentment sobre
el riu Ebre i el tanatori, que
es formarà sobre la vorera.
També el DPTOP ha iniciat
la licitació de les obres de
millora del ferm del recorre-
gut entre Horta de Sant
Joan i Bot, per un import
d'1,7 MEUR. L'obra abas-
tarà els 13 quilòmetres de
la T-334, des de l'inici de la
carretera (a l'encreuament
amb la T-330), fins al nucli
urbà de Bot i els 700
metres de la travessera de
la TV-3301 de Bot. Els tre-
balls permetran millorar la
seguretat i la comoditat en
la conducció. Millores vià-
ries i millores econòmiques
que poden aportar una
mica de llum a l´actual
moment.

Tot a punt per executar els 10 MEUR dels
fons d’industrialització a l’Ebre

Lluís Salvadó s'ha reunit
amb la subdelegada del
Govern espanyol, amb
alcaldes i representants
de les administracions
locals i amb tècnics
d'ACC1Ó per explicar,
en detall, el projecte.

Ajuntaments i Consells Comarcals s’han reunit aquesta setmana per conèixer tots els detalls

A partir del 15 de novembre començaran les resolucions per cada projecte

TG

Impuls econòmic i millores per a les Terres de l’Ebre.
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“Espero que finalment no
vagi a València”, deia la
líder del PP, que creu en
una “gran reforma estructu-
ral” energètica en què la
nuclear passi per davant
de les energies renovables.
La presidenta del PP a
Catalunya també va fer
especial èmfasi en la
necessitat de fixar-se rep-
tes en el desenvolupament
d'infraestructures que per-

metin augmentar la produc-
tivitat, sobretot a les Terres
de l'Ebre.
D’ altra banda, una desena
de membres de la platafor-
ma contra la instal·lació del
magatzem temporal cen-
tralitzat a Zarra (Vall
d'Aiora-Cofrents) han iniciat
aquest dimecres una
acampada davant de la
Generalitat Valenciana per
demanar el president
Camps una ferma oposició
al MTC. Els manifestants
han exigit que surti Camps
'en persona' a dir no 'de
manera pública' al cementi-
ri nuclear. Davant la
insistència, el cap de
comunicació del president
s'ha reunit amb els mani-
festants per informar que
s'havia enviat un comunicat
on el govern valencià ratifi-
ca l'oposició al MTC. Els
activistes però ho conside-
ren insuficient i critiquen
que no es desmenteixin
unes possibles negocia-
cions amb el ministeri
d'Indústria. També la CANC
no se'n refia de les veus

que asseguren que Zarra
serà l'opció per acollir els
magatzem centralitzat de
residus nuclears (MTC) i vol
tornar a visualitzar el
rebuig de la instal·lació a
Catalunya. 
La manifestació es farà a
Ascó (Ribera d'Ebre) el prò-

xim diumenge 7 de novem-
bre a les onze del matí, i té
l'objectiu de mostrar la
manca de consens territo-
rial, social i polític que hi ha
perquè la Ribera d'Ebre
aculli la polèmica
instal·lació. 
La CANC torna a demanar

al govern espanyol que
descarti definitivament la
candidatura d'Ascó. Està
previst que a la manifesta-
ció de diumenge hi assistei-
xin el president d'ERC,
Joan Puigcercós, i el secre-
tari general d'ICV, Joan
Herrera, entre altres.

La candidata popular a
la presidència al
Parlament de Catalunya
va manifestar la seva
aposta perquè el
magatzem de residus
nuclears s'acabi cons-
truint a Ascó. Alícia
Sánchez-Camacho ho
veu com una oportunitat
de luxe per crear nous
llocs de treball i generar
més riquesa i inversions
al territori.

REDACCIÓ

Nous posicionaments sobre l’MTC a Ascó.
Cedida

L'Ajuntament de Tortosa ha
començat els treballs de
millora ambiental i paisat-
gística de la façana fluvial
del marge esquerre del riu
Ebre. L'actuació s'està fent
en un tram de 460 metres,
els que separen el pont de
l'Estat del pont del ferroca-

rril. Es tracta d'un projecte
basat en tècniques de bio-
enginyeria que, entre d'al-
tres, té per objectiu poten-
ciar el desenvolupament de
les comunitats vegetals
pròpies de les riberes flu-
vials, controlar els proces-
sos erosius, estabilitzar els

talussos i fer modificacions
topogràfiques per tal d'afa-
vorir la dinàmica natural del
riu Ebre. Els treballs s'han
dividit en diferents trams,
d'acord amb les especifici-
tats de cada sector, ja que
hi ha una part important
amb mur de contenció i l'al-

tra és talús de terra. El pro-
jecte consisteix en la reve-
getació de tota la façana
fluvial amb una desena de

plantes autòctones de la
conca de l'Ebre acostuma-
des al règim de cabals d'un
riu mediterrani com l'Ebre. 

Treballs de millora de l’espai
fluvial del riu Ebre

Al seu pas per Tortosa

El grup òptic Indo ha decidit
tancar la fàbrica de muntu-
res d'ulleres de Tortosa, on
treballen 31 persones. Així
ho ha inclòs en el seu pla
de viabilitat després que fa
mesos va presentar un
concurs de creditors. Els
sindicats van fer una
assemblea informativa a la
fàbrica de Tortosa en què
es va explicar a la plantilla
els plans del grup òptic,
que preveu acomiadar 294
treballadors a tot l'Estat.
“Encara no coneixem els
detalls de l'expedient d'ex-
tinció de contractes
d'Indo”, va manifestar el
secretari general de CCOO
a l’Ebre, Josep Casadó. 

Indo tanca
portes

definitivament

El Consell Econòmic i Social
de les Terres de l'Ebre, l'òr-
gan assessor del govern
català en el qual estan repre-
sentats els agents socioe-
conòmics del territori, va
celebrar l'última reunió d'a-
questa legislatura. En aques-
ta última reunió, presidida per
Josep Maria Franquet, el
director dels serveis territo-
rials d'Agricultura a les Terres
de l'Ebre, Antoni Espanya, va
fer balanç de la gestió del
seu departament al territori, i
també es va aprovar la
moció de suport a la candida-
tura de les Terres de l'Ebre
com a reserva de la bios-
fera.

Suport unànim
a la reserva de

la Biosfera

El PP aposta per l’MTC a Ascó
Alicia Sánchez-Camacho ho veu com una oportunitat per al territori
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L'actuació, que forma
part del Pla Integral del
Nucli Antic de Tortosa
(PINCAT), significa també
l'arrencada de la urbanit-
zació integral de tot el

barri del Castell, un pro-
jecte que l'alcalde ha
qualificat de força difícil
per la complexitat de la
trama urbana i la presèn-
cia de restes arqueològi-

ques al subsòl. 
L’ alcalde convergent,
Ferran Bel, ha presentat
aquesta setmana, l'inici
d'obres acompanyat de
la regidora d'Urbanisme,

Meritxell Roigé, i de l'ar-
quitecte redactor del pro-
jecte, Jaume Bel.  
La nova plaça es cons-
truirà en alt i s'hi podrà
accedir per unes escales
des de la plaça de
l'Absis. De fet, serà un
nou mirador sobre la
Catedral que permetrà
ampliar l'aforament de la
mateixa plaça de l'Absis
quan s'hi facin especta-
cles. 
L'obra també inclou la
rehabilitació de l'immo-
ble que queda en un
nivell inferior així com la
restauració de la façana
exterior d'aquest edifici i
la del costat, que corres-
pon a la Casa Brull. Unes
lluernàries filtraran la
llum natural de la plaça
superior a l'espai que
quedarà a la planta
baixa, que es configura
com un àmbit diàfan on
les restes arqueològi-

ques quedaran a la vista
"perfectament conserva-
des i integrades en la
distribució de l'equipa-
ment", ha explicat l'arqui-
tecte.  
En total, l'àmbit d'actua-
ció ocupa una superfície
de 235 metres quadrats.
Quant als usos del nou
equipament, l'alcalde Bel
ha avançat que la Casa
Brull serà la nova seu de
les dependències de l'à-
rea de Festes, mentre
que properament es
donarà a conèixer a què
es destinarà l'espai infe-
rior de la plaça nova del
Barri del Castell. 
L'obra ha estat adjudica-
da a l'empresa URCOTEX
per un import de
454.050 euros. 
Els redactors del projec-
te, que promou la socie-
tat urbanística municipal
GUMTSA, són Jaume Bel
i Miquel Albacar.

L’Ajuntament de Tortosa inicia la
rehabilitació del barri del Castell

L'Ajuntament de Tortosa
ha iniciat les obres de
rehabilitació del barri
del Castell, un dels
àmbits més degradats
del nucli antic de la ciu-
tat, amb la construcció
d'un nou espai públic al
límit de la plaça de
l'Absis que generarà
una perspectiva inèdita
fins ara de tot el conjunt
catedralici.

L’Actuació forma part del PINCAT

REDACCIÓ

Presentació del projecte.

Cedida

El manteniment dels preus
i del nivell de producció
d'arròs i cítrics als camps
de l'Ebre han estat de les
poques notes positives de
l'any agrari de 2010 al
territori respecte l'anterior,
tots dos marcats especial-
ment per l'enfonsament
dels preus dels conreus de
secà i l'abandonament pro-
gressiu de terres de con-
reu per part d'agricultors a
temps parcial que això
comporta. Segons el DAR
a l'Ebre, tot i que la produc-
ció d'oli serà enguany
'espectacular' quantitativa-
ment parlant, els preus
continuaran baixos per les
'campanyes agressives de
les grans distribuïdores'.

Poques notes
positives al sector
del camp agrari

La patronal de petites i mit-
janes empreses de
Catalunya (Pimec) a
Tarragona ha presentat l'a-
nuari del sector fins el
2008. Segons el responsa-
ble d'estudis de Pimec,
Moisès Bonal, la crisi ha
afectat de manera més
accentuada a les petites i
mitjanes empreses del
Camp de Tarragona que no
pas a les de la resta del
país. Segons Bonal les
empreses pitjor posiciona-
des són les d'energia d'ai-
gua, gas i les químiques.
Així mateix, comparant les
dades del 2007 amb les
del 2008 la demarcació de
Tarragona ha perdut més
de 5.000 autònoms. 

Segueixen els
efectes de la crisi

econòmica

L'Ajuntament de Deltebre
posarà en marxa l'any
vinent un servei de vigilàn-
cia a la badia del Fangar,
per evitar els robatoris que
de forma recurrent patei-
xen els aqüicultors de la
zona. En col·laboració amb
la Federació de Productors
de  Mol·luscos del Delta de

l'Ebre (Fepromodel) i la
Direcció General de Pesca,
es contractaran dos vigi-
lants rurals que dependran
de la Policia Local de
Deltebre. Segons explicà
l'alcalde, Gervasi Aspa, el
primer iniciarà les tasques
de vigilància el proper mes
de gener. «La feina serà

bàsicament nocturna i si
adverteixen algun robatori
o moviment estrany, els
vigilants hauran d'avisar els
agents de la Policia Local o
els Mossos d'Esquadra»,
c o m e n t à .
D'aquesta manera es pre-
tén posar fi a una de les
problemàtiques que afec-

ten el sector aqüícola del
delta de l'Ebre des de fa
anys, i que ha anat a més
arran  de l'actual context
de crisi econòmica. Així,

segons expliquen els pro-
ductors,  en una nit els han
arribat a robar fins a 400
quilos de musclos tallant
les cordes de les batees.

Es posa en marxa un servei de
vigilància a la badia del Fangar

Per evitar robatoris que pateixen els aqüicultors de la zona
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Les obres, adjudicades a
l'empresa BECSA, s'inicia-
ren el passat mes de
març, i després de 7
mesos es pot constatar
l'avançat estat en què es
troben “la qual cosa ens
permetrà tenir-les enllesti-
des el primer trimestre de

2011 i enseguida poder
obrir-les al públic, ja que al
mateix temps s’ està tra-
mitant des de l'Ajuntament
d’ Alcanar l'adjudicació de
la seva gestió”, ha explicat
l'alcalde, Alfons
Montserrat.
La nova piscina municipal
d'Alcanar, que té una
inversió de 3.895.128
milions d'euros, ha comp-
tat amb una aportació
d'1.034.400 milions d'eu-
ros de la Secretaria
General de l'Esport de la
Generalitat de Catalunya. 
Les instal·lacions compten
amb dues basses, una de
gran i l'altra petita, per
facilitar l'accés a tot tipus
d'usuaris; a més a més,
compta amb una zona d'ai-
gües o spa, amb l'objectiu
de poder oferir serveis
terapèutics i de rehabilita-
ció, gimnàs, vestidors i
cafeteria. 
En aquest sentit, Lluís
Salvadó destacava que la
inversió “és una mostra de
l'aposta del Govern de la
Generalitat, amb la

col·laboració dels ens
locals, pel benestar de les
persones, perquè es trac-
ta d'un centre esportiu
però, també d'un espai de
salut i de relacions
socials. 
I cal ressaltar especial-

ment que a més ha estat
una obra feta amb rigor
pressupostari, comparant-
la amb d'altres actuacions
semblants als territori, és
més econòmica però,
amb una gran  qualitat tèc-
nica”.

La nova piscina coberta
municipal es troba ubicada
a la zona esportiva de la
Fanecada d'Alcanar, vora
les pistes de tennis i del
camp de futbol, que va ser
inaugurat el passat dime-
cres 3 de novembre.

El delegat del
Govern a les Terres de
l'Ebre, Lluís Salvadó, i
el responsable territo-
rial de l'Esports, Jordi
Gaseni, acompanyats
de l'alcalde d'Alcanar,
Alfons Montserrat, i el
regidor d'Esports,
Josep Bort, han visitat
aquest dimarts les
obres de la nova pisci-
na coberta del munici-
pi. Aquestes segueixen
un molt bon ritme, i
per al proper estiu
podria ser inaugurat el
nou equipament.

REDACCIÓ

Visita d’obres a la nova piscina municipal d’Alcanar.
Cedida

Unió de Pagesos i un cente-
nar de propietaris van com-
plir dimecres l'advertència
d'aturar la construcció del

gasoducte entre Tivissa i
Paterna per exigir a Enagás
unes indemnitzacions justes
per l'expropiació dels
terrenys. Els mobilitzats es
van desplaçar fins a una
finca de cítrics de
Masdenverge on les
maquinària pesada ha obert

ja el traçat del futur gaso-
ducte, «una autovia enmig
dels cítrics», definien els pre-
sents. Allí, i sense dubtar-ho,
van accedir als terrenys
mentre les màquines atura-
ven la seva activitat. Fou lla-
vors quan el portaveu sindi-
cal, Joan Montesó, pujà a

dalt d'un tractor per recla-
mar un acord. «Ens hem
d'asseure i parlar de preus»,
afirmà. I  és que el sindicat
intenta negociar uns preus
justos des del mes de juliol.
Enagás proposaria similars
compensacions a les rebu-
des fa vuit anys en una infra-
estructura semblant mentre
no ha respost a les valora-
cions de les finques fetes
pel sindicat.  
El responsable d'expropia-
cions d'Agroxarxa, Jordi
Santanach, assegurà que
Enagás ha calculat de mitja-
na el valor de les explota-

cions «en un euro menys per
metre quadrat que la resta
d'administracions i empre-
ses amb projectes al territo-
ri».  Malgrat que molts pro-
pietaris no han pactat les
indemnitzacions, Enagás ha
accedit a les finques gràcies
a que s'han acollit a la llei
d'expropiació forçosa, apro-
vada l'any 1954. 
Montesó lamentà que
empreses privades com
aquesta «utilitzen de manera
abusiva la llei. Ells entren a
les finques i nosaltres conti-
nuem pagant l'IBI», senten-
cià.

UP atura la construcció del
gasoducte Tivissa-Paterna

Termini fins dissabte per pactar «uns preus justos»

REDACCIÓ

Vora 200 operaris treba-
llen aquests dies sense
descans per posar a punt
el nou eix comercial Futuro
Ciudad Amposta,  el pri-
mer complex d'aquestes
característiques a les
Terres de l'Ebre, on s'hi
ubicarà un hipermercat
Carrefour de 5.000
metres quadrats i una
galeria comercial annexa
amb 30 establiments. El
projecte, amb una inversió
global superior als 20
milions d'euros, veu la llum
en temps de crisi, després
d'un any i mig d'obres i
d'un canvi d'accionariat en
la promotora, ara de capi-
tal majoritari valencià. 

Recta final al
centre comercial

d’Amposta

L'impuls al sector agrari
ha estat una prioritat per
als socialistes durant
aquesta legislatura i l'ob-
jectiu, tal com han mani-
festat, és continuar
avançant. En l'àmbit agrí-
cola, els socialistes asse-
guren que el repte princi-
pal és l'estabilització de
les rendes dels pagesos,
per això proposen dife-
rents mesures entre les
quals hi ha potenciar el
consum a Km0, que sig-
nifica impulsar un pla
estratègic de xarxes de
proximitat que fomenti el
consum dels productes
autòctons. 

Propostes
socialistes
ebrenques

Visita d’obres a la piscina d’Alcanar
El primer trimestre del 2011 podria estar oberta al públic
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L'emplaçament de la pre-
sentació al campus univer-
sitari, segons Salvadó, “és
l'exemple més clar i con-
tundent del canvi que
Esquerra hem implantat a
les Terres de l'Ebre durant
aquests anys de govern”.
El republicà ha recordat
que tant la campanya com
el cartell i el programa pre-

sentat són propis
d'Esquerra de l'Ebre,
diferenciat del que han ela-
borat els companys del
Camp de Tarragona. Per a
Lluís Salvadó, “l'objectiu
d'Esquerra durant la cam-
panya electoral serà fer de
l'eix territorial el principal

eix de debat al territori”,
perquè segons el repu-
blicà, “més enllà de decidir
el nom del president de
Catalunya, la gent de
l'Ebre, sobretot, ens
juguem el nostre futur”. 
El republicà ha advertit que
“les Terres de l'Ebre tenen

l'oportunitat de continuar
fent d'Esquerra la força de
l'Ebre, la força per aturar
les agressions i la força
per posar l'Ebre al mapa
de les inversions, o bé
poden optar per tornar al
model del passat, de trans-
vasaments, abocadors,

cementiris nuclears i
manca d'inversions que
havíem patit durant 23
anys de CiU”. 
Salvadó ha contraposat el
model del passat de CiU
com un intent “de fer les
Terres de l'Ebre un territori
a la valenciana” amb el
model de futur d'Esquerra,
fonamentat en una econo-
mia productiva pròpia, amb
un fort pes del turisme, la
universitat, la recerca i la
industrialització. 
Per això Salvadó ha afirmat
que “si Esquerra és forta a
l'Ebre, l'Ebre serà fort polí-
ticament”, afegint que
davant els reptes de futur
“avui, més que mai,
Catalunya i l'Ebre necessi-
ten de gent valenta i amb
dignitat”. El pro-
grama electoral d'Esquerra
s'estructura en cinc grans
eixos al voltant dels quals
es fan diferents propostes
de futur: Per la identitat i el
territori, Per un model
econòmic diversificat i
competitiu, Trencant el
dèficit històric en infraes-
tructures, Serveis de pri-
mera per a les persones i
Sense baixar la guàrdia en
la defensa del territori.

ERC presenta un programa específic
per les Terres de l’Ebre

El candidat d'Esquerra
per les Terres de l'Ebre
a les eleccions al
Parlament de
Catalunya, Lluís
Salvadó, acompanyat
de la resta de membres
de la llista electoral de
la Federació, dels alcal-
des i representants del
partit a les direccions
de serveis de la
Generalitat al territori,
ha presentat el progra-
ma electoral “específic”
per a les Terres de
l'Ebre davant l'edifici de
la Universitat pública
que s'està construint a
Tortosa.

El partit apel.la a la necessitat de gent valenta i de fer d’Esquerra la força del territori

«Més enllà de decidir el nom del president de Catalunya, ens juguem el nostre futur»

REDACCIÓ

Fotografia de presentació del programa electoral d’ERC.
CEDIDA

El senador republicà de
l'Entesa, Pere Muñoz, ha
demanat, aquesta setma-
na, durant el Ple del Senat
a la nova Ministra de Medi
Ambient, Medi Rural i
Marí, Rosa Aguilar, que
informi sobre l'estat de
les obres de neteja dels
residus químics de l'em-
bassament de Flix. Muñoz
li ha recordat “el retard
acumulat per les obres
tot i ser una de les actua-
cions i restauracions
mediambientals més
importants que s'estan
fent avui dia a Europa”.
Muñoz, que ha fet la seva
intervenció davant la
presència del president

del Govern espanyol i gai-
rebé tot el seu Consell de
Ministres, ha estat el pri-
mer senador a formular la
primera pregunta sobre
medi ambient a la nova
ministra. El senador repu-
blicà, malgrat que té l'es-
perança que abans de
finals d'any s'haurà fet el
confinament dels residus,
ha demanat a la ministra
que, entre altres obres
pendents, concreti un
calendari d'execució i
actuacions diverses que
cal fer, com ara l'aboca-
dor dels residus o les
infraestructures per tras-
lladar els residus per
carretera.

Malauradament, no ha tin-
gut resposta, per la qual
cosa Muñoz espera que
“en properes interven-
cions, la ministra pugui
donar explicacions més
detallades per facilitar el
seguiment de les actua-
cions”. 
La ministra, en resposta a
les demandes
del senador republicà, ha
manifestat que les obres
avancen a bon ritme i que
el Govern espanyol com-
plirà tots els seus com-
promisos. 
D'altra banda, el senador
Muñoz també ha aprofitat
la seva intervenció per
advertir la ministra que hi

ha un altre tema importat
per al futur de les Terres
de l'Ebre que necessita
solució. El senador repu-
blicà ha fet referència al
fet que l'esborrany inicial

del nou Pla de Conca de
l'Ebre no inclou cap pro-
posta clara de cabal
ambiental ni per al tram
final del riu Ebre i el seu
Delta ni per al riu Segre.

Muñoz arrenca el compromís de la nova ministra de Medi
Ambient de complir els terminis de les obres de Flix

Aquest ha lamentat la poca concreció de calendari 

La Diputació de
Tarragona i el Centre de
Difusió Tecnològica de la
Fusta i el Moble de
Catalunya (CENFIM) han
signat aquest dimarts un
conveni a través del qual
l'ens supracomarcal ator-
garà al Centre una sub-
venció de 25.000 euros
per al projecte 'Decofim:
disseny ecològic en pro-
ductes de fusta i moble'.
La subvenció té per
objectiu donar suport al
sector del moble de la
demarcació, concentrat
en gran part a la Sénia
(Montsià), que s'ha vist
molt afectat per la crisi.
L'ajuda es destinarà a
actuacions per a la difu-
sió del disseny ecològic
com el desenvolupament
d'una aplicació informàti-
ca, l'elaboració d'una
guia d'ecodisseny o la
celebració d'una jornada
tècnica per donar a
conèixer el projecte.

Impuls per al
sector del moble

de la Sénia

La Confederació
Hidrogràfica de l'Ebre
(CHE) va autoritzar que
aquest dijous, 4 de
novembre, es fes una
crescuda controlada
del riu Ebre aigües avall
de l'embassament de
Flix (Ribera d'Ebre). El
nou dessembassament
compleix el protocol
fixat amb Endesa per
intentar frenar l'aparició
de macròfits (algues) al
tram inferior de l'Ebre.
L'operació es va desen-
volupar entre les nou
del matí i les onze de la
nit d'aquest dijous i el
cabal màxim que es va
assolir fou de 1.450
metres cúbics per
segon. Les crescudes
programades es fan
dos cops a l'any, a la
tardor i a la primavera,
des de que es va acor-
dar l'any 2004.

Nova crescuda
controlada del

riu Ebre
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El proper dissabte, dia 6
de novembre, el Banc de
Sang i Teixits  BST realit-
zarà la campanya espe-
cial de donació de sang
al CAP de Deltebre. 
En aquesta campanya,
que segur serà un èxit, hi
col·laboren, juntament
amb BST, l'Ajuntament de
Deltebre, Lliga contra el
Càncer de les Terres de
l'Ebre, les Pastisseries de
Deltebre, Associacions
Esportivesi Culturals amb
implantació comarcal i
local, etc.  Cal destacar
que els municipis que con-
formen Terres de l'Ebre
tenen un dels col·lectius

més actius quant a la
donació de sang. Segons
dades   de   donació   del
2009,   a   Deltebre,  amb

una   població d'aproxima-
dament 11.751 habitants,
es van comptabilitzar un
total de 503 donacions,
amb un índex de donació
per mil habitants i any del
42,8. 
L'any anterior les dona-
cions van arribar a 474

amb un índex de donació
de 41,42 per mil habi-
tants any. 
Una de cada deu perso-
nes que entra  a un hospi-
tal necessitarà una trans-
fusió i que cada 3  neces-
sitarà sang a Catalunya;
que cal donar sang amb
regularitat, “Amb una
vegada no n'hi ha prou”, i
que els  homes poden
donar sang 4 vegades a
l'any i les dones, 3. 
El Banc de Sang i Teixits,
com a  ens vertebrador
del sistema hemoteràpic
a Catalunya, té per missió
la gestió i l'administració
de la donació, la transfu-
sió i l'anàlisi  de  la  sang

i  el  plasma  sanguini.  
També  obté  i  processa
teixits  i desenvolupa
altres  línees com a cen-
tre especialitzat en immu-
nobiologia selecta; en
l'anàlisi, el diagnòstic i la
recerca molecular; la terà-
pia cèl·lular i la medicina-
regenerativa.

REDACCIÓ

Sentència
condemnatòria pel

doble crim de
Ferreries

L’Audiència Provincial de
Tarragona ha confirmat la
sentència condemnatòria
contra el jove xinès, menor
d’edat, que el passat 27
d’octubre de 2009 matava
amb arma blanca a la seva
mare de nacionalitat xinesa, i
el company sentimental d’a-
questa. 
Així, la Secció Segona de
l’Audiència ha rebutjat el
recurs d’apel·lació presentat
per l’advocat defensor. 
La condemna representa sis
anys d’internament en règim
tancat, complementat amb
una altra mesura de llibertat
vigilada amb assitència edu-
cativa per tres anys  com  a
autor d’un delicte d’assassi-
nat astut i d’un altre d’homici-
di dolós. 

Els estudiants d'empre-
sarials de la URV han realit-
zat uns estudis de mercat
que han permès a l'empresa
exportadora de cítrics
Agrofruit tancar un acord de
distribució amb la cadena
Maxima, la més important
dels països bàltics (Estònia,
Letònia i Lituània), Aquests
estudis s'han dut a terme
amb una beca de 3.000
euros anuals entre la com-
panyia i la universitat.
Aquest acord permetrà a
Agrofruit exportar enguany
1,5 milions de quilos de
taronges i mandarines a un
dels mercats europeus amb
més possibilitats de futur i
en el que tenia una presèn-
cia regular i s'espera
ampliar la xifra als 3 milions

de quilos en pocs anys.
Aquest tipus d'estudis,
segons la pròpia universitat
permeten a l'estudiant conèi-
xer el món laboral abans d'a-
cabar els estudis. 
La informació aportada pels
tres estudis, un per cadas-
cun dels tres països i elabo-
rats pels estudiants
d'Empresarials Laia Moreso,
Manel Risa i Juan Carlos
Muñoz, ha estat vital per a
l'exportadora de cítrics a
l'hora d'identificar no només
les oportunitats de negoci i
l'estat dels mercats, sinó a
l'hora d'identificar i dirigir-se
als clients potencials. Tota
aquesta feina els ha permès
tancar l'acord amb Maxima,
segons ha reconegut el
gerent d'Agrofruit, Xavier
Guarner. 

REDACCIÓ

Aquests últims deu anys han hagut
instituts i universitats que han
realitzat treballs de recerca sobre
Alcanar i per tant hi ha molt material
per posar en comú. Així, l'objectiu
d'aquest tercer continua sent
aprofundir “en la nostra història i
realitats”, assenyalava Tomàs
Camacho, membre del comitè
organitzador. Les fonts del congrés
són treballs de recerca de segon de
batxillerat de l'institut Sòl-de-Riu,
investigacions universitàries
relatives a Alcanar, a més dels
treballs individuals i col·lectius que
fan referència a l'entorn més proper.
Entre els ponents hi ha el catedràtic
d'economia Germà Bel, i el
professor d'història de la URV Josep
Sánchez Cervelló. S'han presentat
treballs de filologia, història,
antropologia, literatura, musicologia
i sociologia. Entre els més
interessants hi ha la comunicació
Alcanar, un so de fa 2.600 anys

dels arqueòlegs David Garcia i
Isabel Moreno, que se centra en
l'estudi d'un corn marí localitzat al
jaciment preibèric de Sant Jaume
Mas d'en Serra. També hi ha una
comunicació sobre les fortificacions
de la Guerra Civil a la costa
canareva d'Agustí Bel (el congrés
inclou una visita guiada), i una altra
sobre Andreu Ulldemolins, el
corresponsal del diccionari dels
dialectes catalans, a càrrec del
filòleg Albert Aragonés. Durant el
congrés hi haurà tres exposicions
paral·leles: una sobre pintors
canareus nascuts abans del 36 a la
galeria d'art Núria Prades, una altra
de fotografies del patrimoni canareu
a la galeria d'Agustí Redón, i una
tercera de documents històrics a la
Casa O'Connor. Pel que fa a les
comunicacions presentades, n'han

hagut 21 i s'engloben en els
següents àmbits: Filolologia,
Història, Antropologia, Literatura,
Musicologia i Sociologia. En l'àmbit
de Filologia hi ha 3 comunicacions:
Andreu Ulldemolins, corresponsal
del diccionari dels dialectes
catalans, L'entonació del canareu:
una primera descripció, El parlar
d'Alcanar en el context del tortosí i
el balear. En l'àmbit d'Història s'han
presentat 11 comunicacions:  Una
possible batèria de costa camuflada
rere un xalet camuflat, Les agulles
de cabell de la vilola romana del
cementiri (Alcanar) o Els molins
d'Alcanar en són una mostra d’elles.
En l'àmibit d'Antropologia són 2 les
comunicacions presentades: Els
treballs de recerca de l'Institut Sòl-
de-Riu i la seua possible incidència
en la societat d'Alcanar, Alcanar i els

agermanaments intermunicipals:
una perspectiva des del dret local i
la història contemporània d'Alcanar,
fomentada per l'Aspirantat Sant
Jordi, i el posterior agermanament
d'Alcanar amb Montgat i amb
Badalona. 
Una oportunitat perduda o una
oportunitat a no deixar perdre? En
l'àmbit de Literatura hi ha 3
comunicacions: Trinitari Fabregat,
escriptor d'Alcanar, Lo cuento de
Peret, Raül Moravia versus Gibert
Miret.En l'àmbit de Musicologia s'ha
presentat una comunicació: Arrels
mediterrànies de la música
canareva: reconstrucció de
possibles vestigis ancestrals en les
cançons populars d'Alcanar.
Finalment, en Sociologia hi ha
també una comunicació: Evolució
del fenomen migratori a Alcanar.

La Història d’Alcanar celebra 
el seu III Congrés

Des de l’any 2000 que
els canareus no orga-
nitzaven un nou
Congrés sobre la seva
Història. Però això
arriba a la seva fi, per-
què des del proper 12
de novembre i fins el
14 es celebrarà el III
Congrés d’Història
d’Alcanar, organitzat
de manera conjunta
amb la Universitat
Rovira i Virgili, a la
Cisterna del Vall.

DIANA  MAR

Cisterna del Vall, seu del proper III Congrés d’Història.
cedida

Deltebre es consciencia 
davant la importància de donar sang

El Banc de Sang i Teixits BSI realitzarà la campanya especial de donació de sang al CAP de
Deltebre, aquest proper 6 de novembre. Els organitzadors desitgen que sigui tot un èxit

Estefania Blanch,
premi a la millor

Tesi doctoral
La doctora Estefania Blanch,
investigadora de
l'Observatori de l'Ebre, ha
obtingut el premi a la millor
Tesi Doctoral en Geofísica
Pura o Aplicada que atorga
la Fundació J. García Siñeriz.
Qui ha la tesi
'Comportamiento caracterís-
tico de la estructura vertical
de la ionosfera en condicio-
nes de calma y perturbada',
proporciona nous coneixe-
ments sobre el comporta-
ment i predicció dels parà-
metres que defineixen el
gruix de la ionosfera en con-
dicions de calma. Alhora,
aporta nous coneixements
sobre la reacció de la ionos-
fera a tempestes geomagnè-
tiques intenses i del seu
modelat mitjançant funcio-
nes analítiques simples.

Una de cada deu
persones que entra a
un hospital necessita

una  transfusió

El Banc de Sang i
Teixits controla  les

donacions,però
també  les

transfusions i les
anàlisi

Uns estudiants d’empresarials 
possibiliten més guanys a Agrofruit

 



DIVENDRES 5
DE NOVEMBRE

DE 201010
esportsdiarimés

ebre
www.mesebre.cat

Amb la presència del dele-
gat de Govern de les Terres
de l’Ebre, Lluís Salvadó, va
tenir lloc dimecres l’acte d’i-
nauguració de la gespa artifi-
cial, a l’estadi de la Fanecada
d’Alcanar. 

Una gespa que ha deixat
les instal.lacions d’Alcanar en
un estat privilegiat i que signi-
fica una millora desitjada i que, finalment, és una reali- tat. Així va exposar-se en els

parlaments protocolaris en
els que també va destacar-se
que era molt important per a
la formació dels joves juga-
dors que allí estaven en la
presentació del futbol base
que va fer-se el mateix dime-

cres. 
Una jornada de gran rellevàn-
cia per a l’esport canareu.
Posteriorment, el primer
equip de l’Alcanar va disputar
un partit amb el del Tortosa,
de la Primera catalana (0-4). 

Estrena a Alcanar

Dimecres passat, el CD
Alcanar va viure una
jornada històrica, emo-
tiva. I va fer-ho amb un
gran ambient a la Fa-
necada. Excepcional.
S’inaugurava oficial-
ment una millora anhe-
lada a l’estadi: la ges-
pa artificial d’última
generació de la que ja
se’n gaudeix. 

ACTUALITAT

Dimecres es va inaugurar oficialment la gespa artificial de l’estadi de la Fanecada

M.V.

Dilluns va disputar-se el
derbi entre el Tortosa i la Ra-
pitenca (0-0). Dia del club i
dels de les Terres de l’Ebre
que, en una bona representa-
ció, van estar-hi al camp i van
rebre, al descans, la medalla
del centenari del CD Tortosa.
Més de 1000 persones al
camp i bon ambient en tots
els sentits. El partit, tot i no
ser brillant futbolísticament,

va ser emocionant i incert
fins el final. Tots dos equips
van gaudir de les seues op-
cions. La Rapitenca, a més,
va protestar diversos fores
de jocs. Un d’ells fou una ju-
gada de gol de Gilabert al pri-
mer temps. No ho era.

Els rapitencs, minvats per
les baixes i amb jugadors
amb molesties, van buscar
amb més insistència la victò-
ria en els darrers minuts.
Però el Tortosa va estar més

madur que en altres ocasions
i va tenir menys errades en
defensa. L’empat, malgrat
que l’equip roigiblanc fa set
jornades que no guanya, re-
força el projecte i la seua
confiança. La Rapitenca, se-
gons el seu tècnic, no va mar-
xar del tot satisfeta amb l’em-
pat. Diumenge (12 h), el
Tortosa visita el Poble Sec i la
Rapitenca rebrà la Iberiana.
Villa, per motius personals,
deixa el club.

Després del derbi, a tornar-hi
La Rapitenca rebrà la Iberiana i el Tortosa visitarà el Poble Sec

REDACCIÓ

PRIMERA CATALANA

L’Amposta va perdre diumen-
ge a casa contra el Manlleu (1-
2). Es la quarta derrota com a
local en el que portem de lliga. 
Va ser un partit en el que a
l’Amposta li va costar entrar
en situació. Va fer-ho a la
represa, quan va rebre el 0-1,
arran d’una acció a pilota atu-
rada. Llavors va pressionar
més amunt. I també fou quan
va trobar-se amb un criteri
desigual del col.legiat. 
Si bé al primer temps, l’àbitre
va perdonar l’expulsió a Diego,

a la represa va crispar l’am-
bient amb les seues deci-
sions. Un penal no xiulat a
Miguel va encendre els ànims.
Posteriorment, en va xiular un
altre al propi Miguel que ell
mateix va transformar. El par-
tit, amb l’1-1, va trencar-se i
estava obert. Però una indeci-
sió defensiva local va propiciar
un penal que el Manlleu no va
desaprofitar. Tot i els intents
desesperats dels darrers
minuts, l’Amposta no va poder
empatar.

La derrota significa un pas
enrera en una jornada en la
que era important el triomf per
a tenir més estabilitat a la
taula. Diumenge, a més de la
crispació amb l’àrbitre, van
haver-hi veus crítiques a l’esta-
di. Toni Ruiz, vicepresident del
club, aclaria a Canal TE que
«és cert que van sentir-se
comentaris però el que
podem dir és que el  tècnic té
la nostra confiança i que en
cap moment ha hagut cap
plantejament sobre aquesta

qüestió». Les baixes assetgen
a l’equip. Jesús també va
lesionar-se.  
Cal tenir paciència amb un
equip fet amb les possibilitats
econòmiques del moment.
L’Amposta, quinzè, visita el
Balaguer, penúltim. Un partit
clau, amb doble valor.

Confiança amb el cos tècnic
Toni Ruiz, vicepresident de l’Amposta, així va informar-ho a Canal TE

MV

TERCERA DIVISIÓ

L’Alcalde d’Alcanar, Alfons Montserrat, en els seus parlaments.

El CD Alcanar va fer, també dimecres, la presentació de tots els equips.

L’Amposta visita el
Balaguer, diumenge (17 h)

Proper partit
La dinàmica de l’Ascó co-
mença a preocupar. Són vuit
jornades sense guanyar i és
evident que no s’estan com-
plint les expectatives. L’equip
ha caigut en zona de des-
cens. La derrota de diumen-
ge passat, davant el Cornellà
(0-6), deixa en evidència la si-
tuació d’un equip que no re-
acciona. Ja al primer temps,
el Cornellà va sentenciar amb

el 0-4. A la represa, Enric va
culminar un dia per no oblidar
amb el seu cinquè gol. Puer-
to va fer el sisè.

El proper partit és a Man-
lleu, diumenge (18.30 hores).
El projecte va començar amb
il.lusió per la possibilitat de ju-
gar a Tercera. Una junta en-
grescada que ara, en alguns
casos, potser no disposa del
mateix impuls tal com ha
avançat el campionat.

Són vuit jornades sense guanyar: zona de descens
REDACCIÓ

TERCERA DIVISIÓ

El Cornellà deixa en evidència
al FC Ascó (0-6)

El C.F. Canet, de la 1a. Re-
gional de Castelló, s’ha inte-
ressat pel tècnic ebrenc Edu
Català, per formar part del
seu cos tècnic. A més, el jo-
ve tècnic té una proposta
per fer de preparador físic
al futbol base del Vinaròs.
Edu, que  va estar al Delte-
bre, informava que en els
propers dies decidirà.

Faria també de preparador físic al Vinaròs

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Eduard Català rep una oferta
de la regional de Castelló

En els anys que vaig ju-
gar, vaig viure incidències
de tota mena. Enfronta-
ments entre jugadors, en-
tre aficionats, entre juga-
dors i aficionats....

Bé, dins d’uns limits, i
sempre que sigui de for-
ma dialèctica, tot això pot
entrar dins de la dinàmica
i de la passió de l’esport.
I pel sentiment que gene-
ra. Sí, com he dit, sempre
dins d’uns limits. Però no
s’ha de passar la línia. 

Jo considero que la lí-
nia es passa quan arriba
la violència. I aquesta no
ha d’existir, en cap àmbit.

En les ocasions que he
vist agressions en un re-
cinte esportiu, he de dir
que l’experiència no és
gens agradable. Més bé
al contrari. I que, per re-
gla general, després de
les incidències, els espec-
tadors que no han inter-
vingut i que s’ho han mirat
des de la distància, aca-
ben lamentant el succeit.

Dilluns vaig assabentar-
me del que havia passat a
El Perelló. Deixant de ban-
da si era gol o no, si van
poder haver-hi provoca-
cions o no, deixant-ho tot
de costat, mai hem d’arri-
bar a aquest extrem. MAI.
Això va en contra de l’es-
port i d’una societat que
ja viu amb massa tensió
com per traslladar-la a un
recinte esportiu. 

Per un acte d’un aficio-
nat no ho ha de pagar to-
ta una afició. 

Però ni aquesta in-
cidència ni cap altra d’a-
questa mena, que pot i ha
pogut passar, han de re-
petir-se.

No a la
violència!

L’opinió de Michel
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El Gandesa no ha guanyat encara al seu camp. De fet, en la jor-
nada passada va sumar el primer punt com a local. Va empatar
davant de l’Ulldecona en un duel en el que van haver-hi tres pe-
nals, dos a favor dels visitants. L’Ulldcona va remuntar el gol ini-
cial dels de la Terra Alta però en els darrers minuts, quan jugava
amb inferioritat numèrica, un altre penal, el xiulat a favor del Gan-
desa, va suposar el 2-2. Tot i acabar amb nou, l’Ulldecona va
mantenir un empat que li permet seguir sumant. Es bo si manté
la regularetat de casa. 

El Gandesa, per la seua part, no arrenca. Fa cinc jornades que
no guanya (1 punt de 15). Falta un resultat positiu per agafar con-
fança. 

El Gandesa segueix sense poder
guanyar i menys a casa

PRIMERA REGIONAL

El Calafell, revelació fins ara del grup, va sortir molt ben parat
diumenge de l’Aube, sumant un punt. El Jesús i Maria, en la línia
de les darreres jornades, va assetjar el Calafell i va superar-lo en
moltes fases. El Chelsea ebrenc va fer fins a cinc pals i Dorado,
porter rival, es va convertir en el protagonista la tarde. El Cala-
fell fou efectiu i va resoldre amb un xut creuat des del vèrtex de
l’àrea. Era el 0-1. Complicat d’entendre. No obstant, la pressió
local va generar l’empat amb el gol d’Albert que va aprofitar una
assistència d’un Pier que va inventar una gran jugada. Tot i els
intents fins el final, l’empat no es va moure. Empat injust. L’úni-
ca nota negativa fou l’expulsió de Pier (dos grogues). El Jesús i
Maria fa cinc jornades que no perd (11 punts de 15).

El Jesús i Maria topa amb els pals i
amb Dorado, porter del Calafell

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL

L’Aldeana va caure al camp del Cambrils Unió (5-1), un equip
que en les darreres sis jornades només ha perdut un partit. Al
descans, el 3-0 ja reflectia la situació d’uns i altres. L’Aldeana
no pot millorar i, amb les jornades, se li fa més complicat po-
der fer-ho. La manca d’un resultat positiu dificulta la progres-
sió d’un equip renovat i emmarcat dins de les possibilitats ac-
tuals del club. La notícia negativa fou la lesió del porter Manel
Vizcarro. Per la seua part, la Sénia va empatar a casa contra
el Salou (0-0). Un partit marcat per una actuació arbitral que
els seniencs van protestar reclamant dos penals. A més, «va
ser massa permissiu amb el joc dur del rival». La Sénia s’ha
estancat i ara fa quatre jornades que no guanya.

L’Aldeana no millora i malestar a la
Sénia per l’arbitratge 

REDACCIÓ REDACCIÓ

L’Ampolla va caure al camp del Valls quan anava guanyant per
1-2 al minut 87. Però en temps afegit, els vallencs van remun-
tar i van deixar sense premi al conjunt de Cotaina que, pel
partit que va fer, mereixia molta millor sort. Francesc Fabre-
gas, del setmanari El Vallenc, ens comentava aquesta setma-
na que «l’Ampolla ha estat el millor equip que hem vist fins ara
al nostre camp. No obstant, l’efectivitat del Valls, quan menys
ho semblava, en temps afegit, va portar una victòria èpica.
L’empat cal dir que no hagués estat injust». I és que l’Ampo-
lla va jugar amb molta motivació, ben posada i, d’aquesta for-
ma, va remuntar l’1-0, amb gols de J. Antonio. L’1-2 acosta-
va un triomf de gran valor. Injustament es va esvair. 

L’equip ha de recuperar-se contra el Nàstic B, diumenge. 

L’Ampolla va demostrar a Valls que té
molt a dir en aquesta lliga

PRIMERA REGIONAL

REDACCIÓ

El Catalònia va empatar amb el Cambrils (1-1). «Va ser un par-
tit travat. El cert és que a la primera part vam crear poques op-
cions, marcant el gol arran d’una falta que va traure Juanma. A
la segona part, la dinàmica va ser la mateixa, amb moltes pilo-
tes aèries, poc futbol i sense ocasions de gol; per tant, diria
que el partit estava bastant controlat fins que a falta de 10 mi-
nuts, en l'únic xut a porta del cambrils en tot el partit i en l'úni-
ca jugada ben trenada ens va empatar. Dps minnuts abans vam
tenir un remat de Pau desprès d'una passada de la mort, i
quan vam encaixar el gol va ser quan vam jugar millor i vam te-
nir una altra clara ocasió de gol amb un remat tot sol d'Albert»,
deia Ximo Talarn, tècnic del Catalònia. Els de la Santa Creu, ter-
cers a la taula, visiten diumenge (11.45 h) la Canonja.

El Cata reacciona tard i cedeix un
altre empat a casa

PRIMERA REGIONAL

PRIMERA REGIONAL

La Cava va perdre dissabte
passa a Torredembarra (3-0).
«Es cert que tenim baixes
però això no ha de ser una ex-
cusa. No vam estar ben po-
sats i pràcticament no vam xu-
tar a la porteria rival», deia
Cantó. Rosado (2) i Robert van
marcar per a un Torredemba-

rra que fou superior. La Cava
rebrà diumenge un dels líders,
el Camp Clar (17 h), -després
del partit del filial-: «hem de re-
cuperar l’actitud de jornades
anteriors, sent conscients que
tindrem davant un gran equip,
líder, i que té un entrenador
experimentat en categories
superiors com és el cas d’Isa-

ac Fernandez», explicava Can-
to, que, a la vegada, afegia
que «disposem de baixes
però, com he dit, no ha de ser
una justificació. Un dels nos-
tres objectius és formar juga-
dors dels planters i donar-los
minuts. No obstant, d’aquesta
forma tan brusca i davant d’un
rival com el Camp Clar no és

el més aconsellable. Es més
interessant que puguen inter-
venir de forma progressiva.
Però tinc confiança amb tots
els jugadors i buscarem fer un
bon partit», comentava Cantó.
Els germans Rovira són baixa
per sanció (5 targetes). Nico,
després de dues jronades,
tornarà. 

La Cava, amb intenció de 
recuperar-se, rebrà el líder

El Camp Clar fa sis jornades que no perd

REDACCIÓ

PRIMERA REGIONAL. DIUMENGE 17 HORES

El president Paco Reverté, en els parlaments de dimecres.

L’equip de Cantó té les
baixes del porter To, els
germans Rovira, Pau,
David, Roger, Mario i Eric
és dubte. Tornarà Nico.

Baixes

Tot i el gol de la Canonja (mi-
nut 40), l’Alcanar s’ha fet fort i
va tenir impuls per remuntar.
Va ser clau el gol abans del
descans, obra de Pau. I a l’ini-
ci de la represa, quan Toni, a
la sortida d’un córner, va esta-
blir el 2-1. La Canonja fou un
rival compacte i que va saber
travar el partit. No obstant,

l’Alcanar, que ja puja  fins les
primeres places amb les tres
victòries seguides, va tenir ofi-
ci per mantenir el resultat. L’e-
quip de ‘Txiki’ està unit i ha mi-
llorat com a conjunt repecte
les primeres jornades. En el
partit de diumenge van haver-
hi aldarulls amb seguidors visi-
tants. Foren uns minuts. 

L’Alcanar fa un 
punt i seguit

Tercera victòria seguida, contra la Canonja

PRIMERA REGIONAL

El Roquetenc va perdre diu-
menge al camp del Mollerussa
(2-1). «No vam jugar bé, però,
malgrat això, vam dominar en
moltes fases. No obstant,
se’ns va escapar el partit en
els darrers minuts», deia Ca-
marero, tècnic del Roquetenc.
Toni Ondazabal va marcar poc

abans del descans. A la repre-
sa, l’àrbitre va xiular penal en
una jugada de Pardo, desta-
cat, però l’assistent va rectifi-
car-li la decisió i va decretar fal-
ta. El Roquetenc no va decidir i
el Mollerussa, un cuer que
anirà a més, va remuntar en
vuit minuts (81 i 90). Era una
bona oportunitat del Roque-

tenc per tornar a guanyar fora
(no ho fa des de la primera jor-
nada) i crèixer a la taula. Haurà
d’esperar. Demà (16.30 h)
rebrà el Sant Ildefons, un dels
equips, juntament amb el Ro-
quetenc, que menys gols ha
fet (7). Torna De la Torre. Brigy,
lesionat a l’abductor, serà bai-
xa unes setmanes.

A més dels punts, el Roquetenc
perd a Brigi per unes setmanes

El davanter, amb una estrabada, es va lesionar a Mollerussa (2-1)

REDACCIÓ

PREFERENT

El Pubilla Cases, d’entrada, va
voler tenir la pilota dissabte a
Bítem. I, d’aquesta forma, va
crear-li problemes al R. Bítem,
equip que al primer temps no
va trobar-se comode sobre el
camp. Un penal absurd de
Norbert va comportar el 0-1.
I, poc abans del descans, l’as-

sistent va equivocar-se anu-
lant un gol al Pubilla. A la re-
presa, els visitants van fer el
0-2. Llavors van canviar l’estil
(buscant la contra). Es van
acomodar i van cedir metres
al conjunt de Bítem que, lla-
vors sí, va tenir la pilota i va
fer-la circular. Ruibal va mar-
car l’1-2 i van haver-hi op-

cions, amb un penal no xiulat.
Però el gol no va arribar. Es
va perdre a casa, després
d’un any i mig. I també l’opció
de progressar amb la tercera
victòria seguida. S’ha de se-
guir. L’equip té molta artilleria:
«és dels millors del grup», se-
gons el tècnic visitant, Lluís
Planagumà. 

Planagumà: «el R. Bítem és un
dels millor equips del grup»

El Pubilla va frenar la ratxa a casa de l’equip de Nacho (1-2)

REDACCIÓ

PREFERENT 
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L’alineació del jugador del Rasquera, Margalef, podria com-
portar la impugnació del partit. Podria ser que la fitxa estés
pendent de pagament i el fet de no haver-la liquidat generaria
aquesta impugnació. Una situació que no és nova, aquesta
temporada. En qualsevol cas, el Tivenys va perdonar en els
primers minuts i va acabar pagant-ho. Marsal i el propi
Margalef van marcar pels rasquerans. Pau va establir el 2-1
però els d’Arnau no van poder empatar. D’altra banda, els dos
líders mantenen el frec a frec. El Sant Jaume, amb gols de
Manel, de penal, i d’Ivan, van doblegar un Ulldecona comba-
tiu (2-1). El Godall va obtenir una victòria de prestigi al camp
d’un Ginestar que no reacciona (0-4). Destacar, per últim, el
partit entre el Cata (hat-trick de Leandro) i la Galera (3-3). 

Possible impugnació del partit
Rasquera-Tivenys(2-1)

TERCERA REGIONAL

Fa dues jornades, el partit Pinell-Camarles fou xiulat per Santia-
go Vicente. Un àrbitre d’aquells que és millor trobar-lo fora de
casa que a casa. Va tenir diverses decisions protestades pels
pinellans i que van poder-se veure pel CANAL TE. En qualsevol
cas, quinze dies més tard, el Pinell torna a jugar a casa i la sor-
presa és que Santiago Vicente torna a ser l’àrbitre. No s’ente-
nia. Una circumstància que hagués pogut crear malestar. No va
ser així. L’àrbitre no va influir: «va xiular un penal molt clar que
fou l’1-0 al primer temps, però acte seguit no en va xiular un al-
tre que encara era més clar. En qualsevol cas, no va haver-hi
cap problema», deien des d’El Pinell. A la represa, Ruben, Ra-
mos i Jaume Guiu van marcar els altres gols. El Pinell, tercer,
visita el Móra la Nova, en el derbi.

La designació de Santiago Vicente podia
haver creat malestar a El Pinell 

SEGONA REGIONAL

El derbi de la Terra Alta fou per al Vilalba que va imposar-se
a l’Horta (1-0). Els de Gaspar, amb molta artilleria ofensiva i
ben adaptats al seu camp, van imprimir un fort ritme de joc i
van crear més opcions. Bernabé, un dels destacats, com és
habitual, va aconseguir el gol que val un triomf meritori i que
fa recuperar el Vilalba a la part alta de la taula, deprés de la
impugnació i de la derrota a Camarles.

D’altra banda, el filial de l’Alcanar va aconseguir la primera
victòria a la categoria. Fou a Masdenverge en un duel amb do-
ble valor de punts en la lluita per fugir de la part baixa de la
taula (0-1), gol d’Edgar. El filial del Roquetenc, per últim, va
vèncer el Batea (5-3) en un partit ple d’alternatives. Els tres
punts donen confiança al conjunt de Ponce. 

Bernabé lidera el triomf del Vilalba,
i victòries del Roquetenc i de l’Alcanar

SEGONA REGIONAL

L’àrbitre del Perelló-Flix era un dels assistents del duel al camp
del Nàstic de la promoció d’ascens de la temporada passada.
El ‘gran dia’ de Moisés Vizcarro. Bé, potser per això l’ambient
es va enrarir a la Vinyeta, diumenge passat. El cert és que el
partit fou igualat, amb més intents ofensius d’El Perelló que,
no obstant, no va poder trencar el dispositiu defensiu d’un Flix
ordenat. Ja en els darrers minuts, després d’una rematada del
visitant José Manuel Sanchez, la pilota va anar al pal i un juga-
dor local va poder traure-la. El dubte és si va entrar o no. L’àr-
bitre va tenir-ho clar. Va donar el gol. Jugada polèmica. Els ju-
gadors del Perelló van protestar envoltant l’àrbitre. Un
aficionat va sortir de la zona de banquetes i va entrar al camp.
Va agredir greument el col.legiat amb un cop de puny. Lamen-
table. Allí es va suspendre el partit.

El partit Perelló-Flix es va suspendre
(86’) per una agressió al col.legiat (0-1)

SEGONA REGIONAL

Una altre dels partits estelars de la jornada es jugarà a Camar-
les on l’equip de Barbosa rebrà el líder, l’Olímpic. Els camarlencs
fa quatre jornades que no perden (10 punts de 12) i han recu-
perat consistència i regularitat després de la temporada passa-
da. Un bloc compacte, que sap a que juga i que té velocitat da-
vant amb Prades i Badea. Dissabte va empatar al camp del filial
de l’Amposta (0-0) en un duel tàctic entre dos equips que van
lliurar-se amb molta intensitat. No van existir moltes ocasions
però el cert és que qualsevol dels dos equips hagués pogut
guanyar. El Camarles va reclamar un penal i se li va  anular una
acció de gol. Prades va gaudir les dues millors oportunitats pels
visitants. L’Amposta, per la seua part, va fer un pal, a la sortida
d’un córner, i va pressionar fins el final. L’empat pot considerar-
se just. L’Amposta és sisè. Visita l’Horta en la jornada vinent.

El Camarles, segon classificat, rebrà
diumenge el líder

SEGONA REGIONAL

L’Ametlla i el Deltebre s’en-
fronten demà en un dels
duels més atractius. Els de
la Cala van golejar dissabte
el Corbera (5-0), un equip
que encara no havia perdut.
Però els de Balfegó van
explotar. La seua progressió
de joc necessitava un resul-
tat convincent. I van trobar-
lo. No van donar opció i ja

s’acosten a les possibilitats
que poden oferir. Quintana,
Samet i Abraham van deci-
dir al primer temps. Sam i
Morillo, de penal, van mar-
car a la represa.
El Deltebre, per la seua part,
ha trobat el punt d’equilibri
necessari amb les incorpo-
racions efectuades darrera-
ment, principalment la del
davanter Souphine

(Rapitenca). Jugadors impli-
cats, bon ambient entre ells
i compromís per poder
estar entre els aspirants a
l’ascens. A més, n’hi ha que
han agafat responsabilitats
amb la confiança del tècnic.
I els resultats s’han produit.
Tres victòries seguides. 
Diumenge va superar, a la
segona meitat, al Móra la
Nova (3-0). Els morencs, en

un primer temps més anive-
llat, van tenir la seua opció,
però a la represa van cedir
davant de la intensitat i verti-
calitat dels jugadors de
segona línia locals.
Souphine i Reverté (2) van
marcar. 
Demà es veuran les cares
dos equips en forma i que
tenen característiques i pro-
postes de joc similars. 

Ametlla-Deltebre, dos equips en forma
Dos conjunts amb propostes de joc similars s’enfronten demà (16 hores)

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

L’Olímpic continua sent
líder. Diumenge va remun-
tar a la segona part contra
el S. Bàrbara que va
avançar-se al primer temps
amb el 0-2. Els de Jordi
Roca van entrar millor en el
partit i Bolaji va marcar dos
gols gairebé seguits, el
segon de traca i mocadors

amb un xut des de 25
metres. L’Olímpic, apàtic,
no es trobava comode. No
obstant, va reaccionar a la
represa. Un penal, en el que
els visitants van reclamar
falta prèvia d’Ivan Lagunas,
va ser l’impuls. El propi Ivan
va transformar-lo. El Santa
va haver de defensar més
enrera obligat per la pres-

sió local. Santi Gonzalez va
agafar protagonisme i,
arran d’un contraatac ben
conduït, va definir com un
geni davant Carrasco. Amb
el 2-2, el partit fou vibrant i
va trencar-se. Santi va
inventar-se una jugada
marca de la casa i va assis-
tir a Alex que, al segon pal,
establia el 3-2. Deliri de l’a-

fició morenca, il.lusionada
amb el seu equip, el líder. El
Santa va poder merèixer
més i va gaudir de dues
opcions per empatar. Si
juga com al primer temps,
els resultats li arribaran.

Bolaji posa a prova la fermesa del
líder, l’Olímpic Móra d’Ebre 

El Santa Bàrbara es va avançar amb el 0-2, al primer temps

REDACCIÓ

SEGONA REGIONAL

Bola va ser un malson,
marcant els dos gols
planers, el segon
espectacular. A la
represa, arran d’un
penal, l’Olímpic va
empatar. Santi Gonzalez
va fer la resta.

Gran gol

Jesus Catalònia, Atmetlla, Perelló,
la Sénia, l'Ampolla i Jesús i Maria
han estat els equips que han pogut
ascendir a la 1a. Regional en els ul-
times cinc temporades i és que ser
campió dóna garantia de triomf. Sól
dos dels sis ascensors van tornar a
la 2 regional, Atmetlla i Perelló, i
compte a la dada: aquests dos
equips no van tornar a la segona re-
gional fins dues temporades després amb la qual cosa ser
campió dóna una garantia total de mantenir-se en la 1 Re-
gional.

Es pot saber en la jornada 8 qui serà el campió? A priori
el gran favorit és l’Olímpic. Fa dues temporades el Jesus i
Maria va intentar assolir-ho però fins a la passada no va
aconseguir l'objectiu i es repeteix el mateix cicle: la passa-
da l'Olimpic va lluitar per l'ascens i no va aconseguir la me-
ta. En aquesta va a per totes. Està imbatut, té bona defen-
sa, és l'equip més golejador (2,5 gols per partido), és l'únic
d'aquest grup que aquesta entre els més golejadors i les
millors defenses i això diu d'una gran regulari. Un gran por-
ter Marc, en defensa molt solguda amb homes forts com
Palau, Tabera a més el jove Edgar titular indiscutible. En el
mitjà camp hi ha experiència, Marc Valero com  a pulmó i
homes veterans i en la davantera que semblava que nota-
ria l'absència d'Alberto (la passada lliga va marcar 23 gols).
Aquesta temporada ha apostat per Jacob i Agustín que van
marcar 17 gols entre els dos en 34 partits i en aquesta
campanya fins a la jornada vuit ja porten 11 dianes. La pas-
sada temporada l'Olimpic en les primeres quatre jornades
va perdre tres partits i no va guanyar-ne cap. En les se-
güents 30 jornades sol va perdre quatre partits. Se li va es-
capar la promoció en les primeres jornades. Aquest any ha
après la lliçó i el seu míster ha fet un equip guanyador des
d'un principi. Cal dir, però, que no s'ha enfrontat equips
forts, els rivals han estat de posició baixa o conjunts mit-
jans, Santa Bàrbara, Perelló, Batea, Corbera... de ben se-
gur que perdrà molt aviat la imbatibilitat, potser entre en la
clàssica crisi que tots els campions tenen però de moment
és l'equip que està demostrant que inèrcia per ascendir tot
i que cal considerar que té rivals de molta quantia. El Delte-
bre que és el segon millor equip en les ultimes sis jornades,
un Camarles que porta cinc jornades invictes i un Pinell que
ha fet un equip fort però que està ja a set punts del lider.
Va demostrar la seva fortalesa l'Olimpic remuntant un 0-2
en el seu camp aquesta jornada contra el Santa Barbara i
guanyant per un 3-2. L'Olimpic és l'unic imbatut, el més go-
lejador juntament amb el Pinell, el menys golejat juntament
amb el Camarles, i és el màxim candidat. Aquest diumenge
té una prova de foc a Camarles. En el cas de vèncer, faria
un salt quantitatiu.

Si entra l'Olimpic en l'adversitat de mals resultats sempre
pot fitxar. Recursos per ser campió els té totes i el més im-
portant, a hores d’ara, anar lider i amb solvència.

Minut 92. Olímpic, campió?
L’opinió de Joaquin Celma
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PRÒXIMA JORNADA
dissabte

Ametlla-Deltebre (16 h)
Mora la Nova-Pinell (16.30 h)
Alcanar-Roquetenc (18.30 h)

diumenge
Benifallet-Vilalba (17 h)
Horta-Amposta  suspés
Camarles-Olímpic (16 h)

S. Bàrbara-Masdenverge (16 h)
Batea-Perelló (16 h) a Maella

Corbera-Flix (16 h)

RESULTATS
9a jornada Segona regional

Ametlla-Corbera 5-0

Deltebre-Móra la Nova 3-0

Pinell-Benifallet 4-0

Vilalba-Horta 1-0

Amposta-Camarles 0-0

Olímpic-S. Bàrbara 3-2

Masdenverge-Alcanar 0-1

Roquetenc-Batea 5-3

Perelló-Flix (sus 86) 0-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Olímpic 8 20 7 22

2.  Camarles 8 17 7 17

3. Pinell 8 20 9 15

4. Deltebre 8 13 8 15

5. Vilalba 8 12 11 15

6. Amposta 8 10 8 13

7. Corbera 8 16 16 13

8. Móra Nova 8 9 9 12

9. Ametlla 7 12 9 11

10. Batea 8 11 13 11

11. S. Bàrbara 8 13 12 9

12. Horta 8 10 9 9

13. Flix 8 9 11 9

14. Perelló 8 10 12 7

15. Roquetenc 8 11 19 6

16. Alcanar 8 4 14 5

17. Masdenverge 8 6 16 2

18. Benifallet 7 3 16 2

Segona regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Rem. Bítem-Catalònia (16 h)
Ulldecona-Tivenys (15.45 h)

diumenge
Sant Jaume-Jesús i Maria (15.30 h)

Tivissa-Ginestar (16 h)
Godall-Torre Espanyol (15.15 h)
Atlas Tortosa-Campredó (15 h)

Arnes-Aldeana (15.15 h)
la Cava-Benissanet (15 h)

La Galera-Rasquera (15.15 h)

RESULTATS
8a jornada Tercera regional

Jesús i Maria-Tivissa 5-2

Campredó-Arnes 3-0

Catalònia-la Galera 3-3

Torre Espanyol-Atlas 0-1

Rasquera-Tivenys 2-1

Sant Jaume-Ulldecona 2-1

Ginestar-Godalll 0-4

Benissanet-Rem. Bítem 2-0

Aldeana-la Cava 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Sant Jaume 8 28 7 21

2. Godall 8 28 9 21

3. Catalònia 8 16 7 17

4. Benissanet 8 13 7 16

5. Tivenys 8 23 5 14

6. la Galera   8 18 14 14

7. Atlas 8 12 10 14

8. Arnes 8 13 14 14

9. Rasquera 8 20 11 12

10. Campredó 8 14 14 12

11. Rem. Bítem 8 14 16 12

12. Ulldecona 8 17 17 9

13. Jesús i Maria 7 13 13 8

14. Ginestar 8 11 16 7

15. la Cava 8 10 14 6

16. Tivissa 8 11 29 6

17. Aldeana 8 5 28 3

18. Torre Espanyol 8 1 36 0

Tercera regional

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-la Sénia (17 h)
diumenge

Valls-Jesús i Maria (16.30h)
Salou-Alcanar (16.30 h)

Canonja-Catalònia (11.45 h)
Cambrils-Cambrils U (17 h)

Aldeana-Gandesa (16.30 h)
Ulldecona-Torredembarra (16 h)

la Cava-Camp Clar (17 h)
Ampolla-Nàstic (16 h)

RESULTATS

8a jornada, Primera regional 

Gandesa-Ulldecona  2-2

Torredem.-la Cava 3-0

Camp Clar-Nàstic B   1-0

Cambrils U-Aldeana 5-1

la Sénia-Salou 0-0

Catalònia-Cambrils   1-1

Valls-Ampolla 3-2

Jesús i M.-Calafell 1-1

Alcanar-Canonja 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camp Clar 8 17 11 17

2. Valls 8 13 7 17

3. Catalònia 8 20 12 15

4. Calafell 8 14 10 14

5. Alcanar 8 11 9 14

6. Torredembarra 8 17 12 12

7. Canonja 8 16 11 12

8. Nàstic 8 11 9 12

9. la Cava 8 12 11 12

10. Cambrils U 8 14 10 11

11. J. i Maria 8 13 12 11

12. Ampolla 8 10 12 11

13. Cambrils 8 7 8 9

14. Ulldecona 8 11 17 9

15. la Sénia 8 7 11 8

16. Gandesa 8 11 16 7

17. Salou 8 8 13 5

18. Aldeana 8 2 23 0

Primera regional

PRÒXIMA JORNADA 

Júpiter-Mollerussa

Roquetenc-S Ildefons (dis 16.30 h)

Torreforta-Rem. Bítem (diu 11.45)

P. Cases-Alcarràs

Cervera-Vista Alegre

Reddis-Morell

Barceloneta-Catllar

Viladecans-Marianao

RESULTATS

8a jornada, Regional preferent

Rem. Bítem-P. Cases 1-2

Alcarràs-Cervera 1-2

Júpiter-Organyà 1-2

Mollerussa-Roquetenc 2-1

S. Ildefons-Torreforta 2-1

Vista Alegre-Reddis 2-1

Catllar-Viladecans 2-1

Morell-Barceloneta 1-0

Marianao-Cerdanyola 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1.Vista Alegre  8 15 7 19

2. Júpiter 8 14 8 16

3. Torreforta 8 16 7 14

4. Viladecans 8 9 6 12

5. Morell 8 8 5 12

6. Marianao 8 14 14 12

7. Sant Ildefons 8 7 10 12

8. Cervera 8 10 10 11

9. Alcarràs 8 9 9 11

10. Rem. Bítem 8 17 19 11

11. Catllar 8 12 16 11

12. Barceloneta 8 10 7 10

13. Pub. Cases 8 8 8 10

14. Reddis 8 12 17 10

15. Roquetenc 8 7 8 9

16. Cerdanyola 8 9 10 8

17. Organyà 8 8 14 7

18. Mollerussa 8 5 15 4

Regional preferent

Una acció del partit Valls-Ampolla (3-2), de diumenge passat al Vilar.
FF Gaya/El Vallenc

Els
resultats

de la
jornada

L’Ampolla mereixia més
al camp del Valls, anava
guanyant 1-2 al minut 87.
Però va acabar cedint en
temps afegit (3-2).

En temps afegit
PRÒXIMA JORNADA  

Balaguer-Amposta (diu 17 h)
Terrassa-Vilanova

Premià-Prat
Pobla Mafumet-Gavà

Europa-Masnou
Espanyol-Palamós

Muntanyesa-Llagostera
Castelldefels-Vilafranca

Cornellà-Reus
Manlleu-Ascó (diu 18.30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Muntanyesa 11 6 4 1 14 8 22
2. Reus 11 5 4 2 15 8 19
3. Pobla Mafumet 11 5 4 2 13 9 19
4. Cornellà 11 6 0 5 21 10 18
5. Prat 11 5 3 3 16 14 18
6. Gavà 11 4 5 2 12 11 17
7.  Llagostera     11 4 4 3 14 11 16
8. Manlleu 11 4 4 3 16 16 16
9. Terrassa 11 3 6 2 13 9 15
10. Vilafranca 11 4 3 4 13 12 15
11. Masnou 11 4 3 4 14 14 15
12. Castelldefels 11 4 3 4 9 9 15
13. Europa 11 4 3 4 13 14 15
14. Espanyol 11 3 4 4 11 10 13
15. Amposta 11 4 1 6 11 18 13
16. Palamós 11 3 3 5 12 15 12
17. Vilanova 11 2 4 5 9 13 10
18. Ascó 11 2 4 5 7 16 10
19. Balaguer 11 2 3 6 11 19 9
20. Premià 11 1 5 5 5 13 8

Tercera divisió RESULTATS
11a jornada, Tercera divisió

Prat-Terrassa 1-0
Masnou-P. Mafumet 1-2
Llagostera-Espanyol 0-0
Ascó-Cornellà 0-6
Vilafranca-Muntanyesa 0-1
Vilanova-Balaguer 2-0
Palamós-Europa 2-2
Reus-Castelldefels 2-0
Amposta-Manlleu 1-2
Gavà-Premià 2-0

PRÒXIMA JORNADA 
Olimpic-Olesa

S. Cristobal-Igualada
Guíxols-Blanes

Vic-Sants
Poble Sec-Tortosa (diu 12)
Rapitenca-Iberiana (12 h)

Olot-Vilassar 
Gramenet-Peralada

Rubí-Montcada
Tàrrega-Santfeliuenc 

RESULTATS
10a jornada, Primera catalana

Ol. Cn Fatjó-Tàrrega 1-1

Sants-Poble Sec 2-0

Iberiana-Olot 1-3

Vilassar-Gramenet 4-1

Montcada-Santfeliuenc 2-2

Olesa-S. Cristobal 3-1

Igualada-Guíxols 1-1

Blanes-Vic 0-0 (s 5’)

Peralada-Rubí 3-0

Tortosa-Rapitenca 0-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Vic 9 16 6 23

2. Olesa 10 18 8 21

3. Tàrrega 10 25 11 20

4. Peralada 10 17 11 17

5. Ol. C Fatjó 10 13 11 17

6. Vilassar 10 14 10 16

7. Guíxols 10 14 13 16

8. Olot 9 12 7 15

9. Gramenet 10 16 14 15

10. Rapitenca 9 17 9 14

11. Rubí 10 11 11 14

12. Igualada 9 10 8 13

13. Santfeliuenc 10 17 18 13

14. Iberiana 10 12 21 13

15. Tortosa 10 13 13 11

16. Montcada  10 10 16 10

17. Sants 10 7 14 8

18. Poble Sec 10 7 18 3

19. S.Cristobal 10 7 22 2

20. Blanes 8 5 20 1
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El CRACK de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

RAMON CURTO I GEIRA, LÍDER DE LA CLASSIFICACIÓ DE LES CURSES DE MUNTANYA EBRENQUES

Ramon Curto és el líder de
la classificació del circuit
de Curses de Muntanya
ebrenques. Té 25 anys, és
de Tortosa i està licenciat
en Biologia.
Es un apassionat de l’es-
port. La seua preparació li
ha permès afrontar les
Curses de Muntanya amb
màxima competitivitat. 
En queden dos per acabar
i poder mantenir el privile-
giat lloc que ocupa a la
classificació. Fins la darre-
ra no es decidirà. L’emoció
està servida en unes cur-
ses que han generat un
moviment social extraordi-
nari a les localitats que les
organitzen. Un èxit, a nivell
de competició, i també per
la participació per la gent
que en gaudeix per cami-
nar i assaborir els parat-
ges idilics del nostre terri-
tori.

Pregunta: Fa dues setma-
nes es va disputar la cursa
d’Ulldecona. Com va anar?
Resposta: La cursa
d’Ulldecona va ser espec-
tacular, amb una organitza-
ció impecable i un cartell
de corredors amb un nivell
altíssim. Esperàvem una
cursa rapidíssima amb un
recorregut molt corredor,
ple de tobogans.
L’estratègia era imprimir
un ritme progressiu, dosifi-
cant per augmentar el
ritme en l’últim terç de la
cursa. Així, finalment
avançaria tres corredors
per situar-me quart a 3
minuts dels perseguidors.
No obstant, vaig dosificar
en excès i em faltà temps

per poder atrapar a Ahmed
el Qayed, el campió del
Circuit 2009.
Possiblement el que serà,
juntament amb Arturo
Sanz, el màxim competi-
dor per la lluita del títol.
P: En falten dues.  Quin
avantatge tens a hores
d’ara?. 
R: Actualment gaudeixo
d’un avantatge relatiu de
35 punts respecte Arturo
Sanz, el segon classificat, i
87 punts respecte Ahmed
el Qayed, el tercer. No obs-
tant, tot i les diferències,
per la configuració del cir-
cuit no es decidirà el
podium fins l’última cursa.
Ens espera una cloenda
apassionant, amb un final
espectacular en forma de
cronoescalada, on cada
esforç i cada segon valdrà
el seu pes en or.
P: Quina preparació s’ha
de seguir per poder com-
petir amb l’exigència que
necessiten les curses?.
R: En el nivell competitiu la
preparació ja forma part
de la vida quotidiana.
Practico el que s’anomena
entrenament invisible, és a
dir, cuido la dieta, les hores
de descans i tot el que
envolta la vida saludable,
evitant els mals hàbits i
visitant amb freqüència el
fisioterapeuta i els controls
mèdics. Igualment, entreno
fins a unes 8 o 9 hores set-
manals corrent, entre 50 i
80 Km., més un intens tre-
ball muscular al gimnàs
que pot arribar a les 5
hores per setmana. Una
exigència molt elevada,
palpable quan mirem els

totals que, en aquest
moment, sumen 397
hores d’entrenament en 8
mesos.
P: Ja has estudiat el reco-
rregut de les curses que
manquen? Preparació
especial per afrontar-les?.
R: Sempre que l’organitza-
ció ho facilita intento realit-
zar un entrenament previ
pel recorregut de la cursa.
L’estratègia cobra molt de
sentit en les curses de
muntanya, ja que, amb
desnivells irregulars és
importantíssim saber quin
és el moment de dosificar i
quin és el moment d’apre-
tar les dents i canviar el
ritme.
P: S’ha de destacar l’im-
pacte que han suposat les
Curses de Muntanya ebren-
ques, amb la participació
existent i el que represen-
ten on s’organitzen. 
R: Molts som els que esta-
rem eternament agraïts
per la consolidació del
Circuit de les Terres de
l’Ebre, per molts de
motius. Ens ha permès
descobrir les nostres mun-
tanyes i els seus pobles.
Però, sobretot ha estat
l’excusa perfecta per reen-
ganxar molta gent a l’es-
port, mobilitzant més de
400 persones en cada
cursa. Un veritable revulsiu
en el món de l’esport
ebrenc. També ens ha
permès competir a casa,
amb un nivell que any rera
any és més alt, en el que
és, sota la meva opinió, el
circuit de curses de mun-
tanya més ben organitzat
de tota Catalunya.

P: El paratges són espec-
taculars i complicats, en
alguns casos, de compro-
var si no és fent una cursa.
Tu potser no en pots gau-
dir tant competint? O sí?
R: En competició, no tenim
temps per poder parar a
mirar les panoràmiques
però igualment gaudim de
la natura que ens envolta i
dels recorreguts salvatges
i agrests, i de les dificultats
de córrer fora dels camins.
P: Fins ara havies tingut
vinculació al futbol, concre-
tament a l’escola del  FC
Barcelona a Egipte. Què
recordes d’aquella expe-
riència?
R: L’estada al Caire va ser
un gran repte, tant perso-
nal com professional, del
que guardo un grandíssim
record. A nivell professio-
nal m’emporto l’experièn-
cia de gestionar un projec-

te amb més de 350 nens
sota valors formatius, on la
integració en l’equip i la
comunicació en el joc eren
els pilars fonamentals per
formar els esportistes. A
nivell personal m’emporto
l’experiència de l’adaptació
a un món i una lógica com-
pletament diferents a les
europees, així com un
grapat de magnífiques rela-
cions d’amistat.
P: Per competir a les
Curses de Muntanya, has
de ser un apassionat de
l’esport?.
R: Per competir al més alt
nivell és imprescindible que
siguis un boig pels teus
objectius. És complicadís-
sim entrenar durament,
matxacar-se cada dia de la
setmana, combinar-ho
amb compromisos fami-
liars i laborals i sobreviure,
si no sents una profunda

passió per l’esport.
P: Un repte per al futur?
R: La Goretex Transalpine-
run. L’aventura consisteix
en creuar els Alps, des
d’Alemanya, passant per
Àustria i fins a Itàlia. Un
total de 305 km amb més
de 27.000 metres de des-
nivell acumulat, repartits
en 8 etapes. És un repte
indescriptible amb una
duresa física excepcional.
M’imagino que serà una de
les experiències que mar-
quen un abans i un des-
prés.
P: Quan et planteges fer-
la?. 
R: M’agradaria realitzar-la
el 2012. És una cursa on
competeixes contra tu
mateix, on el repte és ser
un finisher, és a dir, ser
capaç de completar la
prova dins dels temps mar-
cats per l’organització. 
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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

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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La cuina japonesa cada dia ens sedueix més, 
només cal aprendre a cuinar uns pocs plat per tal de començar a experimentar

2 Tacs de tonyina de 
5x5cm
1 gra all laminat
10 gr. de gingebre picat
Una fulla de llorer 
1 cullerada de salsa de 
soja
1 cullerada de vinagre 
blanc
1 cullerada de sucre
Oli d’oliva 15gr
Pebre
Gel
Oli de sèsam (unes go
tes)

Les proporcions que
hem descrit, estan pensa-
des per dues persones. La

dificultat més gran pot ser
aconseguir els tacs de ton-
yina de 5x5 cm. Per acons-
seguir-los només cal que
demaneu a la vostra peixa-
teria un tall de tonyina de
5cm e gruix i a casa farem
les tires. Fa gràcia veure la
cara de la peixatera men-
tre talla la tonyina,  "que en
deu fer aquest d’un tall tan
gruixut...". 

Prepararem la marinada
amb els ingredients que
hem enumerat a la llista
d’ingredients. Posem els
tacs a marinar, entre una 1
hora i 1,5h. Com que en
general no queda cobert
tot el peix, cal anar-lo gi-
rant. 

Un cop passat aquest
temps, retirem els tacs,
els assequem i els posem
a cuinar en una planxa molt
(si... si... molt) calenta i ho
fem pels 4 costats, uns 30
segons cada un, deixant
els altres dos sense coure.
A mida que els treiem, els
posem en un bol d'aigua
amb gel per tallar la coc-
ció. Un cop freds els asse-
quem, els pintem amb oli
de sèsam i els tallem en 5

trossos cada un. Cal tallar-
los perpendicularment a
l’eix que uneix els dos cos-
tats sense coure i ja po-
dem servir-los. En el nostre
cas hem fet una amanida
amb fruita i fruits secs, és
un plat adequat com aperi-
tiu o com un primer suau. 

Els 30 segons de cocció
són orientatius, però si
penseu que cal molt més
temps, millor no feu el
plat. El plat no porta sal
degut a que la soja ja li do-
na gust. 

La tonyina és un dels pei-
xos blaus més consumits
al nostre país. La seva
carn posseeix un 12% de
greix, la qual cosa ho con-
verteix en un peix gras,
però es tracta d'un greix
ric en àcids grassos ome-
ga-3, que ajuda a disminuir
els nivells de colesterol i
de triglicèrids en sang i a
fer la sang més fluïda, la
qual cosa disminueix el
risc de trombosi. Per
aquest motiu, és recoma-
nable el consum de tonyina
i altres peixos blaus en cas
de malalties cardiovascu-
lars. 

«Primentons i Tomates». Avui: Tataki de Tonyina

Avui hem decidit
presentar-vos una
amanida amb tataki
de tonyina, l'amani-
da no deixa de ser
un acompanyament
o una guarnició on el
paper principar l'in-
terpreta la tonyina.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.
ME
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Beltran Roca, Hereus de Mª Brunilda Vint-i-vuit, 7 (Camarles) 977470010

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

Forés Ventura, Mª Cinta Barcelona, 46 (St. Llatzer) (Tortosa) 977510084   

Ulldemolins Reverter, Xavier   Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

22º 13°SOLSOL

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat
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Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de
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Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
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Mar 
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Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
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Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
Serè o poc ennuvolat arreu del país. 

Precipitacions 
no s'esperen precipitacions. 

Temperatures 
quedaran similars, tant mínimes com màximes.

Visibilitat 
bona en conjunt. Hi haurà boires i boirines matinals a punts de l'interior.

Vent 
a l'interior bufarà vent fluix i de direcció variable en conjunt, amb nombro-
ses calmes. Al litoral hi haurà terral matinal fluix, i a partir del matí s'impo-
sarà el vent de component sud i est, fluix amb cops moderats fins al final
de la jornada quan quedarà fluix i de direcció variable. 

Estat de la mar 
Costa Brava: 
bufarà vent fluix amb cops moderats, de matinada serà de component nord,
i a partir del matí girarà de component est a sud.
Marejol al nord del cap Creus, i de marejol a arrissada a la resta. 

Costa Central: 
terral matinal fluix, la resta del dia s'imposarà vent de component sud i est
fluix amb cops moderats. Al final del dia quedarà fluix i de direcció varia-
ble.
Mar arrissada. 

Costa Daurada: 
bufarà vent fluix amb cops moderats, serà de component nord de matina-
da, la resta del dia s'imposarà el component est.
Mar arrissada. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui tindràs  el do de la localitat . Estaràs
molt  comunicatiu  amb el sexe oposat . Evita
problemes  posteriors  tenint  una vida  al
màxim  de tranquil·litat  que puguis. 

Taure
20/4 al 19/5

És possible  que tinguis  un idil·li, però  també
és possible  que et  vegis  immers  en aventu-
res amoroses que no t'acabin  de convèncer .
Busca  harmonia  en la teva  vida emocional.

Bessons
20/5 al 21/6

El trànsit  de Mercuri  i el Sol  per la teva
casa  quatre  intensifica  molt  les teves rela-
cions  familiars  però  no descartis  certs
excessos  en la teva relació amb ells.

Cranc
22/6 al 21/7

El que  en principi  és una  virtut, la confiança, pot
ocasionar-te  algun  tipus de desil·lusió  amorosa.
Tot  indica  que el veritable  descans  és l'única
tècnica  per posar  en ordre  el teu organisme.

Lleó
22/7 al 22/8

Perquè  tot funcioni  bé en les teves  rela-
cions  sentimentals  has d'evitar  que acabin
sent monòtones. Has  de fer  balanç  i esta-
blir  un ordre  de prioritats  per millorar. 

Verge
23/8 al 21/9

És probable  que gaudeixis d'alguna situació
sentimental  interessant. Respecte  a la salut, et
trobes ple de vitalitat , però  avui estaràs  una
mica atabalat.

Balança
22/9 al 22/10

Esforça't  i intenta resoldre  els assumptes  que
ara et preocupen , no descuris  els temes  d'a-
mor. Si et mostres en tot moment positiu, molts
dels teus problemes  desapareixeran.

Escorpí
22/10 al 21/11

En l'amor  exigeixes  compromisos . No et ve de
gust  tenir  cap aventura superficial . Potser  el teu
organisme  està  suportant  un excés  d'activitats
tant  pel teu treball  com per la teva vida personal.

Sagitari
21/11 al 21/12

No tinguis  por d'expressar les teves idees,
la teva parella es mostrarà molt receptiva.
Respecte  a la salut , valora  el que tens de
positiu  i no ho perdis.

Capricorn
21/12 al 19/01

Vius  un període  favorable  per aprofundir  en
els teus sentiments  i per donar  a la teva  vida
sentimental  més riquesa. Tracta  d'anar  amb
més  cura  amb el teus cos. 

Aquari
20/1 al 18/2

En algun moment  del dia et veuràs  sobrepassat
per una  actitud  d'algú  proper a tu. Respecte  a
la salut , encara  que tot  sembla  que va bé no
has de descurar-te  en cap moment. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor , ara mateix  no has d'anar
a allò segur. Avui és un dia perquè  improvisis  i
te la juguis . Estàs vivint una etapa  favorable  per
deixar  enrere  hàbits  que et perjudicaven.

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

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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Els Serveis Territorials de
Cultura i Mitjans de
Comunicació a les Terres
de l'Ebre per tal que la jota
sigui inclosa en el Catàleg
del patrimoni festiu de
Catalunya han redactat un
informe que s'ha presentat
al Centre de Promoció de la
Cultura Popular i Tradicional
Catalana (CPCPTC). Així,
durant la roda de premsa
celebrada a la Delegació de
les Terres de l'Ebre, ahir
dijous 4 de novembre, el
propi director dels serveis
territorials de Cultura I
Mitjans de Comunicació,
Xavier Vega explicava que
“la declaració de la jota
com a element festiu patri-
monial d'interès nacional es

basa en una memòria docu-
mentada sobre la història,
les característiques actuals
i els elements i implantació
de la festa” a les Terres de
l'Ebre i en altres llocs de
Catalunya.  En els últims
anys són moltes les iniciati-
ves dutes a terme per
reconeixer oficialment algu-
nes de les manifestacions
festives més destacades
de les Terres de l'Ebre,
com ara les festes amb
bous, les festes de Sant
Antoni d'Ascó i les
Quinquennals d'Alcanar i
d'Ulldecona. Feina que el
delegat del Govern al
Territori, Lluís Salvadó, ha
volgut destacar. El registre
més antic de què es dispo-
sa sobre la jota per part
d'autors catalans el trobem
en el segon volum de l'obra
de Felip Pedrell “Teatro
Lírico Español”, que inse-
reix una “jota de la tonadi-
lla”, amb música del tonadi-
ller català Pau Esteve, data-
da l'any 1779. Aquest
registre és citat per
Francesc Pujol i Joan
Amades al “Diccionari de la
Dansa, dels Entremesos i
dels Instruments de Música
i Sonadors”, publicació que
forma part de l'Obra del
Cançoner Popular de
Catalunya. Existeix també
un document datat l'any
1734 i citat per diversos
autors, en què el bisbe de
Tortosa, en visita pastoral a
Calaceit (Matarranya) con-
demna la jota per conside-
rar-la un ball pecaminós.
Pel que fa a l'aspecte etno-
coreogràfic, és difícil datar
l'origen de la jota, ja que es
tracta d'un ball popular

molt estès territorialment i
mancat d'estudis aprofun-
dits i autoritzats pel que fa
a les seves peculiaritats.
Tant la jota cantada com la
jota ballada es van mantenir
vigents principalment a les
Terres de l'Ebre i el Priorat
fins la dècada de 1970, tot
i que el nombre de canta-
dors en actiu i el nombre de
poblacions en què la jota
ballada es va mantenir viva
havia anat minvant. El pro-
cés de revitalització de tot
el món festiu català iniciat a
finals d'aquella dècada amb
l'arribada de la democrà-
cia, va arribar també a la
jota en totes les seves
modalitats i alguns dels
cantadors en actiu des dels
anys de la postguerra i la
dictadura (lo Noro,
Codonyol, Nicassio,
Fumadó i, sobretot Josep
Garcia “lo Canalero” i Jordi
Guarch “Teixidó”) van poder
transmetre la seva vivència
i les seves tècniques als
nous cantadors, mentre
que les jotes ballades es
van revitalitzar i recuperar a
moltes poblacions per tot el
territori, i unes i altres van
prendre un marcat valor
identitari. La jota cantada
és l'element més singular
de la música tradicional a
les Terres de l'Ebre, i s'ha
mantingut amb força a
nombroses localitats.  Les
jotes improvisades tracten -
i han tractat- sobre qualse-
vol tema depenent de l'acte
o celebració en que es tro-
ben. Moltes vegades, en
cantades de tipus privat o
familiar es refereixen a allò
que específicament es cele-
bra, casaments, bateigs,

inauguracions, etc, però
també entren en continguts
d'ironia -“picadillos”- a vega-
des entre cantadors o en
rondes de festeig, o inter-
venen per salvar alguna
situació socialment com-
promesa. 
En actes públics i concerts
versen habitualment sobre

la festa i la localitat on can-
ten, però en els darrers
anys la jota cantada ha tin-
gut també un paper molt
destacat com a vector de
mobilització i reivindicació,
de defensa dels interessos
del territori i de les seves
particularitats socials i cul-
turals. 

En el terreny de la forma-
ció, i a part de les accions
que promouen i realitzen
els Ajuntaments, entitats i
grups, són destacables els
cursos promoguts pel
Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació, a
través del CPCPTC amb els
programes formatius de
l'Aula de Música Tradicional
i Popular, en la seva seu de
Tortosa i des de l'any
1997, en què s'imparteixen
assignatures de música i
dansa adreçades específi-
cament a alguns instru-
ments propis de la jota, a la
veu i les tècniques d'impro-
visació, i a la jota ballada.

La nostra jota, i ara la de tots...

A Catalunya, la jota,
amb diferents deno-
minacions i caracte-
rístiques és present,
a molts indrets de
Catalunya, principal-
ment a les comar-
ques de les Terres de
l'Ebre i el Priorat, on
constitueix, tant en
el cas de la jota can-
tada com en el de la
jota ballada, un ele-
ment de caràcter
propi, i en alguns
casos protagonitza,
moltes festes i cele-
bracions tradicio-
nals, tant de tipus
públic com privat.

El Consell de Cultura Popular i Tradicional aprova la proposta de declaració de la jota com a dansa d’interès nacional

REDACCIÓ

Delegació de Govern de les Terres de l’Ebre, a Tortosa, on s’ha presentat l’informe cultural.
Cedida

Un document del Bisbat de Tortosa de 1734 i

una referència de Felip Pedrell de 1779 són

els registres més antics sobre el ball propi de

les Terres de l’Ebre

Apunts històrics

A LA JOTA, JOTAAAA!

            


