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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

El nou Mercadona a Tortosa
ja ha obert les seves portes.

P4

Tot enllestit per encetar el
curs escolar al nou
campus de la URV.

P8

Societat

Arriba la Quinzena
Artística de Sant Carles de
la Ràpita.

P9

Esports

Demà, a l’Ampolla, es
recordarà a Jordi Pitarque
amb el Torneig aleví que
porta el seu nom.

P10

Les festes de la Cinta 2011 van començar ahir i s'allargaran durant tot el cap de setmana fins al dilluns dia 5, festivitat local a
Tortosa. Seran cinc dies intensos que concentraran totes les activitats religioses, les institucionals i també les de caràcter lúdic.
L'alcalde, Ferran Bel, ha assegurat que la voluntat de l'Ajuntament és consolidar aquesta fórmula de menys durada i major intensi-
tat perquè "és el model que han acabat adoptant la majoria de ciutats de mida mitjàna" i perquè "en ple segle XXI i amb la situació
econòmica que estem vivint no ens podem permetre el luxe de tindre paralitzada la ciutat durant deu dies". P3

Cinta 2011

Una vegada més, els activistes exigeixen l'abolició dels correbous a les
Terres de l'Ebre. Les entitats AnimaNaturalis i el Partido Animalista PACMA
han activat de nou els mecanismes per reclamar l'abolició dels correbous.
Ambdós protestaran el proper dijous 8 de setembre a Sant Carles de la
Ràpita. Amposta va acollir-ne una fa uns mesos, on es va parlar que la majo-
ria de participants eren de fora i no del territori ebrenc.

Novament els bous i la polèmica
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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 

opinió

Gairebé 700 persones són
les que vau voler estar pre-
sents a l'homenatge a Jordi
Pitarque, el passat 10
d'Agost a l'Estadi Municipal
de Tortosa.
Des de Lo Terreno, vam tre-
ballar moltíssim perquè Jordi
tingués l'homenatge que
només ell es mereixia, però
ningú vam ser capaços d'i-
maginar rebre aquesta res-
posta per part de la societat.
En ple Agost i en dimecres,
res ens feia pensar en supe-
rar les 500 persones que
nosaltres havíem calculat.
És per això que com a
President de l’entitat vull
agrair en nom de la organit-
zació a tothom que ha fet
possible que l'homenatge a
Pitarque fou un èxit. Gràcies
en primer lloc a la família de
Jordi, una família que es fa
estimar, gràcies també a la
A.E. Jordi Pitarque Ceprià
amb el seu president Enric
Galve al capdavant per la
seva col.laboració. Gràcies a
totes les institucions que ens
han ajudat des del primer
moment: Ajuntament de
Tortosa, Tortosa Esport,
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Secretaria general de
l'Esport de Catalunya a
Terres de l'Ebre, Col.legi
d'àrbitres de Terres de l'Ebre
i també de Tarragona, al
Remolins Bítem per deixar-
nos la planxa per fer els
entrepans, a Jesús Ferrando
per fer de espeaker durant
els 4 partits, a Imagina Ràdio
i Ignasi Vidal per gravar la
falca de l'esdeveniment, als
treballadors de l'estadi per
aguantar-nos tot el dia, a
tots els equips de primera i
segona divisió que han
col·laborat enviant camise-
tes dedicades a la família de
Jordi i signades pels dife-
rents jugadors dels primers
equips, als jugadors Ebrencs
que juguen en categories
d'èlit per regalar també les
seves camisetes, a tots els

mitjans de comunicació per
fer ressò de la notícia des
del dia de la presentació a
l'ajuntament de Tortosa. A
les empreses col·laborado-
res que ens van regalar els
seus productes per poder
fer la rifa: U.E. Rapitenca,
Perfumeria Dalia i l'artiste
Ebrenc Joan Panisello.
També donar les gràcies als
voluntaris de Nadal Jove i a
Paco Mulet i la seva gent per
ajudar-nos durant tota la jor-
nada….i l'agraïment més
gran als 4 equips que van
participar en aquest home-
natge: FC Reus Deportiu, FC
Pobla de Mafumet, FC
Amposta i CD Tortosa!!!
Sense la seva col·laboració
no hagués estat possible.
Per acabar un gran agraï-
ment de tot cor a la gent que
va estar tota la tarda darrera
la barra treballant moltíssim
de manera totalment desin-
teressada i amb un somriure
a la boca per tothom, i el
més especial per mi…donar-
li les gràcies a la meva dona:
Elisabetta Scarpone, perquè
sense el seu suport, la seva
col·laboració, el seu treball i
la seva companyia i com-
prensió en moments difícils
de l’organització d'aquest
homenatge, n'estic segur
que  hagués estat impossi-
ble tirar-ho endavant.
Malgrat que el resultat era el
de menys, no voldria deixar-
me de felicitar al FC Reus
Deportiu per ser el guanya-
dor del torneig.
A tots vosaltres i a les 650
persones que vau assistir,
gràcies per fer de l'homenat-
ge a Jordi el més gran Èxit i
contribuir a que la seva
memòria perduri per sem-
pre.

Alejandro Gibello Tarrega.
President de la Associació

Cultural Lo Terreno

Agraïments per la resposta...amb

Jordi Pitarque

Opinió

Les festes són una ruptura amb el temps de
la quotidianitat i el treball, una ruptura que
porta a un temps sense temps, on la gent
participa i interactua dintre del conjunt de la
societat d'una forma dife-
rent de com habitualment
ho fa. La festa és portadora
d'uns valors singulars,
molts dels quals s'expres-
sen únicament en el context
festiu, i serveixen per a
reforçar i cohesionar la
col·lectivitat. Més enllà dels
dies festius, la Festa té un
valor intrínsec que perdura
un cop s'ha acabat. De l'1
de setembre fins al 5, la capital del Baix Ebre,
Tortosa, viurà les seves Festes Majors, sota

l'advocació de la Verge de la Cinta, patrona
de la ciutat. 
El caràcter de les Festes Majors és marcada-
ment popular, amb balls d'envelat, la proces-

só i l'ofrena, guerra de con-
feti al Cosó Iris, proves de
penyes, varietat de con-
certs, o la mascletà i els
focs d'artifici, i molts d'a-
quests actes acompanyats
del so de les dolçaines i dels
tabals; i, sobretot, gràcies la
gent al carrer, gaudir dels
actes i del bon temps fa de
les Festes de la Cinta la
millor cloenda de l'estiu.

Acabem com hem començat, bones festes a
tothom!

Editorial

Bones festes tortosines i tortosins!

No en teníem prou, després de 32 anys d'ajun-
taments democràtics sense que la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals s'hagi modi-
ficat per tal de millorar el finançament dels ajun-
taments i adequar-se a les necessitats reals, de
tots els municipis de l'Estat espanyol, per tal de
mantenir i millorar els serveis que durant
aquests últims anys hem prestat, des del punt
de vista social, educatiu, sanitari, cultural, de
seguretat, de millora d'infraestructures..., i, en
molts casos,  sense tenir-ne l'obligació ja que la
seva gestió i finançament corresponen a orga-
nismes superiors dependents dels mateixos
governs. No en teníem prou amb tot això que
ara ens apliquen -als ajuntaments- un altre espo-
li econòmic que ens acabarà d'enfonsar.
Em refereixo a la decisió del govern espanyol
sobre la devolució d'una part del Fons Nacional
de Cooperació que, any rere any, han atorgat als
ajuntaments i que ara, a partir de l'any 2008,
haurem de retornar a l'Estat per haver-se equivo-
cat (el mateix govern de l'Estat!) en la previsió de
la subvenció atorgada. Increïble, però cert. 
A la fi, el que el govern espanyol fa amb els ajun-
taments és com si els ajuntaments ens hagués-
sim equivocat en la previsió de la recaptació dels
impostos i taxes i, en haver-nos quedat curts, ho
solucionéssim reclamant als/les contribuents,
amb caràcter retroactiu de 2 o 3 anys, la diferèn-
cia de la recaptació.
Com és possible que l'Estat ens atorgui una
quantitat en el moment d'elaborar el pressupost
municipal, que tots els ajuntaments disposem al
100%, i ara ens digui que s'ha equivocat i que li
ho tornem?
Com hem de retornar allò que ja no tenim, que
hem invertit en la despesa diària, en el manteni-
ment del nostre municipi, prestant fins i tot
alguns dels serveis que haurien de donar i pagar
directament des del govern de l'Estat o de la
Generalitat?
Quants milers d'euros haurem de retornar dels
anys 2010 i 2011 i que, a hores d'ara, ja estan
invertits?
¿Per què l'Estat, en un moment com l'actual, en
plena crisi econòmica, amb l'esforç que tots els
ajuntament estem fent per ajustar els nostres
pressupostos, retallant partides, disminuint ser-
veis, ajornant obres..., pren una decisió d'aques-
tes característiques que durà molts ajuntaments
-com s'està demostrant- a la fallida econòmica?
Quin exemple dóna l'Estat en no assumir els
seus errors i traspassar-los als ajuntaments?
És veritat que molts ajuntaments hem retardat
l'aplicació de mesures més austeres i de reduc-
ció del pressupost municipal, i que això ha com-

portat que l'últim exercici hagi estat negatiu. És
veritat, i no defugim de la realitat. Segurament,
l'esperança de que la situació econòmica es
redreçaria més aviat ens ha jugat una mala pas-
sada, però també és veritat que sense les inver-
sions dutes a terme, que ara ja s'utilitzen i de les
quals se'n beneficia tothom, avui seria impossi-
ble construir-les o realitzar-les.
És per això que encara indigna més que sigui el
mateix govern de l'Estat el que escanyi més els
ajuntaments, amb l'exigència de retorn d'uns
fons que tots ja vàrem invertir en l'exercici
corresponent.  
“El dèficit no és a causa del descontrol de la des-
pesa, sinó de la caiguda dels ingressos”.
Paraules textuals que, al llarg dels últims dies,
han expressat significats alcaldes de diferents
colors polítics i que resumeixen també el cas de
l'Ajuntament de Roquetes respecte a la liquida-
ció de l'any 2010.
I si, a més a més, rebem, per part de l'Estat, l'es-
tocada que representa per a Roquetes la devo-
lució de 115.870,73 euros de l'any 2008 (res-
pecte a una subvenció atorgada
d'1.525.974,58 euros), i de 371.520,68 euros
de l'any 2009 (respecte a una subvenció atorga-
da d'1.625.974,58 euros) -diners que, insistei-
xo, ja van ser invertits en els exercicis correspo-
nents- arribarem a la conclusió que els ajunta-
ments tornem a ser els principals perjudicats
per les polítiques econòmiques que està duent a
terme el govern (PSOE) de l'Estat espanyol en
els últims anys.
L'administració més propera a la ciutadania
torna a ser la gran perjudicada en les mesures
de restricció econòmica del govern de l'Estat.
Lluny de resoldre el problema, històric i endè-
mic, de les hisendes locals en base a un finança-
ment  just i adequat als serveis que ofereixen els
ajuntaments des de fa 32 anys, se'ns vol fer
retornar uns recursos ja invertits, sense cap
altra justificació que l'errada en la previsió dels
seus ingressos (de l'Estat). 
Els ajuntaments no podem pagar les errades del
govern, ni des d'un punt de vista ètic i d'assump-
ció de les responsabilitats que tot govern ha de
tenir sobre la seva gestió, i molt menys en la
pràctica de la devolució d'uns recursos que avui
els ajuntaments ja no tenim.

Paco Gas,
alcalde de Roquetes

Ajuntaments, de mal a pitjor

Opinió

El caràcter de les Festes
Majors de Tortosa és 

marcadament popular, amb
balls d’envelat, la processó,

l’ofrena...
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El regidor de Festes,
Domingo Tomàs, afirma
que "volem mantindre en
tot moment la voluntat de
concentració, amb un for-
mat innovador, atractiu i
engrescador per a la ciuta-
dania". Aquesta voluntat
de concentració es mani-
festa també en l'elecció
dels espais on es desenvo-
luparan les activitats de la
Cinta 2011: l'avinguda
Generalitat, el parc munici-
pal Teodor González, l'es-
planada davant el Teatre
Auditori Felip Pedrell i el
passeig de les Bicicletes
on s'instal·laran -com és
tradicional- la fira de les
atraccions. Aquest nou
model de festes en cinc
díes -com ja va ser anun-
ciat en el seu moment-
situa Tortosa en la línia de
modernització dels for-
mats festius de les ciutats
mitjanes. Enguany sí es
comptarà amb la presèn-

cia d'una representació de
la ciutat agermanada
d'Alcanyís encapçalada
per la seva Reina de
Festes, després de que
per coincidència de dates
aquesta tradicional troba-
da no hagués pogut tenir
lloc darrerament. El pregó
de la Cinta 2011 ja va ser
llegit per Maria Cinta
Llasat, persona àmplia-

ment coneguda pel seu
activisme social, i que va
fer el tradicional lliurament
de la bandera de la ciutat
a la Penya Barcelonista
Tortosa-Baix Ebre. També
el Majordom de la Reial
Arxiconfraria de la Mare
de Déu de la Cinta, Josep
Maria Franquet, ha desig-
nat com a pendonista de
l'estendart de l'edició d'en-

guany al molt honorable
president de la Generalitat
de Catalunya, Artur Mas,
el qual anirà acompanyat
pels borlistes Germà
Gordó, secretari del
Govern de la Generalitat
de Catalunya, i el doctor
Frederic Borràs, professor
de la Universitat de
Barcelona. Entre les activi-
tats a destacar, es troben

l'edició 2011 del Festival
Ebre Terra de Vent, la Nit
de Música al Parc amb
Pepet i Marieta, Xeic! i

Metabolé, les tres nits de
ball amb les orquestres
Selvatana, Cimarrón i
Nueva Alaska, i l'actuació
final de festa de Quico el
Cèlio, el Noi i el Mut de
Ferreries a l'escenari del
passeig central del parc
municipal, a més dels tra-
dicional Correfoc, Coso
Iris, castell de focs artifi-
cials, o les proves del cir-
cuit de penyes. El regidor
de Festes de l'Ajuntament
de Tortosa ha volgut
agraïr la col·laboració de
les entitats, associacions i
persones particulars que
han participat activament
en l'organització de les
Festes de la Cinta 2011,
així com al personal de les
diferents àrees municipals
implicades. Tomàs ha aca-
bat dient que "seran unes
festes cent per cent popu-
lars i participatives, amb
més de 60 entitats repre-
sentades per més de 90
pubilles". 
Totes les activitats organit-
zades per l'Ajuntament, a
excepció de les dos obres

de teatre programades,
seran completament gra-
tuïtes.

Tret de sortida a 5 dies de Festa Major a
la capital del Baix Ebre

Ja estan aquí les Festes
de la Cinta 2011, que se
celebraran de l'1 al 5 de
setembre. El cartell,
obra del dissenyador
tortosí Pablo Vázquez,
incorpora com a ele-
ment presidencial la
Cucafera, un dels ele-
ments més reconeixi-
bles i populars del tradi-
cionari de la ciutat de
Tortosa.

La ciutat de Tortosa acull les Festes de la Cinta 2011

Correfocs, Coso Iris, castells de focs artificials o les proves del circuit de penyes

REDACCIÓ

Tortosa gaudirà els propers dies de la seua Festa Gran.

Cedida

Unes festes cent per cent populars i
participatives, amb més de 50 entitats
representades per més de 90 pubilles

Festes de la Cinta 2011
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Aquesta inversió privada
arriba una vegada finalit-
zats els treballs d'urbanit-
zació de tota aquesta
nova zona de creixement
de la ciutat, els portals,
pels quals l'Ajuntament de
Tortosa va apostar de bon
començament amb l'ob-
jectiu d'atreure noves
implantacions empresa-
rials com la que ara posa
en marxa Mercadona, la
que va fer anteriorment
McDonald's o la que farà a

la tardor la multinacional
de l'esport Decathlon.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha valorat molt
positivament l'entrada en
servei del nou centre "per-
què comporta la creació
de nous llocs de treball i
perquè consolida la capita-

litat comercial de la ciutat
amb un nou pol d'atracció
empresarial" en un dels
principals accessos a
Tortosa. El nou espai
comercial compta amb
una superfície de venda
de 1.600 m2 i un aparca-
ment amb 200 places en

una parcel·la de 10.007
m2. Així mateix tindrà les
característiques d'un inno-
vador format comercial
que Mercadona anomena
la “Botiga per ambients”.
Es tracta d'un nou concep-
te de supermercat,
segons han explicat els

responsables de l'empre-
sa, que permet optimitzar
al màxim l'acte de compra
gràcies a una millor distri-
bució de l'espai, al disseny
exclusiu de les seccions i
a la dotació de més espai
perquè el client pugui
accedir còmodament als
productes. Per altra
banda, aquest model de
botigues també és més
sostenible des d'un punt
de vista mediambiental, ja
que incorpora un seguit de
mesures que redueixen
fins a un 20% el consum
energètic de les
instal·lacions. Entre les
singularitats del nou equi-
pament comercial també
hi ha una sala de formació
per a la plantilla.
Mercadona té actualment
157 botigues a Catalunya i
un Centre Logístic a Sant
Sadurní d'Anoia. Tortosa ja
compta actualment amb
un Mercadona al barri de
Ferreries, que l'empresa
té previst mantenir i millo-
rar. 

El nou Mercadona de Tortosa 
ja està obert al públic

L'empresa Mercadona
ha obert  un nou espai
comercial a Tortosa que
suposa la creació d'en-
trada de 40 nous llocs
de treball. La nova boti-
ga, que s'ha construit al
Portal de Ciutat Centre,
ha suposat una inversió
de 2 milions d'euros. 

Ha creat 40 nous llocs de treball

REDACCIÓ

El nou espai comercial compta amb una superficie de venda de 1600 m2.
Cedida

El museu privat La
Trinxera del municipi de
Corbera d'Ebre organit-
zarà aquest proper cap
de setmana, 3 i 4 de
setembre, la segona edi-
ció de les Jornades de
Recreació Històrica de la
Guerra Civil a l'emblemà-
tic espai del Poble Vell.
L'eix central de les jorna-
des serà la Fira
d'Objectes Militars i
Col·leccionisme, i un
seguit de diorames que
representaran escenes
de la Guerra Civil
Espanyola com si es trac-
tés d'un campament.
L’entrada serà de 5
euros, gratuïta per la
gent que vesteixi d’èpo-
ca.

Corbera d’Ebre
recrea la Guerra

Civil

El president del Col·legi
Oficial de Farmacèutics
de Tarragona (COFT),
Andreu Suriol, ha qualifi-
cat "d'inassumible" la
mesura aprovada pel
Consell de Ministres que
obligarà als metges a
prescriure per principi
actiu i als farmacèutics a
dispensar el medicament
més barat. Suriol alerta
que la disposició obligarà
a "redimensionar el ser-
vei" i que, amb menys
vendes, caldrà "ajustar el
personal i racionalitzar
les urgències nocturnes".
25 de les 326 farmàcies
de la demarcació ja no
arriben a la facturació
mínima.

Les farmàcies
preveuen un 20%

menys

Una persona va morir en
l'accident de trànsit d'a-
quest passat dimecres al
matí a la carretera N-340,
al seu pas per l'Ampolla.
Segons el Servei Català
de Trànsit, es tractava del
conductor del turisme
implicat en el sinistre,
xocant frontalment contra

un camió. Segons les pri-
meres hipòtesis, un dels
dos vehicles hauria dut a
terme una maniobra brus-
ca per esquivar l'altre i
envaïa el carril contrari.
En l'accident, una perso-
na, de 44 anys, resultava
ferida lleu i era trasllada-
da a l'Hospital Verge de la

Cinta de Tortosa on per-
dia la vida.  Una altra  per-
sona resultava ferida molt
greu en un accident de
trànsit que tenia lloc a les
9.50 h d'aquest dimecres
a la carretera N-340, al
seu pas pel Perelló (Baix
Ebre). Segons el Servei
Català del Trànsit, un

cotxe i un camió xocaven
frontalment per causes
que es desconeixen al
quilòmetre 1.100 d'a-
questa via. Mossos,
Bombers i Sistema
d'Emergències Mèdiques
(SEM) treballaven a un
quart d'onze del matí en
un succés que obligava a
tallar la carretera en amb-
dós sentits de la marxa.
Hem de parlar d’un altre
accident. Tres persones
resultaven ferides aquest
dimarts al matí en una
topada entre un camió, un
cotxe i una furgoneta a la

TP-3311, al seu pas per
Ulldecona (Montsià).
L'accident es produïa
quan passaven uns
minuts de dos quarts
d'onze del matí. Dos dels
ferits, d'edat avançada,
viatjaven en el turisme,
mentre que el tercer era
el conductor de la furgo-
neta. 
Pel que fa el conductor
del camió, resultava il·lès.
De fet, un dels vehicles
acabava trencant el tronc
d'una olivera com a con-
seqüència del fort impac-
te de l'accident.

Tres accidents a les carreteres 
de les Terres de l’Ebre

Una persona perdia la vida en un xoc frontal a l’Ampolla.  La resta, ferits greus.
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C/ GORRIA
LA RÁPITA

LA MILLOR UBICACIÓ COMERCIAL

LOCAL COMERCIAL I OFICINES EN LLOGUER

TEL.: 610 203 144

Esquerra entén que
‘la defensa del riu Ebre és
un tema de país i no
només de les Terres de
l'Ebre'.  El regidor ampos-
tí i membre de l'executiva,
Adam Tomàs, ha anunciat
que en les properes set-
manes Esquerra presen-
tarà diferents preguntes
davant la Comissió
Europea sobre el nou Pla
de Conca i altres temes
hídrics, preguntes que són
fruït de la reunió mantingu-
da el passat mes de juliol

entre la Plataforma en
Defensa de l'Ebre i l'euro-
diputat Oriol Junqueras.
Tomàs ha denunciat que la
no presentació del nou Pla
de Conca per part del
govern espanyol davant
Europa és una oportunitat
perduda per poder evitar
possibles transvasaents. 
El regidor republicà ha
destacat que 'mentre a
Catalunya els darrers anys
el Govern ha fonamentat
la seva política hídrica en
una millora de l'estalvi i la
construcció de desalado-
res; els governs del PP del
País Valencià i Múrcia la
única política hídrica que
han fet és la d'esperar-se
a que hi hagués un canvi
polític a Madrid per poder
fer el transvasament'.
Esquerra ha demanat a la
resta de partits que abans
de les eleccions generals
facin explícit el seu
compromís contra possi-
bles transvasaments i s'ha
ratificat en que estaran al
costat del moviment
social en la defensa del
riu.

El regidor tortosí i mem-
bre de l'executiva, Josep
Monclús ha manifestat
que l'amenaça del trans-
vasament es podria tallar
d'arrel 'si el Govern
espanyol contesta negati-
vament abans de les

eleccions a la pregunta
de la Diputació de
Castelló, i si CiU, que
governa Catalunya,
també es manifesta
contrària'. Per acabar l'al-
calde de Roquetes,
Francesc Gas, ha anun-

ciat que Esquerra
seguirà insistint en les
demandes a la Comissió
Europea, sobretot si els
governs d'Espanya i
Catalunya opten per
defensar el transvasa-
ment de l'Ebre.

Davant les demandes
d'aigua de l'Ebre efec-
tuades des de diferents
institucions del País
Valencià i Múrcia, la
Federació de l'Ebre
Esquerra, ha volgut
deixa clar que
manté el compromís
en la defensa del riu
Ebre.

REDACCIÓ

ERC demana a la resta de partits que facin explícit el seu compromís contra el transvasament.
Cedida

L'equip de govern de
l'Ajuntament de Amposta
s'ha mostrat molt satisfet
valorant positivament tots
els actes realitzats durant
els 10 dies de festa major.
Segons l'alcalde
d'Amposta, Manel Ferré,
"han estat les millors fes-

tes majors dels últims
anys, hem aconseguit
superar tots els objectius
que ens havíem fixat". 
Unes festes marcades,
sobretot, pel canvi d'ubi-
cació del recinte festiu, al
costat del riu i la gratuïtat
d'entrada al ball. 

Ha augmentat el nombre
d'assistents al ball, també
ha hagut un augment de
venda de taules i la nova
ubicació del Ball ha dina-
mitzat el casc antic de la
ciutat, sobre tot els  bars i
restaurants que envolten
la zona. 

En general, en aquestes
festes ha destacat l'alta
participació de tots els
actes. 

Per exemple, en el primer
bou capllaçat (a les 7 del
matí) van assistir més de
7.000 persones.

Èxit de participació a les
Festes Majors d’Amposta

«Han estat les millors dels últims anys»

Un estol de més de 200
cigonyes d'arreu del
món es van aturar
aquest dilluns al polígon
de la Devesa de Flix en
el seu viatge migratori.
Les aus es van situar als
punts més elevats dels
edificis així com a les
teulades i a les faroles.
Segons els tècnics de la
Reserva Natural de
Sebes, no és la primera
vegada que passa, però,
en aquest cas, els ha
sorprès l'elevat nombre
de cigonyes i el fet que
portessin anelles identifi-
cadores de diferents paï-
sos. 

Ruta
migratòria a

Flix

"Aquesta zona lúdica res-
pon a una reivindicació
de l'Associació de Veïns
de Remolins, i també a la
voluntat de l'equip de
Govern, ja que creien que
el barri necessitava d'una
nova àrea de jocs infan-
tils a banda de la
instal·lada a la plaça
Immaculada, donat el
creixement del barri.
Aquesta zona s'emmarca
en el programa de reno-
vació de les àrees de
lleure infantil de la ciutat
de Tortosa, espais de tro-
bada dels veïns i de
cohesió del barri, el que
fa que es considera molt
important potenciar-les.

Nova zona
infantil al Parc

de la Fira, a
Remolins

ERC manté el seu compromís amb l’Ebre
Mostra la seva oposició a un possible transvasament
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La polèmica sobre els
correbous a les Terres de
l'Ebre no descansa mai.
Una vegada més, les enti-
tats defensores dels ani-
mals AnimaNaturalis y del
Partido Animalista PACMA
exigeixen novament l'aboli-
ció d'aquest tipus d'espec-
tacles. Per tal de donar a
conèixer la seva reclama-
ció, el proper dijous 8 de
setembre s´ha organitzat
un acte reivindicatiu a Sant
Carles de la Ràpita. En

aquest un activista es
«capllaçarà» per simular
ser un bou i serà salvatge-
ment sacsejat, hostigat i
perseguit per altres volun-
taris per posar en mani-
fest el maltracte al que
són sotmesos els bous en
aquest tipus de pràcti-
ques. Denuncien que en
els bous capllaçats hi par-
ticipen fins i tot menors de
10 anys, i això també esta
prohibit per llei.
Recordem que fa uns
mesos va haver-hi un acte
similiar a Amposta, on lla-
vors es va parlar que la
majoria dels 150 manifes-
tants que hi van participar-
havien vingut des de
Barcelona, Tarragona,
València i Castelló. Pocs
ebrencs havien participat
a la protesta. Veïns de
Tortosa, la Ràpita,
l'Ametlla de Mar i, fins i
tot, Amposta hi van partici-
par malgrat ser una mino-
ria. Segons l'organització,
a causa de la por a les
represàlies de fer públic el

seu rebuig a les festes
amb bous i, segons els
defensors dels correbous,
perquè la festa taurina té
un gran suport social a
l'Ebre. I és que de les 53
festes amb bous que es
van celebrar a Catalunya
l'any passat, 43 es van fer

a les Terres de l'Ebre. 
Alguns representants de
les penyes taurines
d'Amposta van esperar als
manifestants a la meitat
del recorregut per mostrar
pancartes de defensa a la
tradició de les festes dels
bous i on es reclamava

respecte i llibertat per
celebrar correbous. Era el
moment més tens de la
marxa quan uns i altres es
van fer recriminacions,
van cantar lemes a favor i
en contra i es sentien algu-
nes xiulades contra els
membres de la protesta.

«Tot i estar prohibit
per llei, molts dels
participants en aquest
tipus d'espectacles
assisteixen als matei-
xos ebris i el seu com-
portament davant l'a-
nimal és violent»,
assegura la portaveu
d'AnimaNaturalis a les
Terres de l'Ebre, Laia
Jorge. 

REDACCIÓ

Torna la polèmica amb les festes amb bous.
Cedida

Amb el final de l'estiu i a
les portes de la tardor
l'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar, a través de la
Brigada Municipal, ha
posat en marxa la neteja
de desaigües, embornals
i camins davant les tradi-
cionals pluges d'aquest
període estacional. 
Les tasques han

començat a finals d'agost
i s'allargarà fins a mitjans
de setembre. Aquestes
accions que es duen a
terme tant al nucli urbà
com a les urbanitzacions
no són una novetat d'en-
guany, però sí que és veri-
tat que aquest any s'ha
treballat amb més
incidència a causa dels

antecedents de l'aiguat
del 17 de setembre del
2010. 
“A l’acabar l'estiu i, com
cada any, hem realitzat
les tasques de neteja de
desaigües i camins a
cada un dels punts del
municipi i urbanitzacions
on som conscients que
és necessari realitzar

aquestes accions. 
Per tant, neteja i preven-
ció de cara a la tardor per
evitar possibles proble-

mes produïts per les plu-
ges”, va explicar Andreu
Martí, alcalde de l'Ametlla
de Mar.

La Brigada de l’Ametlla de Mar
neteja desaigües i camins

Com a prevenció davant les pluges de tardor

Els professionals que tre-
ballen a l’hospital estan
preocupats per la seva
situació laboral. 
Davant la finalització dels
contractes eventuals
d'infermeria el passat 31
d'agost i que van ser
contractats per cobrir
els caps de setmana. 
Tot i que la junta de per-
sonal encara no ha estat
informada de la xifra
exacta de treballadors
que es veuran afectats
novament per la reduc-
ció de personal fruit de
les retallades en el sec-
tor, si que se'ls ha enun-
ciat el nombre de con-
tractes màxim que es
renovaran. 

Incertesa al
Verge de la

Cinta

La Cambra de Comerç
de Tortosa ha expressat
el seu malestar i total
oposició a la mesura
aprovada pel Govern per
fer desaparèixer la bonifi-
cació del cànon de l'ai-
gua que rebien els usua-
ris de l'Ebre, des de l'any
2003. El president de
l'ens cameral, José Luis
Mora, ha qualificat la
mesura "d'injusta" i "d'in-
solidària" ja que els cos-
tos pel subministrament
del servei són menors a
les Terres de l'Ebre per la
proximitat de l'aigua.
Mora ha deixat clar que
seran "bel·ligerants" i que
demanaran una reunió
amb el conseller.

Malestar de la
Cambra de

Comerç 

Resorgeix la polèmica dels bous
Organitzat un acte reivindicatiu a Sant Carles de la Ràpita, el proper 8 de setembre
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Amb tot, des d'aquest
dilluns 29, el personal
docent i administratiu ja ha
ocupat els seus nous des-
patxos. I aquest dijous 1
de setembre ja ha obert
portes el nou Centre de
Recursos de
l'Aprenentatge i la
Informació (CRAI), una
nova biblioteca on s'hi
concentren uns 14.000
títols. La resta d'alumnes
(els mestres i infermers)
començaran les seves
classes dilluns 12 de
setembre. Amb una inver-
sió de 15 milions d'euros,

entre la construcció de l'e-
difici i el seu equipament,
té una capacitat per a un
miler d'estudiants. Per pri-
mer cop, tots els estu-
diants que segueixen els
seus estudis
(Administració i Direcció
d'Empresa, Mestre Infantil
i Primària, Infermeria i el
màster d'Envelliment i
Salut) a més de tots els
equipaments de recerca
com el C3 i la càtedra
d'Economia Local i
Regional. Ahir, el director
del Campus, Azael
Fabregat, va fer una visita
guiada als mitjans de
comunicació a les noves
instal·lacions D’altra
banda, fa just un any, la
Universitat Rovira i Virgili
(URV) feia pública la com-
pra del jaciment del poblat
iber de l'assut, a Tivenys
per un valor de 18.000
euros. Ara, el rector de la
universitat, Francesc
Xavier Grau, visita aquest
jaciment arqueològic, el
primer que compra una
universitat catalana.
L'acompanyarà el profes-

sor Jordi Diloli, responsa-
ble de les excavacions,
que explicarà les princi-
pals troballes en aquest
jaciment. Els treballs al
jaciment arqueològic de
L'Assut es van iniciar l'any
2000. Fins ara s'han efec-
tuat 12 campanyes, amb

participació de professio-
nals i estudiants de diver-
ses universitats catalanes,
de l'estat espanyol,
d'Europa i del nord d'Àfri-
ca. 
Les intervencions han
permès recuperar un
assentament ocupat entre

el segle VII i l'I a.C., amb 4
fases molt ben diferencia-
des. Dins d'aquestes, des-
taca la fase 1 (segle VI
a.C.), amb una casa-torre
molt ben conservada, o la
fase 2 (segles V-III a.C.),
quan s'edifica el sistema
defensiu del poblat ibèric. 

Els alumnes d’Administració i Direcció
d’Empresa estrenaran el nou campus de la URV

El proper dimarts 6 de
setembre, el estudiants
d'Administració i
Direcció d'Empresa del
campus Terres de
l'Ebre de la Universitat
Rovira i Virgili (URV)
estrenaran les noves
instal·lacions de la uni-
versitat a l'Ebre. 

Serà el proper dimarts 6 de setembre

La resta començarà el dilluns 12 del mateix mes

REDACCIÓ

Vista de la nova façana de la URV.
CEDIDA

436 alumnes de secundà-
ria i batxillerat comença-
ran curs el proper 12 de
setembre a les aules de
l'Institut de Tortosa, que
s'ha traslladat a les
instal·lacions de l'antic
col·legi Betània. Aquest
és el tercer institut de la
ciutat, creat el curs pas-
sat i que va començar a
impartir classes provisio-
nament en aules de
l'Institut de l'Ebre. Amb
l'estrena del nou edifici del
Campus de la URV, les
aules de l'antic Betània
passaran aquest curs d'a-
collir universitaris a alum-
nes d'ESO (356) i de
Batxillerat (80). El trasllat
s'ha fet en un temps
rècord, menys d'un mes,
en el qual l'Ajuntament ha
participat donan-t'hi
suport i millorant els
accessos. El director dels

Serveis Territorials
d'Ensenyament, Antoni
Martí ha explicat que la
prioritat del Departament
d'Ensenyament era donar
una solució a l'Institut de
Tortosa, davant la manca
d'espai amb què es troba-
va. Martí ha afegit que les
actuals instal·lacions con-
tinuen sent provisionals
però que ara no tenen
pressió per problemes
d'espai i que, fins i tot,
tenen la possibilitat de
créixer en nombre d'alum-
nes. De la seva banda, el
director de l'institut,
Josep Ramon Subirats,
que comanda un equip de
46 professors, ha afirmat
que amb aquest trasllat
"tenim una ciutat més
equilibrada des del punt
de vista de l'ensenya-
ment", i ha recordat que
l'oferta del centre es

manté en tres línies d'ESO
i dues de Batxillerat. 
L'alcalde, Ferran Bel, ha
agraït la implicació de tot-
hom per fer possible el
trasllat de l'institut per a
aquest mateix curs, des-
prés de recordar que
"estem obrint una nova
etapa en l'ensenyament
de secundària i batxillerat
a Tortosa".
L'Institut de Tortosa dispo-
sa de 21 aules, entre les
quals un laboratori i una
aula tecnològica. La inver-
sió per adaptar i millorar
les instal·lacions de l'antic
col·legi Betània ha estat
d'uns cent mil euros.
L'alliberament de les
aules que fins ara ocupa-
va l'Institut de Tortosa a
l'Institut de l'Ebre, a
Ferreries, permetrà ara
unificar i traslladar-hi
l'Escola d'Adults.

Noves instal.lacions al col.legi Betània
436 alumnes de secundària i batxillerat començaran curs a les aules de l’Institut de Tortosa, traslladat a l’antic col.legi de Betània.

Un projecte finançat pel
Ministeri de Ciència i
Tecnologia permetrà tro-
bar quina és la varietat
d'arròs que tolera millor
la salinitat. Tècnics de
l'IRTA estan comprovant
en dues finques del delta
de l'Ebre l'adaptació de
cinc mutacions de l'arròs
Bahia. Una de les investi-
gadores de l'IRTA, Mari
Mar Català, ha explicat
que en casos de possi-
bles restriccions d'aigua,
com a conseqüència del
canvi climàtic, aquestes
varietats poden garantir
el conreu de l'arròs a
zones com el Delta. I, de
moment, els resultats al
laboratori han estat satis-
factoris; hi han provat
fins a una vintena de
varietats. D'aquestes,
han seleccionat les cinc
millors per comprovar-ne
l'adaptació, de manera
que s'han plantat en una
finca a les mateixes ins-
tal·lacions que l'IRTA té a
Amposta, i en una altra
finca de la zona.

L’IRTA investiga 
l’ arròs i la seva
tolerància a la

salinitat

El cargol poma continua
escampant-se pel marge
esquerre del Delta de
l'Ebre i, segons les darre-
res estimacions del
D e p a r t a m e n t
d'Agricultura, el mol·lusc
invasor ja és present en
unes 1.000 hectàrees
d'arrossar, front les 576
de fa un any. Cada set-
mana s'extreuen del riu,
sèquies i desguassos
unes 20.000 postes de
cargol poma i uns 5.000
adults. “No hi ha més car-
gols que fa un any però
la plaga s'ha estès per
més llocs”, ha manifestat
el responsable de la lluita
contra el cargol poma del
D e p a r t a m e n t
d'Agricultura, Hernán
Subirats. 
Tot i que la plaga afecta
un 10% de la superfície
d'arrossar (amb diferents
graus d'intensitat), no
perjudicarà la collita de
l'arròs aquesta campan-
ya, una collita que
començarà d'aquí a pocs
dies. 

La plaga del
cargol poma
continua viva
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L'Associació d'Amics dels
Josepets ha organitzat una
trobada per als socis, el
proper 10 de setembre al
col·legi Sant Josep. En un
principi, aquesta data s'en-
quadrava dintre del marc
de les Festes de la Cinta,
però finalment, al reduir-se
els dies de festa, no serà
així. No obstant, l'associa-
ció ha decidit mantenir el
dia i fer-ne la major difusió
possible de la trobada.

Distribuint gran quantitat de
cartells pels establiments
de la ciutat i Roquetes,
enviant correus electrò-
nics, etc. 
La trobada consistirà en un
acte religiós, una paella
amb aperitiu i algunes acti-
vitats lúdiques, com s'indi-
ca als programes que s'han
repartit. Quan el passat
mes de gener es va consti-
tuir l'associació, coincidint
amb la "Diada de Mossèn
Sol". 

Des d'un principi, aquesta
tenia un objectiu molt clar,

ajuntar el major nombre de
persones relacionades
amb la institució, "amigues"
dels Josepets. I tots junts
organitzar activitats per a
compartir aquest senti-
ment. Avui, amb aquesta
proposta del proper dia 10,
aquest objectiu, ja és una
realitat.

Un acte que convertirà la Ràpita en aparador artístic, del 3 al 17 de setembre

Inauguració de l’aparcament
soterrat de la plaça del Carrilet

Ahir dijous s'ha fet l'acte d'i-
nauguració de l'aparcament
soterrat de la plaça del
Carrilet, en el marc del
començament de les festes
de la Cinta. L'acte ha estat
presidit per l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i pel
propietari de l'empresa con-
cessionària Obredisa,
Antonio Sabaté, que han
estat acompanyats per les
regidores d'Urbanisme,
Meritxell Roigé, i de
Mobilitat, Beatriz Viñuela,
així com per la resta de
membres de la corporació i
diversos ciutadans que han
volgut conèixer de primera
mà el nou equipament. 
L'obra inclou també la

remodelació integral de la
plaça del Carrilet, que dóna
accés al CAP del Temple. El
nou aparcament soterrat, el
primer que es fa a Tortosa
en 26 anys, té dues plantes
i unes 200 places. La con-
cessió és a 50 anys i l'em-
presa ha invertit uns 2,3
milions d'euros en la cons-
trucció del pàrquing. En els
parlaments, l'alcalde ha
recordat que la construcció
de nous estacionaments a
la ciutat ha estat una priori-
tat per al govern municipal,
i ha afegit que l'increment
de l'oferta d'estaciona-
ments ha de contribuir a
què «Tortosa sigui cada dia
una ciutat millor».

El club d'aeromodelisme
Ràdio Control de l'Ebre orga-
nitza, amb la col·laboració
de l'Ajuntament de
Roquetes, el primer mundial
de triangulació amb GPS per
a grans planadors, que
tindrà lloc entre els dies 4 i
10 de setembre al camp de
vol de l'entitat roquetenca.
Aquesta serà la primera
vegada que se celebri un
campionat d'aquesta modali-
tat a l'Estat espanyol, on sí
que s'han organitzat diver-
ses concentracions d'avions
d'aquesta mena, però mai
competicions. Serà una set-
mana sencera en què pilots
d'arreu del món acudiran a
Roquetes per competir en
aquesta prova espectacular
(hi ha confirmada la partici-

pació de pilots dels EUA,
Sudàfrica, França, Alemanya
i l'Estat espanyol, entre d'al-
tres). L'exercici per poder
superar aquest mundial con-
sistirà en traçar, amb un
GPS, un triangle imaginari en
el cel, dintre del qual els
pilots hauran de mostrar les
seves habilitats en el maneig
dels models de més enver-
gadura en el món de l'aero-
modelisme. L'organització
del 1r Mundial de triangula-
ció GPS per a grans plana-
dors ha habilitat un espai al
camp de vol de Roquetes
amb capacitat per a una vin-
tena d'autocaravanes,  qui
ho desitgi, també podrà allot-
jar-se en els hotels col·labo-
radors de la zona. La cele-
bració serà gratuïta.

Roquetes celebra el 1r. Mundial de
triangulació GPS per a grans planadors

REDACCIÓ

La Plataforma en Defensa de
l'Ebre (PDE) es prepara per
reprendre les mobilitzacions
després de la sentència del
Tribunal Suprem que força el
govern de l'Estat a pronun-
ciar-se sobre la petició d'ai-
gua de l'Ebre que el 2007 va
fer la Diputació de Castelló i
que es va denegar per «silen-
ci administratiu». Segons el
moviment aquesta desposta
sobre un possible transvasa-
ment de 90 hectòmetres
cúbics anuals cap a Castelló
s'hauria de donar abans de
les eleccions del 20 de
novembre. La PDE ha mani-
festat públicament que  si “el
govern que va derogar el
transvasament ara no té per
què aprovar aquesta petició,
però de moment ningú s'ha
pronunciat i si el Consell de

Ministres ho aprova entra-
rem en una dinàmica de con-
frontació com l'any 2000”.
Va ser el setembre del 2000
quan el govern del PP va pre-
sentar el polèmic transvasa-
ment de 1.050 hectòmetres
cúbics anuals de l'Ebre. Des
de fa anys la PDE denuncia
els possibles mini-transvas-
saments. Una estrategia que
planificaria transvasaments
de menor quantitat i per
separat, com el que es plan-
teja cap a Castelló. Aquest
dimecres passat la PDE es
va reunir en assemblea per
tal de començar a dissenyar
les accions contra un possi-
ble transvasament. I va apro-
fitar per fer una crida a totes
les persones de la PDE per a
que es preparin per a noves
mobilitzacions. 

La PDE anuncia noves
mobilitzacions

L'activitat de la Quinzena
Artística, està patrocinada
integrament per l'Ajuntament
de Sant Carles de la Ràpita,
concretament per les regido-
ries de Joventut i Cultura, i
organitzada per la secció cul-
tural de l'Associació socio-
cultural “Tornai”, SCRAC
(Sant Carles de la Ràpita Art
Contemporani). La Quinzena
Artística és un acte que con-
verteix Sant Carles de la
Ràpita en un aparador que
durant dues setmanes acull
exposicions de tota mena, es
fan exposicions individuals i
cololectives per bars, apara-
dors i edificis públics, amb
manifestacions artístiques
lliures tant en temàtica com
en tècnica. En aquesta edició
s'hi presentaran 28 exposi-
cions. La mostra començarà
el mateix dia de la inaugura-
ció amb projeccions audiovi-
suals per part del col·lectiu

CREA que presenta
“Videoglífics”, petits curtme-
tratges que amaguen en les
seves imatges una dita popu-
lar, i per part de l'autor Josep
Juan es projectarà un frag-
ment dels docuretrats del
seu treball “IMAGINARI
Col·lectiu” que suggereix que
“les narratives de les perso-
nes grans són la millor font
de reflexió sobre com ha can-
viat la manera de viure a les
Terres de l'Ebre durant el
segle XX i fins als nostres
dies”. El treball complet serà
visitable durant tota la
Quinzena Artística a l'oficina

de turisme, l'Esglèsia Nova.
També, es durà terme la pre-
sentació dels autors de la
Quinzena Artística 2011, una
degustació teatral i les tres
exposicions ubicades en el
mateix emplaçament del
Casal Cultural el Maset. per
una banda les exposicions ja
comentades de Josu Sein i
Javier de Juan-Creix. Així com
la presentació de la primera
exposició col·lectiva propo-
sada directament per l'asso-
ciació amb la intenció de
donar continuïtat a la
Quinzena Artística 2011,
amb la posterior exposició

en altres indrets d'aquesta
exposició, en la qual hi parti-
cipen 9 autors (Ariadna Díez,
Sergi Roig, Ester Besolí,
MªAngeles Molinero, Eva
Mascarell, Vanessa Roca,
Mireia Canicio, Rosana Beltri i
Manel Capell), amb la única
condició d'entregar un
màxim de dues obres i que
treballin sobre la temàtica
“Canvi”, tal com cada autor el
senti. Per últim es farà un
pica-pica amenitzat per Fibla
DJ. Per tal que el públic pugui
trobar les diferents exposi-
cions, l'associació edita una
revista amb un mapa.

Arriba la Quinzena Artística 
de Sant Carles de la Ràpita

Demà dissabte, dia 3
de setembre, s'inaugu-
rarà la quarta Quinzena
Artística a Sant Carles
de la Ràpita, i com
cada any, el tret de sor-
tida el donarà al Casal
Cultural el Maset, que
durarà fins el dia 17 del
mateix mes.

REDACCIO

Cartell d’SCRAC 2011.
cedida

Amics dels Josepets organitza una
trobada per als socis

L’Asociació busca aplegar a tots els «amics» d’aquesta reconeguda
Institució

La trobada consistirà en un acte religiós,
un dinar i diverses activitats, més lúdiques
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El torneig comptarà amb
la presència de tots els
clubs de la vida esportiva
de Jordi Pitarque (CF
Ampolla, UE Jesús i Maria,
Escola Esportiva Ebre, CD
Tortosa, Nàstic de
Tarragona, CF Pobla de
Mafumet, CF Amposta i
Reus Deportiu), a més del
FC Barcelona i del RCD
Espanyol, equips que, tot i
no haver comptat amb
Pitarque a les seves files,
no han volgut faltar a la
cita. El torneig es dispu-

tarà a l’Estadi Municipal de
l'Ampolla, on s'habilitaran
dues zones per poder dis-
putar els partits de futbol
7, a partir de les 10h i els
deu equips participants
s’organitzaran en dos
grups de cinc: els dos pri-
mers de cada grup passa-
ran a les semifinals i els
guanyadors es disputaran
la final. Durant tot el dia, a
més, es realitzaran múlti-
ples activitats per als més
joves, per intentar que
aquest I Torneig
Jordi Pitarque Ceprià sigui
una gran festa del futbol.

I Torneig Jordi Pitarque

El torneig, de categoria
aleví, se celebrarà el
proper dissabte 3 de
setembre a l’Estadi
Municipal de l’Ampolla.
L'Associació Esportiva
Jordi Pitarque Ceprià,
amb la col·laboració del
Patronat de Turisme i
Esports de l'Ampolla, del
CF Ampolla i de MIC
Football, organitzarà
demà dissabte dia 3 de
setembre el I torneig
benèfic de categoria
d'aleví en memòria de
Jordi Pitarque, ara que,
el proper dia 6, farà un
any de la seva sobtada
mort.

DES DE LES 10 DEL MATI, DEMÀ DISSABTE, AL CAMP DE FUTBOL DE L’AMPOLLA

Hi jugaran els alevins de l’Ampolla, J. i Maria, Ebre Escola, Nàstic, Pobla, Amposta, Reus, Barça i Espanyol

M.V.

La presentació del Torneig es
va dur a terme el dimecres de
la setmana passada, dia 24
d’agost, en un acte presidit
per l’alcalde de l’Ampolla,
Francesc Arasa, el president
de l’AE Jordi Pitarque Ceprià,
Enric Galve; el membre de
l’AE, Josep Roca; la Dra.
Teresa Padró, com a represen-
tant del Centre d'Investigacions
Cardiovasculars de Barcelona
(CSIC-ICCC), amb qui l’associa-
ció té un conveni per contri-
buir-hi econòmicament; Carlos
Martorell, Conseller d’Esports
del Consell Comarcal, Michel
Otero i Miquel Pinyol, de la

Delegació de la FCF, i Sergi
Domenech i Alex Gómez, en
representació del Barça. A
més, també es va comptar
amb la presència dels presi-
dents dels clubs participants
al torneig i dels entrenadors i
capitans de l'aleví de cada
equip. L’acte fou presentat per
Michel Viñas. 
Es va destacar la vessant
emocional del torneig a més
de la solidària. La Dra. Padró
va fer un exposició del treball
que s’està fent des del Centre,
d’investigació i de prevenció
per poder evitar aquesta mena
de morts sobtades. 

Cartell del I torneig aleví Jordi Pitarque, que es celebrarà demà al camp de futbol de l’Ampolla.

Cedida

Jordi Pitarque Ceprià va néi-
xer l'11 de Juny de 1987 a la
localitat de l'Ampolla. Els
seus pares, Josep Lluís
Pitarque Balagué i Rosa
Ceprià Marco, juntament
amb el seu germà, Daniel
Pitarque Ceprià, han estat el
seu recolzament durant la
seva trajectòria esportiva.
Va iniciar els seus primers
passos amb el seu equip
natal, el C.F. Ampolla, a les
categories de Pre-Benjamí i
Benjamí. Fins arribar al juve-
nil va passar per la U.E.
Jesús i Maria, l'Escola
Esportiva Ebre, i el C.D.
Tortosa. 
Els últims anys de futbol
base els va jugar amb
el Nàstic de Tarragona, on va
acabar de formar-se com a
jugador.
La Pobla de Mafumet va ser
el seu primer equip profes-
sional on va jugar durant dos
any a la Tercera Divisió
Catalana. 
Buscant disputar un major
nombre de minuts, Jordi
Pitarque va fitxar pel
C.F.Amposta, on durant un
any va quallar una magnífica

actuació.
Fruit d'això, va despertar l'in-
terès de grans equips de
Segona Divisió B i de lligues
estrangeres, finalment però,
va acabar jugant amb el Reus
Deportiu on va poder lluitar
per l'ascens a Segona Divisió
B i per la Copa del Rei.
Aquest any era la seva sego-
na temporada al club reu-
senc però malauradament el
passat 6 de setembre, en el
que va ser un dia negre no
només per al seu entorn sinó
per al futbol català en gene-
ral, ens va deixar.

Tots els clubs de la vida
esportiva de Jordi

Pitarque hi seran al
torneig, a més del Barça i

de l’Espanyol

Participants

Aquest dia farà un any de
la mort sobtada de Jordi
Pitarque, que llavors en

tenia 23.

6 de setembre

Avui tornem després del
descans de les darreres
setmanes. Una nova tem-
porada que comença amb
la mateixa il.lusió que la pri-
mera. I en la que també
esperem que la vostra
complicitat sigui com les
anteriors.
La primera columna  serà
per recordar a dues perso-
nes. Jordi Pitarque, per un
costat. Poc queda a afegir
del que ja he dit en altres
ocasions, així vaig manifes-
tar-ho dimecres de la set-
mana passada en l’acte la
presentació del torneig que
es disputarà demà dissab-
te a l’Ampolla. La notícia, al
setembre de l’any passat,
va ser molt cruel.  Sembla
encara que no pugui ser
certa. Fou un cop dur que
va commocionar. A hores
d’ara, el que cal destacar
és a tota la gent que ha tre-
ballat per recordar a Jordi
de la forma que mereix.
Per això, demà serà un
altre dia d’emocions a
l’Ampolla. 
I per un altre costat, també
vull recordar a Enrique
Sancho, jugador de
Benassal (Castelló) que
ens va deixar fa dues set-
manes, als 50 anys.
Sancho va jugar amb la
Cava (a principis dels 80) i,
com he fet a la plana 17,
també mereix el meu gran
reconeixement. Des d’aquí
el suport a les families que,
com ja saben, poden
comptar amb mi en el que
jo pugui ajudar. 

Jordi Pitarque i
Enrique Sancho

L’opinió de Michel

BIOGRAFIAELS PARTITS ACTE DE PRESENTACIÓ DEL TORNEIG



DIVENDRES 2 
DE SETEMBRE
DE 2011 11

diarimés
ebreesports

www.mesebre.cat

La millora i la resposta de
l’Amposta a la segona mei-
tat van deixar un bon cos
als aficionats. A més, empa-
tar el partit a darrera hora
va fer més valuós el punt. 
I més tenint en compte que
l’Europa va ser superior al

primer temps. Jordi
Fabregat, tècnic de
l’Amposta, recordava que
«l’Europa, en la primera
part, va imposar-se gràcies
a la seua fortalesa física,

amb jugadors amb molta
presència. I ens va crear
problemes en accions d’es-
tratègia. No obstant, a la
segona meitat, nosaltres ja
vam estar millor, vam poder

tenir la pilota i, d’aquesta
forma, vam controlar la con-
frontació fins arribar l’em-
pat. El gol fou el premi a
l’esforç i la progressió que
vam oferir dins del partit».
El tècnic valorava «la línia
ascendent que va mostrar
l’equip davant d’un rival
experimentat, molt fort físi-
cament, i que està consoli-
dat». L’Amposta visitarà, en
la propera jornada, el
Terrassa, equip que va
guanyar a domicili en la pri-
mera jornada. Serà un partit
especial per al tècnic per-
què no ha visitat com a rival
el camp en el que va impul-
sar-se com a jugador pro-
fessional perquè del
Tortosa, a finals de la déca-
da dels 70, va fitxar amb el
conjunt egarenc.
Del partit, Fabregat opinava
que «és cert que la lliga

acaba de començar però
els punts valen igual ara que
al final. Per tant, hem d’in-
tentar jugar de la forma ade-
quada per puntuar. Vaig
veure al Terrassa en la pri-
mera jornada i és un conjunt
experimentat, amb jugadors
de qualitat. Però penso que
si sabem jugar-li, en un
camp que per dimensions
és propici per poder fer-ho,
tindrem les nostres opcions
per poder traure un bon
resultat». Miguel, una vega-
da no ha continuat al
Llagostera, ha tornat a
l’Amposta i dissabte va
jugar un altre cop amb l’e-
quip blancinegre.

Empat en el debut en la lliga

L’Amposta va salvar
un punt en el primer
partit de lliga, dissab-
te passat, contra
l’Europa. Un punt
amb sabor a victòria
perquè el conjunt
visitant va avançar-se
en el marcador i fou
superior al primer
temps. Però a la
represa, l’Amposta va
reaccionar i va
merèixer l’empat.

TERCERA DIVISIÓ. CF AMPOSTA

L’Amposta, que millora a la represa, salva un punt davant de l’Europa en els darrers minuts (1-1)

M.V.

Jordi Fabregat, tècnic de l’Amposta.
Cedida

JOAN REVILLAS

L’Amposta visitarà en la
propera jornada, segona 

de la lliga, el Terrassa.

Segona jornada

La setmana ha estat intensa
amb reunions per tal de parlar
de la qüestió econòmica i el
cobrament de la primera nòmi-
na de la temporada. No obs-
tant, des de la directiva del CF
Amposta, s’aclaria que «està
tot parlat i, malgrat que pot ha-
ver-hi un endarreriment d’uns
dies per unes dificultats que
han hagut amb ingressos dels
abonats, la setmana vinent es-
tarà solucionat i els jugadors ja
ho saben i ho han acceptat».
Finalment, dir que Edu Català,
que estava al cos tècnic, per
mutu acord, no seguirà. Edu
estava agrait a l’Amposta per
la relació establerta en les da-
rreres setmanes. 

«Tot està parlat
i solucionat»

Dificultats

El dimecres, el CD Tortosa va fer l’assemblea.  El balanç, pel
que respecta el planol esportiu, va ser molt positiu per la clas-
sificació de l’equip i per la resposta dels jugadors locals i co-
marcals dins del projecte iniciat l’any passat. La plantilla, en la
seua majoria, ha renovat «un fet que indica que el projecte creix
i que s’hi creu amb ell». D’altra banda, del tema econòmic, es
va informar que ha hagut un superavit, comptable a hores d’a-
ra, de 19000 euros. El déficit en què la junta va agafar el club,
d’uns 100000 euros, s’ha rebaixat en un 33 %. No s’ha pogut
rebaixar de la forma esperada perquè es va informar que dels
jugadors de temporades anteriors que van denunciar el club,
«en diversos casos es va poder reconduir la situació però amb
dos d’ells no havia estat d’aquesta forma». Finalment, també es
va dir que s’havien pagat a tècnics del futbol base diners enda-
rrerits de la temporada passada i que, en aquesta, només els
mancava cobrar un mes. Pel que respecta el primer equip, tot
està al dia. 

Assemblea de socis
CD Tortosa

El CD Tortosa, en el segon
any del nou projecte, va fer
la seua presentació ahir di-
jous. La línia a seguir és la
mateixa que va establir-se
l’any anterior, comptant
amb jugadors del territori i
de la casa. En la presenta-
ció, es va fer un quadrangu-
lar en el que la UE Remolins-
Bítem va imposar-se. 
El Tortosa, en una de les
dues semifinals, va vèncer
el Catalònia amb gol de Ser-
gi Ventura (1-0). El Remo-

lins-Bítem va guanyar el Ro-
quetenc per 2-1. Jonatan i
Javi Asín van marcar pels de
Nacho. Eugeni va fer-ho pel
Roquetenc. En el tercer i
quart lloc, Roquetenc i Ca-
talònia van empatar (1-1).
De la Torre va fer el gol ro-
quetenc i Aleix el del Cata.

En la final, idèntica a la
del  Toha, el conjunt de Bí-
tem va tornar la moneda i
en aquesta ocasió va guan-
yar per 0-1, gol d’Oscar Ma-
grinyà. 

El CD Tortosa va fer la presentació
oficial davant l’afició

PRIMERA CATALANA

La Rapitenca, depsrés d’una
pretemporada intensa de
partits, farà demà el darrer
de la pretemporada. Serà a
la Devesa contra l’Sporting
Bneicarló (18 h). Partit de
portes obertes per poder
veure el darrer de preparació
davant de l’inici de la lliga, el
diumenge dia 11 de setem-
bre a Viladecans.

La Rapitenca, que diumenge
passat va vèncer a Camp-
Clar (0-1) i que dissabte s’im-
posava, en el Vila de
l’Ampolla, al conjunt local i a
la Cava per 0-3, presenta un
any de renovació, tant a la
presidència, a la directiva
com a la banqueta i a la plan-
tilla. Ha tingut fins a onze
altes.

Darrer partit de la
pretemporada

Demà dissabte, contra l’Sp. Benicarló (18 h)

PRIMERA CATALANA. UE RAPITENCA

L’Ascó tancarà la pretempo-
rada, aquest cap de setma-
na, enfrontant-se al Camp
Clar i al Vila-seca. Albert Vi-
ñas, el tècnic, ha pogut con-
feccionar una plantilla com-
petitiva que ha de lluitar,
sense dubte, per l’ascens.

Aquesta està formada
per: els porters Felip i Fe-
rran (Pinell); Albert, José Ra-
mon, Héctor, Mauri (La Ca-
va), Denís i Ivan Cristino

(Pobla), Sergi Grau i Edgar
(Rapitenca), Adrià (Bala-
guer), Oscar Benet i Isma
(Amposta), Manolo (Reus),
Luis (Floresta juvenil), Yuri,
German, Jaume Esteve, Fre-
de i Mohe.

Oriol ha causat baixa i
tampoc seguirà Jacob Pa-
paseit. El davanter de Mira-
vet tornarà a l’Olímpic,
equip amb el que fou pichi-
chi en la lliga passada. 

Doble sessió per a l’equip
d’Albert Viñas

PRIMERA CATALANA. FC ASCÓ
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Partits pretemporada de la UE Jesús i Maria:
UE Aldeana-JM, 0-1; JM-Rapitenca, 1-4; JM-Camarles, 2-0;
JM-Andorra, 3-1; JM-Perelló, 6-3.
Ahir va enfrontar-se a la UE Sant Jaume, demà dissabte
participa en el Torneig Balcó del Delta, a Camarles, idiu-
menge rebrà el Tivenys (18 h).
La plantilla queda de la següent manera: Vizcarro
(Aldeana) i Enric, Albert, Dani, Ximo, Aleix, Abdelassis,
Mateo, Francesc Caballé (Ampolla), Sergi Curto (Tortosa),
Sebas, Xixo, Pedra (Camp Clar), Jordi Esmel, Iku, Jefrey,
Pier,  Ferreres, Geira i Joan Esmel.
Baixes: Joan (retirat), Miguel (estudis) i Marc Castells (la
Cava). El Jesús i Maria comença la lliga contra el reforçat
Morell, d’entrada, un dels favorits a la lluita per l’ascens.

El Jesús i Maria jugarà demà 
el torneig Balcó del Delta

SEGONA CATALANA

L’Olímpic de Móra d’Ebre ha incorporat a Samu, davanter
del Camp Clar.   I, a hores d’ara, està esperant si Albert
Viñas, tècnic de l’Ascó, compta amb Jacob per afrontar la
temporada. Si no fos així, el jugador podria tornar a
l’Olímpic que  en aquests moments busca un centrecam-
pista per compensar la baixa de Musta, que ha fitxat amb
el Flix. Dels partits de pretemporada de l’Olímpic, dir que va
jugar a Tortosa (8-1); a Vilalba (2-2); a casa contra el Perelló
(2-2); en el Memorial Manel Anglès a Móra: Moja-Olimpic (1-
1); Asco-Moja (3-1) i Olimpic-Ascó, 4-1. 
I dimecres, Olimpic-Rasquera (9-0). Recordar, per últim, que
l’Olímpic ha incorporat a Jordi Ayala, porter que estava a
l’Ametlla i que fou fitxat per la Rapitenca, tot i que no va
poder quedar-se per motius professionals.

L’Olímpic, que ha fitxat a Samu (pichichi
del Camp Clar), espera recuperar a Jacob

SEGONA CATALANA

El Catalònia va ‘debutar’ en la pretemporada el diumenge
passat, en un partit contra el Pinell en el que els locals van
imposar-se per 2-0.
Ahir, l’equip de Ximo Talarn va pendre-hi part en el quadran-
gular que es va disputar a Tortosa, en la presentació de
l’equip roigiblanc. Aquesta setmana també ha jugat contra
el filial del Roquetenc i demà dissabte, a la Santa Creu,
rebrà el Sant Jaume. No hi ha novetats respecte a la plan-
tilla. Porters: Marcos i Pau Alegria (filial); defenses: Cosido,
Iniesta, Sisco, Joel, Ramon Castells (Remolins-Bítem) i Jordi
Roda (Juvenil Tortosa); Migcampistes: Stephane, Nacho
Orozco, Ramón Zaragoza (Ampolla), Martí (Juvenil), Subi
(Rapitenca), Reyes (Remolins-Bítem); Davanters: Aleix, Lluís
(la Cava) i Leandro (filial).

El Catalònia s’enfronta demà,
a la Santa Creu, al Sant Jaume

SEGONA CATALANA

La pretemporada, per al CD Alcanar, ha estat plena de
lesions i baixes esportives, que han fet que l'equip gai-
rebè no pugui entrenar al complet. 
Pel que respecta als resultats d’aquest mes d’agost, han
estat els següents:
Alcanar-Camarles, 0-1: A-Tortosa, 1-4. Sant Jordi-A, 4-2;
A-Sp. Benicarló, 2-5; A-Rapitenca juvenil, 6-1;Ulldecona-
A, 1-6.
Ahir, el conjunt d’Alfons Royo havia d’enfrontar-sea la

Sénia i demà dissabte, presentació davant de l’afició con-
tra el Deltebre.
Serà el darrer partit de la pretemporada, abans de l’inici
de la lliga, a casa, contra el Cambrils.
Han estat baixa per lesió o per motius personals, durant
la pretemporada: Paolo, Diatló, Saül, Triquet, Santi,
Puchero, David Blanco i Marc Tena
Estan entrenant amb el primer equip els juvenils Ion, Pau
Bel i Sergi

L’Alcanar farà la presentació demà contra el Deltebre
SEGONA CATALANA

Brigi podria tornar al Roquetenc després d’haver fet la pre-
temporada amb l’Amposta. El jugador podria no continuar a
l’Amposta i, per això, pot tornar al Roquetenc.

Partits de pretemporada de l’equip de Camarero: triangu-
lar de Deltebre: R-Amposta, 1-1; Deltebre-R, 1-3/ Pinell-Ro-
quetenc, 1-1; Corbera-Roquetenc, 1-2; Amposta juv.-Roque-
tenc, 2-3.

Joab segueix lesionat al
turmell i Patsor es recupera
de la lesió als lligaments
creuats. 

El Roquetenc va participar
ahir en la presentació del CD
Tortosa i demà farà la presen-
tació, a casa, davant el Beni-
carló. 

El Roquetenc, pendent del 
possible retorn de Brigi

SEGONA CATALANA

Partits efectuats durant el mes d’agost: 
RB-filial, 5-0; RB-Kitchee, 2-1; RB-Ampolla, 3-1: Mariano Toha,
RB-Rapitenca, 0-0; final: RB-Tortosa, 0-2; RB-Deltebre, 4-0;
3x1 de 45 minuts a Ginestar: Corbera-RB, 0-5; Ginestar-RB,
0-3. 
Ahir, l’equip de Nacho va jugar el quadrangular amb motiu de
la presentació del CD Tortosa. No hi ha partit previst per al
cap de setmana. El dijous dia 8 podria ser el darrer, d’entre-
nament, contra el Santa Bàrbara.
Recordem que la plantilla està formada per: 
Porters: Marc i Lay; Defenses: Josep Llaó, Moha, Jonathan,
Ferran Simó, Juan Diego, José Ramon, Paco i Vives.
- Migcampistes: Xavi Gisbert, Isaac, Xavi Anell, Albert Galle-
go i Oscar Magrinyà. Davanters: Cristian, Sergio Ruiz, Javi
Asín, Emili i Jota. Baixes: Norbert, Sergio Auré, Castells,
AlEX, Julio, Reyes, Fresquet, Kazu, Ruibal i Edén. 

Pretemporada UE Remolins-Bítem

SEGONA CATALANA

La junta directiva del CD la
Cava ha informat que es
farà un minut de silenci en
record a Enrique Sancho,
jugador de Benassal que va
pertànyer al club blanciblau
a principis de la década
dels 80 (vegeu plana 17).
El minut de silenci s’efec-
tuarà, segons fonts directi-
ves, abans del primer partit
de lliga a casa.
D’altra banda, de l’actuali-
tat de l’equip de Sergio

Navarro, esmentar que en
els darrers partits dispu-
tats, diumenge passat, en
el torneig Vila de l’Ampolla,
va perdre 1-0 contra
l’Ampolla i 3-0 contra la
Rapitenca. Cal recordar
també que va guanyar 3-0
contra l’Amposta, a Festes.
Aquesta setmana han estat
baixa, per sobrecàrrega,
Jaime, Ruibal i Jordi Rovira.
Ahir hi havia previst un par-
tit d’entrenament contra el

Tortosa juvenil i diumenge,
al Camp Nou, la Cava rebrà
l’Ampolla (18-30 h).
En la primera jornada del
campionat, l’equip blanci-

blau visita el
Torredembarra. En la sego-
na, rebrà el Gandesa.

El CD la Cava farà un minut de silenci en
record a Enrique Sancho

Serà abans del primer partit de lliga a casa

SEGONA CATALANA

Fou jugador del CD la
Cava (80-81, 81-82 i 82-

83) i ens va deixar fa
dues setmanes 

(plana 17)

De Benassal

El Roquetenc es presenta
demà dissabte, davant la

seua afició, amb un partit
amb el Benicarló

Presentació

Fa dues temporades, Reddis i
Remolins-Bítem, es van jugar la
lliga, a la Primera regional, en
la darrera jornada. En la passa-
da, fou en la penúltima, quan
Valls i Camp Clar s’ho van jugar
tot. Què passara aquesta tem-
porada en la nova Segona cata-
lana? (la broma 101 de la
Federació).
Els asseguro que serà una
campanya molt oberta, on tres
equips d’aquestes terres dispo-
sen de plantilles molt competitives i amb aspira-
cions:  Jesús i Maria, la Cava i Remolins-Bítem, men-
tre són unes incògnites el Roquetenc i el Catalònia.
Però estic segur que faran un bon paper. El
Gandesa té millor equip que la lliga anterior i
l’Olímpic patirà però no baixarà. Els clubs de la
Tarragona, d’aquesta nova Segona catalana, encara
no tenien fa un mes enrera les seues plantilles tan-
cades i això que els sobren jugadors entre Reus i
Tarragona. Els equips de les terres ebrenques han
fet bé els deures i, excepte l’Olímpic, ja fa setmanes
que tenen pràcticament perfilades les seues planti-
lles.  Això els dóna avantatge i malgrat tenir menys
habitants, els clubs d’aquí segueixen la mitjana de
tenir el 45 % de la plantilla de casa i d’aquesta
manera es consolida una tradició del futbol ebrenc
que dura décades. 
Aquesta temporada, després de molts anys, jugaran
junts a nivell oficial el R. Bítem, el Catalònia i el
Roquetenc. Serà una lliga en la que els tàndems
Vates/Gilabert (Alcanar); Geira/Ferreres (Jesús i
Maria); Aleix/Lluís (Catalònia); Ruibal/Jaime (la Cava)
donaran molta guerra a més dels tres ‘gladiadors’
de Camp Clar que s’han incorporat al nostre futbol i
que donaran molt de joc:  Pedra (J. i Maria), David
(Roquetenc) i Samu (Olímpic). 
Feia anys que no es veia a equips d’aquestes terres
amb tan bona salut per aspirar a cotes majors o
mantenir-se amb certa tranquil.litat. 
Hi ha un favorit clar per l’ascens: el Morell. Ho té tot
al seu favor. Conserva el 70 % del bloc de la tempo-
rada passada i, a més, ha fitxat a Pallarés (ex Nàstic
i exReus), Cazorla i Guillem, del Valls, William (ex
Gandesa)... un gran equip i un gran mister, experi-
mentat, com ho és Pitu Iglesias.
Però haurà de passar pels camp de les nostres
terres i no ho tindrà fàcil.
Amb aquesta columna, batejo la meua nova línia,
més curta i més precisa. Durant les següents 50
setmanes els intentaré deleitar amb la meua humil
opinió del futbol ebrenc. No sé si els agradarà, però
si els prometo que no s’avorriran. Els ho garantitzo. 

Els equips ebrencs han fet els deures

L’opinió de Joaquin Celma. L’anàlisi setmanal

Enrique Sancho, en una imatge
d’arxiu.

Cedida
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L’ebrenc d’Stamford Bridge
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

ORIOL ROMEU, L’ULLDECONENC QUE HA FITXAT AMB EL CHELSEA, AMB 19 ANYS

Ulldecona viu emocionada
amb un altre esportista
que, malgrat la seua joven-
tut, és un idol per a la loca-
litat del Montsià. I per totes
les Terres de l’Ebre. La
seua progressió ha estat
meteòrica. I als 19 anys (el
dia 24 en farà 20) ja ha
debutat, en un partit de
lliga, amb el primer equip
del Barça (la temporada
passada), i és internacional
en la seua categoria. Al filial
del Barça, amb Luis
Enrique, era indiscutible. I
està molt ben considerat
per Guardiola, però ha d’es-
perar perquè el centre del
camp del primer equip del
Barça es podria dir que
està ocupat.
No obstant, ara té l’oportu-
nitat de crèixer en un dels
grans d’Europa: el Chelsea.
La presentació va ser
dimarts de la setmana pas-
sada (imatge de la foto). 
Oriol Romeu fou un dels
guanyadors de la primera
edició dels Ebrelíders, els
Premis que organitza
aquest setmanari junta-
ment amb el Canal TE. Oriol
ens parla des de Londres.

Més Ebre: Era complicat
poder tenir lloc en la planti-
lla actual del Barça. La veri-
tat és que no has pogut
tenir millor sortida amb
opció de tornar. 
Oriol Romeu: Es cert.
Estava en un lloc molt bo
però me'n vaig a un altre
probablement millor, per a
mi, ara per ara. El temps
ho dirà. La veritat és que
tenir la sort d'anar a un club
com el Chelsea no passa
tots els dies. S'han d'aprofi-
tar els trens i aquest era un

d'ells. Sóc conscient de la
dificultat que tindrà aquesta
nova etapa per a mi, però
l'afronto amb molta il·lusió
que és el més important.
ME: Com va l’adaptació
per Londres? I els nous
companys? Imposen com
ho fan al camp....
OR: Molt bé, m'ha sorprès
l'ambient tan agradable que
hi ha a l'equip. La rebuda ha
sigut molt bona i això s'a-
graeix quan arribes a un
club amb jugadors tan
grans mundialment.
Respecte la ciutat és mera-
vellosa, no l'havia visitat
mai i m'ha agradat molt.
ME: Fernando Torres t’ha
d’ajudat en l’adaptació.
OR: Si, Fernando m'ha aju-
dat molt, m'ha parlat del
bon ambient que hi ha, de
la plantilla, m'ha dit que
estaré molt bé i que és un
gran club. M’ha ajudat a
intregrar-me.
ME: Una aventura, un pas
transitori per poder jugar al
Barça d’aquí uns anys...
com valores, d’entrada,
aquesta experiència?.
OR: No la valoro com un
viatge per a aprendre i tor-
nar. L'únic que vull es fer-
me un bon jugador i millo-
rar amb aquesta plantilla,
poder estar tots els dies
entrenant amb ells t'ensen-
ya moltes coses. Després
si aconsegueixo gaudir de
minuts ja seria perfecte,
però tampoc tinc pressa,
vull fer les coses poc a poc
i sense obssessionar-me.
ME: Has parlat amb Angel
Rangel, el rapitenc que
també jugarà la Premier, en
aquest cas amb el
Swansea?.
OR: Encara no he parlat,

però espero fer-ho aviat.
He seguit la seva trajectò-
ria i té molt mèrit el que
esta fent, com ha progres-
sat i fins on ha arribat. Es
una referència, sense
dubte.
ME: El futbol anglès, els
estadis, jugar la Champions
amb un dels equips favo-
rits... tot plegat un somni
guanyat amb escreix per
les teues condicions i la
teua trajectòria.
OR: Sí, molts sacrificis i
moltes hores he hagut de
treballar però la recom-
pença arriba i de quina
manera. Estic més que
content i la clau està en
seguir i no baixar el ritme,
el que he fet fins ara m'ha
servit de molt. Es qüestió
de continuar en la mateixa
linia.
ME: El tècnic del Chelsea,
Villas-Boas, ha fet una apos-
ta ferma per tu, amb molt
d’interés. Es per estar-ne
satisfet. 
OR: Evidentment, és un
orgull saber que uns dels
millors entrenadors
d'Europa et vol per al seu
equip, ara es tracta de tre-
ballar per aprofitar-ho.
ME: Ulldecona està entu-
siasmada amb el seu Oriol.
Ja ets un idol.
OR: No crec que sigui un
idol, sinó que la gent està
contenta pel que he fet i
s'interessa per mi.
Realment és molt bonic
sentir-te recolzat i amb l'aju-
da constant dels teus, et
dóna un plus de energia.
ME: I la darrera qüestió, el
CF Ulldecona, per drets de
formació, percebrà cap con-
traprestació econòmica amb
el teu fitxatge pel Chelsea?

OR: La veritat es que no ho
sé, tan de bo l'Ulldecona
rebi alguna compensació,
però jo he de fer la meva
feina que és jugar a futbol i
no fixar-me amb temes
administratius.

Oriol va jugar de titular
ahir amb la selecció
Espanyola sub-21, a
Georgia, en la fase de
classificació per l’europeu
de la categoria del 2013
que es disputarà a Israel. I
dilluns,  segon compro-
mís, a Lugo. 

Era indiscutible amb el Barça B de Luis Enrique, també és internacional a
la seua categoria, i està ben considerat per Guardiola. Però ara al Barça no

hi ha lloc i el Chelsea és una alternativa extraordinària.

Oriol Romeu fou un dels guanyadors de la primera edició dels Premis
Ebreliders que organitzen Més Ebre i Canal TE
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L’equip que entrena Pepe Curto, en la pretemporada, va guan-
yar l’Alcanyis B (4-1) i va empatar, a casa, contra el Roquetenc
(1-1). Diumenge passat va pedre a Jesús (2-0). Demà dissabte
rebrà el Roquetenc B.

El porter Rafel (Masdenveerge) s’ha lesionat i és Kameni (Al-
canar) qui ocupà la porteria a Jesús. A més, recordem que s’-
han incorporat Fatsini i Mario (Catalònia), Ivan Cornejo (Roque-
tenc), Marc (Tortosa juvenil), Joel Martorell (Horta). Segueixen
els barcelonins Julio i Toni. Es una temporada de renovació. Hi
ha nou president, Paco Ros, i nou entrenador, Curto. I és que
han hagut baixes: Ramon (M. Nova), Ferran (Ascó), David; Adrià
i Ferran (Falset), Guiu (Gandesa) i Ramos i Josep (Ginestar).   

Rebrà demà el Roquetenc B 

CF PINELL

Albert Gordo, tal com vam anunciar abans de les vacances, s’-
ha incorporat a l’Ampolla, cedit, pel CD Tortosa. La plantilla que-
da de la següent forma: Chema (Horta), Marian (Aldea futbol ba-
se), Alex Nofre, Dani i Ivan Amat (Ulldecona), Ramos, Jaume
Lletí, Amado i Mateo (Deltebre), Jesús, Bogda (Camarles), Choli
(Sant Jordi), Manel Sol, Robert, David ‘Cuquet’ i Rallo (Aldeana),
Jordi Bertomeu, Oscar Camarero, Rovira (Amposta B) i Paco Ca-
sas. Dels partits de la pretemporada, dir que l’Ampolla va per-
dre a Bítem (3-1); va empatar a casa contra el Tortosa juvenil (2-
2) i diumenge va guanyar, en el torneig Vila de l’Ampolla, a la
Cava (1-0), perdent contra la Rapitenca (0-3). Diumenge visitarà
la Cava (18.30 h). 

Albert Gordo (Tortosa juv) ha fitxat
CF L’AMPOLLA

LA TERCERA CATALANA AL DIA

Entrenador: Juanjo ADELL (Aldeana B). Segon entrenador: Jose
Maria PUJOL (Juvenil Aldeana). Porters: Andreu Borràs (Aldeana B)
i Jordi Romeu (Amposta B). Defenses: ELIES, IGNASI, ARAGON,
VIUDEZ, GERARD (Aldeana B), FORTU (Aldeana B), Juanjo MECA
(Camarles) CRISTIAN (juvenil Aldeana), DAVID (Amposta B). Mitjos:
PUJOL, ALEIX, CERVELLERA (Aldeana B), MANEL (juvenil Aldeana),
ALBERT  (juvenil Aldeana), PAU (Cata), JORDI (juvenil AMPOSTA),
JUANJO  (Amposta B), SABATE (Amposta B), NANDO (Amposta B).
Davanters: ALEX Alegre (Juvenil Aldeana),RUMBAU (Amposta B),
NAIGEL (Masdenverge) i FERRAN (Aldeana B). L’aposta és de casa,
dels planters del club aldeà. 
Partits de pretemporada:
Aldeana-Jesús i Maria, 0-1. Aldeana-Tortosa, 0-2. Aldeana-Gandesa,
2-3. Aldeana-Borges, 6-0. El proper diumenge, l’Aldeana s’enfron-
tarà al l’Alcanar B en el darrer partit de la pretemporada. 

L’aposta, gent de casa

UE ALDEANA

Partits de pretemporada:  Santa Barbara 6 - Juvenil Preferent
Amposta 0; Rasquera 1 - Santa Barbara 6; Santa Barbara 4 -
Remolins B 2; Santa Barbara 2 - Gandesa 1.
El parttit d’aquest cap de setmana contra el Canet s’ha ajornat
i s’estava mirant de fer-ne un, pendent de confirmar, contra l’-
Horta. El dia 8, seria el darrer amb el Remolins Bítem.
Altes: Jordi Porres (Deltebre), Sergi Sanchez (Deltebre) i Robert
(Masdenverge) són les altes. La baixa ha estat Lluís Cebolla.
No hi ha sort quant a les lesions: Jonathan Herrero, Oscar Mas-
deu, Jose Mª Pio i Robert són baixa per aquest motiu.

El Santa Bàrbara fou la revelació de la segona volta de la lli-
ga passada. El tercer lloc va er un gran premi al treball de Jor-
di Roca i el seu equip. Ara és una referència a tenir en comp-
te, amb una temporada d’adaptació. 

Un bon equip que pot seguir creixent

CF SANTA BÀRBARA

La Unió Esportiva Deltebre estarà entrenada, pel que res-
pecta el primer equip, per Tomàs Ballano. L’entitat dispo-
sa d’un equip filial. 

Partits disputats durant la pretemporada:
Deltebre 1   - Roquetenc A     3
Amposta 2   - Deltebre 0
Deltebre 1    - Rapitenca 4
Rem-Bitem A       3    - Deltebre 0
Deltebre 4   - Benifallet 0

Plantilla: 
Porters: JORDI BERTOMEU, JOSEP MARIA GILABERT. 
Defenses: ALBERT MARIN, ALEX CALLE, ORIOL BERTO-
MEU, ERIC TORRES,FRANCESC CORELLA, PEP LUCAS,
MARC TOLEDO. 
Migcampistes:ÀNGEL T. BONILLA, IKER DIAZ, CARLOS
CURTO, OLIVER SERRANO, JOAN PERE FOLGUEROLA, JO-
AN MARC LLAMBRICH, MARC NIVERA, GERARD CAS-
TELLS.  Davanters: JOSEP REVERTER, ROSENBERG
CARDONA, JOSEP VENTURA.

Demà, a Alcanar
UE DELTEBRE

Demà, a  partir de les 17.30 h, al camp de Camarles, tindrà
lloc una nova edició del Torneig Balcó del Delta amb el conjunt
local, el Jesús i Maria i el juvenil de la Rapitenca.

Serà la darrera prova abans de l’inici de la lliga. Una nova lli-
ga en la que el conjunt que entrenarà Bartolo Meca aposta per
la gent dels planters i és que fins a cinc juvenils pugen al pri-
mer equip. Les úniques incorporacions són Gabi (Aldeana) i Es-
teban (Amposta). Les baixes han estat: Vallés, Edu, Reverté,
Pau Sogues i Jordi Barberà.

Els partits de pretemporada han estat els següents: Alcanar-
Camarles (0-1); Jesús i Maria-Camarles (2-0); La Cava-Camar-
les (3-0) i victòria en el darrer per 4-0, davant el juvenil del Be-
nicarló.

Demà, Torneig Balcó del Delta

CF CAMARLES

Pel que respecta als partits de pretemporada, la Galera-Ulldecona
(1-0); Sp. Benicarló-Ulldecona, 8-0; Ulldecona-Tortosa juvenil, 2-0;
Ulldecona-Alcanar, 1-5. El proper partit serà diumenge al camp de
l’Amposra juvenil. La plantilla és la següent (amb la B s’assenyala
els jugadors del filial): PORTERS: VERDU (B), LAZARO (Juv RAPITEN-
CA pref). DEFENSA: DAMIA (CFU), RUBEN (CFU), RAFEL (CFU),
ALAN (B), ORIOL (B), RICARD (B), BRUSCA (B), MARTINEZ (B); MIG-
CAMPISTES: LABERNIA (CFU), FRAN ponce (JUV CFU), JAVIER (B),
JOAQUIN (B), RODRI (B), HECTOR (B), TOMAQUET (ALCANAR B),
SANSANO (Juv RAPITENCA Pref), Jordi VIVES (B). DAVANTERS:
YASSINE (CFU), MARC Roig (CFU), PEDRO (B), DIEGO (B), RABOS-
SA (ALCANAR B), GERARD (B). Ent: David Rodriguez. Preparador
físic: Joan Riba. Delegat: Mario Subirats (CFU).

Una nova etapa

CF ULLDECONA

Partits de pretemporada: a Ginestar (0-6), a casa contra el
Cambrils (0-4), també a casa amb el juvenil de l'amposta (1-1)
i finalment, a l’Ametlla, amb el Tancat (3-1). Aquest darrer par-
tit, per l’actitud del conjunt visitant, es va haver d’acabar poc
abans del final. Un comportament que des de la Cala no es va
entendre en un partit de pretemporada. Demà dissabte,
l’Ametlla visita l’Hospitalet i així acaba la pretemporada. Tono,
lesionat a l'esquena, no ha pogut jugar durant aquest més d’a-
gost. Pel que respecta a la plantilla, recordar: altes: Norbert (R.
Bítem) i els juvenils Tomàs Marsal, Xavi Callau, Egdar Pastó
(que encara és juvenil, però jugarà amb nosaltres), Marc Garcia.
Baixes: Jordi Vila, Marc Swapp, Martí Montagut i Jordi Ayala
(Olímpic Mora d'Ebre).

Acaba la pretemporada a l’Hospitalet
SCER L’AMETLLA

Partits de pretemporada de l’equip d’Arnau: Deltebre B-
Tivenys (0-5): Tivenys-Xerta (4-0); Memorial Alejandro Pinyol,
Tivenys-Tortosa juvenil (1-0). Aquesta setmana va haver par-
tit a Campredó i diumenge contra el Jesús i Maria.
Altes: Juanjo Centelles (Amposta juvenil), Paco Rodriguez,
Alex Fernandez i Diego (R.Bítem B), Robert Beltran
(Ampolla), Zizu (Rasquera), Garcia  (Jesús), Julià, Maza
(Roquetenc), Jordi Barberà (Camarles) i Lluís Sans
(Campredó). Baixes: David Pellisa, Ruben, Ambros, Victor,
Robert, Roberto i Amador.
La nova categoria és un nou repte que il.lusiona a l’equip i a
l’afició.  

Un repte il.lusionant

UE TIVENYS

Les obres per la instal.lació de la gespa artificial al camp
de la Vinyeta, tal com vam informar, comporta que el Pe-
relló hagi de començar jugant fora de casa els partits
com a local. El primer, sent local, serà al camp de l’Aldea
i el segon, de moment, a l’Ametlla. Pel que respecta als
partits de pretemporada, el Perelló va perdre a la Cava
(4-1), a Rasquera (0-4), al camp de l’Olímpic (2-2), a Je-
sús i Maria (5-3), al camp del Tortosa juvenil (2-4) i aquest
cap de setmana visita el Jesús i Maria B.

Chacón i Llatzer (la Cava) són els fitxatges ja coneguts
als que s’afegirà el jugador local Enric, que estava al Ras-
quera.

Comença jugant com a local fora de casa

CE PERELLÓ

Partits de pretemporada de l’equip que estarà entrenat pel
tàndem tècnic format per Harri Arraut i Robert Avinyó.
Sant Jaume-Amposta, 0-0; La Cava-Sant Jaume, (0-0); Sant

Jaume-Vilalba, (2-2); Sant Jaume-Campredó, (1-1).Ahir, el
Sant Jaume tenia previst jugar a Jesús i Maria i demà dissab-
te visitarè el Catalònia. 
Les altes que ha tingut l’equip que recordem que la tempora-
da passada va ser campió de la Tercera regional, han estat
les següents: Ernest, Cristian i Borrell (Deltebre), Toni i
Richard (Amposta B), Fouad (Atlas) i Ismail (Benifallet).

Visita demà el Cata

UE SANT JAUME

A més de les incorporacions ja conegudes, els porters To (La Ca-
va) i Jordi Benaiges, Ruben Barriga; Vallés (Camarles) i Sergi Ote-
ro (Faraons Futbol Sala), s’han afegit Aubanell (torna, estava amb
el Gandesa), Jordi Navarro (Gandesa), Celma (Futbol sala Tortosa)
i Sisco Balagué (Remolins-Bítem B). 

Dels partits de la pretemporada, l’Horta va empatar al camp de
l’Alcanyís B (2-2), a Vall-de-roures (1-1), va perdre a Falset (5-2) i en
el torneig de la Franja, d’Horta, va vèncer el Vall-de-roures (1-0) i al
Cretenc (2-0). En principi per aquest cap de setmana no hi ha pre-
vist cap partit. L’Horta, a casa, jugarà en dissabte la tarde. El pri-
mer partit s’està mirant de canviar el seu ordre, per no poder dis-
posar del terreny de joc aquell dia. 

S’incorpora Sisco Balagué (R. Bítem B)
CD HORTA

El CF Batea, després d’un any d’exili a Maella, ja pot jugar sobre la nova gespa artificial del seu camp. I també ja ha es-
trenat els vestidors. L’obra no està acabada i s’inaugurarà oficialment més endavant. D’altra banda, de la quarta catalana
dir que hi haurà dos grups i que els calendaris ja estan a la web de la Federació catalana. 

Batea ja estrena gespa artificial i vestidors
Actualitat
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Els lectors de Més Ebre
que em coneixen ja saben
que tinc vincles familiars
amb la vila castellonenca de
Benassal. De petit, al Lorito,
on vivia la meua àvia, passa-
va els estius en aquest
poble que lògicament té
molt a veure en la meua
vida. 
El passat 17 d’agost, aprofi-
tant les vacances, i com
intento fer cada any durant
l’agost, vaig pujar a
Benassal per estar-hi uns
dies, a gaudir de l’aigua
excepcional i d’una climato-
logia privilegiada que és
molt ben rebuda en una
època en què a l’Ebre ens
rostim de calor. La calma i el
carinyo de la familia materna
fan que Benassal sigui un
poble aliat per mi, «la meua
segona casa», com he dit en
més d’una ocasió. 
Vaig arribar aquell dia i per la
tarde vaig veure que al
camp de futbol estaven
jugant un partit. La meua
curiositat esportiva, per
defecte professional també,
em va conduir fins allí.
Jugaven un partit d’entrena-
ment joves i altres més vete-
rans que havien estat juga-
dors del club benassalenc.
De seguida vaig veure a
Sancho, que estava situat
com a lateral dret improvi-
sat. 
Sancho, en actiu, fou un
jugador emblemàtic a
Benassal, un referent en l’as-
pecte esportiu. I també en
d’altres de la vida quotidiana
del poble. 

Per mi, tot i no coneixe’l en
profunditat, una persona
que em cridava l’atenció per
la seua trajectòria futbolísti-
ca. 
Va començar-la en els
equips base del Benassal i
fins que va haver-hi primer
equip va jugar amb el Xert.
Ja amb el Benassal  (imatge
de la part inferior) va ser el
Vila-real qui es va fixar amb
ell i qui ja el va contractar
quan encara no havia acabat
la temporada 78/79.
Després va jugar amb
l’Onda i, d’allí, de la mà del
benassalenc Joaquim
Garcia, resident a la Cava i
que era vicepresident del
club de la Mingola en aquella
època, va fitxar amb el club
del Baix Ebre. Era l’any 80.
Jo en tenia 8. Recordo,
però, a Sancho jugant amb
la Cava. I en un partit a
Tortosa, contra l’Horta (1-0),
a la Tercera divisió, pel tan-
cament de la Mingola, als
meus amics els deia: «el
número 10 de la Cava és de
Benassal».
Sancho va brillar a la
Mingola en els anys que hi
va jugar. De fet, és una lle-
genda en el club blanc-i-blau.
Va marcar el darrer gol de la
Cava en partit oficial en
l’històric camp de la
Mingola. Fou en la darrera

jornada, de la temporada
81/82, en un derbi contra el
Reus (1-0). El jugador benas-
salenc va estar posterior-
ment al Benicarló, al
Vinaròs, una altra etapa a
l’Onda i ja va acabar amb el
seu Benassal. 
Quan va plegar com a juga-
dor en actiu, va ser entrena-
dor a la Unió Esportiva
Benassal i també es va dedi-
car al futbol base de la loca-
litat, ensenyant als nois més
joves. 
Doncs bé; tota aquesta
història està explicada per-
què podeu entendre que,
Sancho, per a un entusiasta
del futbol com jo, va ser el
centre d’atenció quan vaig

arribar al camp de futbol de
Benassal, el passat dia 17
d’agost. 
Havia de donar-li records de
dos dels seus companys a
la Cava: Rafa Rubiales i Pere
Valldeperez. I volia comen-
tar-li si se’n recordava de
Bancalero, jugador sevillà
que va estar a la Cava i del
que en vam parlar aquesta
temporada en un dels pro-
grames que presento a
Canal TE. 
Però mai podia pensar que
tot això no li podria dir.
Sancho, poc abans d’aca-
bar-se aquell partit d’entre-
naments, va marxar perquè,
segons va manifestar, «ja
estava cansat i en tenia

prou». Els companys van tro-
bar-lo, al cap d’uns minuts,
al vestidor. Una aturada car-
díaca es va endur al crac
benassalenc, de forma sob-
tada, als 50 anys. 
Un cop dur, complicat de
pair. Inesperat i cruel. El
poble de l’Alt Maestrat va
quedar commocionat. No
era per menys. Es dificil
poder descriure-ho.
L’esglèsia, al dia següent,
era petita. Una allau de gent
va acomidar a Sancho. 
La UE Benassal viu un abans
i un després. El seu referent
ha marxat. Ho ha fet de
forma precipitada. Amb les
botes posades i fent el que

més l’entusiasmava: jugant
un partit de futbol. 
Ja s’està treballant per orga-
nitzar una serie d’actes com-
memoratius. 
La gent que va haver-hi a
l’esglèsia en el comiat i totes
les mostres de condol que
han existit reflecteixen el
carisma de Sancho.  
Recordo les converses que
mantenia Sancho amb el
meu pare a la Cope (bar de
Benassal). 
Allí on esteu tots dos, segur
que tornareu a parlar del
que us apassionava i il.lusio-
nava. I també d’aquest mag-
nífic poble que ens uneix:
Benassal. Fins sempre!. 

Sancho, el benassalenc que va brillar a la Mingola
A CAUSA D’UNA ATURADA CARDIACA

Ens va deixar de forma sobtada el 17 d’agost, als 50 anys, després de jugar un partit d’entrenament

MICHEL VIÑAS

Temporada 81/82, amb el CD la Cava, al camp de Tortosa. Sancho, el segon per la dreta ajupit.
Cedida

Sancho, el tercer en peu per la dreta, amb el Benassal, abans de fitxar amb el CD la Cava.

Cedida

Sancho, amb els seus companys de pis a la Cava: Rubiales i Bancalero (ajupit).
La foto es va fer abans d’un partit al camp del Reus Deportiu.

Cedida

Enrique Sancho va marcar
el darrer gol del CD la

Cava, en partit oficial, al
camp de la Mingola

Llegenda
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

XAVIER BERTOMEU. DIRECTOR D’EBRE TERRA DE VENT

Arriba la IX edició
Internacional Music festival
Terra de Vent a Tortosa,
dintre el marc de les
Festes de la Cinta 2011.
Per aquest motiu hem vol-
gut conèixer més a fons
en que consistirà aquesta
edició de la mà del seu
director, Xavier Bertomeu.

Més Ebre: Referent a
aquella paraula que no vull
nombrar "cri...", ha afectat
d'alguna manera a l'edició
d'enguany?.
Xavier Bertomeu: És evi-
dent... Ens afecta, i fa que
hagi de funcionar més la
nostra imaginació. No hi
ha altra solució per conti-
nuar amb aquest tipus
d'activitat. 
ME: Ebre Terra de Vent és
un festival on les activitats
són gratuïtes. Quin tipus
de benefici pot comportar
un festival d'aquest tipus?
Surt a compte en l'actuali-
tat, invertir tants
esforços?.
XB: Els beneficis econò-
mics derivats directament
de l'activitat, són els que
són. Però, d'una banda,
Acadèmic té un compro-
mís amb el territori que
sempre que sigui possible
el tirarem endavant i, per
l'altra, no tot en la vida es
pot mirar des d'un plànol
purament econòmic en el
món de la cultura i l'esbar-
jo.
ME: Les novetats són
imprescindibles per mante-
nir al públic atent. En
aquesta IX edició del
Festival en que us heu pro-
posat sorprendre?
XB: De vegades no és tan
sols la sorpresa el que es

pretèn a l'hora d'organitzar
el IX International Music
Festival Ebre Terra de
Vent. Hi ha altres compo-
nents estructurals que
creiem més importants
per poder consolidar defi-
nitivament un esdeveni-
ment d'aquestes caracte-
rístiques. L'adaptació
constant que té Ebre Terra
de Vent al seu entorn, és la
premissa més important
des del punt de vista
d'Acadèmic.
ME: Xavier, com a organit-
zador, perquè heu volgut
destacar la presència de
França, Romania i
Senegal. Països aparent-
ment tan deslligats uns
dels altres?
XB: El festival no ha bus-
cat mai un lligam entre els
països participants, més
bé tot el contrari. La varie-
tat d'estils, països, cultu-
res... Ha estat un dels prin-
cipis de la programació en
totes les edicions. 
ME: Quines actuacions
heu previst en aquesta
ocasió? I per què?
XB: Els grups són Wonder
Brass Band(França), és un
grup format per 8 músics
(dones) que treballen un
repertori variadíssim amb
arranjaments originals.
TarafGoulamas (Romanía).
Grup tipo fanfarra roma-
nessa amb una gran quali-
tat i amb tendencies jaz-
zistiques a les seves
improvisacions. Aslup
(Senegal). Grup floklòric
senegalès amb musics i
dansaires. Banda de
Benicarló. Jazz Street
Marching band. Banda de
dixie. Cobla Mirantfont.
Aquests són els 6 grups

que formen el cartell del
ETV.
ME: Encara amb la ressa-
ca del Festival de Jazz del
passat mes de juliol.
Penses que és bo dos
certàmens musicals tan
junts en el temps?
XB: No tenen res a veure
la Mostra de Jazz de
Tortosa i el Festival Ebre
Terra de Vent. 
L'única cosa que hi tenen
són els seus organitza-
dors. No crec que aques-
ta circumstància sigui, ni
positiva ni negativa.
ME: En totes les edicions
dels diferents festivals
que organitza Acadèmic,

en els que compteu amb
diverses col.laboracions
com l'Ajuntament de
Tortosa, l'Associació Plat i
Got, entre altres. Sempre
introduïu algun tipus d'ac-
tivitat paral·lela. Parla'm
del concurs fotogràfic
Ebre Terra de Vent. Per
què la fotografia?
XB: La idea del concurs
fotogràfic va sorgir a
partir que ja organitzà-
vem un concurs de car-
tells dintre de la Mostra
de Jazz de Tortosa i la
fotografia era una de les
arts que no havíem pro-
posat en cap de les nos-
tres activitats. A partir

d'aquí aquest any orga-
nitzem aquest concurs
per sisena vegada grà-
cies a la col·laboració de
Boluña, al que estem
molt agraïts per conti-
nuar amb nosaltres tot i
amb la “cri...”.

ME: Per últim, si no esti-
guessis coordinant Ebre
Terra de Vent, on podríem
trobar a Xavier Bertomeu,
durant aquestes dates?
XB: Sense dubte descan-
sant. El lloc no el sabria dir
però... descansant.

L’adaptació constant que té ETV al

seu entorn és la premissa més

important des del punt de vista

d’Acadèmic
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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
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñara
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
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
Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
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

EL PERELLÓ
Ajuntament
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
Venta de la punta
ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major
AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Acció social i ciutadania  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
Llums Carlos 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
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci

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
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
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
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Avui presentem una recepta molt baixa en calories, ideal per a tots aquells 
que fan dieta i volen baixar uns quilets

Ingredients:

4 filets de rèmol
1 bol d'aigua
pataca
ceba tendra
all tendre
pebrot verd i roig
carlota
api
tomata

Aquesta setmana ens
ha visitat Caribel Monte-
ro del Restaurant Plat a
Taula de l'Ampolla, Cari-
bel forma part d'una em-
presa famil iar amb més
de 30 anys d'exper ièn-
c ia,  e l  seu negoci  ofe -
reix serveis per a coffee
break, esmorzars, bere-
nars, còcktels o festes
d' inauguració a justant -
se a l  màxim al  pressu-
post del  c l ient.  Ja sa-
beu, si voleu contractar
una empresa de càte-
r ing, Plat  a Taula és la
solució,  www.platatau-
la.com.

En una cassola posar
la quant i tat   d 'un bol
d'a igua amb les verdu-
res i un raig d'oli d'oliva.

Tapar la cassola i deixar
uns 10 min per ta l  que
les verdures bul l in  una
mica, despres afegir el
peix, salar, hi afegir un
raig més d'oli i tornar-ho
a tapar, deixar bull ir 5 o
6 minuts mes, apagar el
foc i emplatar.

E l  Rèmol,  en castel là
"rodabal lo" ,  és un peix
semigràs que per la se-
va textura, sabor i la se-
va fàcil digestió encaixa
en la dieta de les perso-
nes amb l'estómac deli -
cat,  a ix í  com si  es pa-
te ix sobrepès, sempre
que es tingui cura de no
abusar dels condiments
grassos. Té un contingut
intermig de prote ïnes
d'alt valor biològic.

«Primentons i Tomates». Avui: Rèmol amb verdures

Aquesta recepta
aporta a l'organisme
poques calories:
aprox imadament
400, és molt senzilla
de realitzar. El seu
temps de preparació
és d'uns 10 minuts i
el seu temps de coc-
ció és d'uns 12 mi-
nuts.

REDACCIO

Imatge del Rèmol amb verdures.
M.L

El programa gastronòmic de les Terres de

l’Ebre ens apropa cada setmana la millor

cuina casolana del nostre territori de la

mà d’Amado Cebolla

A Canal TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc   Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

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

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

Torrent Costilla, Francesc X.    Felip Pedrell, 94  (Tortosa) 977441830   

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

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

29º 22°NUVOLOSITAT 
VARIABLE

NUVOLOSITAT 
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
Durant el matí creuaran núvols alts i mitjans, tot i que dominarà el sol o el ressol. A
banda, fins a mig matí hi haurà alguns intervals de núvols baixos al litoral sud.
A partir de migdia la nuvolositat augmentarà de sud a nord fins a deixar el cel molt
ennuvolat, sobretot a la meitat oest. 

Precipitacions 
A partir del vespre s'esperen alguns ruixats dispersos al terç oest. Seran d'intensi-
tat feble o localment moderada.

Temperatures 
Mínimes semblants o lleugerament superiors. Màximes en descens lleuger.

Visibilitat 
Bona en general. Es formaran algunes boirines matinals. 

Vent 
Fins a primeres hores del matí el vent serà fluix i de direcció variable. Al llarg del
matí s'imposarà el component sud entre fluix i moderat en general.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
fins a primeres hores del matí el vent serà fluix i de direcció variable. A partir de
llavors s'imposarà el component sud entre fluix i moderat, sobretot de xaloc.
Marejol. 

Costa Central: 
fins a primeres hores del matí el vent serà fluix i de direcció variable. A partir de
llavors s'imposarà el component sud entre fluix i moderat, girant de xaloc a mig-
jorn.
Marejol. 

Costa Daurada: 
bufarà entre fluix i moderat de component sud, sobretot de xaloc. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Dintre del la teva vida amorosa avui desitges
molta pau .Vols  deixar enrere els teus proble-
mes .Respecte a la teva salut ,és aconsella-
ble que no forcis el teus cos.

Taure
20/4 al 19/5

Certs assumptes de parella tindran una
incidència molt profunda en tu . Si fas exerci-
ci alliberes tensions i li dones al teu cos una
major capacitat de resposta.

Bessons
20/5 al 21/6

Sentimentalment estaràs generós traient de
tu el millor que tens . En el treball  et trobaràs
amb actituds  que et resultaran especialment
molestes i afectaran  el teu estat d'ànim.

Cranc
22/6 al 21/7

No exigeixis que la teva parella  segueixi el teu
camí, No siguis  intransigent . Moment  de gran
confiança en tu mateix que es pot tomar en con-
tra teva si no vas amb compte. 

Lleó
22/7 al 22/8

El trànsit de Mercuri, Urà i el Sol  per la
teva casa vuit et dóna més seguretat en
tu mateix a l'hora d'abordar  les teves
relacions.

Verge
23/8 al 21/9

Estàs en ple període de canvi; d'una banda ,
et sents segur , i de l'altra , necessites
reconstruir i donar-li un altre sentit als teus
sentiments.

Balança
22/9 al 22/10

Te les hauràs de veure amb situacions amoro-
ses una mica complexes per a tu . Mart transi-
tant per la teva casa quatre t'aconsella ser molt,
molt , molt prudent.

Escorpí
22/10 al 21/11

No és el moment d'arriscar-te en l'amor. Vés
amb compte , o et poden sorprendre . El tràn-
sit de Venus per la teva casa deu sis t'ajuda a
renovar-te, tant físicament com psíquicament.

Sagitari
21/11 al 21/12

Avui et plantejaràs les teves relacions sentimen-
tals amb un gran esperit de risc. Respecte a la
teva salut , et convé tenir un horari de somni
més rígid , amb més ordre diari.

Capricorn
21/12 al 19/01

En assumptes amorosos t'encanta córrer ris-
cos , però ara no és el moment. Calma't . La
teva activitat mental està travessant una etapa
bastant activa.

Aquari
20/1 al 18/2

En els teus assumptes sentimentals no siguis
impacient, dóna-li temps al temps. Respecte a
la teva salut ,no és el moment de desgastar-te.
Relaxa't i descansa el màxim que puguis.

Peixos
19/2 al 20/3

En l'amor hauràs de decidir entre escoltar-te
a tu mateix i escoltar a la teva parella. Urà i
el Sol pel teu signe et beneficia i fa que et
trobis alegre i optimista. 

Televisió
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IMMOBILIARIA�

       

TREBALL�

  

F inca con casa
reformada de 100
m2 más 1000 m2
de terreno, manan-
t ial
1000 l i t ros/h. ,
garage 2 coches,
piscina con depura-
dora,  barbacoa,
huer ta  y  f ru ta les.
Centro c iudad -
Tor tosa -  in teresa-
dos 696143058

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

Roquetes caseta de camp de
80 m2 en finca de 3000m2

oliveres, 3 habitacions, 2
banys, cuina,,menjador .

Aigua, energia solar, iberban-
da. Piscina. 110.000 euros 

Ref  705     
Tel 977 720 799

Freginals . Finca de 6500 m2
en tres finques , oliveres  en

producció , terra plana i
accés per cami asfaltat.

Aigua connectada.Sistema
d'irrigació per  goteix.Bones
vistes.  12.000Û .Ref 757  

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!

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

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

BRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT. 
660 58 47 87

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

Preu per paraula: 0,15Û+ 1,00Û+18% IVA

Preu per módul: 15Û+18% IVA

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.

aicat: 2177
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A més de la recuperació
del recorregut original de
les vies, aquests treballs
de rehabilitació inclouen la
construcció   de   rèpliques
de   les   antigues esta-
cions. No sé que us sem-
blarà a vosaltres, però
com a poc, aquesta notícia
a mi, em resulta inquietant.
Durant tota la meva infan-
tesa i ja en l'edat adulta la
paraula carrilet ha estat
present en molts
moments. Que si la plaça
d'aquí, que si la cançó
d'allà, les fotografies, les
anècdotes dels més grans.
Informacions que han fet
que dintre meu germinés
una idea, imaginant com
era aquell "Carrilet", els

seus trajectes i les histò-
ries de vida de les perso-
nes que hi viatjaven. Ara,
amb aquesta notícia sobre
la possibilitat que aquest
mitjà de transport tan
famós al nostre territori,
pugui tornar a circular. Jo
penso. Què passarà? Quan
el veure fent el seu trajecte
serà com m’ho havia imagi-
nat? I els més grans que
diran? Em pregunto si esta-
rem fent bé en despertar el
Carrilet. En el seu moment,
allà pels anys 30, el
Carrilet del Delta era sinò-
nim de desenvolupament,
de futur. Moltes genera-
cions van quedar bocaba-
dades davant  els avenços
i el que va significar aquest
transport. Però avui dia, on
ens falta poc per a tele-
transportar-nos des del
sofà de casa nostra a qual-
sevol lloc, que pensarem
quan veure'm el carrilet, en
què quedaran totes aque-
lles visions fruit de la ima-
ginació? No sé, fins a quin
punt pot ser just fer-lo
reviure. Li agradaria a Walt
Disney despertar? (En cas
que sigui cert que està
congelat). Suportaria viure
en aquests temps? O es
trastocaria? Bé, això tan
sols és un pensament que
m'ha passat pel meu
capet, ple de vent i a cops,
ple de carrilets. Tornant a
la notícia, l'acord preveu
que, durant cinc anys,
Ferrocarrils de la
Generalitat faciliti els mate-
rials ferroviaris (com ara
vies, peces de recanvi o
altres components
rodants) que ja no facin

servei i que, en canvi,
puguin ser útils per als tre-
balls de recuperació del
carrilet. 
La relació entre FGC i
l'Associació d'Amics del
Carrilet del Delta de l'Ebre
es remunta a l'octubre de
l'any 2007 quan
Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya
va vendre una locomotora
a l'associació. Des d'ales-
hores, ambdues entitats
han col·laborat en diverses
ocasions amb l'objectiu de
protegir el patrimoni histò-
ric ferroviari. L'objectiu és

que, un cop acabada la
rehabilitació, el carrilet del
Delta de l'Ebre pugui tor-
nar a circular i esdevingui
un ferrocarril turístic, com
ho són ara mateix el Tren
del Ciment (al Baix
Llobregat) o el Tren dels
Llacs (entre Lleida i la
Pobla de Segur). Els tre-
balls, doncs, faran renéixer
un altre dels trens històrics
de Catalunya. Història d'un
tren El carrilet del Delta de
l'Ebre, que va fer el seu pri-
mer trajecte l'any 1926, es
va construir per reem-
plaçar les embarcacions

de vapor que transporta-
ven l'arròs que es conrea-
va al Delta fins a la capital
del Baix Ebre, Tortosa. 
La construcció de la via va
ser una iniciativa local que
va promoure la societat
Ferrocarriles Económicos
SA. Al principi, el carrilet
disposava només d'una
desena de vagons i d'un
parell de màquines, però
cap als anys 30, l'augment
de la demanda, tant de
passatgers com de merca-
deries, va fer necessària la
compra de més màquines i
cotxes. La competència

del transport per carretera
i   l'aturada   de   les sub-
vencions    de    l'Estat
van provocar el tancament
de la línia. 
El 31 de desembre de
1967, 41 anys    després
de    la    seva inauguració,
el carrilet va fer el seu
últim trajecte. 
El fet es que l'acord ja és
una realitat. 
Ara toca esperar per veu-
re’l passar per davant o
pujar-hi, serà una porció
del nostre passat incrusta-
da en aquest present tan
extrany i bonic.

El Carrilet, d’ahir i d’avui

Aquest passat 26 d'a-
gost de 2001
Ferrocarrils de la
Generalitat de
Catalunya tancava un
acord   de   col·labora-
ció   amb l'Associació
d'Amics del Carrilet del
Delta de l'Ebre  amb
l'objectiu  de  donar
suport  a  la recupera-
ció d'un tram de traçat
de l'històric carrilet del
Delta de l'Ebre, que
unia Tortosa i La Cava.
Concretament,  el
tram  de  vies  que  es
vol restaurar és el que
enllaça les estacions
de Jesús i Maria amb
La Cava (Deltebre). 

En el passat, aquest mitjà de transport va representar tot un avanç. Ara serà un atractiu turístic

REDACCIÓ/DM

EL CARRILET DEL DELTA EN PLE S.XXI

        


