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Avui és notícia

Terres de l’Ebre
L'Ametlla de Mar destina
130.000 euros a fer gratuïts
els llibres de text per als
escolars de la població.

P4

Móra la Nova aprova
l’expedient de la cessió a
la Generalitat dels
terrenys per a la
construcció de l’Institut
Escola.

P8

Societat
La programació tardor-
hivern arriba al Felip
Pedrell, a Tortosa.

P9

Esports
Paulo, jugador i nou
president del CD Alcanar.

P18

Aquesta setmana s’ha parlat de la importància de preservar les tradicions per mantenir la nostra identitat col·lectiva, d'una aferris-
sada defensa del model d'immersió lingüística del nostre país dos dies després que el TSJC hagi reclamat a la Generalitat que el
castellà ha de ser llengua vehicular en l'ensenyament. El mateix president de la Generalitat, Artur Mas, ha dit que «ens mantindrem
fidels i dempeus en la defensa de la identitat, de la cultura i d'una llengua catalana que és més que centenària». P3

Fidels a la nostra llengua

El Parlament de Catalunya, l'any 1980, va declarar l'11 de Setembre institu-
cionalment com a festa nacional de Catalunya. L'article 8.1 de l'Estatut
d'Autonomia de 2006 declara: "Catalunya, definida com a nacionalitat en l'ar-
ticle 1, té com a símbols nacionals la bandera, la festa i l'himne". 
L'article 8.3 estableix: "La festa de Catalunya és la Diada de l'Onze de
Setembre". Les Terres de l'Ebre, uns d'una manera, uns altres d'una altra,
també s'uneixen a la Festa. 

Visca Catalunya!
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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

El setembre sempre és el
mes de la tornada a la nor-
malitat, els darrers dies de
l'estiu els dediquem gene-
ralment a preparar-nos per
tornar als costums diaris
de cara a la tardor, deixant
enrere el descans estival.
Com a catalans, aquestes
dates prenen una especial
significació, ja que l'Onze
de Setembre celebrem la
Diada Nacional de
Catalunya. Generalment,
les nacions i els països
celebren les seves diades
nacionals en dates assen-
yalades per algun triomf,
els pobles recorden els
dies en què van fer un pas
endavant cap a la seva
construcció nacional.
Malgrat el que pugui sem-
blar, els catalans fem exac-
tament el mateix, l'Onze de
Setembre és el dia en què
vam perdre una guerra, cer-
tament, però és el dia en
què es va iniciar el vertader
triomf del poble català, allò
que ens defineix, que no és
altra cosa que la resistèn-
cia davant les adversitats.
Celebrem que, tot i el canvi
radical en el panorama polí-
tic, des d'aquell dia de
1714 en què vam perdre el
nostre propi ordenament
polític i les nostres institu-
cions, en cap moment el
poble de Catalunya va dei-
xar de preservar la nostra
cultura, la nostra llengua i
el nostre patrimoni.
Aquell llunyà 1714 ens
recorda, i ens ha de seguir
recordant que com a
col·lectivitat ens trobem en
un context que requereix
que tinguem una especial
cura en conservar la nostra
identitat, i que això només
depèn de nosaltres. 
Avui, ja ben entrat el segle
XXI, en un nou mil·lenni, gai-
rebé tres-cents anys des-
prés d'aquell dia fatídic, la
nostra Diada Nacional recu-
pera tot el seu significat ori-
ginal. Aquest 2011, ja no
es tracta només de cele-
brar una jornada identitària,
sinó de demostrar que
aquell esperit de super-
vivència que ens ha portat
a conservar la nostra llen-
gua, cultura i institucions,
continua tan vigent ara com
en aquell moment en què el
poble de Catalunya va ini-
ciar un camí ple d'adversi-
tats cap a la recuperació
d'aquella autonomia perdu-
da.
I no hem de deixar d'inten-
tar-ho, perquè tampoc el
nostre entorn acabarà mai
de comprendre la necessi-

tat de preservar la nostra
cultura i la nostra autono-
mia. En els darrers dies,
una reforma accelerada de
la Constitució i una sentèn-
cia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ens
han tornat a fer sentir l'a-
menaça de retornar a
aquells dies en què ho vam
perdre tot. Cal que retorni
aquell esperit que va moure
aquells catalans de 1714 a
seguir lluitant malgrat
haver-los prohibit ser ells
mateixos.
Per una banda tenim la
reforma de la Constitució,
que considerem que trenca
el tarannà de 1978 i lamina
el nostre autogovern finan-
cer; i per una altra, la inter-
locutòria del TSJC, a instàn-
cies del Tribunal Suprem,
que afecta a la immersió lin-
güística.
És per això que m'agrada
recordar les paraules del
President de la Generalitat,
Artur Mas, en referència als
moments clau que estem
vivint: “per molts intents
que hi hagi en aquest
moment de tornar a laminar
o de tornar a intentar margi-
nar la nostra cultura i la
nostra llengua, nosaltres
ens mantindrem fidels i ens
mantindrem dempeus en
defensa d'aquesta identitat
catalana, d'aquesta cultura
catalana, de les nostres tra-
dicions i de la nostra llen-
gua més que centenària”.
I afegeix: “per moltes
ganes que hi hagi de con-
vertir tot això en una cosa
residual, hi ha tot un poble,
que és el poble català, que
d'una manera molt majorità-
ria i molt decidida està dis-
posat a lluitar per aquesta
identitat i tots els intents
fracassaran perquè
Catalunya porta molts
segles, malgrat aquests
intents de convertir-la en
quelcom residual i provin-
cià, que defensa aquesta
identitat col·lectiva. Per
tant qualsevol intent futur
xocarà contra la voluntat
d'aquest poble català”.
Així doncs, aquesta Diada
Nacional ha de tornar a
aquell esperit inicial, ha de
ser l'oportunitat per a que,
com a poble, fem entendre
que no retrocedirem, que
no defallirem, i que per
damunt de tot, sentim,
som, i seguirem sent una
nació. 

Annabel Marcos Vilar
Diputada al Parlament de

Catalunya
Presidenta local de CDC

Amposta

Temps difícils, passos ferms

Opinió

El model d'escola amb què el nostre país s'ha
dotat durant els últims 30 anys ha garantit la
igualtat d'oportunitats per a tothom i ha propor-
cionat un nivell de competències lingüístiques,
tant en català com en cas-
tellà, per a tots els nostres
estudiants. L'èxit d'aquest
model s'ha constatat al llarg
d'aquests anys, esdevenint
referència tant al nostre
Estat com a nivell internacio-
nal. La immersió lingüística i
la consideració del català
com a llengua vehicular ha
estat un dels eixos bàsics d'aquest model edu-
catiu, que ha permès la consolidació de la llen-
gua pròpia de Catalunya i, a la vegada, ha
garantit el coneixement del castellà amb un

grau igual o superior que a la resta de l'Estat
espanyol, tal i com demostren les dades del
Consell Superior d'Avaluació, que constaten que
les competències lingüístiques de Catalunya en

llengua castellana estan per
sobre de la mitjana de l'Estat.
Aquest model, més enllà d'en-
trebancs puntuals, ha tingut el
suport i ha estat respectat per
la majoria tant al nostre país
com a l'Estat espanyol.
Malauradament, en els
darrers anys algunes minories
han intentat dinamitar-lo i mal-

metre'l. I entre tots hem d'evitar aquesta manio-
bra.
CIU Tortosa (Moció presentada al Ple de
l'Ajuntament de Tortosa)

Editorial

En suport del model educatiu català

Les agressions al nostre país van caient a un
ritme vertiginós, que supera fins i tot el que
podríem considerar prudent ara que ens trobem
a les portes d'unes noves eleccions. Però això
no és fruit de la casualitat. Si el Partit Popular
assetja la societat ebrenca amb reivindicacions
d'aigua que recuperen models caducats basats
en el transvasament d'aigua entre conques, si el
Partit Popular camina amb seguretat davant el
rebuig majoritari d'una ciutadania que no com-
parteix la sentència del Tribunal Suprem que
qüestiona l'ús de la llengua pròpia del país, si el
Partit Popular fa tot això, és perquè se sent fort. 
La presència del PP a les institucions catalanes
ha anat creixent com l'escuma. Però això no ho
ha fet gràcies al suport de les urnes. La seva
representació institucional no es correspon amb
els vots obtinguts. Els pactes que CiU ha subs-
crit amb aquesta formació política n'han sigut els
responsables i dubto que complaguin la seva
pròpia militància. La suma d'acords CiU-PP ha
propiciat un gir cap a tesis més conservadores
que ens apropen a escenaris que la gent de les
Terres de l'Ebre crèiem que estaven superats. El
retrocés que comporta una aposta estratègica
d'aquestes característiques és evident. No exis-
teixen els pactes sense contraprestacions. I el
risc en què ens ha fet caure CiU és molt alt,
sobretot per a les comarques del sud de
Catalunya.
CiU ja sabia el peu que calça el Partit Popular,
tenim l'Estatut retallat gràcies al seu recurs
davant el Constitucional. Ells són els que han

acompanyat i han
donat suport a les
tres famílies (sí, tres
famílies) que han
posat contra les cor-
des la nostra llengua.
I ells són els que
durant vuit anys, des-
prés de la derogació
del Plan Hidrológico
Nacional, l'única políti-
ca en matèria d'aigua
que han fet a València i Murcia ha estat esperar
que bufin bons vents per als seus. I quan dic els
seus vull dir Partit Popular i CiU, amb les ambi-
cions dels seus polítics de ser ministres a
Madrid.
Ara que estem a punt de commemorar l'Onze de
Setembre, crec que és l'hora de plantar-nos i fer
prevaldre els nostres interessos, sense subterfu-
gis ni justificacions que tinguin com a base com-
plaure els interessos del centralisme espanyol.
Aquest és l'exercici que reivindico a tots els par-
tits polítics que es presentaran el proper 20 de
novembre: més compromís amb la ciutadania
que diposita la seva confiança en nosaltres. No
es tracta de moure's subtilment, sense fer soroll
i perquè la gent no s'adoni dels moviments polí-
tics que fan angúnia. 

Adam Tomàs
Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra

d'Amposta

El preu de tenir un PP fort a l’Ebre
Opinió

És molt fàcil assenyalar amb el dit a una persona,
però abans hem de fer la reflexió i posar-nos a la
seva pell. Potser, estant pendents d'aquestes
coses, estem deixant escapar moltes altres d'impor-
tants. Mentrestant estem tots mirant el que cobra
l'alcalde i regidors (sou legalment merescut i estipu-
lat) ens estan colant retallades constants. Realment
esteu segurs que tots aquells que presumeixen una
baixada de salari important no obtenen fruits per un
altre costat? Hi ha alcaldes del grup polític que ens
governa a Catalunya que s'han baixat el sou, enho-
rabona! Però per què no parleu dels altres càrrecs
públics que teniu i quant cobreu? Per què ara podreu
subsistir amb la meitat i abans no? Per què no ens
posem a parlar de les despeses de protocol, dietes,
reunions, viatges, etc.? Aquestes despeses que es
podrien reduir molt i així potser evitaríem que aques-
tes arques de la Generalitat que diuen que estan tan
buides es buidessin més. Perquè a l'hora de retallar
només veuen els serveis socials, sanitat i educació.
Fins on hem arribat? Sr. Mas segurament vostè té
una assegurança mèdica privada que li cobrirà tot i
que si l'han d'operar, l'operaran demà i no haurà de
sentir comentaris com ara “Disculpi Sr. Mas resulta

que no el podem operar ja que només tenim un
quiròfan en funcionament i el servei està colapsat”.
No cridem per tonteries, cridem pel realment impor-
tant! El benestar social. Si un alcalde cobra, és per
la seva dedicació. Pel seu temps, per les hores que
hi dedica, pels maldecaps, preocupacions, temps
que no pot dedicar a la seva família. L'alcalde és 24
hores. Quant no et costaria un gerent d'una empre-
sa 24 hores disponible. És realment excessiu cobrar
de 2.000 a 2.100 euros al més, quan tens un càrrec
amb tanta responsabilitat.? Ja sé que són 3.000
bruts, però el que s'ingressa no són els bruts, són
els nets i els que gaudirà l'alcalde (molt merescuts)
són els 2.000 - 2.100. Creieu que es just assenya-
lar a un persona per tenir un salari per la seva feina,
valorant responsabilitats, tasques, temps de dedica-
ció, etc, com en qualsevol empresa. Perquè no
assenyalem a aquells que al final amb tanta estisora
ens tallaran l'orella!! Hem de pendre les estisores al
govern de la Generalitat o enfocar-les cap a un altre
lloc.
Finalment només em queda per dir, visca l'Aldea i
visca Catalunya!

P. A.

«Dani, estem amb tu»

«L’èxit d’aquest model s’ha
constatat al llarg d’aquests
anys, esdevenint referència
tant al nostre Estat com a

nivell internacional»
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En el decurs de la seva
intervenció a l'Ajuntament
de la ciutat, ha demanat
confiança en el Govern,
perquè considera que
“malgrat tots els instru-
ments, totes les lleis i tots
els intens que hi ha hagut”
ha estat i està disposat a
lluitar i a defensar la  iden-
titat col·lectiva del poble
català i el seu idioma. 
El cap de l'Executiu creu
que els trets bàsics de la
identitat del país “tornen a
estar sota una certa ame-
naça per enèsima vega-
da”, aquest cop ame-
naçant el sistema d'immer-
sió lingüística, però s´ha
mostrat convençut que
“per moltes ganes que hi

hagi de convertir tot això
en quelcom de residual, hi
ha tot un poble, que és el
poble català, que d'una
manera molt majoritària i
molt decidida està dispo-
sat a lluitar per aquesta
identitat”. I ha
assegurat que “tots els
intents fracassaran”, per-
què creu que “Catalunya
porta molts segles, mal-
grat aquests intents de

convertir-la en quelcom
residual i provincià, defen-
sant aquesta identitat
col·lectiva”. 
Igualment, ha advertit que
“qualsevol intent de futur
xocarà contra la voluntat
d'aquest poble català” i
s'ha mostrat convençut
que  “en tot moment, a tra-
vés de les seves institu-
cions i a través de la seva
pròpia actuació Catalunya

sabrà defensar aquesta
identitat i aquesta persona-
litat col·lectiva”.   Tot i així,
el president Mas ha volgut
prendre el compromís que
des del Govern es farà
“una defensa clara i inequí-
voca”. Ha anunciat que el
Govern es posarà al cap-
davant i s'ha mostrat con-
fiat en que rebrà el suport
de les institucions del país,
tot i que els ha fet una

crida:  “espero i confio ple-
nament que les nostres
institucions del país,
començant pels ajunta-
ments, també sabrà defen-
sar aquest model lingüístic
a casa nostra”.  Les reac-
cions a l’Ebre tampoc
s´han fet esperar. La
Federació de l'Ebre d'ERC
ha reclamat als responsa-
bles de CiU al territori que
trenquin els pactes que

mantenen amb el PP en
ajuntaments i consells
comarcals i aïllins la forma-
ció conservadora "de la
vida política de les nostres
comarques mentre mantin-
gui l'actitud que està tenint
amb la nostra llengua i el
nostre riu". Per evidenciar
aquesta situació, ERC pre-
sentarà mocions als ens
comarcals i municipals
rebutjant la sentència del
TSJC. Precisament CiU a
Tortosa ja ha presentat
una moció al Ple per mani-
festar el desacord amb la
sentència del Tribunal
Suprem i la interlocutòria
del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya que
qüestionen el model edu-
catiu català i constata que
en el municipi de Tortosa
aquest model educatiu i la
immersió lingüística han
estat durant els darrers
anys un model d'èxit i que
ha proveït de les com-
petències lingüístiques
necessàries, tant en català
com en castellà, a tots els
seus alumnes. També el
PSC tortosí presentarà una
moció amb la mateixa
temàtica. A la capital del
Montsià, l'Ajuntament
d'Amposta també s'ha
adherit al manifest publicat
per Som Escola, el conjunt
d'entitats cíviques, cultu-
rals i de tot l'àmbit educa-
tiu que,  s'han organitzat
per refermar el suport a
l'escola catalana al model
de cohesió social que
representa.

Tots a una en defensa del model 
d’immersió lingüística

El president de la
Generalitat, Artur Mas,
va advertir, en la seva
visita a Tortosa, que
“per molts intents que hi
hagi en aquest moment
de tornar a laminar o de
tornar a intentar margi-
nar la nostra cultura i la
nostra llengua, nosaltres
ens mantindrem fidels i
ens mantindrem dem-
peus en defensa d'a-
questa identitat catala-
na, d'aquesta cultura
catalana, de les nostres
tradicions i de la nostra
llengua més que cen-
tenària”.

«Ens mantindrem fidels en defensa de la nostra identitat catalana», Artur Mas, President de la Generalitat

Els partits polítics de l’Ebre ja han presentat mocions de suport

REDACCIÓ

El president de la Generalitat, Artur Mas, amb el pendó de l’Arxiconfraria de la Cinta, diumenge passat.

Cedida



terres de l’ebrediarimés
ebre
4

DIVENDRES 9 
DE SETEMBRE

DE 2011www.mesebre.cat

El Departament d'Empresa
i Ocupació prioritzarà els
ajuts a comerços i serveis
de les Terres de l'Ebre que
treballin per "maximitzar la
cooperació" i "mancomu-
nar" esforços dins del pro-
grama de subvencions de
suport a aquests sectors.
El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, i responsables del
Departament han presentat
a una cinquantena de
comerciants, artesans i res-
ponsables d'associacions
els nous eixos del progra-
ma que, enguany, ha patit
una retallada fins els 9
milions d'euros, pels més
de 13 de l'anterior. El pla
incorpora subvencions per
al teixit comercial dels
petits municipis de menys

de 1.500 habitants així
com les subvencions per a
comerços afectats per
obres públiques. La
Generalitat ha posat en
marxa una nova línia d'in-
centius adreçada a impul-
sar la competitivitat i la coo-

peració empresarial en el
comerç i els serveis. En
total, aquesta primera con-
vocatòria d'incentius comp-
tarà amb una dotació de 9
milions d'euros destinats a
la millora de la competitivi-
tat del comerç i dels ser-

veis, i d'un model de
comerç basat en la coope-
ració empresarial. Per pri-
mera vegada, s'incorporen
mesures adreçades a man-
tenir la cohesió del teixit
comercial urbà, i també a
minimitzar els efectes

econòmics produïts per
obres civils de llarga dura-
da, a més de mesures de
suport al comerç de les
zones rurals de menys de
1.500 habitants. Les actua-
cions previstes en la convo-
catòria tenen com a objec-
tius estratègics la consoli-
dació del comerç urbà de
proximitat i el foment de la
cooperació empresarial. En
aquest sentit, es prioritza-
ran actuacions mancomu-
nades de gestió i promo-
ció, i també d'acompanya-
ment i orientació a les
empreses. Per altra banda,
es potenciaran les actua-
cions col·lectives que afa-
voreixin l'agrupament asso-
ciatiu del comerç català,
així com la modernització i
professionalització de l'es-
tructura i gestió interna de
les associacions. L'objectiu
és impulsar la promoció i
comunicació de l'oferta
comercial, i la millora dels
serveis adreçats al consu-
midor final.

Obert el termini per demanar ajuts 
al sector comerç i serveis

Ajuts al sector comerç.

Dins el programa de subvencions del Departament d’Empresa i Ocupació

REDACCIÓ

Presentació de les ajudes als mitjans de comunicació.
Cedida

El creixement turístic de
la Terra Alta compta, des
de fa un parell de mesos,
amb una nova iniciativa
per desenvolupar aques-
ta activitat a la comarca.
Es tracta d'un Consell
Consultiu de Debat
Turístic en el que partici-
pen al voltant de 25
agents socioeconòmics
del territori, des de el
sector de la restauració,
la hostaleria passant per
empreses que ofereixen
tot tipus d'activitats, amb
l'objectiu de definir el
mapa turístic de la
comarca en els proper
anys.  
La voluntat és consolidar
el teixit turístic a la Terra
Alta de totes les parts
implicades.

Objectiu,
desenvolupar la

Terra Alta

La navegació fluvial pel
riu Ebre guanya aficio-
nats cada temporada.
L'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
(Idece) estima que en
aquesta campanya es
registraran un 10% més
d'usuaris al tram català
de l'Ebre. Tot i que la
campanya no es tancarà
oficialment fins al 2 de
novembre, els usuaris de
la via navegable cauen
en picat a partir del
setembre, mes en què
només es manté l'activi-
tat els caps de setmana.
El 2010 la navegació flu-
vial ja va créixer un 30%.

Creix la
navegabilitat al

riu Ebre

L'Ajuntament de l'Ametlla
de Mar a través de la
Regidoria d'Ensenyament,
subvencionarà per 9è any
consecutiu els llibres de
text als alumnes de l'en-
senyament obligatori dels
centres ubicats a la pobla-
ció. Aquesta fou una pro-
mesa electoral de

l'Alcalde Andreu Martí, que
va complir el primer any
que va accedir a governar
l'ajuntament de l'Ametlla
de Mar. 
Des de llavors, l'any
2003, tots els alumnes
empadronats a l'Ametlla
de Mar han tingut accés a
la gratuïtat dels llibres de

text.
Aquest any, l'Ajuntament
de l'Ametlla de Mar te pre-
vist destinar-hi un pressu-
post de 130.000 Û, que
afavoriran un miler d'alum-
nes, 650 del CEIP Sant
Jordi i 350 de l'Institut de
Secundaria Mare de Deu
de la Candelera. 

Qui subministra els llibres
de texts als alumnes són
les AMPES, que a l'hora,
es veuen afavorides per
una gran presència dels
pares a l'associació. 
Ma. Carme Martí,
Regidora d'Ensenyament
explica que, “a l'hora que
fem possible l'objectiu de
la gratuïtat dels llibres de
text pels nostres estu-
diants, aconseguim enfor-
tir les AMPES que d'aques-
ta manera han aconseguit
ser fonamentals en la vida
escolar i extraescolar de
la família educacional del

poble”. M Carme Martí, ha
explicat que, “la gratuïtat
dels llibres de text es una
mesura social que en
època de crisi ajuda a les
famílies a remuntar millor
aquesta tardor i la tornada
a l'escola amb tota la des-
pesa que comporta. 
Pels ajuntaments també
es una època difícil, ja que
també estem en crisi,
però nosaltres tenim cla-
res les nostres prioritats i
l'àmbit de l'ensenyament
ho es, i continuarem fent
aquest sacrifici per la
comunitat educativa”.

Nou anys de llibres de text gratis pels
escolars de l’Ametlla de Mar

El consistori destinarà 130.000 euros a subvencionar-ho. 
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En una primera valoració i
quan encara faltaven unes
hores perquè s’acabès l'e-
dició de la Cinta 2011, l'al-
calde, Ferran Bel, acom-
panyat del regidor de
Festes, Domingo Tomàs,
explicava que malgrat
s'hagin de corregir alguns
detalls menors de cara a
properes edicions, la fór-
mula de cinc dies s'ha

mostrat encertada. Un
altre dels factors que han
contribuït, en opinió de l'al-
calde, a fer unes festes
millors ha estat la concen-
tració dels actes festius al
voltant del parc municipal,
escollint la plaça del
Teatre Auditori Felip
Pedrell com a escenari
dels concerts a la nit. Un
dels actes que tenia lloc
era l'Homenatge als torto-
sins absents, que com
cada any es fa en el marc
de les festes majors i coin-
cidint amb el dia de la
Cinta. L'acte es va fer a
l'Espai Sant Domènec i va
comptar amb la presència
de diversos tortosins i tor-
tosines residents en diver-
sos municipis de
Catalunya i també en
altres països del món,
com Argentina, Suïssa o
França, que van voler par-
ticipar en un homenatge
presidit per l'alcalde i el
regidor de Festes, i la
Reina de les Festes de la
Cinta 2011, Cristina
Pellissa. L'alcalde va diri-

gir unes paraules d'agraï-
ment als homenatjats, a
qui va qualificar d'"autèn-
tics ambaixadors de
Tortosa". Els tortosins es
van acomiadar dilluns pas-
sat de les festes de la

Cinta amb una última jor-
nada plena de propostes.
Durant el matí bona part
de l'activitat es va concen-
trar al riu Ebre, amb les
proves d'andròmines o el
pal ensabonat. Els focs

artificials, el Coso Iris, les
atraccions de fira... i mol-
tes activitats més, han fet
gaudir tortosins, tortosi-
nes i visitants. Ara,
s´haurà d’esperar l’any
vinent.

Poc a poc s’acaben les
Festes Majors dels
pobles de les Terres de
l’Ebre. Les últimes, les
Festes de la Cinta.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, considera
superada la prova de
concentrar les festes en
cinc dies, de dijous a
dilluns, en la mesura
que "hem pogut veure
unes festes més inten-
ses i més participades"
que altres anys. 

REDACCIÓ

Les festes de la Cinta, concentrades en 5 dies, molt participatives.
Cedida

El musclo zebrat, el cranc
roig americà,  el caragol
poma... i ara també el
Mnemiopsis leidyi . El tram
final de l'Ebre i el Delta es
consoliden com a porta
d'entrada i assentament
d'espècies invasores, fet
que amenaça la biodiversi-

tat de la zona i també pot
afectar algunes de les activi-
tats productives que s'hi
desenvolupen. El darrer epi-
sodi afecta el medi marí i
més concretament la badia
dels Alfacs. Biòlegs del
Centre d'Investigacions
Científiques (CSIC) van

detectar el 2009 la presèn-
cia a diferents punts del lito-
ral mediterrani espanyol de
l'espècie coneguda com a
Mnemiopsis leidyi, un orga-
nisme marí (ctenòfor) origi-
nari de les costes atlànti-
ques d'Amèrica, que s'ali-
menta principalment de

zooplancton i que està al
darrera de la disminució
d'algunes pesqueries a en
d'altres zones on s'ha esta-
blert. 
Després de dos anys,

l'espècie no solament s'ha
establert amb èxit la badia
dels Alfacs, sinó que hi està
en procés de proliferació,
amb un important creixe-
ment poblacional.

Nova espècie invasora 
al Delta de l’Ebre

Arriba el Mnemiopsis leidyi

Les màquines recol·lec-
tores han iniciat aquesta
setmana la temporada
de la sega als camps
d'arròs del delta de
l'Ebre que, segons les
previsions del sector,
podria arribar als 110
milions de quilos de pro-
ducció. Es tracta d'una
xifra que, com la passa-
da campanya, se situa
per sota de la mitjana de
120 milions de quilos
dels últims anys, en
bona mesura pels efec-
tes dels fongs apareguts
amb les altes temperatu-
res de l'agost però
també per l'aposta dels
productors per la varie-
tat bomba.

Comença la
sega de l’arròs

al Delta

El Govern ha aprovat la
concessió de guardons
que s'atorguen a perso-
nes i entitats des de l'any
1987 per recompensar
els esforços d'aquelles
persones o institucions
que hagin prestat serveis
destacats al sector pes-
quer català. S'han conce-
dit sis medalles de la
pesca catalana i cinc pla-
ques a persones i enti-
tats, que es lliuraran el
pròxim 24 de setembre
coincidint amb la Nit de
la Pesca. Entre les enti-
tats que han rebut els
guardons hi ha la
Cooperativa Agrícola i
Caixa Agrària de
Cambrils, entre d’altres.

Reconeixement
al sector
pesquer

5 dies molt participatius
Tortosa acomiada les seves Festes de la Cinta 2011 amb èxit
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Les Terres de l’Ebre també
commemoren la Diada en
tot un seguit d´actes. El
delegat territorial del
Govern a les Terres de
l'Ebre presidirà avui l'acte
institucional de comme-
moració de la Diada
Nacional de Catalunya 
a les 19.00 hores als Reial
Col·legis de Tortosa.

S’obrirà l’acte amb el par-
lament institucional del
delegat Xavier Pallarès
Povill i hi haurà una con-
ferència “En defensa de la
política”, a càrrec del
secretari de Comunicació
del Govern de la
Generalitat, Sr. Josep
Martí i Blanch; seguirà un
concert a càrrec del Cor
Flumine, que clourà amb
l'Himne Nacional de
Catalunya. Deltebre també
allargarà les activitats cul-
turals tot el mes de setem-
bre i, de fet, ja es van ini-
ciar el passat dia 1 amb el
Taller de Ball de Jota. La
celebració de la Diada
començarà l’11 de setem-
bre amb un dinar de ger-
manor al Parc del Riu. A
les 18 hores i a la plaça de
l'Ajuntament es faran els
actes oficials amb els dis-
cursos de l'Alcalde de
Deltebre, Gervasi Aspa, i
del regidor de Cultura,
Joan Alginet. La tarda
comptarà amb l'actuació
de la Rondalla dels Tres
Cantadors, amb ballada

de sardanes i jotes a
càrrec de la Colla
Sardanista i de Jota de
Deltebre i, per acabar, les
actuacions de la Societat-
Escola Musical Espiga
d'Or i de l'A.M. Sol del
Delta. La Secció local de
Roquetes farà la Penjada

de l'estelada al Mont Caro,
el cim més alt de les
Terres de l'Ebre. Al costat
de les antenes, a les
12.00h. La Comissió 11
de Setembre de les Terres
de l'Ebre també ha organit-
zat per quart any consecu-
tiu una marxa de torxes

per commemorar la Diada
Nacional de Catalunya.
L'acte tindrà lloc el proper
dia 10 de setembre a par-
tir de dos quarts de nou
de la nit sota el lema:
“Prou retallades...ara,
independència! S'ha aca-
bat lo temps de la temor”. 

L'Onze de Setembre,
Diada Nacional de
Catalunya, es comme-
mora la resistència de
la ciutat de Barcelona
després de 14 mesos
de setge en 1714
davant el duc de
Berwick durant la
Guerra de Successió
en la que els Borbó
(Felip V) i els Àustries
(amb l'Arxiduc Carles)
varen lluitar per tota
Europa per la corona
d'Espanya.

REDACCIÓ

La Diada es commemora aquest 11 de setembre.
Cedida

L'Ametlla de Mar lidera l'ín-
dex turístic de les Terres
de l'Ebre amb 43 punts,
segons dades de l'anuari
econòmic de la Caixa
2010. Seguirien a la Cala,
Tortosa amb 31 punts, i
Sant Carles de la Ràpita
amb 24. 
Des del Patronat de

Turisme de l'Ametlla de
Mar han mostrat la seva
satisfacció per aquestes
dades, que asseguren els
encoratja a continuar i
obrir noves promocions
per consolidar la Cala com
a municipi d'alt valor i
atractiu turístic. Aquest
rànquing té en compte

diversos factors, com l'im-
post d'activitats econòmi-
ques corresponent a acti-
vitats turístiques, el núme-
ro d'habitacions d'hotel i la
seva ocupació al llarg de
l'any. Més del 60% del
turisme que visita l'Ametlla
de Mar és d'origen
francès, un 19% anglès i

el 4% alemany. 
El turisme nacional els

segueix en volum de visi-
tants.

L’Ametlla de Mar lidera
l’índex turístic del territori

Amb 43 punts, segons dades de la Caixa

El grup municipal de
Convergència i Unió (CiU)
a l'Ajuntament d'Alcanar
ha presentat una moció
per sol·licitar al govern
del republicà Alfons
Montserrat que deixe per
més endavant el projecte
de reforma del mercat
municipal, fins que millore
la situació econòmica. El
portaveu del grup de CiU,
Ivan Romeu, ha assenya-
lat que ara mateix
l'Ajuntament no pot
seguir endeutant-se, ja
que Alcanar només té
garantit el pressupost
suficient per construir el
nou mercat.

CiU a Alcanar
demana

postposar el
mercat

Els alcaldes de les princi-
pals ciutats catalanes
per on ha de transcórrer
l'eix ferroviari mediterrani
han participat aquest
dimecres a Castelló en la
cimera d'alcaldes que ha
finalitzat amb un decàleg
amb el qual s'ha exigit al
govern espanyol i a la UE
el seu suport al Corredor.
Els batlles de Barcelona,
Girona i Tarragona han
participat al costat dels
de Castelló, València,
Alacant, Palma, Múrcia,
Almeria, Granada,
Màlaga i Cadis en una jor-
nada que ha estat presi-
dida pel president de la
Generalitat Valenciana,
Alberto Fabra. 

Suport al
Corredor del
Mediterrani

L’11 de Setembre a l’Ebre
Tots els municipis organitzen actes per commemorar la Diada Nacional de Catalunya
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Cal remarcar que les esta-
dístiques que es presen-
ten són sobre el número
de consultes/reserves
rebudes en punts d'infor-
mació i Estació Nàutica,
per tant han d'entendre's
com a referència per apro-
ximar-nos al perfil del turis-
ta de la ciutat. Es duplica
el número de visitants ate-
sos durant l'agost, amb un
increment del turisme
francès. 
El nombre de visitants ha
augmentat considerable-
ment respecte l'any pas-
sat, donat que és el pri-
mer estiu que l'Església
Nova resta oberta i només

en el mes d'agost s'han
duplicat les consultes rea-
litzades respecte l'any
anterior. 
Del 15 de juny al 15 de
setembre s'han realitzat
16026 consultes, el 53%
de les quals al mes d'a-

gost. El percentatge de
consultes més elevat són
d'àmbit estatal amb un
74%, dels quals un 42.7%
són espanyols i un 31.5%
són Catalans (majoritària-
ment de l'àrea de
Barcelona). 

El percentatge de visitants
europeus ha estat d'un
25%, augmentant amb
més d'un 15% el turisme
francès. De les consultes
realitzades per visitants
estatals de fora de
Catalunya, destaca la

zona de l'Aragó (43%)
com en l'any anterior.
Altres comunitats com
Madrid (19%) ha augmen-
tat un 2% respecte l'any
anterior, el País Basc
(13%) ha pujat un 1%  i  la
Comunitat Valenciana en
un 7%, s'han mantingut.
Pel que fa a altres aspec-
tes clau en la definició del
perfil del turista que ha
visitat la Ràpita es pot des-
tacar que un 35% dels visi-
tants passen les seves
vacances durant 1 setma-
na a les Terres de l'Ebre,
un 15% indica que passen
de 4 a 6 dies, i els d'un dia
han augmentat considera-
blement si les comparem
amb les dades de l'any
anterior.  
Els que hi passen 2 setma-
nes representen un 12 %,
allotjats majoritàriament
en apartaments. 
Un 85% dels visitants
s'han allotjat en Hotel/pen-
sió/hostals i apartaments.
Els establiments hotelers
han obtingut una ocupació
hotelera que ha arribat al
94%, augmentant conside-
rablement (més d'un 20%)
respecte l'any anterior.

La temporada turística a la Ràpita 
es tanca amb bons resultats

Des de la Regidoria de
Turisme i l'Estació
Nàutica de Sant Carles
de la Ràpita s’han pre-
sentat les dades de
l'activitat turística de la
temporada d'estiu
2010. 

Es duplica el número de visitants atesos durant l´agost

Hi ha un increment del turisme francès

REDACCIÓ

L’Estació Nàutica de la Ràpita ha aconseguit obrir nous mercats en temps de crisi.
CEDIDA

En Ple de l'Ajuntament de
data 7 de setembre, el
consistori de Móra la
Nova va aprovar la incoa-
ció de l'expedient de la
cessió a la Generalitat
de Catalunya dels
terrenys per a la cons-
trucció de l'Institut-
Escola. A l'expedient,
s'hi ha d'incorporar els
informes i les certifica-
cions preceptives. 
Quan el Govern de la
Generalitat, en l'anterior
legislatura, va comunicar
a l'Ajuntament de Móra la

Nova la concessió de la
creació d'un institut-
escola, l'Ajuntament, a
petició del mateix
Govern català, va adqui-
rir uns terrenys per a tal
ús, terrenys que es tro-
ben a l'entrada de la
població just al costat
del Mas de la Coixa. 
El que es fa ara és iniciar
la tramitació perquè la
Generalitat, quan arribi el
moment, ja disposi de
l'espai per començar l'o-
bra. 
De la mateixa manera,

era necessària un modifi-
cació puntual de les nor-
mes subsidiàries de
Móra la Nova en una
regulació dels paràme-
tres urbanístics dels
terrenys a cedir a la
Generalitat. Es proposa-
ven, doncs, uns canvis
de zonificació en 18.460
m2 tot en terreny propie-
tat de l'Ajuntament, així
com el fet de considerar
que el tram de la C12
entre la rotonda amb la
N420 i la cruïlla de la
fàbrica Vilaseca no és

una variant i, per tant, la
línia d'edificació es dis-
posa a 25 metres, i
també regular la situació
dels establiments de res-
tauració dins del nucli de
població o restringir la
instal·lació de discote-
ques, sales de festes i
similars, tot i admetent-
los només en uns
carrers del Polígon
Aubals. Com a punt final
del Ple, i de manera
extraordinària, es pre-
sentà una moció conjun-
ta de les tres forces polí-

tiques per manifestar el
rebuig del consistori
moranovenc a la sentèn-
cia del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
que diu que el castellà
també ha de ser llengua
vehicular en l'ensenya-
ment als centres educa-
tius de Catalunya, con-
travenint el que sempre
han disposat les lleis de
normalització lingüística
de Catalunya, així com la
política educativa del
Govern durant trenta
anys.

Móra la Nova aprova l’expedient de la cessió a la Generalitat
dels terrenys per a la construcció de l’Institut Escola

A l’entrada de la població just al costat del Mas de la Coixa

La plaga de tèrmits
detectada fa dos anys a
la catedral de Tortosa
afecta ja l'estructura de
tres cúpules, una coberta
i un vitrall del temple,
segons ha confirmat l'ar-
quitecte responsable del
monument, Josep Lluís
Ginovart. Alguns d'a-
quests elements, espe-
cialment les cúpules de
la sagristia nova i la
capella del sagrari, han
estat objecte ja d'actua-
cions urgents per evitar
que el seu col·lapse en
provoqués l'ensorra-
ment. El capítol de la
Catedral ha calculat en
767.392,17 euros el
cost de les obres "extra-
ordinàries i urgents" per
fer front a aquesta situa-
ció, tot reclamant ajut
econòmic a les adminis-
tracions públiques i anun-
ciant una campanya
entre els fidels per obte-
nir el finançament neces-
sari.

Necessitat
d’actuació urgent
a les cúpules de la

Catedral de
Tortosa 

El Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i Montsià (CODE)
ha dut a terme aquest
mateix divendres un
tractament puntual a la
zona de Tortosa contra
la mosca negra.
Habitualment, el CODE
s'encarrega d'aquests
tractaments al tram
català del riu Ebre i del
Segre. 
Segons les prospec-
cions als punts habituals
de tractament, que des
del juliol passat són set,
hi ha poca presència de
larves. 
Tot i així, aquest any, la
plaga s'ha fet notar
especialment als últims
mesos d'estiu, un fet
reconegut pel Govern,
que ha optat per ampliar
els tractaments després
de les queixes dels
alcaldes. 

Nou tractament
contra la mosca
negra a la capital

del Baix Ebre
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La URV ha estrenat ofi-
cialment aquest dimarts
al matí les noves
instal·lacions del cam-
pus de les Terres de
l'Ebre, situat al parc de
la Fira del barrí tortosí
de Remolins, amb l'arri-
bada dels primers alum-
nes. Tot i que durant els
pròxims dies predomina-
ran els actes d'acollida,
els estudiants dels tres

primers cursos del grau
d'Administració i
Direcció d'Empreses han
estat els primers en ini-
ciar l'activitat acadèmica
aquest mateix dimarts.
Els responsables del
campus preveuen acollir
durant aquest curs uns
700 estudiants - 900
l'any vinent, quan s'im-
parteixin els quarts cur-
sos dels diferents graus-
i confien que les instalo-

lacions permetin poten-
ciar les titulacions que la
URV ofereix al territori.
El lliurament del material
als nous estudiants i els
actes d'acollida per
informar-los de tots els
serveis i equipaments
que ofereix el nou cam-
pus, amb visites guiades
per tot l'edifici, han cen-
trat bona part de l'activi-
tat durant aquesta pri-
mera jornada a les insta-
lolacions base de la URV
a les Terres de l'Ebre,
que han suposat una
inversió de 15 milions
d'euros. Tot i que les
classes dels graus de
magisteri infantil i de

primària, així com infer-
meria, està previst que
comencin a partir del
pròxim dia 12. Un cop la
setmana vinent el cam-
pus funcioni a ple rendi-
ment, seran 700 el total
d'alumnes que hi passin
durant aquest curs
2011-2012. El centre
també impartirà els màs-
ters d'envelliment i salut
i educació secundària.
Amb l'adaptació als nous
plans d'estudi fruit del
Pla Bolonya, no serà fins
l'any vinent quan s'hi
imparteixin per primer
cop els quarts cursos
dels nous graus, fet que
suposarà incrementar el
nombre d'alumnes fins a
900 i implicarà, a la
pràctica, que durant
aquest primer any de
funcionament no sortirà
cap nova promoció de
titulats de grau del nou
campus.

La millor cartellera, barcelonina i ebrenca, i per a totes les butxaques 

L’Agrupació de Confraries 
guanya el Premi Dona’m la Mà

L'Agrupació de Confraries
de Setmana Santa ha guan-
yat la dotzena edició del
Premi Dóna'm la Mà, que
atorga anualment
l'Associació Mossèn Ovidi
Tobias en el marc de les
festes majors de la Cinta.
El president de l'entitat,
Josep Borrell, ha recollit el
guardó de mans del Bisbe
de Tortosa, Xavier Salinas,
que ha estat acompanyat
per l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i pel president
de l'Associació Mn. Ovidi
Tobias, José Luís Arín, en
un acte que un any més
s'ha celebrat a l'Espai Sant
Domènec, al nucli antic de
la ciutat, i que ha estat

seguit per un públic força
nombrós. El jurat del premi
ha resolt atorgar-lo aquest
any a l'Agrupació de
Confraries després de valo-
rar les 47 candidatures
amb què s'han agrupat les
propostes que ha fet arri-
bat la ciutadania. També
s'ha fet una menció espe-
cial al Voluntariat de Creu
Roja. El president de
l'Agrupació de Confraries,
Josep Borrell, ha agraït el
premi i ha expressat la
seva voluntat de continuar
mantenint la tradició i fer
que la Setmana Santa, "una
de les millors de
Catalunya", sigui cada
vegada més gran. 

L'Associació Lo Riu ha orga-
nitzat per aquest proper dis-
sabte, 10 de setembre, una
sortida guiada per visitar
algunes de les formacions
volcàniques que es poden
observar a les Terres de
l'Ebre, conscienciant sobre
el seu valor paisatgístic i
patrimonial, així com, de les
possibilitats educatives i de
desenvolupament turístic
que aquest patrimoni  per-
met. Les formacions volcàni-
ques de les Terres de l'Ebre
son molt antigues, d'inicis de
la era secundaria, en el perí-
ode triàsic, fa més de 200
milions d'anys. Durant el
recorregut els visitants apen-
dran sobre aquestes forma-
cions i sobre els diferents
tipus d'erupcions, per una

banda les clàssiques de
cons volcànics, amb colades
de lava, lapil·li, etc, per un
altra, les erupcions explosi-
ves freatomagmatiques (per
contacte de lava amb l'aigua)
i els sills (obertures de la
superfície terrestre per on
surt matèria eruptiva). Tots
aquells que vulgin assistir a
aquesta visita guiada, cal
que estiguin davant el Casal
Municipal de La Fatarella,
demà dissabte dia 10 de
setembre a les 9:00 del
matí. La primera parada
serà entre Rasquera i
Benifallet. Un dels punts a
destacar del recorregut serà
la visita al Castell de Carles,
a la població d'Alfara de
Carles. Situat a sobre d'una
ximeneia volcánica.

Lo Riu ens mostra el valor de les
formacions volcàniques del territori

REDACCIÓ

El passat dimarts, 6 de
setembre, el Govern aprova-
ba la concessió dels guar-
dons que es concedeixen als
esforços realitzats per per-
sones i entitats, des de l'any
1987, en el sector de la
pesca catalana. Aquests
reconeixements es lliuraran
el pròxim 24 de setembre,
coincidint amb la Nit de la
Pesca. Els guanyadors han
estat proposats pel conseller
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural, Josep Maria Pelegrí,
i a través d'un jurat encarre-
gat de l'avaluació de les
actuacions realitzades en el
sector. D'aquesta manera,
sempre és gratificant veure
que entre el total de perso-
nes i entitats reconegudes
en aquesta ocasió, hi ha

noms ebrencs. Tant a nivell
individual com col·lectiu (enti-
tat). Un dels primers noms
proposats per a rebre el
reconeixement és Jordi Joan
Sancho i Fibla, secretari de
la Confraria de Pescadors de
les Cases d'Alcanar. Una
altra figura dintre el món de
les nostres terres, a nivell
pesquer, ha estat Josep
Tomàs Margalef i Benaiges,
qui  ha dedicat tota la vida a
la mar, tant a la Confraria de
Pescadors de l'Ametlla com
a la resta de confraries que
han requerit els seus ser-
veis. Pel que fa a la conces-
sió de plaques ens trobem
amb l'entitat ebrenca, IES Els
Alfacs, de Sant Carles de la
Ràpita, per la seva contribu-
ció al desenvolupament de
l'aqüicultura a Catalunya.

La Generalitat reconeix el 
sector pesquer ebrenc

Aquest dimecres, 7 de
setembre, el regidor de
Cultura de l'Ajuntament de
Tortosa, Joaquim del Pino,
acompanyat per la directora
de l'àrea, María José Bel, i
per la programadora d'es-
pectacles municipals, Rosa
Maria Poy, presentaven la
programació del Teatre
Auditori Felip Pedrell per la
propera temporada setem-
bre-desembre 2011. Els
grans trets d'aquesta pro-
posta tardor-hivern són man-
tenir el criteri de programa-
ció per a tots els públics 
-amb espectacles familiars,
música i teatre per adults- i
els descomptes habituals,
així com el ja clássic Carnet
d'Espectador/Espectadora
del TAFP. Dos espectacles
de primera línia provinents
de la cartellera barcelonina
obren el foc: "Pluja constant",
el 21 d'octubre, amb Joel

Joan i el tortosí Pere Ponce
al capdavant del reparti-
ment, i "Truca un inspector",
un conegut text de J. B.
Priestley dirigit i interpretat
per Josep Maria Pou, acom-
panyat per Carles Canut i
Victòria Pagès, dos noms
prou coneguts per la seva
estreta vinculació amb pro-
duccions televisives a l'àmbit
català. Aquesta proposta es
complementa amb els habi-
tuals espectacles de tall
familiar, els tradicionals
"Diumenges en Família",
entre els que destaca l'actua-
ció de Los Caneca Show,
nominats als Premis de Circ

de Catalunya com a millor
espectacle familiar 2010, i
"Entre poc i massa", un dels
primers espectacles que la
prestigiosa companyía A
TOT va posar en escena i
que permet que els més
menuts puguin conèixer de
primera mà el món dels ins-
truments clàssics de metall.
La proposta musical aposta
pel folk amb l'espectacle "La
Barraca" de Quico el Cèlio, el
Noi i el Mut de Ferreries,
amb Pep Gimeno "Botifarra.
El grup tortosí repeteix en
aquesta programació, a
finals d'any, amb les seves ja
típiques "Músiques de

Nadal", compartint temàtica
amb els Pastorets de
Moreira i els seus "Panderos
i fabriols". El tradicional
Concert de Santa Cecília i la
"Música i Poesia" de PIK NIK
Cello Duo completen l'apar-
tat musical. Finalment, dos
"Nits Golfa", "El casament
dels petits burgesos", amb la
companyía Gataro sobre l'o-
bra de Berthold Brecht, i una
indiscutible primera figura,
Jango Edwards, amb un
espectacle que recopil·la els
seus millors números
còmics. En definitiva, una
programació per a tots els
gustos.

La programació tardor-hivern
arriba al Felip Pedrell

Aquesta setmana s’ha
presentat la programa-
ció de tardor-hivern del
Teatre Auditori Felip
Pedrell. Amb premisses
per les que es ve apos-
tant des de fa temps:
tot tipus de públic i
qualitat dels especta-
cles.

REDACCIO

«Truca un inspector» dirigit i interpretat per Josep Maria Pou.

cedida

Tortosa estrena el nou Campus 
Terres de l’Ebre

Durant aquest curs preveu acollir uns 700 estudiants i uns 900 l’any vinent

En aquest primer any de funcionament
no sortirà cap nova promoció de titulats

de grau del nou campus
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Jordi Fabregat, tècnic de
l’Amposta, del partit a
l’Olímpic de Terrassa, deia
que «es poden traure con-
clusions positives i altres
de realistes. En els 20
minuts inicials vam domi-
nar i vam crear ocasions. I
després. Cal valorar que al
final vam saber reaccio-
nar. Si bé el Terrassa, amb
el 5-0, va poder acomo-
dar-se, hem de veure que
vam fer-li tres gols a un
rival que és un bon equip,

com va demostrar-ho.
Vam saber crear les
opcions i aprofitar-les.
Això vol dir que tenim
recorsos per fer-ho. Però,
d’altra banda, també hem
de ser conscients que
amb el 2-0 vam sortir del
partit, ens vam mostrar en
desacord en el mateix i
vam rebre tres gols gaire-
bé seguits i molt fàcil-
ment».
El proper rival serà el
Balaguer, equip que ve de
guanyar a casa: «per

aquest motiu pot estar
més tranquil. Nosaltres,
per a poder guanyar, hem
de tenir l’instint del dia de
l’Europa. Tinc confiança en
poder guanyar, sempre i
quan féssim bé la nostra
feina».
Brigi, cedit, marxa al
Roquetenc. Es una baixa
que es produeix en aquest
inici de temporada compli-
cat que està vivint el club
per altres motius. No obs-
tant, cal dir que aquesta
setmana ja s’ha cobrat. 

L’Amposta rebrà diumenge el Balaguer

L’Amposta va perdre en
la segona jornada del
campionat, al camp del
Terrassa (5-3). L’inici de
la segona meitat fou ful-
minant quan els locals
van marcar quatre gols
en poc més de vint
minuts. Una jugada per
recordar fou amb el 0-0
quan un fora de joc molt
dubtós a Miguel va impe-
dir una bona arribada de
l’Amposta. Acte seguit va
venir l’1-0. Els ebrencs,
fins llavors, havien estat
ben posats, amb possibi-
litats. Després es van
desfer. Amb el 5-0, va
arribar la resposta de
Miguel (5-3).

TERCERA DIVISIÓ. TERCERA JORNADA

L’equip de Fabregat va perdre a Terrassa (5-3), hat trick de Miguel, en la segona jornada

M.V.

temporada. Ara cal confir-
mar-ho amb un bon inici. La
plantilla és competitiva per
lluitar per l’objectiu, que és
l’ascens. L’exigència serà
màxima en la temporada del
retorn de Teixidó i de part de
la junta. Hi un bloc sòlid i
davant existeix artilleria amb
un Pineda que ha agradat

molt als aficionats.
El Tortosa rebrà el Júpiter, un
històric que recupera part de
la seua història. Serà també
diumenge però a les 17
hores. I, finalment, el FC
Ascó, molt renovat i amb una
plantilla per ser un dels favo-
rits a l’ascens, jugarà a casa
contra l’Ol. Can Fatjó (12 h). 

Es l’hora de la veritat Regata Senyera de la Ciutat

José Luis Tarrazona, president de l’Amposta, va estar a Canal TE .

Una acció del darrer partit de pretemporada de la Rapitenca (6-0)

Cedida

UERAPITENCA.NET
Dilluns passat els represen-
tants dels barris, Pedanies i
EMDs de Tortosa es van
trobar de nou al riu Ebre
per tal de participar en la
IVª regata de la Senyera de
la Ciutat. Aquest any per
primera vegada es va cele-
brar la competició al tram
del riu que banya la Ciutat
entre el Pont de l´Estat i
l´antic pont del tren. 
La guanyadora va ser
l´embarcació de l´EMD

Campredó tripulada per:
Lorena Puente, Rubén
Lluch, Pau Gutiérrez, Albert
Estorach, Roger Ripoll,
Ramon Gutièrrez i Mª José
García de Timoner, amb un
temps de 4,13 minuts
seguida de la de St. Llàtzer
4,15m. i del tercer lloc per
als de l´EMD de Jesús. La
festa al riu acabà amb can-
tada d´Habaneres i cremat
per a remers i acompan-
yants.

El partit contra l’equip
lleidatà començarà, a les
17 hores. Serà la tercera
jornada del campionat

17 hores

El davanter Brigi anirà
cedit al Roquetenc. Per
tant, torna a l’equip de

Camarero.

Cedit

Dilluns vam començar
una nova temporada dels
programes a Canal TE.
Pel que respecta els
esportius, José Luis
Tarrazona, president de
l’Amposta, va ser el pri-
mer convidat. El torneig
Jordi Pitarque, un èxit i
una satisfacció per tots,
va omplir la segona part
del programa. 
I a seguir. Aquesta set-
mana vinent ja tindrem
reportatges de partits i,
poc a poc, aniran sortint
novetats per a una cam-
panya que, per a mi, és
la catorzena en les televi-
sions del nostre territori.
Un orgull poder dir-ho.
Sí. 
Molt ha passat des d’a-
quell primer dia en què
amb Jordi Fabregat (tèc-
nic llavors del Tortosa),
Joaquin Roda i Miguel
Alós (pare) em vaig
estrenar davant d’una
càmara. Molt. 
He d’estar agraït. A la
col.laboració que he tro-
bat sempre i també, com
no, per tota la gent que
em segueix, des d’aque-
lla època. El baròmetre
així ho indica. 
Serien moltes les anèc-
dotes que podria expli-
car. Moltes. Per fer un lli-
bre. Tensió, tristor, ale-
gries i, sobre tot, senti-
ment i passió per una
feina que és la meua
vida.   

Canal TE

L’opinió de Michel

José Luis Tarrazona, president de l’Amposta, va estar
dilluns a Canal TE, al programa Més Esport, on va parlar
de la situació actual del club. El missatge fou similar al
d’altres ocasions. Tarrazona aclaria que «estem pendents
de cobrar dues subvencions, una de 9000 euros i una al-
tra de 6000. Totes dues arribaran però no ho han fet. I, a
més, han hagut 150 socis que no han abonat el carnet,
bé perquè no l’han pagat encara o bé perquè hi ha devo-
lucions. Així mateix, vam haver d’exposar al final de la
temporada passada i cal  recordar també que tenim el
crèdit que venim arrosegant. Per tot això ha hagut un en-
darreriment, però ja s’ha parlat i ho anirem solucionant».
Tarrazona afegia que «l’època és complicada, però penso
que hauria d’haver més col.laboració i valorar-se més el
fet que som el referent actual a l’Ebre. Cal pensar que
aviat serà el centenari i penso que si baixéssim de cate-
goria, costaria molt tornar a recuperar-la. Crec que hi ha
gent (empreses) que ha guanyat diners a Amposta i que
podria col.laborar amb el club, ara que ens fa falta». 

«Hi ha gent que ha guanyat diners a
Amposta i que podria col.laborar»

Època complicada

REMPRIMERA CATALANA

Per la Primera, la Segona i la
Tercera catalana, comença la
competició oficial aquest cap
de setmana. La Quarta, pel
que respecta els dos grups
ebrencs, s’inicia el dia 25.
Es l’hora de la veritat d’una
nova competició. La Primera
catalana tindrà dos grups,
només el campió pujarà i el
segon promocionarà. Però
sempre cal estar alerta, en el
cas positiu, perquè les com-
pensacions podrien fer pujar
al millor tercer o a tots dos.
Cas contrari, si és el cas
negatiu, poden arribar a bai-
xar fins a sis equips. Per tant,
es preveu un grup en el que
igual estàs dalt com pots
acaronar posicions de des-
cens. Es una categoria dife-

rent amb equips que conti-
nuen de la Primera catalana
anterior, els que van baixar
de Tercera i un bon nombre
que pugen de Preferent. Per
tant, hi haurà de tot.
Al grup nostre, Rapitenca i
Ascó surten amb moltes aspi-
racions per les plantilles con-
feccionades.
El Tortosa, més consolidat,
no comença amb tantes
expectatives però si amb la
convicció que l’equip creix i
pot tenir les seues opcions.
En la primera jornada, la
Rapitenca, que en el darrer
partit de pretemporada va
golejar a l’S. Benicarló (6-0),
visita el Viladecans, diumen-
ge 12 hores. L’equip ha fet
bones sensacions en la pre-

Diumenge, la Rapitenca visita el Viladecans (12 h); el
Tortosa rebrà el Júpiter (17 h) i el FC Ascó jugarà al seu

camp contra l’Olímpic Can Fatjó.

Primera jornada
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1) La categoria la veig molt igualada i equilibra-
da. S’ha de veure competir a cada equip en un
grup que serà molt fort, amb partits de rivalitat
cada cap de setmana. Per la nostra part, la
plantilla està molt renovada i té ganes. Estic
molt content de la pretemporada, de la feina fe-

ta. Hem de buscar millorar en el que ens va fer falta la lliga pas-
sada i, després, pas a pas, veurem on podem arribar. Amb les jor-
nades ho comprovarem. 2) Per la plantilla, el Morell és l’equip que
apunta ser el favorit, o un dels favorits. Penso que Alcanar, la Ca-
va i el Jesús i Maria, equip molt fort a casa, s’han de tenir molt en
compte. Nosaltres treballarem per intentar estar en la lluita amb
aquests equips i d’altres que penso que també poden estar-hi. 
3) Hem fet una bona pretemporada i crec que iniciem la lliga en
un bon estat. Es un partit incert, com ho són els derbis i més en
la primera jornada. Ens haurem d’adaptar a les dimensions del
camp i haurem de jugar amb molta atenció i intensitat. El Catalò-
nia s’ha reforçat bé i és un rival complicat, i més a casa seua.

UE REMOLINS-BITEM. NACHO PÉREZ

1) Com veus la nova Segona 
catalana i quin paper creus que
ha de fer el teu equip?

2) Favorits?

3) Primer partit.

Més Ebre fa tres preguntes
als tècnics ebrencs

INICI DE LLIGA A LA SEGONA CATALANA

Canonja-Vila seca, diumenge 11.45 h
Bonavista-Roquetenc, dissabte 17 h

Gandesa-Salou, diumenge 17 h
Torredembarra-la Cava, dissabte 16.30 h

Jesús i Maria-Morell, diumenge 19 h
Olímpic-Calafell, dissabte 18 h

Catalònia-R. Bítem, diumenge 17 h
Camp Clar-Catllar, dissabte 17 h
Alcanar-Cambrils, diumenge 16 h.

Horaris segons la FCF
Primera jornada

El benifalletenc Dani Benaiges, que ha estat a l’Horta les da-
rreres campanyes, ha fitxat amb el Gandesa. Dani havia fet
la pretemporada amb el Tortosa i, finalment, un cop no ha
continuat, ha arribat a una entesa amb el Gandesa, segons
informava el tècnic Enric Aleixendri. El conjunt de la capital
de la Terra Alta va vèncer dissabte, en festes, al Montbrió
per 7-0. I diumenge es va imposar a l’Alcarràs per 4-2. D’al-
tra banda, Jacob Papaseit, tal com vam dir, torna a l’Olimpic
després del seu pas, en la pretemporada, pel FC Ascó.

Dani Benaiges (Horta), al Gandesa
Primera jornada

Oscar Ródenas, vicepresident les darreres campanyes, és el
nou president de la UE Jesús i Maria. Mario Ródenas, que era el
president, passarà ara a ser el vicepresident. Es un relleu gene-
racional i familiar (són nèbot i oncle) al club. Cal destacar que en
els darrers anys, coincidint amb la presidència de Mario, la UE
Jesús i Maria ha assolit resultats esportius històrics, a més de
consolidar el futbol base. També durant el seu mandat s’han fet
millores al camp de l’Aube. Oscar Ródenas, que també és el pa-
trocinador, s’estrenarà aquest cap de setmana. D’altra banda, a
Alcanar també ha hagut canvi de president (vegeu plana 18).

Canvis de president
A la UE Jesús i Maria i al CD Alcanar

1) Veig una categoria anivellada. Pel que sé, els
equips de Tarragona han baixat el pressupost i pot-
ser poden patir més (excepte el Morell). Per aquest
motiu veig més nivell en la nostra zona. Crec que l’e-
quip que demostri tenir millor plantilla és el que pot
acabar més amunt. Veig molts bons 11 en molts

equips però no tan bones plantilles. El meu equip, tal com està ara, te-
nim uns 12 jugadors que poden guanyar a qualsevol rival de la cate-
goria. Però depenem del rendiment de la plantilla en el seu conjunt i
aquí és on poden haver-hi dubtes. Crec que, si tenim sort en les lesions
i si som regulars, podem estar dalt, sense ser favorits, per pressupost.
La gent està molt posada. La lliga anterior vam sofrir jugar en una ca-
tegoria sense alicient. Qui ha renovat i els que han arribat tenen mol-
tes ganes de competir. 2) Penso que els favorits per plantilla seran R.
Bítem i Morell. 3) Per a Bonavista, tenim les baixes de Pau Gil i De la
Torre. Desconeixem el seu nivell, encara que sabem que li va fer qua-
tre gols al Camp Clar. Partit complicat perquè sempre ha estat un
equip agressiu que no ha posat les coses fàcils al seu camp.

CD ROQUETENC. GUILLERMO CAMARERO

1) Crec que serà una categoria bastant for-
ta i molt oberta, amb equips d'un nivell alt.
Penso que no hi haurà gran diferència entre
els equips de dalt i baix. Nosaltres intenta-
rem adaptar-nos el més ràpid possible a la

categoría, i anar jornada a jornada.
2) Remolins Bítem, Roquetenc i Morell, ja que venen de pre-

ferent i portaran un ritme competitiu més alt. A més han fet
grans fixatges i potser en algun cas hi ha obligació de pujar.
Així mateix, cal destacar la Cava i el Jesús i Maria ja que han
fixat molt be i mantenen el bloc de la temporada passada.
Crec, com he dit,que serà una lliga molt oberta.

3) L'afrontem, a casa contra el Cambrils, amb moltes baixes
(Trinquet, Santi, Saul, Diallo) i amb els dubtes d'Adrià i Pau
Castro. Es tot un repte per la plantilla superar aquestes difi-
cultats en el primer partit. Però estem il·lusionats i amb mol-
tes ganes de començar a competir.

CD ALCANAR. ALFONS ROYO

1) Molt competitiva ja que han hagut di-
versos descensos d'equips que estaven a
regional preferent i els equips restants
que venen de la primera territorial s'han
reforçat molt bé. El paper nostre serà in-

tentar consolidar la categoria i quedar el més amunt pos-
sible, tot i que hem millorat l'equip respecte la temporada
anterior amb 4 incorporacions.

2) Morell, Torredembarra, la Cava, Alcanar i Remolins Bí-
tem.

3) Contra el CD morell, que segons diuen es el "coco" de
la categoria amb jugadors de molta qualitat com Joan Pa-
llarés que ve del Reus Deportiu, Dario, Cazorla (ex del
valls), Wiliam, etc... però ens encomanarem a l'esperit de
l'Aube amb l'ajuda de la nostra afició. El partit es disputarà
el proper diumenge dia 11 de setembre a les 19 hores.

UE JESÚS I MARIA. DAVID TORRES

1) La Segona catalana fins que no passen 7-
8 jornades és una mica incert dir el que pas-
sarà; els equips suposo que tots comença-
ran amb moltes ganes i poc a poc ens
anirem situant a la clasificacio. El nostre ob-

jectiu és mantenir la categoria i anar partit a partit.

2) Favorits poden ser l’Alcanar, el Remolins-Bítem, el Morell
i el Torredembarra.

3) Partit important a Torredembarra perquè començar amb
un bon resultat sempre dóna confiança i perquè crec, com
ja t’he dit, que el Torredembarra estarà als primers llocs.
Contra l’Ampolla, en el darrer partit de preparació, vam per-
dre per 1-2. Un mal partit però la pretemporada és per po-
der anar adaptant l'equip i els jugadors poder coneixe’s
més. Tenim marge de millora i crec que és un resultat que
ens ha anat molt bé per poder revisar algunes coses.

CD LA CAVA. SERGIO NAVARRO

1) Crec que serà una categoria més com-
petitiva que anys anteriors, ja que les plan-
tilles que s'han confeccionat són millors
que les d'altres temporades, i en principi no
es veuen equips inferiors a la resta o candi-
dats al descens. És prompte per saber-ho
amb claredat, però crec que el paper del Ca-

talònia dins aquesta nova categoria ha de ser el d'assolir la per-
manència sense cap patiment i durant el transcurs de la tempo-
rada es podrà veure si podem aspirar a alguna cosa més.
2) De moment no veig cap favorit clar, ja que com he dit
abans, hi ha millors plantilles, però més curtes a nivell d'efec-
tius. Dependrà de molts factors, però serà important que les
lesions respectin els equips. Si hagués de destacar a algun
equip, destacaria el Morell i el Jesús i Maria.
3) Els derbis són derbis, i a més, si afegim que és el primer
partit de lliga, encara es fa més imprevisible. Però bé, espe-
ro un partit disputat amb molta intensitat i que es resoldrà
per petits detalls.

CF CATALÒNIA. XIMO TALARN

1) La Segona catalana es preveu una lliga
molt competitiva on l'equip que badi una mi-
ca ho pot pagar molt car.
L'Olimpic en teoria hauria de ser ser el con-
junt amb més problemes ja que és el que té
menys experiència dels 18 que hi juguen,

(som els únics del territori que jugàvem a Segona territorial).

2) Per a mi els favorits podrien ser Remolins-Bítem, la Cava,
Jesús i Maria, ja que no tinc cap referència dels equips de la
part de Tarragona.

3) Del primer rival, com he dit abans, no tinc gaires referèn-
cies, el Calafell. L’important seria començar bé, sobre tot te-
nint en compte que acabem de pujar i que un triomf ens do-
naria molta confiança en l’inici.

Jacob, tal com vam anunciar la setmana passada, torna a
l’Olímpic després d’haver fet la pretemporada amb l’Ascó.

OLIMPIC MORA D’EBRE. NARCÍS LABORIA

1) Serà una categoria molt igualada, competiti-
va, penso que molt interessant. Potser la que
més. Pel que respecta al Gandesa, he de dir que
estic molt satisfet del treball i de com ha anat la
pretemporada, en general. Penso que l’equip ha
millorat respecte el que em vaig trobar quan

vaig arribar durant la campanya anterior. Està més compensat.
Nosaltres hem d’anar jornada a jornada, tenimt en compte que els
primers partits són molt importants perquè poden donar
tranquil.litat i marcaran el desenvolupament del campionat.
2) Dels equips de Tarragona coneixo poc, i penso que aquí al nos-
tre territori hi ha equips potents que són els que lluitaran per la
part alta de la taula.
3) Com he dit abans, és important començar bé i hem de treba-
llar per aconseguir-ho contra el Salou.

Altes del Gandesa: el porter Fontanet (Roquetenc), el defensa
Gabri Batalla (Valls), Oscar Gilabert (Roquetenc), Alex (juvenil), So-
riano (Ginestar), Dani Benaiges (Horta), Jaume Guiu (Pinell) i Cris-
tian i Dilla (juvenil). Continuen els davanters Bertolin i Roger. 

CF GANDESA. ENRIC ALEIXENDRI
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Fa quatre o cinc temporades, vuit
equips de la nova Tercera catalana-
estaven a la Primera regional:
l’Ampolla, la Sénia, Aldeana,
Ulldecona, Deltebre, Perelló, Ametlla
i Sant Jaume. Avui, tots aquests
estan en una categoria descafeinada
en tenir els mateixos grups  la
Tercera catalana que la 4a. (zona
Tarragona) i és que penso que a la
Federació no se n’assabenten ni
volen fer-ho d’organitzar millor el fut-
bol català. 
En qualsevol cas, l’Ampolla i la Sénia surten com a clars favo-
rits, Cotaina ha fet neteja de l’any passat i a l’equip del
Montsià torna un mister guanyador, D. Plàcit. Dos finals play
off amb el seu juvenil, un ascens amb la Sénia. No té ni un
fracàs, és un tècnic guanyador.
El Perelló també compta si Archi trau el seu fusil; el Santa
Bàrbara té una davantera demoledora Fidel/Cornejo i uns
quants més. El Camarles té un equip que ha fet bones sen-
sacions en la pretemporada i, a més, Marc Prades, el Messi
local. L’Ametlla té el mateix bloc que passades que tempora-
des passades però li manca un home gol. A Pinell s’ha reno-
vat la presdència i la directiva, aspiren a tot i si la Segona
se’ls posa a tir, tenen un talonari en blanc per a fitxar un crac.
Però aquest Pinell igual no és el mateix; Aldeana i Ulldecona
han fet equips de transició però igual donen sorpreses. La
resta d’equips, com sempre, n’hi haurà algun que sortirà
llançat i a la segoan volta es desunflarà. Qui serà l’equip reve-
lació? Sant Jaume, Tivenys, Corbera...? A l’antiga Segona
regional portem nou anys amb un campió diferent. I si es
repeteix aquesta estadística, Ulldecona, Camarles, Perelló i
S. Bàrbara poden ser els campions.,  Saben quina és la caci-
cada de la Federació d’aquest any? Doncs que el segon clas-
sificat si no té més punts que els altres segons dels grups de
Tarragona, no puja, ni promociona, ni play-off... com no pot
arribar a ser descafeinada aquesta categoria? De totes for-
mes, estarà oberta i penso que interessant. I crec que serà
un any de sorpreses. I, si no, al temps. 

L’Ampolla i la Sénia, favorits.
Els demés donaran molta guerra

L’opinió de Joaquin Celma. L’anàlisi setmanal

«Pels equips que hi ha, la categoria es presenta molt competitiva, amb
equips que s’han reforçati altres que ja van ser capdavanters la tempo-
rada passada a la Segona regional. El nostre objectiu és estar entre
els cinc primers, fer recuperar la il.lusió a l’afició i que en pugui gaudir.
Hi ha una plantilla compromesa i penso que podem aconseguir-ho.
Després, quan manque poc pel final, si estem en aquesta lluita, veu-
rem on podem arribar. Pel que respecta als favorits, ja he dit que hi ha
equips consolidats a la Segona regionali que s’han de tenir molt en
compte com l’Ametlla, el S. Bàrbara o el Pinell. Així mateix, el Perelló,
amb Archi, i la Sénia. No obstant, la lliga estarà del tot oberta. El pri-
mer partit serà complicat al camp d’un equip jove i renovat com el Del-
tebre».  Darrer de pretemporada. la Cava-l’A, 1-2. 

Tècnics i clubs ebrencs de la 
categoria responen:
-Com veus la nova Tercera 
catalana i quin paper creus que
ha de fer el teu equip?
-Favorits?
-Primer partit.

«Està clar que primer que tot, per nosaltres el paper o l’objectiu
és salvar la categoria perquè l’equip és tot nou pràcticament,
amb jugadors que s’han incorat de l’Ulldecona B i del juvenil. La
categoria crec que sera molt dura perquè hi ha molts partits de
rivalitat, i no serà fàcil poder guanyar. Els favorits, per nosaltres,
poden ser: La Sénia, Santa Bàrbara i l’Ampolla.  El primer partit
el juguem diumenge a les 11:30 contra el CF Vilalba»

Darrer partit pretemporada del CF Ulldecona: CF AMPOSTA (juv
pref) - CFU 2. Es la temporada de la fusió de l’Ulldecona amb l’Ull-
decona B. 

CF ULLDECONA

«La categoria a priori pareix mol competitiva. Hi haurà molts derbis i això
pot beneficiar el nivell econòmic,  amb mes afluència de públic. Nosaltres
volem fer un paper digne i estar com més amunt millor. Sent realistes, es-
tar entre els 8 primers és l’objectiu. Es el primer pas per després poder
donar continuïtat al grup i les pròximes temporades lluitar per cotes més
altes. El més important és crear una base i treballar amb traquil.litat. Per
aixo comptem amb Juanjo Adell. Els resultats segur que ja vindran. Creiem
que equips com el S. Barbara, l'Ametlla i l'Ampolla lluitaran pel titol. Podria
afegirse algun mes com el Sant Jaume. Aldeana-Corbera,diumenge a les
17 h. Un rival molt lluitador, amb ofici. Seria important poder guanyar per
la confiança.- Darrer partit pretemporada: A - Alcanar B 3-2».

UE ALDEANA

CF L’AMPOLLA. MIQUEL COTAINA

«Crec que hem d'estar dels 8 primers. De totes maneres hem de ser
molt previnguts i esperar a veure com es desenvolupa aquesta nova
categoria on hi hauran nou equips que l'any passat ens vam separar
de menys de 10 punts, quatre que baixen de categoria superior amb
estructura d'equip gran i dels que pugen s'ha de tenir en compte so-
bretot al Sant Jaume, és a dir que es trobaran 14 equips molt compe-
titius (a priori). Si que crec que la categoria serà molt bonica i disputa-
da, però la línia entre estar a dalt o a baix és molt, molt prima, per tant
s’ha treballar molt, ja que el físic tindrà molta importància. El primer
partit rebem el Catalònia B, un filial que està ben preparat i que segur
serà molt complicat». Darrer pretemporada: Hospitalet-l’A, 1-4.

SCER L’AMETLLA. JUANJO BALFEGÓ

«La categoria es presenta molt igualada i oberta. El nostre objectiu
és la permanència i a partir d’aquí, ja veurem. La lliga ha canviat molt
respecte a la Segona regional i, per tant, el tercer lloc serà molt
complicat repetir-lo. Un cop assolida la salvació, intentarem lluitar
per estar el més amunt que sigui possible i arribar a la recta final
amb motivació per poder estar a les places capdavanteres. L’equip
està més consolidat i també té il.lusió per competir en aquesta no-
va categoria. Favorits? per a mi, l’Ampolla i la Sénia. I del primer par-
tit, dir que ens enfrontem al Perelló. Un equip que la lliga passada va
anar en progressió i que té a Archi davant. Partit totalment obert».
Darrer pretemporada. SB-Horta, 2-2. 

CF S. BÀRBARA. JORDI ROCA

«Veiem la Tercera Catalana molt interessant en tots els aspectes, amb
més nivell que la anterior Segona Territorial. També crec que propiciarà
que augmenti l'afició amb la rivalitat d'equips de poblacions molt veïnes.
Crec que el paper que ha de jugar la UE. deltebre amb la nova etapa
de Tomàs Ballano ha de ser intentar estar en els 5 primers llocs de la
taula partint del handicap de consolidar un grup pràcticament nou de ju-
gadors, amb molta joventut i inexperiència a la categoria. Crèiem que
els favorits seran: l'Ametlla, Pinell, S.Bàrbara, Ampolla, S. Jaume i Del-
tebre. El primer partit és contra l’Ampolla, un dels rivals més complicats
i amb més potencial». Darrer pretemporada: CD Alcanar- D, 3-0.

UE DELTEBRE

«La categoria es preveu molt forta, per guanyar cada partit s’haurà de
tenir encert i treballa molt. Nosaltres, en principi, el nostre objectiu és
estar entre els 8 ó 10 primers. Serà importantcomença bé, a diferèn-
cia de la lliga passada. Tenim un equip més adaptat, perquè ha hagut
continuïtat, i hem incorporat dos joves de la Cava i d’altres de la loca-
litat. Aquest també és el propòsit, aprofitar els jugador dels planters,
el treball que s’està fent a la base. Pel que fa als favorits, per a mi ho
poden ser la Sénia, l’Ampolla, l’Ametlla i el S. Bàrbara, el nostre proper
rival. Per tant, partit, com tots, complicat». Darrer pretemporada. Je-
sús i Maria B-P, 2-2. El Perelló, com a local, començarà jugant fora. 

CE PERELLÓ. BALTASAR CAPERA

«La categoria es presenta complicada, competitiva i oberta. Serà
dificil igualar la cinquena plaça de la lliga passada. Hem sofert bai-
xes com les Jorge Asin, Esteban, Andrés i Oscar i hem tingut po-
ques incorporacions -Noguera (Roquetenc B) i els juvenils que es-
taven a Gandesa, Marto i Albert-. El nostre únic objectiu és mantenir
la categoria. Favorits? Parlar-ne ara penso que és atrevit. La lliga,
a mesura que passe, anirà reflectint quins són els favorits. No obs-
tant, està clar que hi ha una serie d’equips que, d’entrada, tenen
més opcions». Primer partit, diumenge a Ulldecona (11.30 h). Da-
rrer de pretemporada: Atlas-V, 2-3. 

CF VILALBA. GASPAR ESTUPINYÀ

«La veritat és que, per a mi, és una incògnita la nova tempora-
da a la Tercera catalana. Per la nostra part, l’objectiu és compe-
tir i gaudir de jugar i, una vegada solucionats el problemes que
van fer perillar la continuitat del futbol a Horta, que l’afició pugui
fer-ho. No puc dir gaire de qui potser el favorit a hores d’ara.
Penso que les primeres jornades i el desenvolupament posterior
del campionat aniran posant als equips al seu lloc, com sempre
passa. En la primera jornada hem canviat l’ordre, perquè no dis-
posem de camp a Horta per les festes, i juguem a Godall (18.30
h.)». 

CD HORTA. ROBERT CANTÓ

«Veig una tercera catalana molt competitiva i amb grans equips de
prestigi; per tant serà molt disputada i bonica...la fita del Sant Jaume
és la de mantindre la categoria sense patir res més, aguantar bé la ca-
tegoria. En cap moment té la intencio de muntar. Favorits? fins nadal no
puc fer cap valoracio ja que no he vist a cap equip». 
El Sant Jaume té l'alta de Edu Roig lateral del camarles. Jugarà els tres
primers partits fora de casa, degut a la resembra del camp, el primer
a Camarles, després a Tivenys i a Pinell.

UE SANT JAUME. ROBERT AVINYÓ (2N. ENTRE.)
Bartolo Meca puja al primer equip després del seu pas pel juvenil: «la
veritat és no coneixia del tot la Segona regional i, per tant, poc ba-
lanç en puc fer. De totes maneres, pel que veig, la nova Tercera ca-
talana es presenta força competitiva i molt oberta. Per nosaltres,
que hem tingut diverses baixes i només hem fitxat al porter Joaquin
(Amposta B), i tota la resta d’incorporacions són jugadors que han
arribat del juvenil, l’objectiu és la permanència. Hem de buscar fer
crèixer l’equip, la gent de casa. Aquesta és l’aposta, amb tranquil.li-
tat i paciència. El primer partit és a casa contra el Sant Jaume. Com-
plicatperquè per mi és dels equips que estarà dalt a la taula».

CF CAMARLES. BARTOLO MECA

«Per mi aquesta categoria és com una Primera regional antiga, pels equips
que han baixat i d’altres capdavanters ja consolidats a la Segona. Penso
que serà molt atractiva. Per nosaltres és un repte, una temporada il.lusio-
nant i en la que cada victòria serà un premi al treball. Ens hem d’adaptar
a categoria i anar sumant per poder assolir l’objectiu que és la permanèn-
cia. Sabem de les dificultats, però lluitarem per aconseguir-la».  El porter
Jordi (Rosell), Raül (Santa Bàrbara) i Izquiano (Gandesa) han estat les incor-
poracions. 

CF GODALL. ANTONIO MORALES

INICI DE LA LLIGA. TERCERA CATALANA. 

«La 3a. catalana veig que sera molt forta amb molts equips mitics de
la segona regional, i altres de prestigi que han baixat de la 1a. El nos-
tre objectiu, tot i saber que sera molt complicat, és la permanència. Pe-
ro per a nosaltres es tot un honor i orgull se l'únic filial (i dels unics
equips sense cobrar) que hi militarà. Els favorits, la Sénia, Pinell, Sant
Jaume i l'Ampolla. Primer partit, a l’Ametlla, serà un partit dificil però in-
trentarem posar-los les coses dificils». Novetats: Jorge Asin (Vilalba),
David Delcerro (Ampolla) i Aleix Arrufat (procedent del juvenil).

CF CATALÔNIA B. ALBERT DE LA VEGA

«Veig una tercera catalana molt competitiva i ens grans equips de pres-
tigi a la segona catalana per atn sera molt disputada i bonica...la fita
del Sant Jaume és la de mantindre la categoria sense patir res més,
aguantar bé la categoria. En cap moment té la intencio de muntar. Fa-
vortits? fins nadal no puc fer cap valoracio ja que no he vist a cap equip.
El Sant Jaume té l'alta de Edu Roig lateral del camarles. Jugarà els tres
primers partits fora de casa, degut a la resembra del camp, el primer
a Camarles, després a Tivenys i a Pinell.

CF TIVENYS. ARNAU GINOVART



DIVENDRES 9 
DE SETEMBRE
DE 2011 15

diarimés
ebrepublicitat

www.mesebre.cat



DIVENDRES 9 
DE SETEMBRE

DE 201116
esportsdiarimés

ebre
www.mesebre.cat

El Barça es va emportar
finalment el I Torneig Jordi
Pitarque Ceprià de catego-
ria aleví celebrat dissabte a
l’Ampolla en honor del que
fora jugador del Reus.
L’equip blaugrana va alçar-
se amb un títol, que va rega-
lar a la família de Pitarque al
finalitzar el partit, després
de derrotar l’Espanyol a la
final per 5 a 4 en un duel
emocionant, marcat pel bon
joc i la sana rivalitat entre
els dos equips de
Barcelona.
En el torneig, que va trans-

córrer durant tot el dia, van
participar tots els equips on
Jordi Pitarque va disputar la
seva carrera esportiva i per
darrera de Barça i Espanyol
es van classificar el Nàstic
de Tarragona, el Tortosa,
el Reus, L’Escola Esportiva
Ebre, l’Amposta, la Pobla de
Mafumet, la UE Jesús i
Maria i, per últim, l’Ampolla.
Al llarg de la jornada, van

passar per l’Estadi
Municipal de l’Ampolla prop
de dos milers d’aficionats i
la final va ser presenciada
per més de cinc-cents,
entre els quals hi ha havia
l’ex jugador del Barcelona
Guillermo Amor en repre-
sentació del Barça. El tor-
neig va concloure amb un
emotiu aplaudiment en
memòria de Jordi Pitarque
ara que, dimarts dia 6, va
fer un any de la seva sobta-
da mort. 
El camp de futbol de
l’Ampolla va vestir-se de
gala i com els millors torne-

jos de futbol base estatals,
va presentar un escenari
propi  de Brunete o d’altres
estadis que han acollit esde-
veniments esportius en el
futbol formatiu.
En aquest sentit, cal desta-
car la col.laboració del
Mundialet MIC, «en especial
del seu Director Juanjo
Rovira que ens va orientar
per l’organització del tor-
neig i també ens va oferir
infraestructura perquè el
camp presentés un aspecte
a l’alçada del que volíem
organitzar», deia Enric
Galve, president de
l’Associació Esportiva Jordi
Pitarque, organitzadora del
torneig. Des de l’associació
es valorava la jornada: «va
ser molt emotiva i estem
molt satisfets de com va
anar tot, així com dels
comentaris que ens van fer
els equips participants.
Tothom s’hi va abocar per
recordar a Jordi de la forma
que volem». L’organització
ja pensa en el proper tor-
neig i «en què pugui millorar
en el que faci falta. Per això
treballarem». Un èxit. Jordi
Pitarque té un gran torneig
amb el seu nom. Tots hem
d’estar satisfets. I agraitsal
grup de persones que ho ha
fet possible. Fins el proper. 
A la plana següent, més
imatges del torneig.

El Barça s’emporta el I Torneig Jordi Pitarque
DISSABTE PASSAT, A L’AMPOLLA

Va vèncer a la final a l’aleví de l’Espanyol (5-4) en un duel emocionant i que va culminar una gran jornada

REDACCIÓ

Formació de l’aleví del Barça.
Cedida

Formació de l’aleví de l’Espanyol.

Cedida

Entrega de premis
Cedida

Emoció i satisfacció  en
acabar un torneig que va
ser tot un èxit, en tots els

aspectes.

Un èxit

Autoritats que van donar els premis (als deu equips) 

10è classificat: Ivone Cabrera, Disco Mediterranea
9è. Alejandro Gibello, AC Lo terreno
8è. Carlos Gilabert, representant del Consell Comarcal
7è. Meritxell Roigé, diputada al Parlament
6è. Francesc Sancho, secretàri d’estratègia i de comunica-

ció del Departament de Salut i diputat al Parlament
5è. Miquel Piñol, Subdelegat de la Federacio Catalana de

Futbol a les Terres de l'Ebre
4è. Doctora Teresa Padró, del CSIC-ICCC
3è. Enric Galve, president de l'Associació Esportiva Jordi Pi-

tarque.
2n. Francesc Arasa, alcalde de l'Ampolla
1è. Dani Pitarque, germà de Jordi

El Barça com a club va donar dues plaques: una a Dani Pi-
tarque, per a la família, i l'altra a l'Associació, pel treball realit-
zat. L'Associació a la vegada li va donar un trofeu a Dani Pitar-
que i també a Alejandro Gibello, de "Lo Terreno", per la seva
col·laboració.

Entrega de premis

E.E.E - CF Ampolla 4 -1
Nastic - Amposta 5-1
Reus - Jesús i Maria 5-1
Pobla - Tortosa 0-1
Barça - EEE 9-0
CF Ampolla - Nàstic 0-7
Espanyol - Reus 1-0
Jesus i Maria - Pobla 0-3
Amposta - EEE 1-1
Barça - Ampolla 10 - 0
Tortosa - Reus 1-0
Espanyol- J. i Maria 7-0
Ampolla - Amposta 0-3
Nàstic - Barça 0-3
Jesus i Maria - Tortosa 0-6
Pobla - Espanyol 1-7
EEE - Nastic 1-1
Amposta - Barça 0-8

Reus- Pobla 4-0
Tortosa - Espanyol 1-2
Semifinals

Barça-Tortosa 8-0
Espanyol-Nastic 6--3

9è lloc: Ampolla-J. i Ma.0-1
7è : Amposta - Pobla 2-1
5è: EEE - Reus 1-5

3er i 4rt: 
Tortosa - Nastic  0 - 0 
Penals (3-4)

Final: 

Barça - Espanyol 5-4

Resultats
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EL I TORNEIG ALEVÍ JORDI PITARQUE EN IMATGES

«Vam fer una promo per
veure si aquí, a l’Ebre, hi
havia gent interessada en
jugar a rugbi i la veritat és
que només podem dir que
estem sorpresos per la
quantitat de gent que s’ha
implicat», deia Josep
Benavent, secretari de l’enti-
tat que afegia que «anem a
competir a Tercera catalana
i la idea, en un futur, és
crear escola. Que pugui
enganxar el rugbi des de

l’escola». 
El propi Benavent conside-
rava que «el rugbi és un
esport de contacte però
s’ha de conèixer, és molt
més noble del que sembla. I
només cal veure el tercer
temps, quan després del
partit compartim una cerve-
sa i un entrepà amb els
rivals». El Taus comcompe-
tirà a partir de l’octubre, al
camp de la pista d’atletisme
d’Amposta.  

Taus, passió pel rugbi
Equip ebrenc que competirà a 3a. Catalana

ACTUALITAT
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

PAULO MEDINA I GENTIL, JUGADOR I NOU PRESIDENT DEL CD ALCANAR

El CD Alcanar ha estat fent
gestions durant l’estiu per
trobar un nou president.
Bona part de la directiva
continua i Paco Reverté, el
president els darrers anys,
també ho farà però no
com a màxim responsa-
ble. Així va manifestar-ho
al seu dia. Les gestions i
les converses mantingu-
des en els darrers mesos
per trobar un relleu no
havien fructificat.
Divendres va efectuar-se
l’assemblea de socis i tam-
poc va sortir-ne cap inte-
ressat en ser president.
Aleshores, es va haver de
recòrrer a l’alternativa que
podia existir. Una persona
implicada amb el club i
integrada a la localitat a la
qual va arribar al juny de
2007. Es tracta de Paulo
Medina, jugador de
l’Alcanar que ja porta qua-
tre temporada a l’entitat.
Es, si més no, la notícia
curiosa de la setmana. I
Més Ebre n’ha volgut par-
lar amb ell i que sigui el
nostre crac. Paulo va nèi-
xer a Argentina fa 36 anys.
És uruguià per part dels
seus pares i té actualment
passaport italià. Fou juga-
dor professional a Uruguai,
al Perú, al Salvador i a
Hondures. Fa uns anys va
venir fins Europa, a Itàlia,
on va jugar ja com ama-
teur. Posteriorment, es
desplaçà fins Alacant on té
familia materna. D’allí, a
través d’un amic d’Antonio
Descalzo, entrenador de
l’Alcanar fa cinc tempora-
des, va venir fins al
Montsià. Va debutar en un
partit de pretemporada
contra l’Amposta i va mar-

car, aquell dia, un gol de
vaselina. Era el principi del
compromís del jugador
amb el club i la localitat. Va
fitxar i fins ara. En la sego-
na temporada a a Alcanar
fou coordinador del futbol
base. Viu a les Cases i tre-
balla en una empresa de
Vinaròs. 
Més Ebre: La conjuntura
actual a Alcanar ha com-
portat que un club que viu
una bona època esportiva i
que té una junta que majo-
ritàriament segueix, es
trobi amb què no té presi-
dent. Pot semblar compli-
cat però és la realitat.
Llavors, va sorgir la seua
possibilitat?
Paulo Medina: Bé, pot
arribar a sorpendre perquè
jo sóc de fora i, a més,
jugo amb l’equip. Però la
veritat és que estic molt
agrait al club i al poble
d’Alcanar per tot el que
han fet per mi. Estic inte-
grat al cent per cent i quan
fa unes setmanes m’ho
van plantejar, si no sortia
ningú, ja vaig dir que sí,
que ajudaria en tot el pos-
sible. I si la forma era sent
el president, endavant. La
junta està formada per
gent jove amb altres ocu-
pacions que els dificulta
afrontar la presidència.
Per això, i com que no va
sortir ningú, vaig acceptar
encantat. Hem de seguir la
línia establerta, amb la
mateixa política: treballant
bé el futbol base perquè
els joves jugadors tinguin
la seua oportunitat en el
futur. A més, és molt
important fer-ho per la
labor social que desenca-
dena tot el futbol base.

ME: Canviarà molt la seua
implicació amb el club?
Haurà d’estar més posat,
o, d’altra banda, només és
tracta de ser el president
de la junta?
PM: Jo seguiré molt impli-
cat com a jugador. No obs-
tant, hauré d’estar més
pendent d’altres qüestions
que fins ara no ho estava.
Però, com he dit, faré el
que faci falta per aquest
club. Es evident que ja hi
ha una junta formada i que
els seus membres, Genís,
Paco, ara com a tresorer, i
Joan, com a secretari, a
més de més gent que
també hi col.labora, porta-
ran el pes de l’entitat, amb
Edu Aguilar com a coordi-
nador del futbol base. Jo
estaré al dia de tot plegat,

i aportaré la meua expe-
riència per ajudar a tirar
endavant el club. Podria
haver estat només directiu
però les circumstàncies-
han generat que sigui el
president.
ME: Bé, sent el president
ho té bé per jugar de titu-
lar cada setmana....
PM: (riu)...Sí, està clar... Si
no jugo, el càrrec d’Alfons
pot perillar....(riu). Es
broma... Jo sóc un jugador
més i m’he d’esforçar al
màxim, com sempre, per
poder jugar.
ME: La nova categoria
com la veu? I el paper d’un
Alcanar que és el tercer
classificat els dos darrers
anys a la Primera regio-
nal?. 
PM: La lliga serà molt

complicada, competitiva.
Hi ha equips que s’han
reforçat molt i altres que
també seran difícils per-
què baixen d’una categoria
superior. Nosaltres hem
perdut a Toni, Oscar i a
Moncho, però hem incor-
porat a Carlos Gilabert,
Vates, Marc Tena i Toni
Calafat que ho compensen

i que ens fan ser també
molt competitius. 
Esperem començar millor
el campionat que els
darrers anys i, després,
jornada a jornada, ens
posarem al lloc que ens
pertoqui, lluitant, tot i que
no serà fàcil, per estar el
més amunt que sigui pos-
sible.  

«Estic integrat al cent per cent. I quan fa

unes setmanes m’ho van plantejar, si no

sortia ningú, ja vaig dir que sí, que

ajudaria en tot el possible. I si la forma

era sent el president, endavant»
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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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Continuem amb les receptes que ens van deixar l'Anna de la Granja Luisana i 
el Manel d'El Rebost de l'Empordanet al Primentons i Tomates del Canal TE

Ingredients:

magret d'ànec
Melmelada de violetes
Ceba
pebrot
barreja de bolets
sal
pebre
salsa sukiyaki
reducció de vermut ne
gre
pasta brick

En una paella amb oli,
saltarem els bolets, els
salpebrem i els conti -
nuem saltant fins que els
bolets perdin l'aigua, un
cop reduïts afegirem el
pebrot. És molt impor-
tant no posar molta sal ja
que la salsa sukiyaki que
afegirem després ja és
prou salada, així que si
no ens volem passar de
sal quan salpebrem els
bolets posarem poca sal.
Continuem saltant els bo-
lets amb els pebrots du-
rant uns pocs minuts i
afegirem la ceba. Ens in-
teressa que les verdures
ens quedin aldente, així
que no ho t indrem molt
més temps a la paella. 
Quan tinguem les verdu-
res aldente, afegim la
salta sukiyaki ho conti -
nuem saltant i f inalment
hi posarem un raig de
vermut negre, ho deixem
reduïr i  reservem. Men-
trestant prepararem la
pasta per a fer el caneló,
necessitarem un ful l  de
pasta brick, al damunt hi

posarem el f i let d'ànec,
el salpebrem, hi posarem
al damunt la melmelada
de violetes i les verdures
que hem estat cuinant. 
Finalment, plegarem la
pasta, l i donarem forma
de rottlo de primavera i
ho fregirem a una paella
amb un raig d'oli. 
És important fregir -ho
molt poc per tal que el fi-
let ens quedi marcat, és
a dir, que ens quedi fet
per fora i cru a l'interior,
per a aconsseguir aquest
efecte ho fregirem uns
trenta segons per part.
Tant els productes de
Luisiana com els del Re-
bost de l'Empordanet els
podeu trobar a les seves
webs corresponents,
w w w . l u i s i a n a . c a t ,
w w w . r e b o s t e m p o r d a -
net.comtambé, si voleu
desplaçar-vos fins a Del-
tebre podreu adquir ir
tant els productes d'un
com de l'altre a la botiga
de la Granja Luisiana, al
carrer Major, 30 de Del-
tebre.

«Primentons i Tomates». Avui: Caneló Oriental

Si la setmana passa-
da ens van sorpren-
dre amb el carpac-
cio de carxofa,
aquesta ens propo-
sen un caneló orien-
tal, aquesta recepta
és una fusió de cui-
na japonesa amb els
productes de la nos-
tra terra... simple-
ment deliciós.

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana fet als estudis de Canal TE.
ME
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

Jimenez Piqueras, Araceli    Avinguda Catalunya, 75 (L’Aldea) 977452056

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

Barreda - Sorli C.B    Av. Generalitat, 87  (Tortosa) 977448106   

Ulldemolins Reverter, Xavier          Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

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

Borrut Valles, Josep M          Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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

34º 22°SOLNUVOLOSITAT 
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 
Serè o poc ennuvolat pel pas de núvols alts i prims.
Independentment, hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral sud i cen-
tral, sobretot de matinada i al final del dia. 

Precipitacions 
No se n'esperen.

Temperatures 
Seran lleugerament més altes, tant mínimes com màximes.

Visibilitat 
Bona en conjunt. 

Vent 
Bufarà vent fluix i de direcció variable de matinada i al final del dia, amb predomi-
ni dels terrals fluixos al litoral. La resta de la jornada serà de component sud entre
fluix i moderat.
Independentment, a l'Empordà hi haurà tramuntana entre fluixa i moderada de
matinada, amb algun cop fort.

Estat de la mar 
Costa Brava: 
bufarà vent entre fluix i moderat. Serà de component nord fins a mig matí, amb tra-
muntana al nord del cap de Creus amb algun cop fort de matinada; i de compo-
nent sud a partir d'aleshores, amb predomini del garbí al sud del cap de Begur, i de
migjorn a la resta.
Marejol. 
Costa Central: 
de matinada hi haurà terral fluix, la resta de la jornada s'establirà el component sud
entre fluix i moderat, sobretot de garbí.
D'arrissada a marejol. 
Costa Daurada: 
de matinada hi haurà terral fluix, la resta de la jornada s'establirà el component sud
entre fluix i moderat, sobretot de xaloc al sud del cap de Salou i de garbí a la resta.
D'arrissada a marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

T'agrada ocupar-te de les coses grans i
importants , però ara hauràs de realitzar
coses de rutina i hauràs de fer-ho amb disci-
plina. És possible que realitzis un viatge curt.  

Taure
20/4 al 19/5

Pren les coses amb calma i no t'acceleris per
no esgotar-te . En l'econòmic, molt aviat les
coses seran prometedores . Fes tot el possi-
ble per renovar-te.  

Bessons
20/5 al 21/6

La sort està del teu costat i has de seguir els
teus somnis , perquè en ells hi ha possibilitats
que et conduiran als diners i a l'èxit en un
assumpte relacionat amb el comerç.  

Cranc
22/6 al 21/7

Si mantens la serenitat i treus el teu encant,
equilibraràs la balança al teu favor i podràs acon-
seguir  que la teva posició  laboral sigui ferma i
el teu futur més segur.

Lleó
22/7 al 22/8

Actua amb molta iniciativa, però no et deses-
peris ni pretenguis que les coses surtin
massa ràpides , la teva paciència serà fona-
mental . Demana ajuda i col·laboració.  

Verge
23/8 al 21/9

Fes tot el possible per enfortir la teva voluntat
i tracta de mantenir la teva claredat mental a
tota hora. Però sobretot, no et deixis  portar
per persones negatives. 

Balança
22/9 al 22/10

Fes-li cas als teus pressentiments i somnis , per-
què podràs treure molt profit d'això. Procura
reunir-te amb amics que desperten la teva ima-
ginació i que et contagiïn d'ànim.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Si t'afanyes a prendre una decisió sentimental
, sense consultar al teu cor i sense analitzar
bé les conseqüències , acabaràs lamentant-te
després.  

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que ara estableixis una forta atrac-
ció cap a algú que fins ara només t'havia inte-
ressat com a amistat. Pensa bé les coses, es
podria tractar d'una confusió.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Podràs resoldre situacions incòmodes. Moltes
qüestions que et semblaven insuperables, es
corregiran de forma  efectiva. Un amic que fa
temps no veus, se t'aproparà.   

Aquari
20/1 al 18/2

Pren els  assumptes de feina molt serio-
sament perquè això representarà un gran
pas cap  al teu desenvolupament econò-
mic.     

Peixos
19/2 al 20/3

Podràs aplicar les teves idees i resoldre els
problemes que sorgeixen en el teu treball si
comptes amb el suport dels teus companys.
Altrament , et seria molt difícil.  

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
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L'acte de protesta es va
dur a terme a les quatre
de la tarda a la cèntrica
plaça Carles III, i estava
organitzat per Anima
Naturalis i el Partit de
Animalista Contra el
Maltractament Animal
(PACMA). L'activista va
recòrrer la plaça, ubicada
al centre de la població,
amb la boca ensangona-
da i amb aparença de
sofriment davant els cops
i agressions simulades
dels altres activistes que
volien il.lustrar el maltrac-
tament que suposen
aquestes pràctiques per
a l'animal. Davant aques-
ta manifestació, al voltant
d'un centenar de perso-
nes es va concentrar a la
plaça per protestar con-
tra aquest tipus d'actes
antitaurins. Algunes de
les persones favorables a
les festes tradicionals
amb bous van insultar als

manifestants. "No tenen
dret a venir aquí a opinar
sobre les nostres tradi-
cions", va afirmar un veí
de la Ràpita, entre xiulets
i esbroncades. Aquestes
organitzacions en defen-
sa dels drets dels ani-
mals van decidir ubicar
aquest acte de protesta a
Sant Carles de la Ràpita
perquè consideren que és
una de les poblacions on
s'ha infringit la llei que
regula aquest tipus de
festes taurines. 
La majoria dels que inten-
taven boicotejar l'acte
eren menors d'edat, i
també havia famílies sen-
ceres amb nens. 
Els defensors dels ani-
mals intentaven prosse-
guir amb la protesta,
mentre grups de perso-
nes cridaven el jove que
la protagonitzava. 
Després de vint minuts
de tensió, la policia local
va acompanyar els acti-
vistes fins a la Casa de la
Vila, on es van resguar-
dar. Després, com que
les protestes seguien, els
antitaurins van donar per
finalitzada la performan-
ce i els agents van haver
d’escortar-los fins els
seus vehicles. 
"Aquest estiu hem estat
gravant correbous i pro-
perament denunciarem
les irregularitats que hem
vist en ells, l'animal
pateix i per això dema-
nem l'abolició d'aquests
actes", va explicar ahir a
la Ràpita Laia Jordi, la
portaveu d'Anima
Naturalis a les Terres de
l'Ebre.

Performance «incendiària» a la Ràpita

Una desena d'activis-

tes que participaven

ahir la tarda en una

performance contra

els correbous a Sant

Carles de la Ràpita

(Montsià), van haver

de ser escortats per la

policia i acompanyats

fins als seus cotxes.

Activistes antitaurins capllacen una persona per escenificar «el patiment dels animals»

REDACCIÓ

NI LES PERSONES, NI ELS ANIMALS HAURIEN DE PATIR!

Durant l’acte antitaurí, també van haver-hi veus favorables a les festes tradicionals,

que es van fer sentir, ahir a la Ràpita

         


