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L'aprovació del pagament del transport escolar per als alumnes d'ensenyament
obligatori que es desplacen dins d'un mateix municipi ha revoltat pares i 
alumnes de secundària de les Cases d'Alcanar. Després que aquest dimarts els
50 alumnes que s'havien de traslladar a l'IES d'Alcanar decidissin no agafar el
bus i no acudir a classe com a protesta, una seixantena d'estudiants i pares
s'han presentat amb pancartes al ple del Consell Comarcal del Montsià amb
motiu de la votació de la mesura. 

«No anem al cole»

El ple de la Diputació de Castelló ha aprovat una moció del PP per reivindicar el minitransvasament de l'Ebre a la zona amb els vots favorables dels mateixos
conservadors i dels nacionalistes del Bloc. Els diputats del PSPV s'han abstingut en la votació. La moció aprovada, després que el Tribunal Suprem ordenés
al Consell de Ministres respondre la sol·licitud de transvasament feta per l'ens provincial l'any 2005 i que es va desestimar per silenci administratiu, torna a
insistir al govern espanyol sobre la hipotètica necessitat d'una aportació de l'Ebre per al desenvolupament econòmic de la província a partir dels suposats
"excedents" de cabal del riu. Per tot plegat, «torna la lluita» al nostre territori, tal com ha manifestat Manolo Tomàs, portaveu de la PDE. P3 I 18

Torna la lluita!
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Terres de l’Ebre

La Junta Local de Seguretat de Tortosa constata
un menor nombre de delictes a la ciutat durant
l'últim any. P4

Indústria prorrogarà el permís d'explotació
de la central d'Ascó. P8

Societat
XVI Jornada sobre la malaltia de l’Alzheimer,
demà dissabte a Tortosa. P9

Esports
El CF Gandesa impugna el primer partit de la
lliga, contra el Salou. P11
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opinió

El ple del Senat va aprovar defi-
nitivament dimecres 7 de
setembre la reforma de l'arti-
cle 135 de la Constitució
Espanyola. Ha estat una refor-
ma que ha aixecat molta pols,
degut en bona part al context
de crisi financera i econòmica
que estem vivint els darrers
quatre anys.
Aquesta reforma de la
Constitució ha estat necessà-
ria i inevitable. Es pot argumen-
tar en contra tot el que es vul-
gui, però la responsabilitat polí-
tica ho feia inexcusable. El
mes d'agost hem viscut unes
turbulències gravíssimes en l'e-
conomia mundial i especial-
ment en els mercats del deute,
que ha afectat especialment a
la Unió Europea i concreta-
ment a alguns països com
Espanya i Itàlia. La intervenció
del Banc Central Europeu ha
estat important per poder
suportar la pressió i evitar el
risc de caure en situació de
rescat, però això ha exigit
determinades condicions com
modificar les constitucions
dels països més afectats,
fixant normativament el principi
d'estabilitat pressupostària tal i
com ho havia fet Alemanya fa
un parell d'anys.
Alemanya és la principal potèn-
cia econòmica de la Unió, el
principal motor econòmic
d'Europa i el principal puntal
del Banc Central Europeu,
però els seus contribuents i,
per extensió, les seves forces
polítiques parlamentàries rece-
len cada vegada més de
finançar els dèficits d'altres paï-
sos, com ara Grècia i Irlanda
que, amb pressions fiscals
molt més baixes que la pròpia
Alemanya, han mantingut una
elevadíssima despesa pública,
generant uns dèficits impossi-
bles. 
Es tracta d'una reforma que
com ha dit el vicepresident del
Senat i catedràtic de dret cons-
titucional, Isidre Molas, és
necessària i urgent. Davant
dels que parlen d'imposició
europea, cal recordar que
construir Europa amb una
organització federal, aquesta
Europa que tants beneficis ens
ha generat, significa cedir par-
cel·les de sobirania i com
defensava Javier Pérez Royo el
passat dia 6 de setembre en el
diari El País “La reforma de la
Constitució per incloure el prin-
cipi d'estabilitat pressupostaria
i fixar el límit del dèficit de totes
les administracions públiques
és l'expressió de la voluntat de
l'Estat de seguir avançant en el
procés de construcció de la
Unió Europea...”
Hi ha qui associa la reforma a
una marxa enrere de l'estat del
benestar. Res més lluny de la
realitat. Només unes finances

sanejades en el marc d'una
economia sòlida poden garan-
tir la prestació dels serveis
públics que són garantia de
cohesió i de justícia social. No
estem parlant de dèficit zero
com demanava el PP, estem
parlant d'estabilitat a assolir en
el marc d'una legislatura, que
admet, per tant, un cert endeu-
tament si les circumstàncies
ho requereixen i que se n'haurà
de quantificar el seu límit mit-
jançant una llei orgànica. Així
mateix, cal abordar una refor-
ma tributària important, per-
què és mitjançant una política
fiscal progressista com millor
garantirem l'equitat i la igualtat
d'oportunitats.
En darrera instància no són
admissibles els arguments
dels que parlen que la reforma
va contra l'autonomia de
Catalunya, no només per la
legitimitat de les Corts
Generals per actuar i legislar
per tota Espanya, també per-
què davant Europa i els agents
que actuen en l'economia glo-
balitzada la imatge de l'econo-
mia catalana va  lligada total-
ment  a la de l'economia
espanyola i si una cau en situa-
ció de rescat l'altra també. Així
mateix, el sostre de dèficit que
es preveu per les autonomies
és superior al vigent actual-
ment, pactat en el Consell de
Política Fiscal i Financera.
Finalment, hi ha qui demana un
referèndum. És una proposta
formalment legítima, però no
oportuna en un moment en
què és urgent actuar per evitar
mals majors, anar a un referèn-
dum en un context de campan-
ya electoral de cara a les elec-
cions generals, augmentaria
les incerteses i, per tant, els
riscos , i avui l'interès dels ciu-
tadans catalans i de tota
Espanya requereix  polítiques
que donin estabilitat, confiança
i garanties de futur. És l'interès
de tots i, especialment, dels
sectors més febles de la nos-
tra societat. 

Joan Sabaté Borràs
Senador i president del PSC de

l'Ebre

Estabilitat pressupostària, una
reforma constitucional necessària

Opinió

El 9 de setembre del 2001, va tenir lloc la gran
manifestació de la Plataforma a Brusseles. Unes
15.000 persones van ocupar els carrers de la ciu-
tat on s'havia de prendre la decisió sobre el finança-
ment del Plan Hidrológico Nacional. La manifesta-
ció era el punt final de la Marxa Blava que havia sor-
tit de tots els pobles del Delta un mes abans. Les
primeres jornades a peu, i les últimes amb una
barreja de caminar i autocar (per les distàncies); els
participants de la Marxa Blava vam pujar riu amunt
fins a Saragossa. Després, Osca, Jaca, Canfranc,
Le Puy, Lyon, París, Colònia i Maastricht, van ser
alguns dels llocs per on vam passar fins arribar a
Brusseloles el dia 8 de setembre. El dia 9 la gent
de la Marxa es va ajuntar amb els milers de perso-
nes que havien viatjat des de Catalunya, Aragó, i
altres llocs per a la manifestació. Una manifestació
per tal de demanar que les institucions europees

fessin complir les seves pròpies lleis en matèria
d'aigües i natura, i que no financessin el transvasa-
ment de l'Ebre. Molts d'ebrencs tenen ben vius
records d'aquell dia, on estàven, què estàven fent.
Molta gent va fer el viatge a Brusseloles; altres, que
no van poder ser-hi, participaven en concentra-
cions des d'aquí. Han passat 10 anys, i la lluita és
tan necessària ara o més com llavors. Hi ha gent
que ja no està entre natros, i hi ha jóvens “platafor-
meros” que no havien nascut. Algunes coses han
canviat. Llavors no sabíem què eren Tweeter ni
Facebook i no tothom anava amb telèfon mòbil o
càmeres digitals. Però, hi ha coses que no han can-
viat gaire. La defensa del riu Ebre, i tot el que sig-
nifica per a les Terres de l'Ebre, sembla que no s'a-
cabi mai. Davant la nova amenaça, tot junts units
més que mai!

PDE (Plataforma en Defensa de l'Ebre)

Editorial

Lo riu és vida!

Fer cartes de comiat no es gens fàcil. Et venen
a la memòria totes aquelles coses que en vida
mai els vas poder dir, els gestos d'afecte que els
hauries d'haver demostrat i potser no ho vas fer,
tot això sumat al fet fatídic de no poder-los tor-
nar a veure mai més. Que en un any marxin tan-
tes persones conegudes i estimades, persones
amb tot un camí per fer, et deixa descol·locat,
trist i només et surten paraules de record i agraï-
ment per tots ells. Mai podré oblidar els
moments que junts vam viure quan per primer
cop vaig formar part de la junta directiva del
C.D.la Cava, tots ells em doblaven l'edat però
mai vaig poder observar per part d'ells una dife-
renciació, al contrari érem tots una pinya. Vaig
poder observar el respecte i estima des del que
sempre em van tractar, vaig tenir sempre el seu
suport. I es que eren homes de veritat, homes
amb majúscules. Homes de profundes convic-
cions dels que sempre vaig rebre consells d'a-
mic. La seva passió pel futbol els va dur a impli-
car-se aviat amb el C.D.la Cava , havent estat en
anteriors etapes a la junta. Eren dels fidels, dels
que volien construir, dels volien el millor per l'en-
titat. Suposo que l'entitat mai els podrà tornar
tot el que ells van fer per ella. Tenien un denomi-
nador comú, que era el club de la Cava, fora del
Camp Nou tots tenien sentiments diferenciats.
L'un era del Barça, l'altre del Reial Madrid i l'altre
de l'Espanyol. L'últim d'ells, ens va deixar just fa
una setmana, Rafel Solà Subirats. Mesos abans
ho havia fet Carlos Casanova Ribes i a principis
d'any Joan Balart Eche. Van haver de lluitar fins
al final per combatre aquesta malaltia terrible
que pareix emportar-se els millors sempre... Van
demostrar ser en el terreny personal grans juga-
dors, valents, forts, que mai van perdre la seva
posició i tot i perdre el partit, ho van fer en dig-
nitat. De tots ells, m'emporto moltes coses. De
Rafel he aprés el valor que té el futbol base, la
importància d'una bona cantera. Aquestes
Festes passades va rebre el títol de Cavero de

l'any 2011, qui millor que ell per ostentar aquest
títol. De Carlos, mai podré oblidar la intensitat
amb la que vivia els partits, els dissabtes pels
camps de Tarragona i el seu profund coneixe-
ment de l'esport. De Joan Balart m'emporto la
seva rialla picaresca, les seves bromes i el seu
to català oriental que el diferenciava de la resta
d'aficionats.
Us trobarem a faltar amics, com igualment tro-
barem a faltar a Damià Bonet, i tants d'altres que
ens heu deixat. Segur que des del cel, totes les
tardes de diumenge us trobareu plegats per
veure jugar el vostre equip. Nosaltres tampoc
podrem oblidar-vos mentre visquem i a cada crit
de gol es sumarà el vostre. Adéu amics, mai us
podré agrair tot el que em vareu ensenyar, us
demano des de la distància que no ens deixeu
d'ajudar mai, que seguiu sempre al nostre cos-
tat. Perdoneu-me si en algun moment us vaig
fallar, a la terra vareu ser homes de profit, al cel
segur que no passareu desapercebuts. Fins
sempre amics !

Joan Alginet Aliau 

Adéu Amics...

Opinió

El diari ‘Més Ebre’ no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra web:

ww.mesebre.cat
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La moció aprovada, des-
prés que el Tribunal
Suprem ordenés al Consell
de Ministres respondre a
la sol·licitud de transvasa-
ment feta per l'ens provin-
cial l'any 2005 i que es va
desestimar per silenci
administratiu, torna a insis-
tir al govern espanyol
sobre la hipotètica neces-
sitat d'una aportació de
l'Ebre per al desenvolupa-
ment econòmic de la pro-
víncia a partir dels supo-
sats «excedents» de cabal
del riu. «Aquest tema torna
al plenari perquè durant
sis anys l'Estat no s'ha dig-
nat a contestar a la
Diputació i com a mínim
mereixem una resposta»,
va dir el president de la
Diputació de Castelló,
Javier Moliner. L'aportació
d'aigua que fa el riu
Bergantes a la conca de
l'Ebre (32 hectòmetres
cúbics anuals) i la posada

en marxa del canal
Segarra-Garrigues són
dos dels arguments que fa
servir la Diputació de
Castelló per exigir l'aigua
de l'Ebre. «No anem con-
tra ningú, només dema-
nem un 15% de l'excedent
que l'Ebre llença al mar”,
va manifestar Moliner, que
també proposa la creació
d'un consorci d'aigües per
gestionar aquesta aigua,

similar al Consorci
d'Aigües de Tarragona. Un
dia abans, les Terres de
l’Ebre ja s’havien manifes-
tat i havien dit la seva con-
tra aquest possible trans-
vassament. El ple de
l'Ajuntament de Tortosa va
aprovar, aquest dilluns al
vespre, una declaració ins-
titucional, per unanimitat
de tots els grups munici-
pals -CiU, PSC, ERC, ICV,

PxC i, fins i tot, el PP-,
rebutjant de ple la petició.
En el text aprovat, el con-
sistori tortosí mostra la
seva «discrepància» amb
el transvasament de 90
hectòmetres cúbics anuals
del riu Ebre que reclama
l'ens castellonenc, gover-
nat pel PP, tot reiterant
«els arguments expressats
en anteriors ocasions i
avalats científicament que

el riu Ebre no té sobrants
d'aigua». 
Per la seva banda, el dele-

gat territorial del Govern a
les Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, ha afirmat que
«el transvasament és invia-
ble perquè no es pot trans-
vasar aigua quan no n'hi
ha i s'han de buscar altres
alternatives».
D’altra banda, la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre defensa que el
govern de la Generalitat
també s'hauria de posicio-
nar públicament entorn a
la petició d'aigua de
Castelló. Recriminen a
Convergència i Unió, i a la
resta de forces polítiques,
que «si bé han tingut un
posicionament rotund
entorn a la immersió lin-
güística, aquesta declara-
ció no ha tingut lloc sobre
el transvasament».
El rebuig públic de
l'Ajuntament de Tortosa
entorn a la demanda de
transvasament d'aigua, ha
estat valorat positivament
per la Plataforma en
Defensa de l'Ebre, ja que
aquest era un dels requeri-
ments que l'entitat va fer a
les forces polítiques de les
Terres de l'Ebre sol·licitant
el seu posicionament.

«No ens tocareu ni una gota»

El ple de la Diputació de
Castelló va aprovar,
dimarts passat, una
moció del PP per reivin-
dicar el minitransvasa-
ment de l'Ebre a la zona
amb els vots favorables
dels mateixos conserva-
dors i dels nacionalistes
del Bloc. Els diputats del
PSPV es van abstindre
en la votació.

Aprovada, al ple de la Diputació de Castelló, la moció per reinvindicar el minitransvasament de l’Ebre

L’Ajuntament de Tortosa ha aprovat una declaració institucional rebutjant la petició

REDACCIÓ

Moment en què al ple de la Diputació de Castelló s’aprovava la moció, dimarts passat.

Diputació de Castelló

«Les solucions al transvasament estan
sobre la taula, i a Castelló no falta

aigua», Josep Puxeu, Secretari de Medi
Rural i Aigua
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Alli van protagonitzar una

manifestació en silenci i
pacífica per tal que els
representants dels municipis
reflexionessin sobre el
tema. Finalment, es va apro-
var fer pagar 
un 1,5 E al dia per utilitzar el
transport escolar de secun-

daria. En sortir del Ple i alli
mateix l'Alcalde d'Alcanar es
va reunir amb els pares i
mares de Les Cases per tal
de buscar una solució i es
van adonar que existeix un
termini de 30 dies per fer
al.legacions i per tant durant

aquest període no es podrà
cobrar el transport escolar.
Per la qual cosa Alfons
Montserrat, alcalde
d'Alcanar, es va posar
en contacte amb la secreta-
ria del Consell i a hores
d'ara, fins el termini
d'al.legacions, de moment-
no es cobrarà el transport.
Per la nit hi va haver una reu-
nió per tal d'explicar als
pares i mares el que havia
passat al Consell i les actua-
cions que a partir d'ara ana-
ven a iniciar-se.  Es va deci-
dir fer un petit comité que
serà el que junt amb
Ulldecona i mitjançant una
assessoria juridica redac-
tarà les al.legacions i pro-
gramaran les actuacions
que iniciaran a partir d'ara.
Un avançament és la volun-
tat d'aturar-se durant una
hora lectiva a tots dos insti-
tuts, una vegada a la setma-
na, fins que duri aquesta
situació i no es rectifiqui l'a-
cord pres que anul.li el preu
públic. 

Revolta a les Cases d’Alcanar i Ulldecona 
contra el pagament del transport escolar

El dimarts va tenir lloc al
Consell Comarcal la
votació per la qual que-
daven aprovats el règim i
preus públics del trans-
port escolar de secunda-
ria i, per tant, obligatori a
les localitats, que tot i
estar a més de 3 kilome-
tres de distància de
l'Intitut de referència,
estaven dintre del mateix
municipì en greuge com-
paratiu d'aquells muni-
cipìs que donat que no
disposen d'institut s'han
de desplaçar a un  altre
municipi que si que gau-
diran d'aquesta gratuïtat.
Per la qual cosa els
xiquets i xiquetes de Les
Cases d'Alcanar i els
seus pares i mares es
van desplaçar fins el
Consell a l'hora del Ple.

S’obre un període d’al.legacions i durant 30 dies no es podrà cobrar res

REDACCIÓ

A la imatge, l’alcalde d’Alcanar, Alfons Montserrat
Cedida

El passat dilluns dia 12
de setembre a les 19h va
tenir lloc davant de
l'Ajuntament de Móra la
Nova una concentració a
favor de la immersió lin-
güística. Durant l'acte,
en el qual hi van partici-
par tots els grups polítics
del consistori, es va lle-
gir un manifest de suport
a l'escola en català i de
rebuig de les sentències
del Tribunal Suprem i del
Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya.
Prèviament a aquest
acte, el consistori mora-
novenc ja havia aprovat
una moció de rebuig a la
sentència del TSJC i a
favor de l'escola en
català.

Més actes en
defensa del

català

El Consell Comarcal del
Baix Ebre ja té gairebé
enllestides les adjudica-
cions dels ajuts individuals
de menjador. Tot i que
encara queden pendents
de valorar 69 sol·licituds
per manca de documenta-
ció, l'ens comarcal ha
avançat que en la primera
adjudicació d'aquest curs
es van presentar 1.103
sol·licituds, de les quals
s'han aprovat 766 ajuts a
raó de 376.000 euros. 
Un total de 57 suposaran
el 75% del cost del men-
jador per alumns i dia,
667 el 50% i 42 el 30%.

El Baix Ebre
aprova 766
ajudes de
menjador

Els delictes i faltes al munici-
pi de Tortosa han disminuït
d'una manera important
durant l'últim any, mentre
que la resolució de casos
s'ha incrementat lleugera-
ment fins arribar al 50 per
cent. Aquestes són dades
que s'han tractat en el marc
de la Junta Local de
Seguretat, que s'ha fet a
l'Ajuntament de Tortosa.

Finalitzada la reunió, l'alcal-
de ha revelat la millora dels
resultats de seguretat ciuta-
dana malgrat que no ha vol-
gut posar-hi xifres per no
transmetre una imatge
excessivament "triomfalis-
ta". Ferran Bel considera
que "anem pel bon camí" i
que aquests resultats posi-
tius són fruit de la bona
entesa entre Mossos i

Policia Local, entre aquests
cossos i les entitats veïnals,
així com de la col·laboració
ciutadana. 
En aquest sentit, Ferran Bel
ha instat els ciutadans a
denunciar qualsevol fet
delictiu que pateixin o del
qual siguin testimonis.
L'alcalde s'ha referit al
nucli antic de la ciutat, en
el sentit que en els barris

que el conformen s'hi està
treballant i "estem recollint
els resultats de la feina
feta durant els últims tres
anys". 
En qualsevol cas, Bel ha

dit que les incidències que
hi puguin haver al nucli
antic tenen més a veure
amb conflictes conviven-
cials que no pas amb fets
delictius.

Menys delictes a la ciutat de Tortosa

Dades tractades en el marc de la Junta Local de Seguretat 

El president del Consell
Comarcal del Montsià,
Joan Martí Masdeu, ha afir-
mat que aquest tipus de
decisions es veuen obliga-
des a ser preses per la
mala situació econòmica
que està vivint tota
Catalunya. «Aqui estem
acostumats a que vagi tot
a l’ample, fins ara ha pogut
ser així, però ara les cir-
cumstàncies han cambiat i
tots hem de fer un esforç
per adaptar-nos. De 
totes maneres hem de dir
que les converses amb  el
Departament van bé, mos-
tren sensibilitat envers el
tema i esperem arribar a
una solució favorable per a
tots el més aviat possible.»
Masdeu nomès demana
no crear alarma social per-
què, segons ell, el tema no
ho requereix, i és ben cert
que s’està treballant en  la
seva resolució positiva.

Els arguments del
Consell Comarcal

del Montsià
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Segons les dades recolli-
des entre els hotels i els
càmpings locals, el juliol es
va recuperar amb més
intensitat que l'agost, regis-
trant un  70 % d'ocupació,
un 10% més que l'any
2010 que fou del 60% i
lleugerament superior al
64% del 2009. Per la seva
l'increment del mes d'a-
gost fou més discret,

situant-se en el 85%, un 5%
més que al 2010 que fou
del 82%, però un punt per
sota del 86% del 2009.
Pel que fa als apartaments
i els xalets, segons les
xifres facilitades per les
immobiliàries locals, la ocu-
pació al juliol va ser un 5%
inferior a l'any anterior,
mentre que a l'agost s'ha
registrat un increment del
10%, deixant l'increment
d'aquest estiu respecte a
l'anterior en un 5% més.
Vicent Martí, regidor de
Turisme de l'Ametlla de
Mar va animar “a la gent a
continuar lluitant, a donar
un bon servei i qualitat al
seu producte, ja que per
molt que ens gastem en
promoció a fires, fulletons i
d'altres vies de promoció,
la millor es el boca-orella.
Un dels valors afegits de la
nostra oferta es el tracte
que dispensa la nostra
gent i els nostres profes-
sionals. Hem de seguir per
aquest camí sense defa-
llir”. En quant al sector de

la restauració, les xifres de
comensals són similars a
les d'anys anteriors, tot i
que s'ha detectat una lleu-
gera reducció en la despe-
sa per càpita. En aquest
sentit, Martí ha explicat
que, “el discurs generalit-

zat es que els restaurants
han tingut gent, però que
s'han gastat menys.
Naltros insistim a restaura-
dors i comerciants que han
d'especialitzar-se. Alguns
ja ho estan fent com per
exemple els restaurants

que ofereixen producte
local com ara la tonyina i
aquests han incrementat el
volum de negoci un 20%.
S'ha de millorar l'oferta i
l'especialitat i buscar for-
mules per millorar el nego-
ci”.

L'ocupació turística a
l'Ametlla de Mar s'ha
recuperat de manera
esperançadora aquest
estiu 2011. El patronat
Municipal de Turisme de
l'Ametlla de Mar ha fet
publiques les xifres d'o-
cupació en càmpings,
cases rurals i hotels a la
localitat, registrant-se
un increment del 7'5%
respecte a l'estiu de
2010, i  d'un 3'5% res-
pecte a l'estiu de 2009.

REDACCIÓ

L’Ametlla de Mar. La localitat calera lidera l’índex turístic del territori, segons ‘la Caixa’.
Cedida

Aquest equipament esportiu
s'ha construït al c/ Lluís
Companys, just al costat del
col·legi Sant Miquel, i tindrà
un doble funció com a
gimnàs de l'escola i com a
espai per a l'ús de les asso-
ciacions esportives i cultu-
rals de Deltebre. 
Les obres del Casal de

l'Esport han
tingut un cost de 500.931Û
i han estat finançades al
100 per cent pel Fons
per al Treball i la
Sostenibilitat Local del
Govern Central.
El nou Casal de l'Esport té
una superfície de 1.300 m2
amb una pista doble

poliesportiva coberta i un
espai per a grades. Al nou
Casal de l'Esport es
podran practicar diversos
esports: bàsquet, minibas-
quet, futbol sala, handbol,
voleibol i patinatge.
L'equipament s'usarà com
a gimnàs de l'escola i a les
tardes i durant el cap de

setmana, es cedirà l'ús a
prop d'una desena d'enti-

tats esportives i lúdiques de
Deltebre.

Deltebre ja té 
Casal de l’Esport

L’edifici tindrà un ús social, esportiu i educatiu

El president de la
Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, va inaugu-
rar aquest dissabte les
obres de millora de la
carretera TV-7333, de la
Fatarella a Vilalba dels
Arcs, i la nova rotonda
d'accés a la Fatarella des
de la carretera TV-7331.
Els alcaldes de la
Fatarella, Fermín Ruana, i
de Vilalba dels Arcs,
Francesc Domènech, van
agraïr el suport que la
Diputació ofereix als
municipis i van destacar
que el treball realitzat en
aquesta via representa
una millora en seguretat.

Una via per
unir vincles
entre pobles

El secretari de
Comunicació del
Govern, Josep Martí, va
ser l'encarregat de pro-
nunciar divendres pas-
sat la conferència de
l'acte institucional de la
Diada de les Terres de
l'Ebre. En el seu parla-
ment, Martí va defensar
la política del sistema
d'immersió lingüística a
les escoles. Martí va afir-
mar que s'ha fet evident
la necessitat de seguir
defensant i seguir ferms
sobre qüestions que
alguns pensaven que ja
estaven a “resguard de
l'amenaça”.

El català
compta amb el
suport del país

L’Ametlla incrementa l’ocupació un 7’5%
L’increment al juliol fou del 10% mentre que a l’agost es va quedar en el 5%
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Les novetats de cara a
aquest nou curs escolar
rauen en la retallada de l'a-
portació de la Generalitat
per a les activitats del Pla
Educatiu d'Entorn. Les
actuacions s'ha hagut de
retallar de manera signifi-
cativa ja que l'aportació ha
baixat un 50%. En aquest
sentit, el regidor ha expli-
cat que es continuaran fent
activitats per donar respos-
ta a les necessitats de les
famílies i que “si els educa-
dors han treballat sempre
amb la il·lusió i la imagina-
ció, encara ho hauran de
fer més durant aquest
curs”. Les retallades en les
beques de transport esco-
lar, en canvi, afecten
només a 5 alumnes de la
localitat que viuen al Poble
Nou i a la urbanització dels
Eucaliptus. Pel que fa a

altres programes educa-
tius, des de la regidoria s'i-
niciarà el programa Conviu,
una activitat preventiva
dedicada al foment de la
convivència entre els alum-
nes i la prevenció dels con-
flictes. El programa es
dedicarà a prevenir els
casos d'absentisme, aban-
donament escolar i també
de conflictivitat o assetja-
ment dins de les aules. Tal
com han explicat els tèc-
nics que duen a terme el
programa “es tracta de fer
una tasca preventiva abans
de que sorgeixi el proble-
ma”. 
El programa Conviu neix
amb la vocació de treballar
conjuntament amb els cen-
tres escolars i els tutors
dels grups classe per tal
de dur a terme activitats
amb els alumnes que per-
metin la resolució de con-
flictes i a crear un bon
ambient dins del grup.
D'aquesta manera es
busca no haver de tractar
amb futurs problemes d'as-
setjament escolar o d'a-

bandonament de les aules.
L'equip d'integradors va
arribar a realitzar unes 200
intervencions en el curs
passat entre casos d'ab-
sentisme, no escolaritza-
ció, abandonament escolar
i conflictivitat a les aules.
En casos molt concrets,
alguns alumnes conflictius

o amb problemes d'integra-
ció es deriven a la Unitat
d'Escolarització Compartida,
un recurs especialtizat amb
atenció personalitzada als
alumnes que es dedica a
l'educació de l'alumne i de
tot el seu entorn. 
A la UEC, que disposa de
9 places i que inicia el

curs amb dues vacants,
els alumnes poden acon-
seguir el graduat de
secundària rebent una
atenció especial a les
seves necessitats educati-
ves i, en acabar el cicle,
se'ls proporciona orienta-
ció per continuar amb la
seva formació.

Inici del curs escolar a
Amposta.

REDACCIÓ

El regidor d’Ensenyament, José Antonio José, va presentar les dades del nou curs escolar
Cedida

Una iniciativa organitzada
per la Universitat Rovira i
Virgili (URV) i el consorci
Globalleida, destinada a
facilitar eines a les empre-
ses, professionals i empre-
nedors per iniciar o millorar
els seus projectes d'expor-
tació, que es celebrarà el
proper 7 d'octubre a Reus.
Els organitzadors han
avançat que aquest
Simposi tindrà noves edi-

cions l'any vinent, la prime-
ra de les quals a Lleida, i la
segona, a la tardor, a
Tortosa.
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha valorat molt
positivament la iniciativa,
que compta amb el patroni-
ci de Banc de Sabadell i el
Port de Tarragona. 
«Les empreses que estan
tornant a crear ocupació
exporten més del 60 per

cent de la seva producció»,
ha recordat Ferran Bel per
justificar la necessitat de
celebrar iniciatives com
aquest 1r Simposi
d'Internacionalització, i al
qual l'Ajuntament de
Tortosa hi dóna suport. 
El representant de la URV,
Pere Segarra, ha explicat
que l'aposta per aquest
simposi és fruit del com-
promís de la universitat

amb el territori i també
amb els emprenedors.
«Només hi ha possibilitats
de sortir d'aquesta crisi si

tenim la capacitat de posar
en marxa nous projectes i
que aquests tinguin el món
com a mercat». 

Simposi d’Internacionalització
Camp de Tarragona-Lleida-Terres de l’Ebre

A dia d'avui les obres de
renovació de la barana al
mur del riu Ebre a la ciutat
de Tortosa continuen exe-
cutant-se. Tot i que els tre-
balls haurien d'haver finalit-
zat el passat mes d'agost,
les tasques porten una
setmana i mitja de retard.
Un operari o un semàfor
regulen la circulació per
l'únic carril que es deixa en
funcionament. Aquest fet
complica diàriament la cir-
culació de vehicles per l'a-
vinguda Pedrell de la ciu-
tat.  Tenint en compte que
els estudiants de la URV,
que els ve de camí, ja han
començat.

Retard en les
obres de la

barana al mur
de l’Ebre, a

Tortosa

La demarcació de
Tarragona ha estat l'única
de Catalunya que no ha
registrat un augment de
preus durant el mes d'a-
gost. Segons dades de
l'Institut d'Estadística
espanyol, els preus no han
variat respecte del mes de
juliol i la taxa d'inflació
anual s'ha situat al 3%, una
xifra igual a la mitjana cata-
lana. Tot i així, la taxa anual
registrada és d'1,3 punts
percentuals superior si la
comparem amb la mateixa
dada de l'agost del 2010,
quan era de l'1,7%. No
obstant això, les comar-
ques tarragonines acumu-
len 4 mesos de descen-
sos.

S’estabilitzen
els preus

durant el mes
d’Agost

Amposta reforça la convivència a les aules
No hi ha variacions significatives ni en el nombre de matriculacions ni tampoc en el de professorat en el curs
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En tot cas, la pròrroga esta-
rá condicionada a la supera-
ció de les condicions esta-
blertes per Consell de
Seguretat Nuclear i els
tests d'estrès fixats per la
Unió Europea. La renovació
de la llicència fins l'any
2021, que va ser sol·licita-
da per l'Associació Nuclear
Ascó-Vandellòs II (ANAV) i
que compta amb un informe
favorable emès pel Consell
de Seguretat Nuclear el

passat juliol, s'ha de fer
efectiva abans de 2 d'octu-
bre, data en la que caduca
el permís actual. De fet, el
mateix ministre d'Indústria
va destacar «ni España ni
Catalunya ni ningú es pot
permetre el tancament el
tancament d'Ascó».
Per la seva banda, i davant
l'anunci de l'ampliació d'o-
perativitat del complex
nuclear, el senador d'ICV,
Joan Saura, va demanar al
ministre que «no renovés la
llicència». La petició va ser
realitzada tenint en compte
que encara no es coneixe-
ran els resultats dels test
d'estrès exigits per la Unió
Europea després de l'acci-
dent de Fukushima, i que es
coneixeran a finals d'aquest
any. A més, Saura va res-
ponsabilitzar al Govern de
Zapatero  de «no haver
complert els compromisos
en matèria nuclear», recor-
dant que el programa elec-
toral del PSOE de 2004
contemplava la substitució
gradual de l'energia nuclear
per les renovables en un ter-

mini de 20 anys. L'anunci
de la pròrroga ha estat
rebuda satisfactòriament
per l'Ajuntament d'Ascó. De
fet l'alcalde del consistori,
Rafel Vidal, afirma que «con-
tínuament hem complert
totes les demandes que

cada any ens han exigit el
CSN i això avala que la cen-
tral d'Ascó és segura per
seguir funcionant en els pro-
pers anys». 
A més, l'alcalde coincideix
amb el ministre d'Indústria
en que a hores d'ara no es

pot renunciar a l'energia
nuclear. Segons Rafel Vidal
«a Catalunya l'energia
nuclear és molt important i
ara per ara les energies
renovables no tenen una
estabilitat de la generació
d'energia».

Ja és una realitat, 10 anys més 
del complex nuclear d’Ascó

La renovació de la
llicència d'explotació
durant deu anys més
del complex nuclear
d'Ascó és una realitat,
després que en la
darrera sessió de con-
trol del Senat el minis-
tre d'Indústria, Turisme
i Comerç, Miguel
Sebastián, anunciés
que «el Govern prorro-
garà el permís d'explo-
tació de la central».

«El Govern prorrogarà el permís d’explotació de la central»

Aprovat en la darrera sessió de control del Senat 

REDACCIÓ

El complex nuclear d’Ascó funcionarà 10 anys més.
CEDIDA

L'Ajuntament de l’Aldea ha
rebut ara el suport explícit
de la Generalitat  en les
seves reivindicacions per
la represa de l'actuació,
molt esperada al municipi
per desviar l'intens trànsit
que el travessa diària-
ment. L'alcalde de l'Aldea,
el republicà Daniel
Andreu, es va reunir dime-
cres amb el conseller de
Territori i Sostenibilitat del
Govern, Lluís Recoder,
per tal d'exposar-li el
malestar creixent al muni-
cipi per la paràlisi d'a-
questa infraestructura
que ha d'executar el
Ministeri de Foment i  per
la que els veïns fa prop de
quatre anys que es mobi-
litzen. Recoder es va
comprometre a intercedir
amb el govern central i a
propiciar en breu una tro-
bada amb el Secretari

d'Infraestructures del
Ministeri, Víctor Morlan,
per tal d'exposar la situa-
ció a l'Aldea i fer pressió
de forma conjunta. Tot i el
compromís de Foment
per reprendre enguany
l'actuació, que disposa
d'una dotació de 15,3
milions d'euros als pres-
supostos generals d'a-
quest 2011,  encara no hi
ha data cap data fixada,
mentre les obres executa-
des fins al juny de l'any
passat s'estan degradant
ràpidament. Després de
la reunió amb Morlán i
segons quins siguin els
seus resultats, es podrien
plantejar noves mobilitza-
cions. 
Amb tot, seran les entitats
i la societat civil local la
que prendrà la iniciativa
en aquest àmbit, segons
explicà Andreu, a través

de les assemblees que se
celebren a l'Aldea de
forma regular. A banda
del conflicte per la
variant,  Andreu i Recoder
també van abordar altres
qüestions d'interès per al

municipi de l'Aldea com
ara l'ampliació de
terrenys industrials del
polígon  Catalunya Sud,
l'oferiment per part de
l'Ajuntament de terrenys
d'equipaments per a ús

públic ubicats a la urbanit-
zació de Martinsa Fadesa,
el possible estudi de la
finalitat del sector de
Vinaixarop o la del dèficit
de les obres d'urbanitza-
ció al nucli urbà. 

Units per la variant de l’Aldea
Generalitat i Ajuntament s’uneixen per tirar endavant una obra paralitzada 

El grup Balfegó vol
ampliar les instal·lacions
marines d'engreix de ton-
yina roja que té a
l'Ametlla de Mar.
Concretament, l'empresa
tonyinaire ha demanat
permís a la Generalitat
per incrementar en un
25% la capacitat de la
granja de tonyina, que
actualment té 1.000
tones de capacitat. La
instal·lació de les gàbies
de tonyina davant la
costa de l'Ametlla de Mar
va aixecar les crítiques
dels ecologistes fa set
anys per la possible afec-
tació a la praderia de
posidònia oceànica i a
altres espècies pesque-
res. 
S’està buscant el suport
de l’administració per
ampliar les noves
instal.lacions i generar
més llocs de treball i
riquesa a les Terres de
l’Ebre. 

Balfegó vol
ampliar les seves
instal.lacions per
generar riquesa,

a l’Ametlla

En el marc d'una visita
per valorar l'actualitat
política de CDC a les
Terres de l'Ebre, Oriol
Pujol ha volgut deixar
clar que “som contun-
dents i secundem el posi-
cionament unànime que
ha tingut l'Ajuntament de
Tortosa per la demanda
d'aigua que s'ha realitzat
des de diferents institu-
cions i partits polítics”.
Pujol ha fet referència a
l'”oportunisme i la provo-
cació de demanar l'aigua
quan només queden 2
mesos per a les elec-
cions generals”. A més,
el Secretari general de
CDC ha sol·licitat que el
cabal ecològic s'ha de
materialitzar i fer-se
públic al més aviat possi-
ble. Finalment, Pujol ha
fet una valoració de la
situació política de CDC
a les Terres de l'Ebre on
Convergència governa a
les 4 capitals de comar-
ca, als 4 consells
comarcals i també a la
Diputació.

CDC analitza la
situació política

a l’Ebre
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La directora dels Serveis
Territorials de Benestar
Social i Família a les
Terres de l'Ebre,
Manolita Cid, ha lliurat
aquesta setmana la
Medalla Centenària del
Departament a Modesta
Forcadell i a Ceferino
Espelta, veïns de Sant
Carles de la Ràpita.
L'entrega s'ha celebrat
als domicilis dels home-
natjats i hi han assistit
diversos familiars i
amics. Modesta
Forcadell i Gasparín va
néixer el 31 d'agost de
1911 a Sant Carles de la
Ràpita. És mare de 3 fills
i actualment té també 7

néts i 7 besnéts. Ha
estat mestressa de casa
i, de jove, ajudava el seu
marit en les tasques del
camp. 
Ceferino Espelta i
Navarro va néixer també
a Sant Carles de la
Ràpita, el dia 2 de juny
de 1911. Ha tingut 2
fills, 4 néts i 4 besnéts.
Va ser patró de barca i
també va ocupar el
càrrec de president de
la Confraria de Sant
Pere. 
La Medalla Centenària
és una iniciativa del
Departament de
Benestar Social i
Família. Es tracta d'una

medalla d'argent grava-
da amb el nom i l'any de

naixement commemora-
tiva del centenari. A
aquest reconeixement
institucional poden acce-
dir-hi totes les persones
residents a Catalunya
que compleixin els requi-
sits i realitzin la sol·lici-
tud corresponent.

Jornades organitzades per l’Associació de Familiars de Malalts d’Alzheimer de les TE (AFATE)

La Galera recupera els antics
sabers de les dones

La Sala 2, sala d'exposi-
cions temporals, del Museu
Terracota de la Galera, aco-
llirà, del 16 al 26 de setem-
bre, un compendi d'informa-
cions, de manera gràfica,
referents a la recuperació
d'antics sabers de les dones
de la comarca vinculats a la
cura de la salut. 
El contingut de l'exposició
es mostra a través de nou
panells on s'explica el treball
de recerca etnogràfica i els
seus objectius (29 dones de
la comarca d'una mitjana de
70 anys en són testimoni
d'aquest estudi), la forma de
transmissió i circulació d'a-
quests sabers (per genera-
ció o relacions amb el veï-

nat), els sabers curatius,
alguns d'ells relacionats
amb components magicore-
ligiosos, els continguts dels
sabers, altres sabers rela-
cionats amb la cura, i, el
futur dels sabers. 
Fou inaugurada el passat
mes de març, coincidint
amb la celebració del dia de
la dona, al Consell Comarcal
del Montsià i pretén deixar
constància dels fers i sabers
propis de les dones.
Aquests sabers formen part
de la memòria popular i
mostren unes relacions
materno-filials i de veïnatge
basats en la confiança i en
l'autoritat femenina en
aquesta matèria.

Aquest proper diumenge,
18 de setembre, es celebra
a Deltebre una nova edició
de la Festa de la Sega que
mostra com es segava anti-
gament l'arròs al Delta de
l'Ebre. Enguany es tracta
d'una edició especial ja que
es compleixen 10 anys de
les Festes Tradicionals de
l'Arròs i al recinte de la festa
es podrà veure una exposi-
ció de fotos que recull en
imatges els 10 anys de la
Festa de la Sega. Com ja és
tradicional la festa
començarà a les 10 del
matí amb el quart Tomb de
la Sega que recorrerà els
principals carrers de la
població fins al recinte de la
festa, les Barraques de
Salvador, i que compta amb
la participació de

l'Associació Tres Tombs de
Deltebre. A partir de les 11
del matí començarà la
sega, a càrrec dels sega-
dors experimentats i a con-
tinuació es permetrà la par-
ticipació dels visitants que
ho desitgen. La festa conti-
nuarà amb l'actuació deLSs
Quicos i una demostració
de les tasques tradicionals
relacionades amb la sega
com batre a pota, erar,
picar en cadup o envasar. A
les 14 hores es farà el dinar
popular  I després tindrà lloc
la cinquena edició del
Concurs de Cant de Jota
Improvisada i després hi
haurà una exhibició de
“bac”, una lluita tradicional.
Com a novetat, enguany,
també hi haura una demos-
tració  de la Lluita del Bac.

La Festa de la Sega de Deltebre
compleix 10 anys

Milers de persones, entre
docents, alumnes, pares i
mares, càrrecs institucio-
nals, representants d'enti-
tats i ciutadans en gene-
ral de les Terres de l’Ebre,
durant aquesta setmana,
han volgut reiterar els
beneficis socials i cultu-
rals que ha aportat la polí-
tica lingüística a les esco-
les, precisament, en un
territori capdavanter en
l'ús social del català. 
La plataforma
Somescola.cat valora
positivament la decisió
del TSJC de suspendre
temporalment, mentre es
resol el recurs presentat
per la Generalitat, l’ultimà-
tum d’aplicació de la sen-
tencia del Tribunal

Suprem sobre el model
d’escola catalana i la
immersió lingüística.
«Pensem que l’èxit de les
mobilitzacions del dilluns
12 de setembre a favor
de la llengua en tots els
pobles i ciutats de
Catalunya, així com la res-
posta contundent del
Govern de la Generalitat,
han fet prendre conscièn-
cia de l’estat d’alarma
social que la interlocutò-
ria ha generat, i la neces-
sitat d’actuar des de la
prudència, i l’autèntic res-
pecte a la legalitat
vigent». La Plataforma
Somescola.cat va fer la
crida a les mobilitzacions
aquest dilluns 12 de
setembre. 

Tots amb la nostra llengua, el català

Un dels objectius d'AFATE
és informar que la malaltia
de l'Alzheimer avança molt
ràpid, mentre que la lluita
contra aquesta malaltia no
avança com caldria. El
suport als malalts i als
seus familiars, la formació
dels professionals de la
medicina, el diagnòstic
precoç de la malaltia i la
recerca científica conti-
nuen sent reptes pen-
dents. Uns reptes que, en
la mesura que no s'assolei-
xen, generen molta feina a
entitats com aquesta que,
« i ncomprens ib lement ,
també pateixen les conse-
qüències de les retallades
provocades per la crisi
econòmica que ens envol-
ta» es queixa el secretari
de l’Associació, Ignasi
Vidal. La celebració del Dia
Mundial de l'Alzheimer és

una oportunitat per pro-
moure el coneixement
social d'aquesta malaltia i
dels recursos per fer-hi
front. Per aquest motiu,
des d'AFATE organitzen, un
any més, la jornada per
donar a conèixer les seves
activitats: tallers d'estimu-
lació cognitiva, suport als
familiars, formació de pro-
fessionals.
Per aquest motiu, la
Jornada d'aquest any can-
via el seu format habitual i
es converteix en una
DIADA INTERGENERACIO-
NAL, que tindrà lloc a la
Biblioteca Marcel·lí

Domingo de Tortosa. El
programa de la diada
inclou activitats basades
en els jocs dels infants
amb els seus iaios i iaies.
Els jocs compartits entre
infants i avis, a més de ser
una diversió, també tenen
una vesant educativa i
terapèutica. Per aquest
motiu, l'objectiu d'aquesta
jornada intergeneracional
és que nets i avis es trobin
per gaudir d'uns jocs que
contribueixen a la socialit-
zació i tenen implícits tot
un seguit de processos
congnitius: estimulen l'a-
tenció, la comprensió i la

capacitat d'executar una
acció tenint en compte
unes normes. Hi ha jocs
que estimulen el càlcul, la
memòria, l'orientació
espaial, el llenguatge... A
més, el joc també allibera
situacions d'ansietat i
potencia l'autoestima, evi-
tant la frustració.
Finalment, des d’AFATE és
vol recordar que
l’Associació continua
necessitant la solidaritat
de molta gent per desen-
volupar la seva activitat, i
lluitar contra una malaltia
que continua guanyant
terreny.

XVI Jornada sobre 
la malaltia de l’Alzheimer

Demà dissabte, 17 de
setembre, l’Associació
de Familiars de Malalts
d’Alzheimer de les
Terres de l’Ebre
(AFATE) fa setze anys
que celebra el Dia
Mundial contra aquesta
malaltia que cada cop
afecta a més persones.

REDACCIO

Un dels objectius d'AFATE és informar que la malaltia de l'Alzheimer avança molt ràpid.

cedida

Modesta Forcadell i Ceferino Espelta 
reben la Medalla centenària

Es tracta d’una iniciativa del Departament de Benestar Social i Família
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Gustavo, arran d’una acció
d’estratègia, va fer l’1-0,
amb un xic de fortuna. La
pilota es va enverinar en
tocar el peu del rival (11’).
El Balaguer empatava a la

vora del descans. Però a
la represa arribaria la
sentència. Aviat, amb
assistència de Miguel,
Narvaez va marcar el 2-1.
Ramon Folch, desviant un
tret de Miguel, va establir
després el 3-1. I llavors
van aparèixer les geniali-
tats del pichichi. En una

acció de crac, Miguel va
obtenir el 4-1. El Balaguer
aconseguiria el segon gol
posteriorment. Però enca-
ra estava per veure l’explo-
sió d’un Miguel motivat i
tensionat. Una jugada a
l’estil Messi va generar el
5-2. Un gran final a una
bona tarde de futbol.

Satisfet
Jordi Fabregat, tècnic de
l’Amposta, del darrer par-
tit, contra el Balaguer,
comentava que «era fona-
mental aconseguir la pri-
mera victòria per tenir
confiança, per creure en la
feina que estem fent i
també en les nostres pos-
sibilitats. És important
saber que podem guanyar.
I ja ho hem fet». Fabregat
afegia que «l’equip va tor-
nar a demostrar que té
pegada i virtuts ofensives.
No obstant, ha de millorar,
com a conjunt, en l’aspec-
te defensiu. S’ha de treba-
llar molt en aquest sentit
per saber jugar quan no
tenim la pilota. Pel demés,

només puc dir que estic
molt satisfet pel partit».
Malgrat això, Fabregat
aclaria que «ja hem de
pensar amb l’Olot. Estem
il.lusionats per la victòria
contra el Balaguer però ja
hem de passar pàgina i
ser conscients que per tor-
nar a guanyar hem de dis-
posar de la màxima con-
centració. Només podem
fer-ho així. I el proper par-
tit és de molta exigència.
Haurem d’adaptar-nos a un
equip que va golejar a la
Muntanyesa i que, al seu
camp de gespa natural,
està ben habilitat i té juga-
dors ràpids que desbor-
den», deia l’entrenador de
l’equip ampostí.

Piles carregades

L’Amposta va aconseguir
la primera victòria de la
temporada, diumenge
passat, contra el
Balaguer (5-2). Una
victòria, en ser la prime-
ra, sempre important,
però que també té un
valor afegit per la forma
en què va arribar. Tot i el
gol de l’empat del
Balaguer, en temps afe-
git de la primera part,
l’Amposta va imposar-se
a la segona, amb bon joc
i amb gols. L’afició en va
gaudir. La victòria s’ha
d’assaborir aquesta set-
mana. Però ja s’ha de
tornar a pensar amb la
humilitat i la modestia
del moment i anar a Olot
amb il.lusió, però sense
baixar pistonada. 

TERCERA DIVISIÓ

L’Amposta goleja el Balaguer (5-2) i, amb més autoestima, visitarà diumenge l’Olot

M.V.

Debut inesperat Pineda lidera un bon inici Pel bon camí

Una acció del darrer partit de l’Amposta, contra el Balaguer.

Jugadors de la Rapitenca celebrant un dels gols, diumenge. Una acció del partit Ascó-Olimpic Can Fatjó.

CANAL TE

UERAPITENCA.NET VIDEO ASCO TELEVISIO

L’Ascó va guanyar l’Olímpic
Can Fatjó en la jornada inau-
gural de la temporada (2-0).
Una victòria molt treballada
per un equip que també ha
de tenir moltes exigències,
com la Rapitenca. I que,
com el conjunt del Montsià,
també necessita adaptar-
se. I també a la categoria. 
Cal considerar que l’Olímpic
Can Fatjó és un rival com-
petitiu, dels que més al
grup. La temporada passa-
da va reflectir-ho. I diumen-
ge, també. Per això, a
l’Ascó va costar-li finiquitar
el partit. Manolo Gonzalez
va obrir el marcador al pri-

mer temps. I, amb l’1-0,
l’Ascó va controlar-lo, tot i
que aquest va estar incert
fin el minut 74, quan va pro-
duir-se la jugada del matí
que fou la del segon gol.
L’Ascó, amb el partit més
fracturat, havia cedit
metres a l’Olímpic, que
intentava dur la iniciativa.
Una pèrdua de pilota visi-
tant va provocar un contra-
atac letal dels locals. Ben
elaborat i ben culminat per
Oscar Benet. Sensacional.
2-0. 
L’Ascó ha de millorar. Però
la victòria dóna confiança
per fer-ho. 

Fou la primera victòria i
va ser brillant. Però

l’equip ha de mantenir la
concentració i ja pensar

en el proper partit.

Prudència

Miguel, tensionat i
motivat, va desequilibrar
a la segona meitat, amb

dos gols genials.

Motivat

Valoro molt positivament
la decisió de la junta del
CD Tortosa de que el
derbi contra la Rapitenca,
del dia 25, es jugui a les
19.30 hores del diumen-
ge. Es cert que estem en
una època complicada,
que el futbol ja no es viu
com abans i que ja molta
oferta televisiva. També
que cada club mira per ell
mateix i que segons quina
mena de canvis ja no
valen la pena. Però en
dies com aquest crec que
s’ha de buscar un canvi,
com en altres ocasions
s’ha fet. 
Tot els plantejaments
anteriors estan clars
però, en la mateixa línia,
penso que diumenge pas-
sat també s’hagués pogut
buscar una altra alternati-
va. I és que a les cinc de
la tarde el Tortosa jugava
a casa i, a la mateixa
hora, el Catalònia rebia el
R. Bítem en el derbi.  Es
qüestió de diàleg. Per
tant, per a mi, és positiu
el canvi. I bona la reflexió.

Horaris
L’opinió de Michel

Des del diumenge, la Primera
catalana es podrà seguir en
directe en aquest portal, per
internet. 

Icompeticion

PRIMERA CATALANA. FC ASCÓ (2-0)PRIMERA CATALANA. CD TORTOSA (0-3) PRIMERA CATALANA. UE RAPITENCA (1-3) 

El Tortosa va perdre en el pri-
mer partit de lliga, contra el
Júpiter (0-3). Un  resultat ines-
perat i que va representar una
desil.lusió generalitzada. Carlos
Blanch, tècnic del Tortosa,
reconeixia que «està clar que el
resultat va ser una decepció
perquè hi havia il.lusió envers el
debut en el campionat. No obs-
tant, admeto que no vam jugar
bé, sobre tot al primer temps,
però també penso que s’ha de
veure el partit i considerar que,
si bé el Júpiter al primer temps
va tenir més opcions, a més del
gol, a la represa, amb el 0-1,
nosaltres els vam assetjar i
vam gaudir de possibilitats per
empatar. Malgrat això, no vam
fer-ho i ells, en dos minuts, van
decidir amb dos gols més». 
El resultat i el partit han de ser-
vir com a un toc d’atenció.
L’equip va anar, la temporada
passada, al 200 % i va progres-
sar de forma positiva, quan
poca gent hi apostava per ell.
Els resultats van ser extraordi-

naris. Però ara estem en un
altra temporada i s’ha de
seguir. Carlos Blanch n’era
conscient i creia que «els juga-
dors i el cos tècnic sabem que
queda molt per fer i per apen-
dre. Ja vaig dir que aquest
equip podria fer complir el
somni de l’afició, en uns anys.
Continuo pensant el mateix.
Però tenint clar que s’ha de
millorar, dia a dia. De diumenge
passat, hem d’acabar fent-ne
les lectures positives i ja pensar
en el proper». El calendari no
ha estat generós amb el
Tortosa que diumenge visita el
Tàrrega i que després rebrà la
Rapitenca (diumenge dia 25 a
les 19.30 h). Marc Alegre és
baixa i Albert Arnau va estar a
la banqueta per prevenció, sor-
tint a la segona meitat (i sent
substituït). Tots dos són juga-
dors importants en l’equip.
Com Povill que també fou
objecte de la incomprensible
duresa de jugadors visitants en
la recta final del duel. 

La Rapitenca va guanyar (1-3)
al camp del Viladecans. Va ser
un bon debut. No només per la
victòria sino pel fet que l’equip
va començar a adaptar-se a la
nova categoria. I així ha de ser.
Primer, s’ha d’adaptar l’equip i,
després,  ha de fer-ho a una
competició que pot desencade-
nar partits imprevisibles, sobre
tot fora de casa.
El Viladecans va avançar-se
arran d’una falta. La pilota va
passar per baix de la tanca. Tot
es va complicar amb l’expulsió
d’Alexis. Però va haver-hi res-
posta. La que s’espera d’un
equip que ha suposat una inver-
sió considerable. L’expulsió del
local Francisco (un malson amb

la seua presència fisica) va
equilibrar el partit. I a la repre-
sa, la Rapitenca va fer-ne d’ell
un monòleg. Pineda, un jugador
interessant, tal com vam desta-
car la setmana passada, va
entrar al camp. Callarisa, cres-
cut, va rematar un córner i va
empatar. La Rapitenca va impo-
sar-se. I Pineda, amb dos gols,
el segon espectacular, va rubri-
car una bona actuació general,
de menys a més, i amb ofici i
qualitat. Es el primer pas.
Diumenge (12 h), a la Devesa,
arriba l’Almacelles, un rival
trampa. S’ha reforçat amb juga-
dors de que van estar a Tercera
al Benavent. Es el proper pas.
En falten molts.  

Comunicat del CD Tortosa: «Davant de la impossibilitat
d'aconseguir l'autofinanciació dels dos equips, i segons l'acord
adoptat per l'assemblea, el club ha fet oficial  la retirada de la

competició dels dos equips de futbol sala de l'entitat, l'equip sènior
de territorial catalana i l'equip juvenil de primera divisió»

 



DIVENDRES 16 
DE SETEMBRE
DE 2011 11

diarimés
ebreesports

www.mesebre.cat

HAT-TRICK DE GILABERT. ADRIÀ BRILLA I EL PRESI TAMBÉ MARCA

Diumenge es va iniciar la lliga.
I la primera tarde a la Santa
Creu fou la d’Aleix Robert. El
crac, el pichichi, va decidir
continuar a Jesús, per la seua
identificació al club, tot i tenir
altres ofertes. Això fou molt
important, pel que ell aporta i
pel que representa, amb el
que pot arrosegar. I diumenge
va viure una tarde màgica.
Una més. Va fer quatre gols.

Espectaculars. Es Aleix Ro-
bert. Va ser qui va decidir el
derbi. L’altre protagonista fou
el jove Cristian Arasa, que va
fer els tres gols dels de Bí-
tem.

Fou el jugador de Masden-
verge qui va fer el 0-1, al pri-
mer minut, culminant un con-
traatac. El Cata va reaccionar
i en dues accions en què va
aprofitar les segones juga-

des, Cosido i Aleix va remun-
tar. A la represa, en pocs mi-
nuts, els locals van ampliar l’a-
vantatge amb dos gols més
d’Aleix. Un d’ells aprofitant un
servei del porter Marcos ex-
cepcional. Però amb el 4-1,
fou el Cata qui va acomodar-
se i el Bítem qui va tenir més
profunditat. Cristian, en tres
minuts, ajustava el derbi amb
el 4-3. Va haver-hi incertesa i

La màgia d’Aleix Robert
El Catalònia s’emporta el derbi contra el R. Bítem amb quatre gols del crac (5-3)

L’Alcanar, tot i relaxar-se amb el 5-1, ofereix un recital (6-3)

SEGONA CATALANA. INICI DE LA LLIGA

una recta final de partit inte-
ressant per l’emoció i també
la passió que va generar un
derbi sempre especial, amb
jugadors i tècnics que ara es-
tan amb un equip i que van
pertànyer a l’altre. La incerte-
sa va acabar quan Aleix va
transformar una falta directa
magistralment (87’). Era el 5-
3. I una gran tarde. La tarda
d’Aleix Robert. 

La Fanecada batega amb força El Roquetenc rebrà demà dissabte la
Canonja, en el debut a casa

SEGONA CATALANA

El Roquetenc va guanyar dissabte passat al camp del Bonavista (0-
2) en un partit en el que va reflectir, sobre el camp, la seva supe-
rioritat repecte el seu primer rival en la lliga. Guillermo Camarero,
tècnic del Roquetenc, explicava que «després d’uns primers mi-
nuts en què vam estar molt ben posats i vam gaudir de dues oca-
sions clares, després el partit es va travar i ens va costar trobar-
nos comodes en un tarde amb molta calor i en què es notava que
encara falta ritme de competició. Ja al final de la primera meitat i
a la segona, la veritat és que vam estar molt més sencers i vam
dominar, sense fisures en defensa i creant opcions una vegada
vam fer el 0-1». Brigi (minut 59) fou l’autor d’aquest gol mentre que
Dani establia el 0-2 (74’). Demà, el Roquetenc rebrà (16.30 h) la
Canonja, en el debut a casa. Tornaran De la Torre i Pau. 

Guillermo Camarero, tècnic del
Roquetenc.

El derbi va obrir la temporada a la Santa Creu de Jesús, diumenge passat.

CANAL TE

L’Alcanar ja va mostrar les
seues cartes en la primera jor-
nada, golejant el Cambrils (6-
3). Va anar de menys a més (el
Cambrils, amb el 0-0, va poder
marcar) i així va acabar el pri-
mer temps imposant-se 2-0,
gols d’un inspirat i crescut
Adrià i del crac Gilabert. A la
represa, els d’Alfons Royo van
sortir amb més vitalitat encara
i van desbordar el rival.  Paulo

(primer gol com a president) i
Gilabert, aprofitant una centra-
da de Calafat, establien el 4-0.
El partit va trencar-se i el Cam-
brils va fer el 4-1, quan els ca-
nareus ja estaven acomodats.
Gilabert, culminant un servei
excepcional d’Adrià, aconse-
guia el 5-1 amb el duel embo-
git. El Cambrils, però, no va
defallir, amb l’Alcanar més rela-
xat, i es va situar amb el 5-3. A

darrera hora, Pau marcava el
6-3 (gran passada de Sergi).
Alfons Royo, tècnic de l’Alca-
nar, explicava que «estic con-
tent del joc i de l’actitud en
moltes fases del partit però
hem d’aprendre a no relaxar-
nos, per això hem de ser més
constants». Diumenge, a Vila-
seca. S’espera recuperar a
Trinquet i Diallo. Santi i Saul se-
guiran sent baixa. 

Sergio Navarro, tècnic del
CD la Cava, del duel a Torre-
dembarra (1-2), comentava
que «va ser un partit molt
complicat, en el que vam co-
mençar massa nerviosos i el
Torredembarra, en canvi, va
fer-ho millor i va gaudir d’una
ocasió molt clara. El duel va
anar equilibrant-se, tot i que
cal dir que ens va costar
agafar el centre del camp.
No ens trobàvem comodes i

perdíem la pilota fàcilment.
Per aquest motiu ells feien
sensació de dominar el par-
tit. No obstant, abans del
descans, al contraatac, fou
Ruibal qui va poder marcar».
A la represa, el tècnic va in-
troduir dos canvis, introduint
a Jordi Rovira i a Gerard
Fresquet. L’equip surt més
posat i en tres minuts, en
dues jugades ben elabora-
des, Jordi Rovira i Jaime van

posar van posar el 0-2 al mar-
cador. «Llavors el Torredem-
barra, amb un joc directe, ens
va pressionar i ens va fer oe-
rill, aconseguint l’1-2. La clau
és que vam tenir ofici i vam
estar molt atents en defensa.
Això ens va permetre assolir
una victòria important perquè
sempre ho és començar
guanyant», deia Sergio. 
La Cava, en un partit en què
abans del seu inici es farà un
minut de silenci en record als
exjugadors, Enrique Sancho i
Rafel Solà, rebrà el Gandesa
diumenge.

La Cava aparca dubtes amb un gran
triomf a Torredembarra

SEGONA CATALANASEGONA CATALANA

El Gandesa va perdre en el
primer partit de lliga contra
el Salou (1-2). L’actuació de
Manolo Miras va crear males-
tar entre l’afició, i no només
per les tres expulsions. Nico,
exjugador de la Cava, va fer
els dos gols, un de penal.
Però la noticia saltava el di-
lluns quan es coneixia que el

Gandesa havia impugnat el
partit. 
Segons José Lorenzo Diego,
president del Gandesa, «van
haver irregularetats en la pre-
sentació de les fitxes de ju-
gadors del Salou. Solament
tenien les de deu jugadors i
un de la banqueta. N’hi havia
que portaven el DNI i no es

va anotar. Considerem que la
tramitació de les fitxes l’hem
de fer tots igual. Nosaltres
vam estar el divendres abans
del partit fins a darrera hora
per actualitzar totes les fit-
xes que ens mancaven. I diu-
menge ens vam trobar amb
això. Hem impugnat».

El Gandesa impugna el partit 
contra el Salou (1-2)

SEGONA CATALANA

Dos pals, un penal fallat i les le-
sions de Ferreres (25') i Pedra
(45') van suposar una derrota
massa amplia dels partida-
lencs davant d'un bon i efectiu
Morell, que es va beneficiar
d'indecisions defensives lo-
cals. Pallarés al minut 6 mar-
cava el primer per als visitants
amb un xut creuat que va en-
trar per tot l'escaire i Cazorla
al 25 feia el segon a l'aprofitar
una badada defensiva local.

Els locals ho van intentar en
tot moment amb clares arriba-
des com un ú contra ú de Gei-
ra sol davant Boris (27') i on va
sortir la pilota "llepant" el pal
dret de la porteria visitant, un
remat de Pedra amb el cap a
boca de canó a còrner tret per
Pier i un penal fallat pel mateix
Pier (41'). La segona part va
ser un atac constant dels lo-
cals amb continues arribades i
un Morell que jugava a la con-

tra. Les ocasions, amb dues
rematades al pal, es van anar
repetint fins que finalment al
minut 65 Geira marcava un
gran gol a l'efectuar una rema-
tada amb "semivolea" impossi-
ble per a Boris. Els locals ana-
ven a per totes i els visitants
ordenats avortaven qualsevol
intent i amb una contra Cazor-
la sol davant de Vizcarro l'afu-
sellava (85') i de nou Cazorla
feia el quart aprofitant una in-
decissió de la defensa local
(90') provocant un càstig mas-
sa dur als locals vist lo succeït
durant el partit.

L’Olímpic salva un punten un partit
trepidant, amb el Calafell (3-3)

SEGONA CATALANA

L’Olímpic de Móra va empa-
tar contra el Calafell en el de-
but en la lliga (3-3). Fou un
partit trepidant: als cinc mi-
nuts el resultat ja era de 2-2.
Agustí i Samu (exdavanter del
Camp Clar) van marcar pels
locals.

Narcís, tècnic del conjunt-
morenc, deia que «després el
partit va igualar-se però he

de destacar la intensitat i el
ritme que va tenir, molt supe-
rior al de la temporada pas-
sada a Segona regional. No
obstant, ens vam adaptar i
vam saber sobreposar-nos».

A la represa, «el Calafell,
durant els primers 20 minuts,
ens va dominar i va tenir arri-
bades, però nosaltres, poste-
riorment, ens vam imposar al

centre del camp i vam gaudir
d’opcions clares, dues de Ja-
cob, que no vam transfor-
mar». El Calafell s’avançaria
amb el 2-3 (79’) i el juvenil Sa-
ladie empataria (86’). La juga-
da polèmica es produiria en
temps afegit quan l’assistent
va anul.lar un gol al Calafell
«el jugador es va endur la pi-
lota amb la mà».

Massa adversitats per a la UE Jesús i
Maria davant el Morell (1-4)

El R. Bítem rebrà, en
festes, diumenge vinent

a l’Olímpic (17 h)

Festes

«Van haver-hi irregularetats
en la presentació de les

fitxes. Solament deu
jugadors les tenien»

El juvenil Sergi Anguera va
fer el 3-3. Rècord: als cinc

minuts, el resultat era
d’empat a dos gols.
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Tivenys i Móra la Nova van empatar en una tarde de romeria i
de moltíssima calor. Una calor que, com en la resta de partits,
es va deixar notar. Ja des de la primera meitat, va existir respec-
te entre els dos equips. Molt migcampisme i poques opcions. El
Tivenys, ben col.locat defensivament, va aprofitar la seua quan
Pau va traure petroli a un llançament de banda. Va afusellar. El
Móra, que tenia sis baixes (Marc, Raül Roca, Ezequiel...) va reac-
cionar timidament, amb la referència de Magí, i va empatar en
un contraatac (fou dels pocs desajustos locals en defensa). A la
represa, els morencs van pressionar més amunt però el Tivenys
va jugar ben replegat. El porter local, Juanjo, cedit per la
Rapitenca, molt segur tota la tarde, va estar encertat evitant les
dues ocasions visitants de la recta final del partit.

Empat just en la confrontació entre el 
Tivenys i el Móra la Nova (1-1)

TERCERA CATALANA

Camarles i Sant Jaume van oferir un derbi obert i incert fins els
darrers minuts (2-2). El Camarles, ben col.locat, va saber interpre-
tar bé el seu partit. I així va avançar-se en dues ocasions en el mar-
cador. La primera amb el gol de Pau i la segona amb el de Marc
Prades, en un contraatac. El Sant Jaume, en diverses fases del
duel, va gaudir més del domini, i així va crear ocasions per haver
marcat. No obstant, el Camarles, cedint espais i al contraatac, va
aprofitar les seues armes i la velocitat de Marc Prades. Manel,
amb un gran gol, va aconseguir un empat a dos que va ser just
perquè cap dels dos equips mereixia perdre. El Camarles, ben ar-
mat i amb entusiasme i actitud, va fer una bona imatge. El Sant
Jaume, per la seua part, va demostrar que té potencial. Li va man-
car, en el primer partit, ser més efectiu. 

Manelet salva un punt per al Sant Jaume
amb un gran gol (2-2)

TERCERA CATALANA. A CAMARLES

Ulldecona i Vilalba van enfrontar-se en horari matinal (11.30 h).
La  calor va ser un enemic per tots. A més, es va notar manca
de ritme de competició en els dos equips, sobre tot en un pri-
mer temps travat i sense ocasions. A la represa, però, tot va
canviar. Al primer minut, un gran gol d’Oriol Sansano, amb un
tret enverinat a l’escaire, va obrir el partit. El Vilalba va acusar-
ho i va passar una fase incerta. Arran d’una falta, Joaquin va re-
matar amb el cap i va aconseguir el 2-0. El Vilalba es va quedar
amb deu i l’Ulldecona va guardar roba. Els de Gaspar van inten-
tar-ho, i van reduir distàncies amb un penal «rigorós» pels locals
i «clar» pels visitants. Era, però, tard (87’). El 2-1 va ser un pre-
mi pels locals en aquesta nova etapa, amb nou equip (fusionat)
i sense que cap jugador cobri. 

El debut del nou Ulldecona acaba amb
una victòria contra el Vilalba (2-1)

TERCERA CATALANA

L’Ampolla, un dels aspirants a lluitar per les places capdavanteres,
va vèncer al camp d’un Deltebre que també s’ha renovat conside-
rablement. Tots dos equips comencen una nova etapa. L’Ampolla,
desrés del descens, torna a començar gairebé un altre any de ze-
ro. I el Deltebre, des de l’austeritat, es basa amb una aposta per
la gent jove i que s’ha volgut implicar amb es possibilitats del club. 

El derbi, entre tots dos equips, va ser molt igualat. També tra-
vat, amb poques opcions al primer temps. A la represa, l’Ampolla
va pressionar més al centre del camp. Però el Deltebre, ben col.lo-
cat, va contrarrestar-ho amb actitud i coratge. Un gol del visitant
Dani va acabar decidint. «El més just hagués estat un empat que,
pel treball, el mereixiem», deia Tomàs Ballano, tècnic local. 

L’Ampolla referma les expectatives amb
un triomf molt treballat a Deltebre (0-1)

TERCERA CATALANA

L’Aldeana va golejar el Corbera (4-1). Un resultat que dóna con-
fiança al nou projecte. «De la temporada passada només queden
cinc jugadors. La resta han pujat del filial i del juvenil o han estat
jugadors joves que vénen de fora i que s’han implicat amb els plan-
tejaments que tenim», deia Juanjo Adell, el tècnic. El propi Juanjo,
del partit amb el Corbera, recordava que «la primera part fou molt
anivellada, amb molt centrecampisme. Alex Alegre va fer l’1-0 que
ens va permetre obrir el marcador». A la represa, amb els canvis,
l’equip aldeà fou més intens i incisiu. «Vam dominar més el centre
del camp i vam arribar amb més claredat. Vam fer dos gols gai-
rebé seguit que ens van donar tranquil.litat i que van decidir». Jor-
di Martin (2) i David Pujol van marcar els gols locals a la represa.

L’Aldeana obté una golejada que li dóna
força i confiança per al nou projecte (4-1) 

TERCERA CATALANA

Santa Bàrbara i Perelló van empatar en un duel jugat a un rit-
me i intensitat superior al que es podria esperar de la primera
jornada. Així es pot qualificar el duel, a més de tenir moments
d’agressivitat, com s’ha considerat pels dos costats. 

En qualsevol cas, els dos tècnics consideraven que «fou un
partit obert, en el que hagués pogut passar de tot pel que res-
pecta el resultat final i en el que l’empat va ser just. El partit fou
instens i molt disputat». Oriol i Chacon van marcar pel Perelló
mentre que Mulet i Fidel van fer-ho pel Santa Bàrbara. Els de
Roca, amb baixes i amb jugadors que són dubte després del
darrer partit, visiten el Vilalba, diumenge; mentre que el Pere-
lló, a l’Aldea, rebrà l’Ametlla en el derbi de la jornada. 

Santa Bàrbara i Perelló empaten en un
duel obert i intens (2-2)

TERCERA CATALANA

Fou un partit canviat en el seu ordre perquè a Horta, com passa
cada any, el camp no es pot utilitzar per les festes. El Godall va ac-
ceptar el canvi i també jugar més tard del previst. Fou un duel es-
bojarrat, descontrolat. El Godall va avançar-se en el marcador i va
tenir altres opcions, quan va iniciar millor el partit que un Horta que,
amb nombroses baixes, va costar-li fer-ho. Malgrat això, els de
Cantó van aconseguir-ho arran de l’empat i, llavors, foren efectius.
Al descans s’havien imposat per 1-4. La represa va seguir igual:
partit trencat i amb opcions a les dues àrees. El Godall va reduir
distàncies però l’Horta va sentenciar amb el 3-6 final. Aubanll, Isa-
ac, Sergi Otero (2), Jordi i Sisco van marcar pels de la Terra Alta
que demà visiten la Sénia. Robert, Marius i Izquiano, pel Godall. 

Godall i Horta protagonitzen un partit
descontrolat, amb gols i més ocasions (3-6)

TERCERA CATALANA

Un gran partit. Sensacional. L’afició d’El Pinell estava emocionada
sobre tot «pels 20 minuts inicials del segon temps. Van ser fabu-
losos. En general, vam jugar bé, però a l’inici de la represa va ha-
ver-hi intensitat, bon joc i gols». Des d’El Pinell s’afegia que «la Sé-
nia va avançar-se amb el 0-1 però vam reaccionar, molt ben
posats, i al descans ja vam remuntar amb el 3-1. Va ser impor-
tant, en aquest sentit, el gol de l’empat. I a la represa amb el 4-1,
ens vam comodar una mica, quan el partit estava trenca. No obs-
tant, no els vam donar opció: ells marcaven i responiem amb un
altre gol gràcies a l’efectivitat que vam tenir». Així, quan la Sénia
va fer el 4-2, actes seguit el Pinell aconseguia el cinquè gol i, més
tard, quan els visitants van marcar el 5-3, va produir-se el sisè dels
locals. El barceloní Julio (3), Toni, Amadeu i Ruben van marcar pel
Pinell. Des de la Sénia es comentava que «la nostra actitud no fou
l’adequada pel partit i el Pinell ens va superar per lluita i coratge.
Hem de millorar». J. Tolosa, Villarroya i Isaac van marcar.

El Pinell, tot i la renovació, no oblida el
guió de la temporada passada (6-3)

TERCERA CATALANA

L’Ametlla va golejar el filial del Catalònia (7-0) i lidera la taula des-
prés d’haver-se disputat la primera jornada. El partit no va tenir
gaire història. El filial del Catalònia va presentar-se amb baixes i va
haver d’utilitzar jugadors que estaven minvats per lesions. Una bo-
da va ser el principal motiu de les baixes, així com la del tècnic Al-
bert de la Vega, que no va poder estar: «no és cap excusa però
diversos jugadors i jo mateix estaven a la boda. Per això va haver
de jugar gent que fins i tot tenia molesties. No obstant, no hi ha
res a dir. No és un partit de la nostra lliga. L’Ametlla és un bon
equip, que juga molt bé a futbol, creant des del centre del camp,
com així va demostrar-ho, i ens va superar. El resultat fa mal però
s’ha de passar pàgina i pensar en el partit de l’Aldeana». 
Els gols de l’Ametlla van fer-los: Morillo (2), Sam Figueres, Sam
Garcia, Quintana (2) i Angel Balfegó. L’Ametlla visitarà diumenge el
Perelló, al camp de l’Aldea. El derbi. A la segona volta es dispu-
tarà en festes de la Candelera. 

L’Ametlla goleja el Catalònia i és el
primer líder de la lliga (7-0)

TERCERA CATALANA

Neix la Primera catalana amb
dos grups. Quin invent!. La
Federació no ha estat capaç d’a-
conseguir dos grups a la
Tercera divisió i ara se’ls inventa
a la Primera catalana. Penso que
no aporten res. Seria millor com
a la comunitat valenciana: qua-
tre grups, un per provincia (aquí
en serien cinc, dos a Barcelona i tres a les altres pro-
vincies) i al final un play-off. Cada temporada, un equip
de tarragona tindria l’opció de pujar. En aquesta cam-
panya, Ascó i Rapitenca han fet plantilles per ascendir.
Els del Montsià han fitxat a Teixidó per fer neteja al
vestidor. Han arribat jugadors d’Andalússia que falta
veure si s’adaptaran a la categoria. L’Ascó, per la seua
part, fa molt bones sensacions, amb jugadors contras-
tats per aquesta categoria. El Tortosa, com cada any,
és una incògnita. Anys enrera era un aspirant a l’as-
cens; ara la seua meta és no baixar. Com li han can-
viat les coses!. Manté el bloc de la lliga passada i ha
donat continuïtat al projecte. Per fí ha arribat el sentit
comú a aquest club! Dels equips del Camp de
Tarragona, el Torreforta s’ha reforçat amb un crac
com Ivan Parra i el golejador de la Preferent, Ferri, del
Catllar. A més, és un equip en què els jugadors fa anys
que juguen junts. El Reddis, per la seua part, presenta
molts de canvis. El seu fitxatge estrella ha estat Jordi
Prades, segon pichichi de Preferent l’any passat amb
el Torreforta. El Valls ha fet un bon equip, renovat, i
amb un tècnic guanyador com ho és Isaac Fernandez.
Tots els equips d’aquestes Terres i de Tarragona han
muntat plantilles per aspirar a estar al més amunt o
per mantenir la categoria. I aquesta és una bona notí-
cia. Però la temporada és molt llarga i pot passar de
tot, fins que l’Ascó o la Rapitenca no pugin i és que
només puja el primer i promociona el segon. No seria
millor un play-off final entre els tres primers de cada
grup? Però no, això no sap fer-ho la Federació. Sense
comentaris... 
Saben que el millor és que aquest any a la Primera
catalana hi són el Tortosa, la Rapitenca i l’Ascó. I que
en el vinent, podria estar-hi l’Amposta? Per al futbol
d’aquestes Terres seria força atractiu.
Finalment, dir que els favorits, per pressupost, són
l’Ascó i la Rapitenca. Per plantilla, el Tàrrega, conser-
va la de la temporada passada i a més ha fitxat dos
bons davanters Nuno (ex-Eivissa) i Sadik, del Reddis. A
més d’algun equip de Barcelona com l’Olímpic Can
Fatjó o el Júpiter. 

Les incògnites de la Rapitenca,
Ascó i Tortosa

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92



DIVENDRES 16 
DE SETEMBRE
DE 2011 15

diarimés
ebrepublicitat

www.mesebre.cat



DIVENDRES 16 
DE SETEMBRE

DE 201116
esportsdiarimés

ebre
www.mesebre.cat

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Aldeana (17 h)
La Sénia-Horta (17 h)

Móra Nova-Pinell (16.30 h)
Diumenge

Corbera-Deltebre (diu16 h)
Perelló-Ametlla (16.45 h) -a l’Aldea-

Vilalba-S. Bàrbara (16.45 h)
Godall-Ulldecona (16.45 h)
Ampolla-Camarles (17 h)

Sant Jaume-Tivenys (16.45 h)

RESULTATS

33a jornada Tercera catalana

Aldeana-Corbera 4-1

Ametlla-Catalònia 7-0

Santa Bàrbara-Perelló 2-2

Ulldecona-Vilalba 2-1

Godall-Horta 3-6

Pinell--la Sénia 6-3

Tivenys-Móra Nova 1-1

Camarles-Sant Jaume 2-2

1CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ametlla 1 7 0 3

2. Pinell 1 6 3 3

3. Horta 1 6 3 3

4. Aldeana  1 4 1 3

5. Ulldecona 1 2 1 3

6. Ampolla 1 1 0 3

7. S. Jaume 1 2 2 1

8. S. Bàrbara 1 2 2 1

9. Camarles 1 2 2 1

10. Perelló 1 2 2 1

11. Tivenys 1 1 1 1

12. Móra Nova 1 1 1 1

13. Vilalba 1 1 2 0

14. Deltebre 1 0 1 0

15. Godall 1 3 6 0

16. la Sénia 1 3 6 0

17. Corbera 1 1 4 0

18. Catalònia 1 0 7 0

Tercera catalana

Una acció del derbi entre el Catalònia i el Remolins-Bítem.
CANAL TE

La Primera, Segona i Tercera catalana van començar el cap de setmana passat. La Quarta, el dia 24.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

Catalònia i Remolins-
Bítem van oferir un

derbi obert i que Aleix
va decantar del costat

local (5-3)

Derbi
PRÒXIMA JORNADA  
Gramanet-Masnou

Espanyol-Pobla Mafumet
Manlleu-Vilanova
Santboià-Cornellà
Gavà-Castelldefels

Europa-Prat
Terrassa-Vic

Balaguer-Rubi
Olot-Amposta (diu 17 h)
Muntanyesa-Vilafranca

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

Tercera divisió RESULTATS
3a jornada, Tercera divisió

P. Mafumet-Gramanet 2-0
Vilanova-Espanyol 3-4
Cornellà-Manlleu 2-1
Castelldefels-Santboià 3-2
Prat-Gavà 1-1
Vic-Europa 0-1
Rubí-Terrassa 3-2
Amposta-Balaguer 5-2
Vilafranca-Olot 2-0
Masnou-Muntanyesa 3-3

PRÒXIMA JORNADA 
Ol. Can Fatjó-Igualada

Júpiter-Ascó (diu 12 h)

Tàrrega-Tortosa (diu 17 h)

Rapitenca-Almacelles (diu 12h)

Vista Alegre-Viladecans

Santfeliuenc-Torreforta

Reddis-Sants

Valls-Iberiana

Martinenc-Olesa

RESULTATS

1a jornada, Primera catalana

Ascó-Ol. Can Fatjó 2-0

Tortosa-Júpiter 0-3

Almacelles-Tàrrega 2-4

Viladecans-Rapitenca 1-3

Torreforta-V. Alegre 1-2

Sants-Santfeliuenc 1-0

Iberiana-Reddis 2-0

Olesa-Valls 1-2

Igualada-Martinenc 2-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Júpiter 1 3 0 3

2. Tàrrega 1 4 2 3

3. Rapitenca 1 3 1 3

4. Ascó 1 2 0 3

5. Iberiana 1 2 0 3

6. Igualada 1 2 1 3

7. Valls 1 2 1 3

8. V. Alegre 1 2 1 3

9. Sants 1 1 0 3

10. Torreforta 1 1 2 0

11. Olesa 1 1 2 0

12. Martinenc 1 1 2 0

13. Santfeliuenc 1 0 1 0

14. Almacelles 1 2 4 0

15. Viladecans 1 1 3 0

16. Ol. C. Fatjó 1 0 2 0

17. Reddis 1 0 2 0

18. Tortosa 1 0 3 0

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Roquetenc-Canonja (16.30 h)
Morell-Torredembarra (16 h)
Calafell-Jesús i Maria (17 h)

R. Bítem-Olímpic (17 h)
Diumenge

Vilaseca-Alcanar (16 h)
Salou-Bonavista (17 h)

La Cava-Gandesa (16 h)
Catllar-Catalònia (12 h)

Cambrils-Camp Clar (17 h)

RESULTATS

1a jornada, Segona catalana

Canonja-Vilaseca 1-0

Bonavista-Roquetenc 0-2

Gandesa-Salou 0-2

Torredembarra-la Cava 1-2

Jesús i Maria-Morell 1-4

Olímpic-Calafell 3-3

Catalònia-R. Bítem 5-3

Camp Clar-Catllar 1-1

Alcanar-Cambrils 6-3

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Alcanar 1 6 3 3

2. Morell 1 4 1 3

3. Catalònia 1 5 3 3

4. Roquetenc 1 2 0 3

5. Salou 1 2 0 3

6. la Cava 1 2 1 3

7. Canonja 1 1 0 3

8. Olímpic 1 3 3 1

9. Calafell 1 3 3 1

10. Camp Clar 1 1 1 1

11. Catllar 1 1 1 1

12. Torredembarra 1 1 2 0

13. Vilaseca 1 0 1 0

14. R. Bítem 1 3 5 0

15. Gandesa 1 0 2 0

16. Bonavista 1 0 2 0

17. Cambrils 1 3 6 0

18. Jesús i Maria 1 1 4 0
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Dissabte passat, dia 10,
es va celebrar la prime-
ra edició del Torneig
aleví de futbol 7
d'Ulldecona, amb la par-
ticipació de vuit equips,
entre els que destaca-
ven el Vilarreal, el Reus
Deportiu o Els Ports. Els
cinc equips restants eren
ebrencs: Rapitenca,
Escola Delta, Tortosa i
els dos conjunts alevins
d'Ulldecona. El campió
del torneig va ser la
Rapitenca que es va
imposar als penals a la
final al Vila-real.
L'organització, portada
a terme per l'Escola de
Futbol Base d'Ulldecona
i pels monitors esportius
locals Carlos Arnau i
Juanjo Serrano, van des-
tacar l'èxit d'aquesta pri-
mera edició a la que
esperen donar-li conti-
nuïtat. Els petits cracs i
la resta de participants i
assistents van gaudir
d'una jornada molt
amena i divertida en què
la cordialitat i el bon rot-
llo van ser les notes pre-
dominants. Per adornar
un dia històric, la dispu-
ta dels partits de la
tarda va coincidir amb el

debut del futbolista
insígnia d'Ulldecona,
Oriol Romeu, amb el
Chelsea en partit oficial
a la Premier League. Cal
destacar que el propi
crac faldut, com
l'Ajuntament, el Consell
Comarcal i les empreses
locals van col·laborar en
la celebració de l'esde-
veniment.
Durant la jornada mati-
nal es va realitzar la fase
de grups al Municipal
d'Ulldecona, davant un
gran nombre d'especta-
dors que va anar aug-
mentar a mesura que el
torneig avançava. Els
equips enquadrats en
dos grups, roig i blanc,
simbolitzant els colors
del club faldut, van dis-
putar les lliguetes on
Vila-real i Rapitenca van
imposar la seva llei.
Reus i Ulldecona A van
passar com a segons.
A la tarda es va
començar amb uns con-
cursos d'habilitats que
van fer gaudir molt a
tots els assistents i pos-
teriorment es van jugar
les dues fases finals, pel
títol i de consolació. Vila-
real i Rapitenca van fer

bons els pronòstics i van
accedir a la gran final.
La consolació la va
guanyar el conjunt cas-
tellonenc d'Els Ports al
superar el Tortosa. El
plat fort del torneig no
va decebre i la
Rapitenca, tot i anar per-
dent per 2-0 al descans
contra el Vila-Real, que
no havia rebut cap gol
en els quatre partits
anteriors, va empatar a
la represa (2-2) i va aca-
bar emportant-se el títol
als penals.
El moment premi al lliu-
rament de premis va ser-
vir als organitzadors, en
boca del president de la
EFB Ulldecona Thierry
Muntaner, per agrair a
tothom l'èxit del torneig,
i també al regidor
d'Esports de l'Ajuntament
d'Ulldecona, Josep
Verdú, per encoratjar-los
a continuar amb aquest
projecte. Els guardons
individuals més desta-
cats van recaure en
Marc Canos, de la
Rapitenca, escollit com
el MVP del torneig i
Josep Soriano, de
l'Ulldecona, com a millor
jugador local.

La classificació general
masculina va estar encap-
celada per:

1 - Albert Giné (1h04'29'')
2 - Xavi Queral (1h05'05'')
3 - Pau Marzà (1h05'45'')

I la femenina:
1 - Ragna Debats (1h13'01'')
2 - Mònica Faneca (1h29'05'')
3 - Marga Estorach (1h35'00'')

Primers classificats locals:
Masculí: Jordi Povill
(1h08'30'') - 5è classificat
general masculina

Femení: Mònica Faneca
(1h29'05'') - 2a classificada
general femenina

El recorregut comptava
amb 14km btt + 1km pira-
gua + 5km córrer.
54 participants hi van pen-
dre-hi part en la primera
edició de la Triatló Vila de
Benifallet.
Albert Giné (1r classificat
general) -imatge de la foto-
va passar de la 3a. a la 1a.
posició durant el tram en
piragua, avançant Pau
Marzà i Jordi Povill.

Tant Giné com Debats
mantenen la seva hegemo-
nia a Benifallet: el roque-
tenc hi venç per segon cop
consecutiu, després de
guanyar la segona edició
de la Cursa del Pastisset,
mentre que la xertolina hi
venç per tercer cop conse-
cutiu, després de guanyar
la primera i la segona edi-
ció de la Cursa del
Pastisset.
La prova, celebrada durant
les Festes Majors '11 de
Benifallet, fou l'acte espor-
tiu més destacat.

El proper diumenge, es
celebarà la quarta
Cursa de BTT de
Tivissa. ‘A per la
Cabra’.Es tracta de la
penúltima prova puntua-
ble per a la
XallengerTerres de
l’Ebre-Camp de
Tarragona. Començarà
a les nou del matí, des
del camp de futbol.Per
a l’ocasió, s’han previst
dos circuitsper a poder
escollir: un de 34 quilò-
metres i un altre de 26.
La prova, organitzada
pel Club BTT de
Tivissa, espera comp-
tar amb un bon nombre
de participants.
Després de la disputa-
de la carrera, única-
ment quedarà la Bike
Marató de la Terra Alta
per a completar el cir-
cuït.

Torneig aleví d’Ulldecona
FUTBOL BASE I TRIATLO VILA DE BENIFALLET

BTT

La Rapitenca fou el campió en vèncer als penals al Vila-real

Albert Giné i Ragna Debats, guanyadors

IV Cursa de Tivissa
‘A per la Cabra’

El sènior femení de
l’Handbol Amposta
rebrà avui divendres
(20.30 h), al pavelló de
la capital del Montsià,
al València en el que
serà el darrer amistós
de preparació, abans
del debut en la lliga del
dia 24.
El primer partit de la
competició serà a la
pista del conjunt anda-
lús del Vicar Goya
Koppert. 
La nova temporada s’a-
fronta amb el mateix
objectiu que la passa-
da. No hi ha obssessió
per l’ascens però, lògi-
cament, tampoc es
descarta lluitar per
aquesta fita història
que la temporada pas-
sada va estar a punt
d’assolir-se en el play
off final. 

CH AMPOSTA

Darrer partit abans
de la lliga

En la primera jornada
de la Segona divisió de
Bitlles Catalanes que es
va disputar a Amposta,
es van jugar les
següents partides:
l'Aldea B-l'Aldea A (200-
234 i 176-275);
Amposta D-Amposta E
(269-258 i 241-243);
Godall D-Sant Jaume
(192-239 i 192-238);
Amposta F-La Cava B
(164-239 i 169-276);
Godall B-Godall C (291-
254 i 271-221);
Vinaròs C-Vinaròs D
(247-258 i 258-224);
Masdenverge-La Sénia
B (255-216 i 247-237);
C a t a l ò n i a - J e s ú s -
Roquetes (216-251 i
263-207). 
Descansava l’equip de
les Cases. Es líder el
Godall. 

BITLLES

El Godall,
primer líder

PAU FOLQUE

PEPE PÉREZ
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

MANOLO TOMÀS. PORTAVEU DE LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’EBRE (PDE)

Fent-nos ressò de l'apro-
vació de la declaració ins-
titucional en contra del
transvasament de l'Ebre
que reclama la Diputació
de Castelló, durant la
celebració del ple de
l'Ajuntament de Tortosa,
aquest passat dilluns, i
tenint en compte que la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre, des que es va
conèixer la decisió del
Tribunal Suprem, ha
demanat per activa i per
passiva una manifestació
per part dels nostres diri-
gents i també, una res-
posta, per part, del
Govern Central, hem vol-
gut saber que en pensa la
PDE de tot plegat, a hores
d'ara. Així, aquesta set-
mana, l'entrevista la fem a
Manolo Tomàs, portaveu
de la Plataforma.
Més Ebre: Quina és la
valoració que es fa des de
la PDE de la moció apro-
vada per l'Ajuntament de
Tortosa aquest dilluns al
vespre?
Manolo Tomàs: Des de
la Plataforma ens sentim
satisfets per la declaració
institucional de Tortosa
contra aquest transvasa-
ment però, tot i això, con-
tinuem reclamant un posi-
cionament per part del
govern Central i també,
de la Generalitat. Volem
respostes i les volem
abans de les eleccions
generals del 20 de
novembre.
ME: El Tribunal Suprem
demana una resposta al
govern Central sobre el
transvasament de 90
hectòmetres cúbics, de
l'Ebre a Castelló. Què pot

representar aquesta deci-
sió judicial per al Territori?

MT: Amb la sentència del
Tribunal ha sortit a la
superfície un assumpte
que, tot i estar silenciat,
feia molt temps que s'es-
tava coent, però que per
motius polítics no interes-
sava que sortís a la llum,
ara venen eleccions i tot
canvia. Castelló el 2005
va plantejar-se perquè l'ai-
gua de l'Ebre viatjava a
Barcelona o Tarragona,
per exemple, i a ells se'ls
hi negava al·ludint a que
no havien els cabals
mediambientals fixats. El
cas va ser arxivat per
falta de resposta i ara s'e-
xigeix aquesta des del
Suprem.
ME: Des de la PDE sem-
pre heu recalcat que el
transvasament era una
realitat i que tan sols
havia hagut modificacions
de forma. Els darrers fets
podrien estar confirmant-
ho? 
MT: El transvasament
sempre ha estat dintre el
Pla Hidrològic Nacional,
no s'ha derogat mai.
L'únic que es va fer va ser
treure aquells articles que
feien referència  al gran
transvasament del riu
Ebre. Per tant totes les
infraestructurals planifica-
des en el Pla hi continuen
estan.
ME: Estaríem parlant, per
exemple, del canal Xerta-
Sénia?
MT: Aquest canal és una
d'aquestes infraestructu-
rals de les que et parlava.
Totes les institucions eren
coneixedores que aquest

canal acaba a València.
Nosaltres érem cons-
cients i hem intentat fer
una carrera contra el
temps. D'una banda recla-
mant el cabal mediam-
biental del riu i el seu tram
final i l'altra, i de manera
conjunta amb Unió de
Pagesos (UP), reclamant
uns regadius que es
corresponguessin amb
les necessitats dels
regants de la zona.
Sempre hem pensat que
és possible, però el 2008
amb l'episodi de la seque-
ra, acompanyat del silenci
més absolut per part de
les administracions, vam
ser conscients de l'e-
xistència d'un pacte
secret per fer arribar l'ai-
gua a Barcelona, al
mateix temps que a
València.
ME: En pocs mesos de
diferència, la societat vam
assistir a dues eleccions,
el Parlament de Catalunya
i les municipals. El canvi
de govern com és vist per
la Plataforma?
MT: Tenim un govern
català nou, i una sèrie de
polítics ebrencs que aca-
ben d'ocupar els càrrecs.
Nosaltres desitgem que
s'estrenin i atreveixin a dir
alguna cosa al respecte
(sobre Castelló) i en
defensa del Territori. Aquí
ningú sembla que estigui
interessat en manifestar
la seva opinió, no sé si
per ordre dels seus par-
tits, o bé per incapacitat
personal. Els diferents
governs: Valencià,
Aragonès o Murcià s'han
posicionat, ara falta que
ho faci el català. La PDE

ho té clar, això va cap el
transvasament i cap a la
confrontació a menys que
no s'estableixi el cabal
mediambiental i el pla de
Conca, per acabar d'una
vegada amb aquesta
situació.
ME: El panorama pinta
negre, no?
MT: Estem en un moment
en què s'han de prendre
decisions de futur. Ja no
de cara al que ens pugui
passar a nosaltres, sinó
pensant en les genera-
cions futures. En assump-
tes de l'aigua els colors
polítics no pinten res, es
tracta de temes territo-

rials i de pertinença a un
Territori. Defensem l'Ebre
perquè pensem en una
perspectiva de desenvolu-
pament futur. Ens intenten
vendre que hi haurà unes
compensacions per l'ai-
gua que marxa, però al

final on marxa l'aigua
marxa l'activitat i pel que
fa a les compensacions,
aquestes van a parar a les

butxaques de quatre. A
hores d'ara la gent té la
idea del transvasament
molt difuminada, però
aquell gran del que tant
és va parlar l'han dividit
en tres petits, però està.
Això ja ha començat,

nosaltres pensem que no
s'aturarà. Ha arribat el
moment de reorganitzar-
se, perquè torna la lluita.

«El transvasament ja ha començat,
nosaltres pensem que no s’aturarà.

Ha arribat el moment de reorganitzar-nos
perquè torna la lluita»
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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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La recepta que us presentem avui destaca per la senzillesa de confecció i per l'atractiu color taronja molt ben combinat
amb els colors del foie. Hi ha menjars que entren pels ulls i aquest n'és un exemple.

Ingredients,
1 kg de carbassa
1 l de fons d’au
2 porros
1 cullerada de nata
100 g de micuit d’a-
nec
Sal i pebre
una mica de ciboulet o
julivert trinxat, per 

decorar

Treure la pell i les granes de
la carbassa, talleu-la a daus.
Peleu i talleu el porro a rodan-
xes fines. En una cassola, po-
sar-hi una mica d’oli i afegir el
porro una estona, fins que
s’estovi una mica, quan estigui

tou incorporar-hi els daus de
carbassa, donar-li unes quan-
tes voltes amb la cullera i ja
podem afegir-hi el brou d’au,
deixar que bulli uns 20 minuts,
passat aquest temps afegir la
cullerada de nata i salpebrar
(remenar una mica per a que
s’incorporin tots els ele-
ments). Triturar la crema de
carbassa. Tallar a dauets el
foie d’ànec (ha d’estar a tem-
peratura ambient) i omplir el
cul dels gotets, amanir-ho
amb un toc de pebre negre
acabat de moldre. Abocar-hi la
crema de carbassa ben calen-
ta per damunt del foie (l’escal-
for de la crema farà que es
desfaci el foie) al damunt de la
crema fer-hi un toc de pebre
negre i decorar amb una mica
de ciboulet picadet, o una
mica de julivert trinxat.

«Primentons i Tomates». Avui: Crema de Carbassa

La crema de carbas-
sa alimeta, refresca i
ens fa gaudir dels sa-
bors contrastats del
micuit i la carbassa.
Aquesta recepta ens
entrarà per la vista i
al tastar-la sabrem
que és una recepta
especial

REDACCIO

Imatge d’arxiu de «Primentons i Tomates», de Canal TE.

M. Lalana

«Primentons i Tomates», amb Amado

Cebolla, s’emet cada dia per la tele de les

Terres de l’Ebre, a les 15,30 i a les 20 h.

A Canal TE

Imatge del plat de la setmana.
La cuina vermella
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

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

Renau Audi, Manuel    Av. Generalitat, 56  (Tortosa) 977440735   

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

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

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

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

34º 19°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 
Cel serè o poc ennuvolat per alguns núvols alts i prims en general arreu.
Malgrat tot, al llarg de la jornada hi haurà intervals de núvols baixos a punts de la
meitat sud del litoral, més trencats al centre del dia, així com durant la tarda crei-
xeran algunes nuvolades a punts de muntanya, més desenvolupades al Pirineu i
Prepirineu. 

Precipitacions 
Durant la tarda s'esperen alguns ruixats dispersos a punts del Pirineu, d'intensitat
entre feble i moderada i localment amb tempesta. 

Temperatures 
Tant les mínimes com les màximes seran semblants o lleugerament superiors,
sobretot les diürnes a l'interior del nord-est. Les mínimes quedaran entre 9 i 14 ºC
al Pirineu, 14 i 19 ºC al Prepirineu, la depressió Central, el Prelitoral nord i central
i al litoral nord, i entre 18 i 23 ºC a la resta del país. Les màximes quedaran entre
30 i 35 ºC a Ponent i la vall de l'Ebre i entre 28 i 33 ºC a la resta del país. 

Visibilitat 
Bona en conjunt, amb boires i boirines matinals a planes i fondalades interiors així
com també a punts del litoral i el prelitoral sud. 

Vent 
Al centre del dia bufarà de component sud entre fluix i moderat arreu, de matina-
da i a la nit serà fluix i de caràcter local a l'interior i la meitat sud del litoral, men-
tre que a la resta de la costa bufarà de component sud fluix.

Estat de la mar 

Costa Brava: 
bufarà vent de component sud entre fluix i moderat, de migjorn al nord del cap de
Begur i de garbí al sud.
Marejol amb àrees de maror al sud del cap de Creus. 

Costa Central: 
bufarà vent de component sud entre fluix i moderat, sobretot de garbí i més
reforçat durant la tarda i al nord de la zona. Tot i així, al sud del delta del Llobregat
de matinada bufarà terral fluix mentre que a la nit quedarà fluix i de direcció varia-
ble.
Mar arrissada a marejol. 

Costa Daurada: 
al sud del cap de Salou bufarà xaloc fluix amb cops moderats al llarg del dia. A la
resta de la zona bufarà terral fluix de matinada i vent de component sud al centre
del dia, a la nit quedarà fluix i de direcció variable.
Mar arrissada a marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor estàs més propens a
viure tensions i discussions , però sempre de
portes cap endins. Respecte a la teva salut ,
la teva activitat mental i física augmenta.  

Taure
20/4 al 19/5

Bon moment per destinar entre pensaments
una mica llunàtics i expectatives sense fona-
ment dintre de les teves relacions sentimen-
tals. 

Bessons
20/5 al 21/6

Obre't amb afecte i tendresa als altres i seràs
rebut amb braços oberts. Respecte  a la teva
salut , et convé una dieta temporal per nete-
jar el teu organisme de toxines. 

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor és probable que es pro-
dueixin certs moments desagradables amb la
teva parella a causa d'un compromís que teniu
en comú. 

Lleó
22/7 al 22/8

Comptes en aquest dies amb el suport de
Venus transitant pel teu signe per qualsevol
iniciativa que vulguis experimentar , Estàs en
una etapa per descansar.  

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Venus per la teva casa dotze indi-
ca que pots viure un enamoraments ocults,
sense que ho expliquis a ningú. Qualsevol
susceptibilitat et perjudicarà. 

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor el vent bufa al teu favor.
Deixa't dur per ell i no et penediràs. Les teves
molèsties poden ser resoltes si la teva actitud a
l'hora d'atendre-les és la correcta.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Estàs en una època ideal per viure moments
càlids i apassionats en la teva relació de pare-
lla. Aprofita el dia d'avui per desconnectar de
les teves preocupacions. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeixes de fortuna. Confia en el teu talent pel
que fa als teus assumptes sentimentals. Estàs
en un procés personal de canvi que et duu a
tenir més força i més energia. 

Capricorn
21/12 al 19/01

La teva habilitat per conèixer les motivacions de
la teva parella és clau per dur les teves rela-
cions íntimes pel camí correcte . Els llocs
oberts afavoreixen la teva energia vital.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui és un bon dia per aclarir una qüestió
pendent amb la teva parella . Respecte a la
salut , per funcionar al cent per cent has de
deixar a un costat les tensions i els nervis. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor deixa't conduir per la
teva creativitat , però no et deixis dur per som-
nis irrealitzables. Hauries  de canviar certs
hàbits que perjudiquen  la teva qualitat de vida. 

Televisió
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IMMOBILIARIA�

       

TREBALL�

  

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

MOTOR�

   

DIVERSOS�

  

 

 

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

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

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

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

62.000 Û. Inf. i venda.
696249525

NOVETAT. Es ven a
Ulldecona habitatge plurifa-

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

moblat i equipat. Preu:
106.000 E 

 

  

977 72 06 91

Tel. 977 445 527

 

   

EN LLOGUER
BUNGALOW 

A ESPLANETES

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

Tortosa
Piscina i jardí comunitaris.

550 Euros/mes

EN VENDA
NAUS PER ESTRENAR

Des de 450 m2 
fins a 8.000 m2

Al Polígon BAIX EBRE
Acabats de qualitat

Des de 480 €/m2 + IVA

 

    

977 44 38 79

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

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

Preu realment interessant. 

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

 

 

      

977 74 33 99

 

  

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

Mobles de
disseny.En molt
bon estat. Preu:

104.000 €Û

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

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

barbacoa.
Llum, aigua i telèfon.

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

977 44 54 97

RIERES
IMMOBILIÀRIA

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

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

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

Ref  705     
Tel 977 720 799

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

producció , terra plana i
accés per cami asfaltat.

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

Tel 977 720 799

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

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

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

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu

espai 
privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

publicitat@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

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

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

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

Preu per módul: 15Û+18% IVA

Sant Carles de la
Ràpita. Es ven barca

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

607 538 304.

aicat: 2177
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La línia fortificada de la
serra de la Fatarella és un
dels espais més descone-
guts de la Batalla de l'Ebre.
Se'n tenia constància docu-
mental però no va ser fins
al 2005 que investigadors
locals van 'descobrir' les
restes d'aquesta línia
defensiva construïda per
l'exèrcit republicà al 1938,
formada per grans cons-
truccions esglaonades de
ciment i que comptava
amb nius de metralladores,
trinxeres i un gran número
de refugis subterranis en
una àrea estratègica per
aconseguir el control dels
passos del riu per Riba-
Roja d'Ebre, Flix i Ascó. En
aquests moments, l'equip
d'arqueòlegs I investiga-
dors del “Instituto de
Patrimonio (INCIPIT) del
Consejo Superior de

Investigaciones Científicas
(CSIC)” i del grup de recer-
ca DIDPATRI (SGR2009-
245) de la Universitat de
Barcelona, sota la direcció
del Dr. Alfredo González-
Ruibal i la Sra. Maria del
Carmen Rojo Ariza, estan
realitzant  un seguit d’exca-
vacions arqueològiques a
la Línia Fortificada de La
Fatarella, un dels indrets,
fins fa poc temps, més
importants i desconeguts
de la Batalla de l'Ebre. 
L'objectiu d'aquest acord
és de promocionar la recer-
ca historico-arqueològica a
l'entorn de la Batalla de
l'Ebre; i de potenciar la
transferència de coneixe-
ment sobre els fets i el
patrimoni vinculat a l'es-
mentada batalla amb la
finalitat d'optimitzar una
ciutadania conscient del
seu passat, així com la
potenciació de les indus-
tries culturals vinculades al
turisme i el territori. La
zona d'estudi s'emmarca
dins del projecte de recu-
peració dels espais de la
Guerra civil a les Terres de
l'Ebre impulsats per l'asso-
ciació Lo Riu.
Igualment, aquesta inter-
venció s'emmarca dins el
projecte Arqueologia del
conflicte a Catalunya.
Batalla de l'Ebre i
Campanya de Catalunya
1938-1939 (BECCAT) (ava-
lat pel grup de recerca DID-
PATRI-UB i l'INCIPIT-CSIC)
que té com a objectiu prin-
cipal l'excavació dels
espais de conflicte de la
GCE a fi d'afavorir la com-
prensió d'aquests, partint

d'un enfocament microar-
queològic i, alhora, valorit-
zar aquests llocs de gran
significació per a la histò-
ria recent de Catalunya. 
Una ambiciosa campanya
d'excavacions a la zona,
per  tal de treure a la llum
noves construccions i ofe-
rir un anàlisi més acurada
d'aquesta construcció,
gràcies a la qual els sol-
dats republicans es van
poder retirar de forma
ordenada després de per-
dre la Batalla de l'Ebre.
La direcció dels treballs
arqueològics, així com
l'estudi dels materials
generats anira a carrec
dels esmentats grups de
recerca: l'INCIPIT del CSIC
i el  DIDPATRI de la
Universitat de Barcelona.
D'altra banda, Lo Riu,
Associació per l'estudi del

patrimoni arqueològic i
històric de les Terres de
l'Ebre assessorarà i
col·laborarà en el projec-

te,  aportant voluntariat,
per les tasques de pros-
pecció i els treballs d'ex-
cavació.

La UB s’interessa per la Batalla de l’Ebre

Lo Riu, Associació per
l'estudi del patrimoni
arqueològic i històric
de les TE i el Grup de
Recerca Didàctica del
patrimoni, museografia
comprensiva i noves
tecnologies (DIDPATRI)
del departament de
didàctica de les cièn-
cies socials de la
Universitat de
Barcelona (UB), han
signat un acord de
col·laboració per tal de
promocionar la investi-
gació arqueològica,
històrica i didàctica a
l'entorn de la Batalla
de l'Ebre.

Lo Riu, associació per l’estudi del patrimoni arqueològic, i la Universitat de Barcelona (UB), signen un acord de col·laboració

REDACCIÓ

LA BATALLA DE L’EBRE, UN ESPAI AMB MOLTES SORPRESES

               


