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Avui és notícia

Terres de l’Ebre
Obre portes a Tortosa el
primer Hospital de Dia
Infanto-Juvenil per a
malalties mentals de les
Terres de l'Ebre.

P4

El Govern garantirà el
finançament per a la lluita
contra la mosca negra
amb un conveni per tres
anys.

P8

Societat
Vestigis d’Història, molt
prop de la costa de Deltebre.

P9

Esports
L’Amposta mereixia més,
contra la Muntanyesa (0-1),
dimecres.

P10

Darreres noticies i no positives que arriben des del Departament de Salut, i així ho comuniquen representants del sindicat UGT
de la Junta de personal de l'atenció primària a les Terres de l'Ebre. A partir de l'1 d'octubre hi haurà 24 treballadors menys als
diferents CAP del territori. Per fer front a la reducció de despesa requerida, aquests 24 se sumen als 60 treballadors eventuals
que ja han deixat de treballar en els darrers mesos. Segons aquests, les reduccions, que cada vegada són més, “això no ha fet
més que començar i mentrestant no es toquen els càrrecs oficials, el treballador i en conseqüència l'usuari, estan sent els més
afectats”. La Junta de Personal d'atenció primària s'afegirà a la mobilització convocada per la Junta de Personal de l'Hospital
Verge de la Cinta pel pròxim dimarts 27 de setembre. P3

Nova mobilització sanitària

Diumenge (19.30 h), el Tortosa rebrà la Rapitenca en el derbi ebrenc de la jornada a la
Primera catalana. Un partit especial que s’espera que sigui una festa del futbol, com l’any
passat. El Tortosa encara no ha puntuat i tampoc ha marcat cap gol en les dues jornades
de lliga. La Rapitenca, per la seua banda, va decebre en el debut a casa, contra
l’Almacelles (1-1). Cal dir que l’equip del Montsià presenta novetats. Segons va saber Més
Ebre ahir, a darrera hora, es tracta d’un «fitxatge mediàtic», un mitjapunta que jugava a la
Primera divisió d’Hongria, al Ferencváros. Es diu Ivan Labrador. Fran Jerez, per la seua
part, ha causat baixa. A la foto, els dos entrenadors, en la prèvia de Canal TE.    P9

«Fitxatge mediàtic» de la Rapitenca, abans del derbi



DIVENDRES 23 
DE SETEMBRE

DE 20112

diarimés
ebre

www.mesebre.cat

mésdiari

ebre

Edita:
Limicola, SL

DL: T-1610/2001 - ISSN: 1579-5659  

MÉS EBRE

Gerent:
Aleix Beltran

Redacció:
Tere Gonzalez, Diana Mar,

Michel Viñas.
Col.laboradors:

Amado Cebolla.
Fotografia:

Mariano Lalana
Disseny i maquetació

Jesús Ruiz
Versió ‘on line’:
Dani Mayandia

Publicitat:
publicitat@mesebre.cat

Administració:
Susana Maria

distribució@mesebre.cat
Impressió
Imprintsa

c/ Estanislao Figueres, 17 entr.
43002 Tarragona

Tel.: 902 35 70 70

www.mesebre.cat

L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

5.000 exemplars 

opinió

El 12 de setembre, en la ses-
sió plenària de l'Ajuntament de
Tortosa, el grup municipal del
PSC va presentar una moció
en què s'instava a un reconei-
xement explícit a la figura del
tortosí Ricard Salvat, drama-
turg, escriptor i professor uni-
versitari. Fundador de l'Escola
d'Art Dramàtic Adrià Gual amb
Maria Aurèlia Campany, mem-
bre de la Reial Academia
Catalana de Belles Arts de
Sant Jordi i premi Nacional de
teatre l'any 1999.
Ricard Salvat va morir el 25 de
març de 2009. Fora de la seva
ciutat natal, l'escriptora Isabel-
Clara Simó va fer arribar una
carta al conseller de Cultura de
la Generalitat, Ferran
Mascarell, per tal que la sala
gran del Teatre Nacional de
Catalunya, TNC, on mai va
poder representar cap obra,
dugui el nom de Ricard Salvat,
atenent que va ser un dels prin-
cipals defensors de la creació
del TNC.
Es tractava, per tant, que
l'Ajuntament de Tortosa donés
suport a la iniciativa empresa
per Isabel-Clara Simó i també
responia a la voluntat que
Tortosa en fes un reconeixe-
ment més explícit, propi de la
ciutat. En aquest sentit, es pro-
posava que l'espai cultural
d'arts visuals de l'antic
Escorxador es denominés
Centre Cultural Ricard Salvat.
Al Grup Municipal Socialista no
el va moure cap interès parti-
dari al formular aquesta pro-
posta. Ricard Salvat fou un
intel·lectual compromomès
amb la societat i amb les lliber-
tats democràtiques i patí el
que molts anomenen l'exili
intern. Fou, tanmateix, impul-
sor d'iniciatives culturals ober-
tes i universals. Sempre va
pensar en la seva ciutat,
essent fundador del Festival
Internacional de Teatre Entre

Cultures. Aquestes considera-
cions van ser les veritables
motivacions de la proposta.
La moció va ser rebutjada
incomprensiblement amb els
vots contraris del grup de CiU
i, més incomprensiblement
encara, amb els vots contaris
del grup municipal d'Iniciativa.
L'argumentació fou que existia
un acord entre els grups per
tal que les distincions de la ciu-
tat no es proposessin al ple
mitjançant mocions dels grups
sinó que arribessin com a  pro-
postes de consens i unitàries. 
Però, més enllà que es tracta-
va d'un acord no escrit durant
l'anterior mandat, aquesta
excusa no servia amb la nostra
moció, perquè nosaltres no
proposàvem cap distinció de la
ciutat, sinó posar el seu nom a
un dels principals complexos
culturals de la nostra ciutat. A
més, la moció ja feia quatre
dies que s'havia presentat al
registre municipal. Si aquests
grups haguessin volgut sumar-
s'hi, els hi asseguro que
haguéssim cedit l'autoria de la
proposta al conjunt de tots els
grups municipals.
O pot ser sí que, en el fons, els
vots contaris dels grups de
CiU i d'Iniciativa obeïen a moti-
vacions partidàries o de prota-
gonisme?
Un dia o altre Ricard Salvat
obtindrà el reconeixement de
la seva ciutat i la proposta, vin-
gui d'on vingui, comptarà amb
el nostre suport. De moment,
invitem a tothom que ho cregui
adient a escriure al conseller
Mascarell per donar suport a la
iniciativa de l'escriptora Isabel-
Clara Simó. Nosaltres, a títol
personal ho farem.

Antoni Sabaté Ibarz
-Portaveu del Grup Municipal del
PSC a l'Ajuntament de Tortosa-

Ricard Salvat,
un reconeixement pendent

Opinió

Sobre el primer alcalde 
democràtic de Bítem 

Aquesta setmana la Junta del Col·legi de
Periodistes de Catalunya, demarcació Terres
de l'Ebre, ens enviava un comunicat en el que
feia una reflexió sobre els acomiadaments de
molts companys i compan-
yes periodistes a les Terres
de l'Ebre, en els darrers
mesos. 
El col·legi denunciava la
precària situació de molts
companys i companyes,
“fruit, moltes vegades, de la
mala gestió empresarial,
tant del sector públic com privat, de retallar
plantilles aprofitant la crisi”. 
Nosaltres, des d'aquesta editorial ens
sumem a aquesta reivindicació, com a com-

panys, professionals i treballadors “desitjant
que la nostra professió no arribi a ser un ofici
residual a les Terres de l'Ebre”. 
Encara a hores d'ara, queda molt camí per

recorrer quan al paper dels
mitjans de comunicació al
nostre territori. I la situació
que està vivint aquest sec-
tor, actualment, no ens
ajuda. És així,
com esdevé imprescindible
donar-li el valor que és
mereix a la Comunicació, i

lluitar per tenir uns mitjans de comunicació
plurals i de qualitat. 
Invertint i cuidant, en primera instància, als
nostres professionals.

Editorial

Solidaritat amb els companys

Lo Terreno, una Associació compromesa amb
altres entitats del territori com ho venim demos-
trant des del nostre neixement organitzem pos-
siblement la última festa benèfica d’aquest curt
camí. Ha estat un camí curt, però intens, on hem
viscut coses maravelloses, hem compartit
moments entranyables, ens ho hem passat bé i
on moltes coses perduraran per sempre en el
nostre record.
Malgrat que sempre que hem organitzat quel-
com no hem tingut la resposta que esperàvem,
deixant de banda l'homenatge al nostre estimat
Jordi Pitarque que fou un èxit, sempre hem aixe-
cat el cap i mai hem baixat els braços. 
Amb l’organització dels nostres concerts sem-
pre hem apostat per la bona música: Ben endins-
tribut a sopa de cabra, NadaQueDecir, ErPeche,
Rock&Rios Band, Crator, Reverendo Moe, David
Espinos&Silvia Pujals, Eric Vinaxa, Eba
Peransi…sempre hem portat als millors dins de
les nostres possibilitats però mai hem acabat
d'arribar a la Nostra societat i malgrat
això…sempre hem estat muntant projecte rera
projecte per transmetre la imatge de Jove que
volem. Lo Terreno esta dirigit per gent molt jove
i que des d’un primer moment hem volgut trans-
metre la Nostra visió que no és altra que la de
lluitar sempre per allò que vols fer. 
Ara 2 anys després ha arribat el moment de
separar els nostres camins. Tots tenim nous rep-
tes i nous projectes. Tots hem après els uns dels
altres i de ben segur que tots ens emportem un
gran record de l’entitat que nosaltres 4: Gerard,
Félix, Robert i un servidor vàrem fundar. No és
un punt i final ni molt menys!!!! Tal i com diuen els

nostres estatuts, al Febrer s'acaba el periode
d'aquesta junta. Potser algú de nosaltres voldrà
continuar o potser no…el que si sabem és que
els 4 membres que vam començar, i per dife-
rents motius personals i laborals, no hi continua-
rem com fins ara.
Per això ens acomiadem amb aquesta gran
festa recordant el millor dels 80, el proxim 1
d’Octubre a la pista poliesportiva del parc dels
Paisos Catalans a la Raval de la llet amb la tor-
nada per un dia dels mitics tortosins Freddy Nois
que assoliren la segona posició de los 40 princi-
pales l'any 1990, de El Pajaro Loco-unic tribut
oficial a Espanya de Loquillo y Trogloditas, de
Band Jovi-unic tribut oficial a Espanya de Bon
Jovi i considerada de les 4 bandes tribut més
importants d'espanya i una de les mes impor-
tants del món clonant als autèntics Bon jovi i aca-
barem la nit amb Mister DJ fernando Garcia, res-
ponsable de les festes nocturnes més multitu-
dinàries de les nits estiuenques rapitenques on
fara un repàs al millor dels 70, 80 i 90. Un cop
més intentarem destinar els beneficis a la Lluita
contra l'alzheimer i contra el càncer. El concert
té un preu de 5 euros i les entrades es poden
comprar anticipades a Benetton de c/san blai de
Tortosa. També tindrem servei de barra amb
begudes i entrepans a preus populars.
D'aquesta manera ens volem acomiadar l’actual
junta de Lo Terreno, amb la millor festa i espe-
rant que tothom ho passem la mar de be!!!!
Gracies de tot cor a Tothom!!!!

Associació Cultural Lo Terreno

El senyor Ferran Bel, Alcalde de Tortosa
faría bé d’assesorar-se abans de fer algu-
nes afirmacions inexactes i que suposen
una tergiversió de la història de la Nostra
ciutat i les seves pedanies.

El primer alcalde democràtic de Bitem,
desprès de la dictadura franquista, va ser
Joan Martinez Mauri, membre del Partit
Socialista Unificat de Catalunya (PSUC).
Les eleccions que van celebrar-se el 3 de
Juny de 1979 les va guanyar Joan

Martínez Mauri obtenint 347 vots dels
632 vots valids

Afirmar com a fet en l'escrit de salutació
de les festes de Bitem d'enguany que l'ac-
tual alcalde pedaní és el primer que ha
estat elegit mitjançant una votació, es una
falsetat histórica. 

Esteban Ramos
Bítem.

Gràcies al Verge de la Cinta

Poso un ‘10’ per a tots els
que treballen en el nostre
Hospital, infermeres,
cel.ladors... i molt especial-
ment al Dr. Estévez i a tot el
seu equip i més metges que
el 31 d’agost, en una difícil
operació, van salvar lavida la
nostra filla, Sònia. 
Ja fa anys, el Dr. Estévez
també va salvar a Santi, un
altre fill nostre, que va tenir
un accident. 
Per tot això, els estarem, el
meu marit i jo, eternament
agraits. Mai en la vida els
podrem pagar el que han fet
per nosaltres. 

D’altra banda, dono un ‘0’per
a la Generalitat de Catalunya
que, per a equilibrar el mal-
baratament que han tingut
els últims 8 anys amb
Delegacions, Ambaixades...
retallen la nostra sanitat, el
millor i més necessari per
nosaltres.
Per favor no rebaixen com-
petències al Verge de la
Cinta a l’Ebre. 
No tenim res més. 

Herlinda Casanova

‘Lo Terreno’ tornem als 80 i diem Adéu!

Opinió

«Es imprescindible donar-li el
valor que mereix a la

Comunicació i lluitar per 
tenir uns mitjans plurals i 

de qualitat»
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Segons ha detallat Josep
Fumadó, metge de família
del CAP de Sant Jaume
d'Enveja, aquests 24 se
sumen als 60 treballadors
eventuals que ja han deixat
de treballar en els darrers
mesos. L'alternativa als aco-
miadaments proposada pel
Departament era o el tanca-
ment de més punts d'aten-
ció continuada o la reducció
de la jornada laboral d'entre
un 25% i un 10%. Aquests
84 acomiadaments a l'aten-
ció primària han afectat a
75 eventuals i 9 interins. La
majoria d'afectats són per-
sonal administratiu però
també hi ha metges, infer-
meres, auxiliars, i zeladors.
El representant d'UGT a la
junta de personal ha assegu-
rat que no acceptaran ni

acomiadaments ni les reduc-
cions de jornada perquè
afectarà a la qualitat assis-
tencial aconseguida durant
dècades. En aquest sentit,
l'Institut Català de la Salut
(ICS) remarca que tots els
pacients que arriben als ser-
veis d'urgències d'alguns
dels seus hospitals són valo-
rats de forma immediata per
un professional sanitari, i
que els temps d'espera es

marca un cop s'ha fet el
triatge. Després que s'hagin
fet públics els promitjos de
temps d'espera en els hospi-
tals de la xarxa de l'ICS,
amb la Vall d'Hebron i l'Arnau
de Vilanova com els centres
amb un temps d'espera
mitjà més elevat (48
minuts), l'Institut garanteix
que els pacients són atesos
d'acord amb la gravetat del
seu cas amb independència

de l'hora d'arribada. Els
malalts són classificats en
cinc nivells segons el grau
d'urgència de cada cas.
També el coordinador
d’Estratègia del
Departament de Salut,
Francesc Sancho, ha asse-
gurat que el Departament
donarà l'atenció sanitària
que sigui necessària tant als
punts d'atenció continuada,
com als domicilis, els hospi-

tals o en casos greus, a la
Unitat de Cures Intensives.
De la mateixa manera, el

Director dels SSTT de Salut
a l’Ebre, Albert Gòmez, ha
reconegut que els contrac-
tes eventuals que finalitza-
ven no s'han renovat, però
ha insistit que en cas de
necessitat es contractarà el
personal que faci falta per-
què els pacients estigui el
màxim de ben atesos. En
aquesta línia, Gómez ha dei-
xat clar que els llits a l'hospi-
tal Verge de la Cinta no
estan tancats sinó que
aquests es gestionen en fun-
ció de les necessitats. 
Per la seva part, una de les
afectades per la darrera
retallada que acabarà el seu
contracte el 30 de setem-
bre, Núria Piñana, infermera
del CAP de Deltebre, ha
lamentat que els acomiada-
ments només estiguin afec-
tant al personal sanitari i
administratiu. 
"Van dir que reduirien
càrrecs directius i no és
cert. Els únics afectats som
el personal sanitari i els
usuaris", ha afegit. 
La Junta de Personal d'aten-
ció primària s'afegirà a la
mobilització convocada per
la Junta de Personal de
l'Hospital Verge de la Cinta
pel pròxim dimarts 27 de
setembre.

Les noves retallades en sanitat podrien 
afegir 24 acomiadats més l’1 d’octubre

Representants del sindi-
cat UGT a la Junta de
personal de l'atenció
primària a les Terres de
l'Ebre han denunciat
aquest dimecres que a
partir de l'1 d'octubre hi
haurà 24 treballadors
menys als CAP del terri-
tori. Aquest és el darrer
càlcul que se'ls ha
comunicat des del
Departament de Salut
per fer front a la reduc-
ció de despesa requeri-
da. 

UGT afirma que les retallades estan conduint cap a una «reforma del sistema sanitari català»

El sindicat creu que han començat a l’inrevés, suprimint el més prioritari com és salut i educació

REDACCIÓ

Representants d’UGT  dels sectors afectats van explicar les noves mesures comunicades per Salut.

CEDIDA

La Junta de Personal d’Atenció Primària
ha convocat una mobilització el proper

dimarts 27 de setembre a les 15h davant
els Serveis Territorials de Salut
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Mora ha assegurat que és
un "bon gest" ja que "ens
estalviarem un increment
del 20% en el cost del
cànon per a les indústries".
Mora ha assegurat que, a
través d'una trucada del

mateix conseller Recoder
aquest passat dimarts al
matí, se li ha confirmat que
s'havia decidit congelar
aquesta bonificació. La
decisió s'hauria pres dies
després d'haver-se reunit
amb ell i el director de

l'ACA a Barcelona. Fa dues
setmanes, la Cambra de
Comerç de Tortosa va
denunciar públicament la
desaparició de la bonifica-
ció del cànon de l'aigua
pels usuaris de l'Ebre quali-
ficant la mesura com a

"injusta" i "insolidària". La
Llei d'acompanyament dels
pressupostos aprovada el
passat mes de juliol preveu
la desaparició progressiva
de la bonificació que tenen
els usuaris de l'Ebre el
2013. Així, aquest 2011
els coeficients d'estalvi
passen del 0,5 al 0,7 per
indústria, i del 0,85 al 0,90
per ús domèstic. Pel 2012,
estava previst que passes-
sin del 0,7 al 0,90 per
indústria i del 0,90 al 0,95
per les llars, fins que desa-
paregués la bonificació el
2013. 
"Ja que ni ens faran aviat
un port comercial, ni una
estació intermodal de mer-
caderies, ni una estació del
TGV, almenys necessitem
aquesta mesura per poder
ser competitius i atraure
indústries i mantenir-les al
territori tenint l'aigua més
barata", ha assegurat
Mora. Segons ha afegit el
president de la Cambra,
"continuarem demanant

discriminació positiva pel
nostre territori i insistint en
l'eliminació total del cànon
per guanyar competitivi-
tat".
La diputada al Parlament i
portaveu del grup parla-
mentari de CiU a la comis-
sió de Territori i
Sostenibilitat, Meritxell
Roigé, també ha confirmat
la decisió del Govern de
congelar la bonificació del
cànon de l'aigua que tenen
els usuaris de la conca de
l'Ebre pel 2012. En decla-
racions a l'ACN, Roigé ha
explicat que s'ha treballat
amb la conselleria i amb
l'Agència Catalana de
l'Aigua (ACA) perquè en els
pressupostos de l'any
vinent no es reduís aquesta
bonificació. "Des de la con-
selleria se'ns ha exposat
que es mantindrà per l'any
vinent, però nosaltres con-
tinuem treballant perquè
més enllà de l'any vinent la
bonificació no desapare-
gui", ha manifestat.

Compromís de congelar la bonificació i 
mantenir la mateixa aprovada per al 2011

La Generalitat ha fet un
primer pas i està dispo-
sada a aturar la desa-
parició progressiva de
la bonificació que
tenien els usuaris cata-
lans de la conca de
l'Ebre del cànon de l'ai-
gua. Segons ha anun-
ciat el president de la
Cambra de Comerç de
Tortosa, José Luis
Mora, el conseller
Recoder s'ha com-
promès a congelar la
bonificació i mantenir la
mateixa aprovada per
aquest 2011 durant el
2012. 

La Generalitat, disposada a aturar la desaparició progressiva de la bonificació del cànon de l’aigua

REDACCIÓ

José Luis Mora anunciant la noticia.
Cedida

El diputat d'Esquerra
Republicana de
Catalunya, Sergi de los
Ríos, ha presentat una
proposta de resolució al
Parlament demanant la
modificació del decret
que regula el servei de
transport escolar i que el
Govern rectifiqui la deci-
sió de reduir l'aportació
al Consell Comarcal del
Montsià. La decisió de
l'ens comarcal d'aprovar
el copagament del 20%
del cost del transport per
part dels alumnes d'en-
senyament obligatori
d'un mateix municipi ha
encès els ànims a
Ulldecona i a Alcanar. 

Proposta de
resolució sobre

el transport
escolar

Cada cop són més els
agricultors i les coopera-
tives de l'Ebre que inver-
teixen en obrir agroboti-
gues, tot i l'actual situa-
ció econòmica. De fet en
els últims cinc anys, la
xifra d'aquests punts de
venda, que posen a l'a-
bast del públic els pro-
ductes elaborats en la
mateixa explotació,
sense intervenció de cap
intermediari, ha crescut
un 21%. En total, i
segons la Federació de
Cooperatives Agràries de
Catalunya (FCAC), actual-
ment a les Terres de
l'Ebre hi ha 23 agroboti-
gues.

Més
agrobotigues a

les Terres de
l’Ebre

Durant aquests dies, es
promourà la recerca de
noves formes de mobilitat
més enllà de l'ús del vehi-
cle particular, potenciant
d'aquesta manera hàbits
saludables entre la ciutada-
nia i la millora de la qualitat
de l'aire que respirem, esti-
mulant la utilització de
transports alternatius com
els públics, caminar o la

bicicleta. "Un dels princi-
pals objectius -ha dit
Viñuela- és aconseguir can-
viar el comportament de la
ciutadania fent de les ciu-
tats llocs més sostenibles
mediambientalment, així
com conscienciar sobre l'a-
fectació de la salut en
temes cardiovasculars i
respiratoris degut als
hábits sedentaris i a la con-

taminació de l'aire". Viñuela
ha afegit que és molt
important potenciar el
retrobament dels ciutadans
amb la ciutat i el seu patri-
moni cultural en un entorn
saludable i de respecte als
altres. En aquest sentit, la
Setmana de la Mobilitat
incorpora un seguit d'activi-
tats per a la difusió d'a-
quest lema, activitats que

s'adrecen a totes les fran-
jes d'edat posant especial
cura en aquelles que van
destinades a que els més

petits entenguin des de
molt aviat la necessitat i la
importància d'aquestes
mesures de cara al futur.

Setmana de la Mobilitat 
Sostenible a Tortosa

Activitats que es desenvoluparan del 22 al 29 de setembre
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TEL.: 610 203 144

De fet, es tracta d'un “tre-
ball en xarxa, imprescindi-
ble per tirar endavant pro-
jectes assistencials com
aquest, que ha estat possi-
ble gràcies a la implicació
directa de Salut però,
també d'Ensenyament i del
Grup Pere Mata, que ha fet i
fa una gran feina a les nos-
tres terres per donar cober-
tura als malalts mentals” -
explicava el Director dels
SSTT de Salut a l’Ebre,
Albert Gómez.
A més a més, com  valora-
va el Director
d’Ensenyament, Antoni
Martí, “es tracta d'un servei

llargament reivindicat a les
nostres comarques, per la
qual cosa és una satisfacció
que sigui una realitat, tant
com a director territorial,
com a pare, i com a profes-
sor, ja que els serveis edu-
catius comptem en alumnat
que necessita tractes espe-
cials i tenir el servei vora de
casa és un avantatge”. El
director general de la
Fundació Pere Mata, Joan
Amigó, comentava que la
creació de l'Hospital de Dia
Infanto-Juvenil de les Terres
de l'Ebre completa la impor-
tant xarxa assistencial per a
persones amb problemes
de salut mental que el Grup
Pere Mata està desplegant
a les Terres de l'Ebre des de
l'any 2006. L'Hospital de
Dia Infanto-Juvenil és un dis-
positiu assistencial d'hospi-
talització parcial que propor-
ciona atenció especialitzada
a joves de 12  a 17 anys
amb problemes greus de
salut mental. Ofereix 20 pla-
ces i permet un tractament
intensiu en la comunitat,

sense desvincular el pacient
del seu entorn familiar i
social. L'actuació terapèuti-
ca és basa sobretot en la
dinàmica grupal, a més de
la individual, del treball

terapèutic amb la família i
del tractament farmacolò-
gic, si és necessari.
Aquests serveis de titulari-
tat pública han significat
una inversió 1,5 milions

d'euros i  estan concertats
amb el departament de
Salut. La gestió va a
càrrec de la Fundació Pere
Mata Terres de l'Ebre, del
Grup Pere Mata. 

Aquest nou dispositiu
permetrà atendre més
acuradament els casos
greus de problemes de
salut mental entre els
joves, ja que proporcio-
na una intervenció més
integral i intensiva. 

REDACCIÓ

Roda de premsa de la presentació.
Cedida

I fer tasques de càrrega i
descàrrega. El permís no
preveu en cap cas la pos-
sibilitat d'estacionar el
vehicle. Una vegada verifi-
cades les dades dels
sol·licitants, l'Ajuntament
ha comptabilitzat mig cen-
tenar de turismes acredi-

tats, que des d'aquesta
setmana disposaran de la
corresponent identificació.
L'Ajuntament ha dividit el
Nucli Antic en tres zones,
que tindran la seva corres-
ponent identificació amb
un color diferent en les tar-
getes. Cada zona tindrà

un o més accessos que ja
estan degudament senya-
litzats, permetent l'entra-
da només als vehicles
autoritzats. 
Per a la resta, l'accés con-
tinuarà estant prohibit. Per
tenir la targeta el sol·lici-
tant ha d'estar empadro-

nat a la zona d'influència
del Nucli Antic, el vehicle
ha d'estar al seu nom i
també domiciliat al barri. 
Les persones interessa-
des han de dirigir-se a la
Comissaria de la Policia
Local. 
L'ús indegut se sancio-
narà. La zona 1 correspon
a l'àmbit d'influència de la
Catedral i permetrà la cir-
culació pels carrers
Croera, Ciutat, Dr. Ferran,
Taules Velles, Oliver,
Canvis, Rosa, plaça de la
Cinta, Capellans, Carreró
Capellans, Portal dels

Romeus i Mercè. 
L'accés a aquest àmbit es
farà pel carrer Capellans i
Croera. La zona 2 afecta
els carrers Gil de Frederic
i Sant Antoni, i l'entrada i
sortida es farà per la plaça
de Montserrat. 
I, finalment, la zona 3
correspon a l'àmbit d'in-
fluència del carrer Sant
Blai, podent circular per
aquest mateix carrer i la
plaça de l'Àngel,
Mercaders, Montcada, La
Sang, d'en Carbó, Santa
Teresa, Dr. Vilà i
Pescadors.

La Policia de Tortosa lliura les
identificacions al Nucli Antic

Per desplaçar-se amb vehicle a casa seva 

Els veïns i el consistori
de la Sénia (Montsià) exi-
geixen al Departament
de Salut el manteniment
de l'ambulància en horari
nocturn al municipi des-
prés que el servei fos eli-
minat a partir del passat
juliol arran les retallades
pressupostàries. 
El ple de l'Ajuntament va
aprovar aquest dilluns a
la nit una moció, presen-
tada per tots els grups
municipals, reclamant
que el vehicle per cobrir
emergències mèdiques
continuï present a la
població durant les 24
hores. 

Una ambulància
per  a la Sènia

Aquest diumenge,
Deltebre va celebrar la
desena edició de la Festa
de la Sega. Un any més,
van ser desenes les per-
sones que van participar
de la Festa, que com ja és
habitual va tenir lloc a les
Barraques de Salvador. A
més, enguany, com es
tractava d'una edició
especial es va poder
veure una exposició de
fotos que recollia en imat-
ges els 10 anys de la
Festa. Pel que fa a la
sega, aquesta va
començar a càrrec dels
segadors experimentats i
a continuació es va per-
metre la participació dels
visitants. 

Deltebre
celebra la Festa

de la Sega

El primer Hospital de Dia Infanto-Juvenil
Entra aquest servei a les Terres de l’Ebre
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L'obra que ha estat inaugu-
rada ha estat materialitza-
da per l'empresa Tragsa i
està situada en el domini
públic marítim i compleix
dos objectius. Per una
banda garanteix l'ús públic

de la zona facilitant l'accés
entre la part superior i el
nivell del mar mitjançant la
construcció d'escales i per
l'altra, dona continuïtat al
passeig per als vianants
que discorre paral·lela-
ment a la costa i que esta-
va interromput, materialit-
zant així la servitud de
trànsit ocupant un mínim
de 6 metres des del domi-
ni públic maritimo-terrestre
cap a terra i garantint l'ac-
cessibilitat al mateix d'a-
cord amb la vigent Llei de
Costes. La inauguració
d'aquesta obra posa punt i
final a un procés de més
de 10 anys en el que s'han
produït diversos litigis judi-
cials entre l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar i una part
dels veïns de l'edifici més
proper al passeig, que en
el seu moment van tancar
el pas al públic i per tant
també la seva utilitat públi-
ca. 
Amb un disseny de pedra
seca, s'ha donat continuï-
tat a la imatge que presen-

ta tot el passeig marítim
de la zona sud del munici-
pi. 
Per a Ramon Inglés,
Subdelegat del Govern a
Tarragona, «l'esforç de
l'administració que repre-
sento ha estat important».
Per la seva part, l'Alcalde

Andreu Martí ha explicat
que, “vull destacar la com-
plicitat que ha hagut entre
l'administració central i
local a través del Servei de
Costes de la demarcació, i
que avui s'ha vist enriquida
amb el valor que dona
solucionar un interès i una

demanda social que era el
poder passar per aquest
espai. No només ha estat
una inversió, sinó una
recuperació social i una
demanda dels veïns. Cal
seguir treballant així i amb
aquesta tenacitat segur
que ens en sortirem”.

El Subdelegat del
Govern a Tarragona,
Ramon Inglés ha inau-
gurat acompanyat per
l'Alcalde de
l'Ajuntament de
l'Ametlla de Mar,
Andreu Martí, el passeig
de la Cova Gran. Es
tracta d'una millora por-
tada a terme pel
Ministeri de Medi
Ambient amb un pres-
supost de 119.529
euros que s'inclou din-
tre de les diverses inter-
vencions mediambien-
tals realitzades durant
l'any 2011 a l'Ametlla
de Mar. 

REDACCIÓ

La inauguració va tenir lloc el passat dimecres.
Cedida

Les Terres de l'Ebre tenen
més dificultat per crear ocu-
pació que el Camp de
Tarragona on el pes de la
indústria és més rellevant

Una activitat econòmica
"plana". Així ha definit el
catedràtic de la URV i res-

ponsable de l'informe de
conjuntura a la demarcació
de Tarragona, Agustí
Segarra, el comportament
que ha tingut l'economia
durant el segon trimestre
de l'any. Segons ha detallat,
una de les principals dificul-
tats que denoten els indica-

dors és la capacitat de
crear ocupació del territori,
d'una manera més accen-
tuada a les Terres de l'Ebre
on els afiliats a la seguretat
social han caigut en un
4,10%, mentre que al Camp
de Tarragona la davallada
és de l'1%. Amb tot, en

aquest període hi ha hagut
un increment de l'1,20% pel
que fa al nombre d'ocupats,

fet que ha permès reduir
testimonialment la taxa d'a-
tur que és del 18,41%. 

Una «economia plana» a les
Terres de l’Ebre

Així ho constata l’informe de conjuntura de la URV

El juliol es van signar
4.952 hipoteques sobre
un habitatge a Catalunya,
cosa que suposa un
46,77% menys que les
9.303 que es van signar
el juliol de l'any passat,
segons l'Institut
d'Estadística espanyol.
Aquesta reducció de gai-
rebé la meitat d'hipote-
ques sobre habitatges
urbans a Catalunya, ha
estat similar en el conjunt
de l'estat espanyol, on
s'han signat 29.523 hipo-
teques, el 46,9% menys
que les 55.570 que es
van fer el mateix mes de
l'any passat. 

Reducció de
gairebé  la

meitat
d’hipoteques

Catalunya ha registrat
aquest any el juliol més
fred des del 1997. La tem-
peratura aquest mes ha
estat 0,9 graus per sota
dels valors normals per
aquesta època i aquesta
anomalia s'ha notat espe-
cialment a Barcelona,
Girona i Lleida. Tot i això,
l'agost ha estat càlid, amb
temperatures d'1,2 graus
per sobre de la normalitat.
Aquesta variabilitat ha fet
que entre juny i agost els
valors de mitjana hagin
estat normals, amb un
augment de 0,3 graus res-
pecte el període 1971-
2000.

El mes de juliol
més fred desde

1997

Inaugurat el Passeig de la Cova Gran
Millora la imatge de la línia marítima del litoral urbà de l’Ametlla de Mar
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Així ho han assegurat
aquest passat dimecres
davant dels alcaldes dels
municipis afectats Germà
Gordó, secretari del
Govern, i Francesc Sancho,
Secretari d'Estratègia i
Coordinació del
Departament de Salut en
una reunió a la Delegació
del Govern a Terres de
l'Ebre.
La mosca negra prolifera

en entorns d'aigua neta i,
per aquest motiu, la pobla-
ció en algunes zones de
Catalunya s'ha incrementat
amb la instal·lació de depu-
radores. 
Tot i que la mosca negra no
transmet cap malaltia, la
seva picada és molt doloro-
sa i genera moltes molès-
ties sobretot als treballa-
dors del camp. Des del
2007, el Govern desenvolu-
pa accions de prevenció i
control de control de la
mosca negra i, des del
2008, l'Agència de
Protecció de la Salut és
l'encarregada d'impulsar i
gestionar l'Acord de Govern
que aprova anualment el
pressupost per a aquestes
actuacions. 
Per al 2011, el pressupost
ha estat de 770.500 euros.
Amb la signatura del nou
conveni plurianual,
l'Executiu preveu consoli-
dar aquesta dotació pres-
supostària per tres anys.
El tractament es fa amb un
larvicida biològic, molt
selectiu i específic per a
aquests tipus d'insectes.

Aquest tractament, que  té
una eficàcia superior al
98%, es realitza mitjançant
helicòpter als rius Ebre i
Segre, i mitjançant barques
al Ter. 
Aquestes accions preventi-
ves i de control es desenvo-
lupen territorialment a tra-
vés del Consorci de Serveis
Agroambientals del Baix

Ebre i Montsià (CODE) per a
l'àrea afectada de l'Ebre i
del Segre, i de la
Mancomunitat Intermunicipal

voluntària del Servei de con-
trol de mosquits de la Badia
de Roses i del Baix Ter per
a la zona afectada del Ter.

El Govern reforça el seu compromís en la
lluita contra la mosca negra

El Govern és conscient
de la problemàtica
generada per la prolife-
ració de la mosca
negra en algunes zones
de la riba dels rius
Ebre, Segre i Ter, i s'ha
compromès ha tenir
enllestit abans de finals
d'any el conveni pluria-
nual per a les accions
de control d'aquesta
plaga que, fins ara, es
financen amb Acords
de Govern anuals.

Tindrà enllestit un nou conveni plurianual abans de finals d’any

Aquest any s’han destinat 770.500 euros 

REDACCIÓ

El Govern és conscient de la problemàtica generada per la proliferació de la mosca negra
CEDIDA

El grup municipal
d'Esquerra - Esquerra
d'Amposta ha fet balanç
dels 100 primers dies de
govern de Convergència i
Unió a l'Ajuntament
d'Amposta. El portaveu
del grup municipal, Adam
Tomàs, ha destacat les
principals febleses d'a-
quest balanç que ha resu-
mit dient que 'el govern
municipal de CiU no se'n
surt, amb els problemes
del dia a dia, per la
manca de lideratge i des-
coordinació interna'. Així,
Tomàs ha criticat que
'només començar la
legislatura ja van augmen-
tar els càrrecs de con-
fiança creant un nou
càrrec per a l'Àrea
d'Esports, recol·locant
així l'anterior regidor
d'Esports'. Esquerra
també s'ha queixat de

'l'esmicolament i la divisió
de l'Àrea de Promoció
Econòmica en quatre
regidories quan, de
moment, no hem vist cap
projecte que contribueixi
a la creació d'ocupació'.
La mala planificació del
Delta Sound aquest estiu
o el finançament que no
arriba a les escoles de
música de la ciutat, són
altres temes que presen-
ta Tomàs.  També el por-
taveu d'Esquerra a Sant
Carles de la Ràpita, Josep
Caparrós, ha ressaltat
que “aquests primers
100 dies de Govern han
demostrat que la socio-
vergència significa conti-
nuïtat i cap canvi en la
manera d'entendre i ges-
tionar la Ràpita. De fet,
molts rapitencs ens pre-
guntem on està el “canvi
en positiu” que CiU va pre-

gonar durant la campanya
electoral”. Caparrós ha
remarcat que “durant
aquests primers mesos
de sociovergència a la
Ràpita, el poble ha viscut
una paràlisis en gestió
política. Hi ha promeses
electorals que encara no
s'han complert, per
exemple, el canvi d'ubica-
ció de la parada d'auto-
bús o l'obertura del c/La
Pau (al mercat), tot i l'a-
cord del ple municipal
però, tampoc hem visua-
litzat cap nou projecte o
actuació per al poble”.
De la mateixa manera ho
ha fet el grup municipal
del PSC a l'Ajuntament de
Tortosa que ha lamentat
la "manca de lideratge" de
l'alcalde i l'equip de
govern (CiU) en temes
com el Corredor
Mediterrani o les bonifica-

cions del cànon de l'ai-
gua. Els socialistes han
retret a Ferran Bel que no
es posi al costat de la
societat per evitar les
retallades en sanitat o no
hagi assistit a les reu-
nions per fer front comú
pel Corredor. "Hem pogut
veure com l'alcalde de
Tarragona ha defensat la
prestació de serveis al
Joan XXIII i ha tancat files
amb la resta de grups per
defensar la xarxa hospi-
talària; o com ha assistit
a la reunió de Castelló

sobre el Corredor
Mediterrani. On estava el
govern de Tortosa?", ha
etzibat el portaveu Antoni
Sabaté. Aquestes críti-
ques arriben 100 dies
després de l''inici de l'ac-
tual mandat en el qual el
PSC ha lamentat que
encara no es conegui res
sobre el pla estratègic de
la ciutat i que l'actitud del
govern de Tortosa conti-
nuï sent un “mirar-se al
melic” sense tenir una
visió més ampla i de con-
junt del territori.

L’Oposició fa balanç polític
Es compleixen 100 dies dels nous Governs Municipals

Els Mossos d'Esquadra
han detingut una persona
i n'han imputat quatre
més per tinença de
marihuana a les Terres
de l'Ebre. En total, els
Mossos van decomissar
400 plantes de marihua-
na entre quatre actua-
cions policials fetes a
Xerta, Tivissa i Sant
Carles de la Ràpita. La
intervenció més impor-
tant es va dur a terme
dissabte passat, 10 de
setembre, a Xerta on els
agents van desmantellar
una important plantació
de marihuana, concreta-
ment a la llera del riu
Ebre. Una exhaustiva
investigació va permetre
localitzar una plantació
de 145 plantes, que es
trobaven a sota d'una
explotació agrícola de
tarongers. Totes les plan-
tes estaven a punt per
ser recol·lectades ja que
tenien una altura d'entre
2 i 4 metres. 

Decomissades
400 plantes de
marihuana a

l’Ebre

S'ha constituït el nou ple-
nari del Consorci de
Residus del Baix Ebre
(REBÉ). Aquest és l'òrgan
encarregat de la gestió
dels residus a les diferents
poblacions de la comarca.
En aquest, s'ha escollit,
amb 12 vots a favor (CIU,
PSC, PPC i Agència
Catalana de Residus) i 3 en
contra (ERC), el nou presi-
dent del consorci, Moisés
Fabra. El nou president del
REBÉ, en el seu discurs de
presa de possessió, ha
detallat que “es realitzarà
un treball individualitzat per
a cada municipi per a així
conèixer les seves man-
cances”. 

Moisès Fabra,
nou president

del REBÉ

770.500 euros contra la mosca negra, i  per
al nou conveni, es preveu consolidar aquesta
dotació pressupostària per tres anys

Xifres

ERC d’Amposta, ERC la Ràpita i el PSC de

Tortosa fan les seues valoracions sobre els

100 primers dies de Govern Municipal.

L’Oposició
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Arriba la desena edició
de l’Ebre Músik, un certa-
men plenament consoli-
dat com a concurs de
referència de la música
pop-rock a l'àmbit de les
comarques tarragonines,
Matarranya i les Terres
de l'Ebre. Aquesta edició
de l'Ebre Musik incorpo-
ra com a novetat princi-
pal l'augment en el nom-
bre de grups participants
(dels vuit de l'any ante-
rior als 10 de l'actual) i
també en els espais
triats per a la celebració
dels concerts, els quals
tradicionalment es
venien celebrant única-

ment al pub Cool, i que
ara tindran lloc també al
pub Wel.com, pub
Merlet, i Lo Carrer de la
Habana. El regidor de l'à-
rea de Joventut, Alfredo
Ferré, ha presentat
aquesta setmana la pro-
gramació 2011, amb
grups provinents
d'Ulldecona, El Vendrell,
Tarragona, Amposta,
Reus i La Ràpita. Els con-
certs s'iniciaran el pro-
per divendres, 30 de
setembre, i es desenvo-
luparan ininterrompuda-
ment tots els divendres
fins el 2 de desembre en
el marc dels diferents
pubs i locals que són seu

del concurs. Així mateix,

la setmana vinent, coinci-
dint amb el primer dels
concerts, s'enceta nova-
ment a Ràdio Tortosa el
programa de ràdio ano-
menat també Ebre
Musik, i que compta amb
Albert Melero com a con-
ductor.

El documental ens mostra els treballs arqueològics realitzats fins el moment al vaixell enfonsat

Un pas més?
La secretaria d'Estat de
Canvi Climàtic del Ministeri
de Medi Ambient i Medi
Rural i Marí (MARM) ha for-
mulat una declaració d'im-
pacte ambiental (DIA) favo-
rable a la construcció d'un
magatzem temporal indivi-
dualitzat (ATI) de combusti-
ble gastat i residus radioac-
tius a la central nuclear
d'Ascó. La declaració positi-
va es produeix "sempre que"
quedin adequadament pro-
tegits el medi ambient i els
recursos naturals, assenya-
la l'escrit que publica avui el
Butlletí Oficial de l'Estat, i es
tracta del pas previ a l'auto-
rització administrativa defini-
tiva. El projecte consisteix a
construir una instal lació

d'emmagatzematge en sec,
una necessitat que sorgeix
"com a solució transitòria"
per emmagatzemar els resi-
dus radioactius procedents
de la saturació de les pisci-
nes, que tindrà lloc a partir
del cicle 24 de Ascó I i 23
d'Ascó II- ara es troben en el
cicle 21 i cicle 20, respecti-
vament  La declaració
assenyala, però, que la
construcció del magatzem
temporal centralitzat (ATC),
al qual Ascó és candidat, és
"un dels objectius prioritaris"
recollits en el Pla de
Residus Radioactius, de
manera que el ATI d'Ascó
seria una solució temporal
finsla construcció de la sitja
nuclear definitiu.

El cadàver d'Ester Ortí, de
47 anys i veïna de Vinaròs,
es va localitzar emparedat,
darrera un mur aixecat per la
seva parella a la caseta de la
família situada al Delta de
l'Ebre. El presumpte homici-
da va confessar davant la
Guàrdia Civil i va ingressar en
presó sense fiança per ordre
del jutge de Vinaròs La dona
va desaparèixer el passat
dijous de Vinaròs quan anava
a fer la compra i diumenge
finalment es va poder localit-
zar el seu cadàver en una
caseta de camp al terme
municipal d'Amposta. La
Guàrdia Civil havia detingut el
dia abans el seu marit, José
Juan Garcia, i després de ser
interrogat pels agents final-

ment aquest hauria confes-
sat i els hauria indicat el lloc
on es trobava el cadàver.
Concretament, era darrera
un mur aixecat per ell mateix
en una caseta propietat de la
família, força abandonada,
prop de la carretera que con-
dueix a la urbanització
Eucaliptus.  Els agents van
tombar el mur de ciment i
van trobar-hi el cadàver, que
va ser traslladat a Tortosa
perquè li fos practicada
l'autòpsia, els resultats de la
qual encara no han transcen-
dit ja que el cas es troba
sota secret de sumari.
Segons el diari Mediterraneo
de Castelló, l'home hauria
confessat haver matat la
seva dona per gelosia. 

La veïna de Vinaròs,
assassinada per gelosia

REDACCIÓ

Arran del comunicat de
premsa del Col·legi de
Periodistes de Catalunya a
les Terres de l'Ebre, on es
denunciava els incidents que
es van produir el passat
dijous, 8 de setembre,  a
Sant Carles de la Ràpita, el
regidor de Festes de la
Ràpita i president de
l'Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de les
Terres de l'Ebre, Miquel
Ferré i Avellanàs, ha volgut
manifestar el seu ple suport
als arguments exposats en
el comunicat i sumar-se a la
denúncia. En el decurs de la
manifestació antitaurina que
hi tingué lloc aquell dijous,
fent exercici de la seua pro-
fessió els periodistes que
van anar a cobrir l'acte van
ser objecte de greus insults i

amenaçades i, fins i tot, es
van donar situacions d'in-
tents d'agressió física. A tra-
vés del comunicat del
Col·legi de Periodistes es
reclamava respecte a la pro-
fessió i a la llibertat de prem-
sa, exigint actituds més cívi-
ques i democràtiques,
«Sense posar en dubte la tra-
dició dels bous a les Terres
de l'Ebre». Per la seva
banda, Ferré ha lamentat
que l'objectiu del públic
assistent a la protesta anti-
taurina fossin els periodis-
tes. Per aquest motiu, ha
demanat disculpes als pro-
fessionals de la comunicació
a les Terres de l'Ebre per
l'actitud d'alguns, suposada-
ment, “defensors” de la festa
dels correbous a les Terres
de l'Ebre.

Miquel Ferré demana 
disculpes als periodistes

Ahir, es va poder contemplar
a través del documental tot
el treball realitzat Els arqueò-
legs del CASC fins el
moment ha realitzat dues
campanyes a la zona, i en
tenen previst uan tercera per
aquest 2011. Tot i que cap
la possibilitat d'allargar els
treballs degut a la riqueza de
la troballa. El vaixell, de 40
metres d'eslora i 15 metres
d'altura des de la quilla,
transportava armament,
bales de fusell i de canó, a
més d'altra càrrega que
podria haver estat transvasa-
da després d'embarrancar.
Tot i que es creu que el vai-
xell va patir un accident,

aquest va tenir que enfonsar-
se en lentitud en el moment
que es va poder evacuar a la
tripulació. Entre els objectes
recuperats destaquen mone-
des russes de l'època, ins-
truments de navegació i un
canó de bronze britànic.
Però el realment important
és que aquest vaixell és el
més ben conservat que mai
s'ha trobat a Catalunya,
segons fonts del CASC. Una
sèrie de factors com la
barreja d'aigua dolça i sala-
da, unida a la terbolesa de
les aigües pròximes a la
desembocadura, han creat
un pel·lícula protectora que

ha fet posible que durant
dècades el jaciments es
mantingués intacte.
Llastimosament, a hores
d'ara aquests factors han
desaparegut. En paral·lel al
treball sota l'aigua, una part
essencial de la investigació
s'ha dut aterme a la superfí-
cie, recompilan informació
sobre l'època, en molts
casos contradictòria. El
document clau és una carta
entre responsables del con-
tingent britànic de principis
de juliol del 1813, pocs dies
després d'embarrancar al
Delta i que es conserva a
l'arxiu del ministeri de

Defensa Britànic. On es parla
de  les dificultats per salvar
la càrrega  dels vaixells
embarrancats en auqella
època a l'Ebre. De fet es
parla de quatre. Això voldria
dir que molt a proa, proba-
blement podrien trobar-se
les restes de tres vaixells
més. Dintre de les activitats
relacionades amb el vaixell
enfonsat al Delta, aquest diu-
menge, 25 de setembre, s'o-
fereix una jornada de portes
obertes al Port de Deltebre
a partir de les 11h per conèi-
xer el treball de l'excavació
del vaixell enfonsat i la tasca
dels arqueòlegs. 

Vestigis d’Història, molt prop 
de la costa de Deltebre

La Sala Ramon Calvo de
Deltebre va acollir ahir al
vespre, el documental
basat en les experiències i
treballs del grup d'arqueò-
legs que es van fer càrrec
de les excavacions al vai-
xell. Tres anys han passat
des de que el Centre
d'Arqueologia Subaquàtica
de Catalunya, el CASC,
dugués a terme una cam-
panya arqueològica per
estudiar les restes d'un vai-
xell enfonsat prop de la
desembocadura de l'Ebre,
davant l'illa de Buda.

REDACCIO

Munició militar trobada al vaixell enfonsat.

cedida

Ebre Músik sona a 
Terres de l’Ebre, més que mai

Aquest cop, els concerts es celebraran en diferents pubs i locals de Tortosa
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Un partit especial, diferent,
però tres punts. Carlos
Blanch, tècnic del Tortosa,
comentava que «som dos
equips amb objectius dife-
rents i tenim clar que la
nostra lliga no és aquest
partit. No obstant, com és
lògic, estem il.lusionats
perquè sigui una festa del
futbol, com l’any passat, i

tenim ganes de jugar-lo
amb la passió i la intensitat
que un derbi requereix. En
aquest sentit, estic segur
que els jugadors ho dona-
ran tot».
El problema pel Tortosa
poden ser les baixes. Marc
Alegre i Maikel ho són men-
tre que Arnau i Accensi són

dubte. El Tortosa va perdre
a Tàrrega (3-0): «vam fer
una primera meitat molt
bona i a la segona, fins que
va trencar-se el partit,
també vam estar ben
posats. No obstant, la
diferència fou que el
Tàrrega va ser letal en les
seues opcions. Es un gran

equip i va demostrar la
seua qualitat».
Antoni Teixidó, tècnic de la
Rapitenca, del derbi, expli-
cava que «és un partit més
però està clar que té altres
al.licients. Per la meua
part, a més de que sigui
una festa, vull guanyar-lo.
Sabem que no serà fàcil
perquè el Tortosa és un
equip jove i que lluita cada
pilota amb molta intensitat.
Però intentarem sumar la
victòria». Teixidó també té
baixes importants, a més
de Fran Jerez que, per
motius personals i per
mutu acord amb el club, no
seguirà. Hi ha jugadors
com Raül i Efren que no
han pogut jugar fins ara.

Qui tornarà segur serà
Alexis.
La Rapitenca va empatar
(1-1) contra l’Almacelles en
un duel en què va decep-
cionar als aficionats:
«assumeixo responsabili-
tats i la veritat és que no
vam estar bé, tot i que
també penso que si fem el
segon gol, amb les oca-
sions que vam tenir,
haguéssim guanyat como-
dament. Però el cert és
que no vam estar encer-
tats». 
Teixidó volia aclarir que
«han arribat molts juga-
dors nous i hi ha aspira-
cions però no hem de pen-
sar que guanyarem cada
partit sense baixar de l’au-
tocar. No ha d’haver-hi
tanta exigència tot i que jo
sóc el primer que agafo
responsabilitats i compro-
mís. Però hem d’anar poc
a poc. Potser hi ha algú
que, amb mala fe o sense
aquesta, també li interessa
dir-ho així i posar pressió». 

El derbi

Diumenge vinent, es
disputarà el primer
derbi ebrenc de la tem-
porada, a la Primera
catalana. Un partit que,
tot i que arriba a la ter-
cera jornada, té
al.licients. I és que és
un derbi.
El Tortosa es presenta
després de dues derro-
tes per 3-0 i la
Rapitenca ho fa després
d’un empat contra
l’Almacelles en una con-
frontació en què el rival
va jugar amb nou
durant 35 minuts. 

PRIMERA CATALANA

El Tortosa rebrà diumenge la Rapitenca, en la tercera jornada del campionat (19.30 h)

M.V.

L’Amposta mereixia més L’Ascó reacciona

Els dos tècnics van fer la prèvia dilluns, a Canal TE.

Una acció del primer partit de lliga de l’Ascó.

CANAL TE

VIDEOASCOTELEVISIO

Serà dia del club.
La Rapitenca va empatar

diumenge amb l’Almacelles
(1-1) mentre que el Tortosa

encara no ha puntuat.

Dia del Club

Vivim molt ràpid. Massa.
Difícilment trobem el
temps suficient per poder-
lo dedicar a nosaltres
mateixos. És el ritme de
vida actual. Tothom té mal-
decaps. Els que no per un
motiu, per un altre. Les
relacions personals que-
den resumides en xarxes
socials i hi ha gent que es
passa hores davant de
l’ordinador enganxada al
‘xat’. Ja no recordem
segons quins valors i
creiem que el món està en
contra nostra.
Sí, tot va massa ràpid. Hi
ha pocs moments de refle-
xió i de descans espiritual.
«Què és això...?» es pre-
guntaran més de quatre.
Potser hi ha algú que dis-
posa d’aquests moments
però llavors no és en la
situació que voldria. 
La gran disconformitat.  
I en l’esport, com en la
societat, tot va massa
accelerat. Potser, en
aquest cas, ha estat sem-
pre. Però el que cal és
reflexionar i tenir la parau-
la màgica que tan ens
falta: paciència. No és
fàcil perquè volem resul-
tats. No obstant, a la
segona jornada del cam-
pionat tots hem d’estar
tranquils. Queda molt per
davant. 

Paciència
L’opinió de Michel

TERCERA DIVISIÓ PRIMERA CATALANA. (2-2) 

Setmana de tres partits.
L’Amposta va perdre diumen-
ge a Olot (2-1) en una jorna-
da marcada per la pluja que
va condicionar el joc. L’Olot
es va avançar aviat però
Miguel va establir l’empat
abans del descans. A la
represa, però, l’Olot fou més
incisiu i va aconseguir fer el
2-1 als cinc minuts.
L’Amposta no va estar del tot
atent en un moment que
podia ser decisiu. I va ser-ho.
Tot i intentar-ho, el camp ja
estava impracticable, no va
poder empatar. L’empat
hagués estat el més just. Per
tant, primer partit de la set-
mana sense fortuna amb el
resultat.
I dimecres, punt i seguit.
L’Amposta va perdre contra
la Muntanyesa (0-1) en un
duel en què mereixia més. Va
dominar i va tenir opcions, ja
al primer temps. Però la pòl-

vora estava mullada i la
Muntanyesa va aprofitar la
segona oportunitat que va
tenir per marcar el 0-1. I lla-
vors va saber defensar-se
amb tot i mantenir l’avantat-
ge.
Jordi Fabregat, tècnic de
l’Amposta, d’aquesta con-
frontació contra la
Muntanyesa, deia que «va
ser un partit ben jugat per
part nostra, dominant totes
les facetes del joc però en el
que no vam tenir premi amb
el resultat». Fabregat afegia
que «no mereixiem perdre
però no ens queda una altra
que seguir en la mateixa línia
de joc i actitud. D’aquesta
manera, els resultats arriba-
ran. No hi ha una altra».
L’Amposta, que ha sumat
quatre punts de quinze,
afronta ara dos desplaça-
ments seguits: a Vilafranca i
a Masnou.

L’Ascó va sumar un empat
meritori al camp del Júpiter
(2-2). I va ser-ho perquè per-
dia per 2-0 a manca de deu
minuts pel final. Isma i
Cristino van establir l’empat.
«Es ben cert que cal desta-
car la reacció de l’equip, en
els darrers minuts, però
també penso que ens
haguéssim pogut posar per
davant en el marcador o que
haguéssim pogut empatar
abans quan perdíem 1-0»,
deia el tècnic Albert Viñas
que, a més, afegia que «hem
de valorar l’empat per la
forma però també hem de
ser conscients que hem de

millorar en molts aspectes.
Malgrat tot, la lectura del par-
tit és positiva. Hem sumat
quan més malament ho tení-
em».
Diumenge vinent, al
Municipal d’Ascó, hi haurà un
partit interessant entre dos
aspirants clars a l’ascens
com ho són l’equip local i el
Tàrrega. 
Per la tarde, a veure el derbi
perquè a la jornada següent
n’hi haurà un altre. L’Ascó
visitarà en la quarta el camp
de la Rapitenca, un duel que
també serà especial per més
d’un jugador i per al tècnic de
l’equip riberenc.

L’Amposta afronta ara dos desplaçaments seguits.
Diumenge al camp del Vilafranca i, posteriorment, al

Masnou.

Carlos Alós fitxa amb el
FCBarcelona Escola i serà el

seu Director Tècnic a Polonia

Carlos Alós, en una imatge d’arxiu.

CANAL TE

Carlos Alós havia estat treba-
llant durant la temporada pas-
sada al Kitchee, en el cos tèc-
nic de l’equip campió de Hong
Kong que entrena Josep
Gombau, i sent també el
Director del centre de tecnifi-
cació del FC Barcelona
Escola en aquell país.
Aquesta temporada inicia una
nova etapa. Serà  amb el FC
Barcelona Escola però a
Polonia on hi haurà quatre
centres de tecnificació amb
250 jugadors cadascun. Alós
serà el Director Tècnic del

projecte que inicia el club
blauigrana en aquest país i
que és pioner a Europa.
El FCB Escola ha decidit
apostar per aquest país tenint
en compte que l’estiu proper
es disputarà l’Eurocopa. Alós
ha manifestat que està «molt
il.lusionat davant d’un nou
repte com ho és aquest pro-
jecte ambiciós que comença
el FCB Escola. Estic agrait
per la confiança que s’ha dis-
positat amb mi per tirar-lo
endavant». Alós marxa dilluns
cap Varsovia. 

ACTUALITAT
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Gol de Narcís, de l’Olímpic, diumenge a Bítem (0-1).

CANAL TE

DERBI AMB NECESSITAT. EL JESÚS I MARIA REBRÀ EL REMOLINS-BÍTEM

El Catalònia va guanyar diu-
menge a El Catllar (1-4). És,
per tant, la seua segona victò-
ria, en dues jornades. Un inici
de lliga que reflecteix les pos-
sibilitats d’un equip que ha re-
nascut i que s’ha creat a cons-
ciència. I que disposa
d’artilleria. En el primer partit
fou Aleix qui va brillar. En el se-
gon, tal com vam anunciar
(quan no seria un podia ser l’al-

tre; i quan no, els dos a la ve-
gada), va ser Lluís qui va des-
tapar-se amb un hat-trick.

Ximo Talarn, tècnic jesu-
senc, del partit, informava que
«a la primera meitat, vam con-
trolar-lo totalment; ells pràcti-
cament no ens van xutar a por-
teria. A més, fórem efectius i
vam marcar tres gols, amb un
penal no xiulat a Lluís que ha-
gués hagut de ser també ex-

pulsió. A la represa, el Catllar
va pressionar més amunt i va
fer el seu gol. Però no va po-
der entrar en el partit perquè
vam sentenciar amb l’1-4. Pos-
teriorment, vam disposar d’al-
tres contraatacs, creant més
ocasions». Subi va fer l’altre
gol ebrenc. El Cata, un dels lí-
ders, rebrà el Cambrils, diu-
menge vinent. Sisco i Roda
van ser baixa. 

Diumenge, el mag fou Lluís
El Catalònia, en un primer temps per emmarcar, passa per sobre el Catllar (1-4)

Els dos equips tenen bones expectatives però no han puntuat encara

SEGONA CATALANA. HAT TRICK DEL DAVANTER DEL CATALÒNIA

L’Alcanar va vèncer amb
solvència al camp del Vilaseca,
tot i que el resultat final fou 0-
1. L’equip canareu va donar
mostres de solidesa i de molta
verticalitat, dominant i creant
opcions molt aviat. Així arriba-
ria el gol de Gilabert, aprofitant
un servei d’Adrià (7’). Amb el 0-
1, l’Alcanar es va veure re-
forçat i va tenir més ambició.
Però li va mancar encert. A la

represa, el partit va igualar-se
relativament, més que res per
la incertesa del marcador. 
L’Alcanar no va sentenciar i va
perdonar el segon gol. I va
acabar patint (Genís va traure
una pilota sota els pals). La
victòria és un pas endavant
d’un equip que és un dels lí-
ders i que ha de fer gaudir a la
seua afició. Diumenge rebrà el
Camp Clar. 

Gilabert guia a l’Alcanar
Victòria a Vilaseca (0-1) i un altre pas endavant d’un altre líder

SEGONA CATALANA

Tots dos volen estrenar-se El Morell es reforça amb David
Cuellar, exjugador del Nàstic

TAMBÉ VA PERTÀNYER A L’ATH DE BILBAO

La temporada passada, mentre s’especulava que podia tornar
al Nàstic, i mentre el mercat de fitxatges estava tancat, ja va so-
nar que fitxava amb el Valls. Però no va ser així. Aquesta pre-
temporada va publicar-se que podia estar a l’agenda del Reus.
No obstant, aquest fitxatge tampoc es va produir i el jugador,
amb amistat dins del vestidor morellenc, ha acabat incorporant-
se a la plantilla que entrena Pitu Iglesias.
Un reforç que, en principi, ha de ser de luxe per a un dels aspi-
rants a l’ascens, com ho és el Morell. No obstant, el camí no
serà fàcil i és que en la jornada passada ja va perdre contra el
Torredembarra, a Morell (0-1,) en un duel en el que a més va le-
sionar-se un altre dels cracs: Pallarés. 
Cuéllar fou jugador de l’Ath.de Bilbao i Múrcia, entre altres clubs. 

David Cuéllar, exjugador del Nàstic i del
Bilbao, ha fitxat amb el Morell.

Alfons Royo, tècnic de l’Alcanar.

Jesús i Maria-Remolins Bí-
tem. Un derbi que feia anys
que no es disputava en compe-
tició oficial. I que, tot i ser en la
tercera jornada, arriba amb ga-
nes, per part dels dos equips,
d’estrenar-se. Tots dos dispo-
sen de potencial i de bones ex-
pectatives i segur que aniran
per amunt en la lliga. Però, a
hores d’ara, tots dos poden te-
nir respecte a perdre un altre

partit. Està clar. 
El Remolins-Bítem va perdre

diumenge a casa contra l’Olím-
pic (0-1). Va estar gris. Però a
la represa va gaudir d’opcions
per haver marcat. No va fer-ho
i un tret enverinat de Narcís va
valdre el 0-1 (85’). Decepció en
festes a Bítem. El Jesús i Ma-
ria, per la seua part, amb un
guió similar, va perdre a Cala-
fell (2-0). Va estar bé al primer

temps quan va tenir opcions.
Però a la represa va cometre
errades que va pagar cares
amb els gols rebuts. I no va po-
der reaccionar. 

El Roquetenc va vèncer dis-
sabte passata la Canonja (2-
0), amb gols d’Eugeni. «Vam
estar bé a la primera meitat,
però vam baixar a la segona
davant d’un rival que va lluitar
i que va estar dins del partit
fins que no vam fer el segon
gol», deia Guillermo Camare-
ro, tècnic del Roquetenc. El
2-0, que va sentenciar, no es
va produir fins el minut 83. 
El primer gol, al minut 29, va

premiar la bona feina dels de
Roquetes. No obstant, a la
represa, el partit va travar-se
i els de Camarero no van tro-
bar-se còmodes. La Canonja
va pressionar i va gaudir d’u-
na bona ocasió amb un penal
que no va transformar. El
partit va estar incert fins que
Eugeni decidiria. El Roque-
tenc, un dels líders, visitarà
diumenge el Vilaseca amb el
dubte de Brigi.

El Roquetenc, amb el dubte de Brigi,
visitarà diumenge el Vilaseca 

SEGONA CATALANASEGONA CATALANA. 6 DE 6 PER ALS DE CAMARERO

El Jesús i Maria ha comuni-
cat aquesta setmana la in-
corporació d’un davanter. Es
tracta d’Ivan Fumadó, un ju-
gador que, després de recu-
perar-se de la lesió, va apor-
tar molts gols amb la seua
cama esquerra a l’equip de
l’Aube la temporada del títol
de campió de la Segona re-

gional. Posteriorment, va de-
cidir marxar a la UE Sant Jau-
me, l’equip de la seua locali-
tat, en el nou projecte a la
Tercera regional en el que
s’implicaven actius de la lo-
calitat. Ara torna a un club en
el que entre futbol base i pri-
mer equip ja ha jugat set
temporades. 

Ivan Fumadó torna al 
Jesús i Maria

SEGONA CATALANA

Abans del partit entre la Cava
i el Gandesa, es va fer un
emotiu minut de silenci en re-
cord a Rafel Solà, que ens va
deixar als 46 anys, fa dues
setmanes, després d’una ma-
laltia, i també a Enrique San-
cho, que el 17 d’agost va pa-
tir una aturada cardiaca, als
50 anys, i que també fou juga-
dor del club.
Pel que fa al partit (2-2), dir
que va estar marcat pel vent i

que el Gandesa, tot i les bai-
xes, va saber desenvolupar el
seu paper i va fer-ho bé. La
Cava va dur la iniciativa però
va tenir moltes dificultats en la
creació, també per les adver-
sitats del dia. 

Jaime va avançar la Cava
però la jove promesa gande-
sana, Dilla, no va perdonar i va
empatar. El Gandesa es va
quedar amb deu per l’expulsió
del seu porter però, llavors,

va refermar el seu posiciona-
ment i encara va deixar menys
espais. Ruibal va marcar el 2-
1 que semblava que podia en-
carrilar el partit per als locals.
No va ser així perquè Gumiel,
poc abans del descans, rees-
tablia l’empat. A la represa, la
Cava va intentar-ho però sen-
se la claredat suficient. No va
haver-hi fluidesa i el vent tam-
poc ajudava. El Gandesa, ben
replegat, acabaria tenint les
seues opcions en els darrers
minuts. 

Al final, 2-2. La Cava visitarà
demà el camp del Bonavista.

SEGONA CATALANA

La victòria de l’Olímpic a Bí-
tem, diumenge (0-1), ha re-
forçat l’autoestima d’un con-
junt modest que acaba de
pujar de la Segona regional.
El plantejament de Narcís La-
boria fou adequat i, a més,
va sortir a la perfecció. L’e-
quip va jugar bé per darrera
de la pilota i va saber sofrir
quan va haver de fer-ho. I és
que els de Bítem, durant la

segona meitat, van pressio-
nar, gaudint d’opcions. Però
no van marcar i fou l’Olímpic,
amb un gran gol de Narcís,
des de fora de l’àrea, qui es
va endur els punts. «La victò-
ria reforça la confiança però
som conscients de quin és el
nostre paper i de que ens
queda molt per fer», deia el
tècnic. L’Olímpic rebrà diu-
menge el Catllar. Jaume Guiu
(Pinell i pretemporada amb el
Gandesa) va debutar per la
lesió d’Agustí. Samu fou bai-
xa per motius personals.  

Tarda emotiva a la Cava en record a
Rafel Solà i a Enrique Sancho

El ‘killer’ del Jesús i Maria,
Ferreres, està lesionat i és
dubte per diumenge (17 h)

Dubte

Trullen, jugador del Roquetenc.
ME

L’Olímpic, amb
autoestima
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Aquest cap de setmana comença la competició als grups, 19è
i 20è, de la Quarta catalana. Els partits són els següents:
Grup 19
Arnes-Batea (diu 16.30 h)
Rasquera-Benissanet (diu 16.30 h)
Ginestar-Flix (diu 16.30 h)
Benifallet-Tivissa (diu 16.30 h)
Bot-Ascó  (diu 17 h)
Grup 20
la Galera-Campredó (diu 17 h)
Deltebre-Alcanar (diu 15.15 h)
J. i Maria-R. Bítem (diu 16 h)
Roquetenc-Atlas (diss. 16.30 h)
Xerta-la Cava (diu 16.30 h)
Els tres primers de cada grup jugaran un play-off. De la lli-
gueta de sis, en pujaran tres a Tercera catalana. 

També s’inicia aquest cap de setmana la competició del futbol feme-
ní i del futbol base ebrenc. 

Més competicions en marxa

QUARTA CATALANA

El Santa Bàrbara va perdre a Vilalba (2-0) en un partit en què el
vent va dificultar molt el joc i en el que els planers, malgrat  in-
tentar-ho, no van poder aconseguir adaptar-se. El Vilalba, amb
més ofici i idees clares, va saber jugar contra vent, al primer
temps, i va ser llavors quan va marcar els dols gols, obra de
Noguera i d’Abdul. A la represa, el partit va travar-se molt i el
Santa, tot i tenir les seues possibilitats, no va poder entrar en
situació. El Vilalba, amb ofici, va saber parar la confrontació i
llegir-la de la manera que li convenia tal com estava la tarda.

Els de Roca buscaran la recuperació en el derbi de diumen-
ge contra el Godall. Els godallencs acusen el canvi de catego-
ria i són massa febles en defensa. Han rebut, a casa, deu gols
en dos partits. Diumenge van millorar però en van rebre quatre. 

El Santa Bàrbara buscarà refer-se en el
derbi contra el Godall

TERCERA CATALANA

Els equips de la UE Aldeana, per la nova temporada, faran la pre-
sentació oficial el diumenge vinent, abans del partit del primer
equip contra el Perelló. Serà el cap de setmana en què s’inicien
les competicions de futbol base. Per tant, s’espera una jornada
amb més afluència de públic a l’estadi de la Unió. 

Dissabte, l’Aldeana va perdre al camp del Cata B (2-1). Els lo-
cals van avançar-se amb el 2-0, gols de Carlos, de penal, i de Da-
ni, de falta. L’Aldeana va acusar-ho però va reaccionar amb el 2-
1, també de falta, de Pujol. I va fallar un penal. A la represa, amb

deu, va intentar-ho però el Cata va
fer una bona feina. Per la seua part,
Juanjo Adell considerava «pel treball
vam merèixer puntuar». 

Els equips de la UE Aldeana faran
diumenge la presentació oficial

TERCERA CATALANA

L’Horta ha fixat, en principi, jugar els partits de casa en dissabte.
I demà s’estrena, després d’haver-ne jugat dos fora. Serà contra
el Móra la Nova, equip que arrosega baixes significatives al cen-
tre del camp. El tècnic Jesús Fernandez esperava recuperar el
més aviat possible aquests jugadors. De l’Horta dir que dissabte
passat va perdre a la Sénia (4-1) en un partit en què no va acabar
d’acord amb l’arbitratge: «no és cap excusa, però la veritat és que
una confrontació que estava anivellada, va trencar-la amb el penal
i amb la posterior expulsió de To». A la represa, amb el 3-0, l’Hor-
ta va marcar i va tenir una opció per entrar en situació. No obs-
tant, amb nou, ja va cedir davant de la Sénia que va imposar-se.
Isaac, fent de porter, va aturar un penal. 

L’Horta, que va acabar molest per
l’arbitratge a la Sénia, juga amb el Móra

S’ESTRENA A CASA EN DISSABTE LA TARDA

El Deltebre va obtenir una victòria amb molt de valor a Corbera (0-
5). Primer per la forma i després perquè afiança un projecte total-
ment renovat, amb gent jove, i que incrementarà la seua confiança.
Tomàs Ballano, tècnic del Deltebre, comentava que «va ser un par-
tit amb vent i fred en el que vam saber aguantar al primer temps
contra vent, quan el Corbera va pressionar molt». A la represa, se-
gons Tomàs, «amb un gran gol de Reverter, per l’escaire, i amb el
segon, d’Iker, de vaselina, el partit va trencar-se. Vam seguir jugant
amb intensitat i molt ben posats, ampliant l’avantatge. Estic molt
content de l’actitud». Bonilla va fer el 0-3 i Ventura el quart gol i el
cinquè. Va debutar el juvenil Pander, amb 16 anys. Amb moral, el
Deltebre rebrà el Camarles, després del partit del filial (17.15 h)

El Deltebre, amb molta autoestima,
s’enfrontarà al seu camp al Camarles

TERCERA CATALANA

L’Ametlla rebrà demà el Vilalba. El problema, pel tècnic Balfegó,
són les baixes de jugadors com Tono o Morillo. La Cala va per-
dre diumenge en el derbi contra el Perelló, disputat a l’Aldea (2-
1). Va ser un partit igualat en el que l’empat hagués estat més
just. Es va trencar a la represa, amb el gol de Tudela, arran d’un
penal que va ocasionar l’expulsió del defensa calero. Quintana,
oportunista i amb qualitat, va empatar. I quan semblava que l’em-
pat seria definitiu, va arribar una falta lateral, la pilota fou penja-
da a l’àrea, Archi va assistir a Enric que va rematar. La pilota des-
viada per un defensa, va acabar a la xarxa. Baltasar Capera,
tècnic local, va destacar l’entitat de l’Ametlla, «és un rival potent,
sobre tot físicament». El Perelló visita l’Aldeana.

L’Ametlla juga a casa contra el Vilalba
mentre que el Perelló visita l’Aldea

TERCERA CATALANA

Fa unes temporades, Ulldecona i la Sénia s’enfrontaven, en el der-
bi de la categoria, a la Preferent. Eren altres èpoques, de més in-
versió pressupostària i amb equips plagats de jugadors impor-
tants. Ara la història ha canviat. Potser obligada per la crisi i també
pel pas de tots dos equips per una categoria complicada de man-
tenir. Sigui com vulgui, diumenge (17 h) s’enfronten tots dos en
una altra dimensió. Amb projectes que no tenen res a veure amb
la història recent. Més bé al contrari. Són apostes pel futbol local
i el que deriva la implicació i jugar sense cobrar, com és el cas de
l’Ulldecona que, amb la fusió, de moment s’està consolidant amb
velocitat. Diumenge va golejar a Godall. Va costar obrir la llauna,
però quan va fer-ho, i ja a la represa, va imposar-se (0-4). 

Ulldecona-la Sénia, un derbi diferent 
però igualment interessant

TERCERA CATALANA

L’Ampolla va guanyar el Camarles, en la segona jornada (0-1) i
és líder rendibilitzant els gols aconseguits. Choli, de penal, de-
sequilibrava un duel travat i en el que el treball dels camarlencs
va dificultar les intencions de l’Ampolla que, tot i el triomf, va de-
mostrar que està en fase d’adaptació dins de la renovació so-
ferta. 

El Camarles, amb treball i bona actitud, va oferir una bona
imatge, en les possibilitats d’una plantilla renovada, amb juga-
dors dels planters.

L’àrbitre no va agradar. Els locals van acabar amb nou i els vi-
sitants reclamen una falta prèvia en l’acció del penal. 

L’Ampolla visitarà demà el Tivenys, un partit en què examinarà
la seua imbatibilitat davant d’un equip, el tivenysà, que s’ha de
fer fort al seu camp on és complicat superar-lo. Es presenta un
partit atractiu, de molta lluita i on l’Ampolla haurà de mostrar la
seua versatilitat. 

L’Ampolla, un dels líders, es desplaça a
Tivenys, demà dissabte

TERCERA CATALANA

El Pinell va empatar dissabte passat al camp del Móra la Nova
(1-1). Des de Móra admetien que «nosaltres vam tenir dues op-
cions clares, una que va traure el seu porter i una altra que van
evitar sota els pals. Però ells en van crear més, per a poder
guanyar». El porter Marc, que tornava, va estar esplèndit. Ra-
mon, que s’enfrontava al seu exequip, va marcar arran d’una
centrada-xut en el llançament d’una falta. La pilota va poder ser
desviada per un rival. Toni marcava pel Pinell. 

L’equip pinellà rebrà la visita del Sant Jaume, diumenge
16.30 hores. Serà una bona prova al seu bon estat en l’inici de
la lliga. 

Victòria contra el Tivenys
Amb gols de Murri (2) i d’Andrei, el Sant Jaume va imposar-

se al Tivenys en un duel en què els visitants van vendre cara la
derrota. El Sant Jaume té quatre punts, com el Pinell. 

El Pinell rebrà diumenge el Sant Jaume,
en un dels duels de la jornada

TERCERA CATALANA

Quants homes van al futbol i criden i, des-
prés, a casa, no diuen res. Perquè, a
casa, com en totes, mana la mare o la
dona. Les dones dominen el món. Sense
elles no hi hauria ni neixements, ni
amor...aquesta setmana, dues dones
molt amigues, una d’elles parella del por-
ter Boris, del Morell, i l’altra, la dona de
David Cuéllar, exjugador del Bilbao, Elx,
Múrcia, Nàstic...han influit perquè aquest
darrer, Cuéllar, hagi fitxat pel Morell.
Cuéllar jugava en l’equip de veterans del Camp Clar, juntament
amb Pinilla i Serrano, i la temporada passada ja va estar prop
del Nàstic, un altre cop. 
Amb aquesta incorporació, el Morell ja té tres estrelles: Manel
Cazorla, Pallarés (exNàstic i exReus) més Cuéllar. I a més
Dario, William...gairebé un equip de Tercera divisió. Aquesta
Segona catalana (Primera regional) està plena de jugadors de
molt de calibre: Lluís Fornés I Aleix (al Catalònia), Gilabert a
l’Alcanar, Nico al Salou, Jaime i Ruibal a la Cava, Rosado
(Torredembarra), gairebé es podria fer un equip amb estrelles
per jugar a una lliga nacional. Com diu un entrenador, aquesta
categoria s’està ‘desmadrant’. «Anem a intentar fer els 40
punts perquè així, contra aquests jugadors, és complicat com-
petir. I com pagaran tants de fitxatges?».
Cuéllar no cobrarà molt. Té la seua vida feta. Juga perquè li
agrada. Però cal considerar que tres jugadors d’aquesta cate-
goria poden arribar als 900 euros, entre els tres. S’està ‘des-
madrant’ aquesta lliga amb tanta estrella?. Tot al contrari.
S’anima. Penso que a més d’un entrenador li agradaria tenir a
tanta estrella al seu vestidor. Mai en la història del futbol, aques-
ta categoria havia tingut un potencial com ara, amb golejadors
destacats...i la criden Segona catalana!. Això es podria dir
Primera divisió provincial. 
I crec que aquesta història no ha acabat. La temporada passa-
da, a la meitat de campanya, Nico va marxar de la Cava al
Morell. Cazorla, del Morell, al Valls i el Salou, que té als argen-
tins Guille, Aleix i els dos Nicos, ja estava movent fitxa per a la
següent campanya, per intentar ser un equip campió. La set-
mana passada, Cuéllar i els directius del Salou van pendre un
café. I és que aquest Cuéllar és la joia per als equips del Camp
de Tarragona.  Així mateix, i seguint la línia del tema d’avui, se
n’han adonat que cada cop hi ha més dones xiulant partits de
futbol? I el bé que ho fan. I també, se n’han adonat que cada
cop hi ha més dones fisios?. Va haver-hi un jugador que, des-
prés d’un partit, va comentar-me: «tenia ganes de lesionar-me
perquè em curés la fisio...». Aquesta setmana comença el cam-
pionat futbol-7 femení de les Terres de l’Ebre. Cada any hi ha
més equips. Aquesta temporada, 16. I 94 nous a Catalunya.
Les dones cada cop juguen més a futbol i ho fan bé. Al Barça
està Messi, Piqué i Shakira. Al Madrid, hi ha glamour d’estrelles
i les seues dones, que semblen les dives, són elles les que con-
trolen el futbol, les que decideixen en quin club fitxarà el seu
home o nuvi. Elles sempre manen, com no. 
Es menjaran els torrons Nacho i David?
Queda molta lliga però en la jornada 2, dos grans entrenadors
estan en zona de descens. Hi ha fantasmes a Jesús i Maria i a
Bítem?. Diumenge, a sobre, s’enfronten tots dos. Qui pergui pot
entrar en una dinàmica perillosa. Però jo els asseguro que
aquest dos equips faran una segona volta molt bona, de cine.
Roquetenc, Olimpic i Catalònia guanyen i golegen. Tres equips
lideren la taula. Vaig dir que els equips ebrencs havien fet bé els
deures en la pretemporada. I així és. 

Les dones dominen el futbol

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92

L’equip de Juanjo
Adell va caure al camp
del Catalònia B (2-1)
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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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El passat dissabte, 18 de
setembre, l'equip de fut-
bol sala del Club Delta
Sporting es va presentar
a la seva afició, disputant
un partit amistós contra
l'equip de futbol sala de
Roquetes en el recent-
ment inaugurat Pavelló
“Casal de l'Esport Lo
Salat” de Deltebre.
En l'acte es va fer la pre-
sentació de cadascun
dels jugadors i equip tèc-
nic, i es va poder gaudir
de les actuacions de la
Batucava i del Club
Twirling de Deltebre. A
més, l’acte va comptar
amb el suport de l'alcal-
de i diferents regidors de
la població, així com dife-
rents representants de
clubs i associacions de
Deltebre i de la comarca.

Aquest any Delta
Sporting competirà a la
segona divisió de futbol
sala que organitza la
Federació Catalana de
Futbol i que el portarà a
enfrontar-se amb equips
de la província de
Tarragona. El primer par-
tit de lliga es disputarà al
Casal de l'Esport Lo
Salat, el dissabte 16
d'octubre de 2011 a les
16h, sent el primer rival
el Masvi Reus.
La pretemporada va
començar amb aquest
partit, contra el FS
Roquetes (d'una catego-
ria superior) i va finalitzar
amb el resultat de 2 a 1
a favor de Delta
Sporting.
La Junta Directiva,
encapçalada pel seu pre-

sident Josep Lluís Bartolí
vol agrair públicament
les mostres de suport
que va rebre l'equip del
Delta Sporting per part
de les autoritats, spon-
sors, entitats i socis en
general que van assistir
en aquesta presentació.
Finalment, des de la
junta, s’ha volgut donar
les gràcies a l'equip de
Roquetes per apadrinar
la presentació.  

El sènior femení de
l’Amposta Lagrama iniciarà
demà dissabte el campio-
nat de lliga de la Divisió
d’Honor de Plata (Grup E).
El primer partit serà fora
de casa, a la pista del
Vicar Goya Koppert, a
Almeria. El duel es jugarà
demà dissabte 19 hores. 
La plantilla que entrena
Marc Fornós ha treballat
durant la pretemporada
per preparar-se una nova
campanya que és un nou
repte per al club ebrenc.
El darrer partit amistós de
pretemporada va ser con-

tra el València. L’equip del
Túria es va imposar per
22-33.
L’objectiu per la nova cam-
panya continua sent donar
opció a les joves dels plan-
ters i així s’ha fet en la pre-
temporada i també es con-
tinuarà apostant en el futur.  
L’equip ampostí ha sofert
les baixes d’Estefi de la
Iglesia, Botica, Ciurea i
Alba Simón, i ha incorpora-
ta la portera Ana Belen i a
la jugadora brasilera,
Fernanda Ríos. 
El primer rival de l’Amposta
en la lliga, demà dissabte,

estava a Divisió d’Honor i
ha baixat per problemes
econòmics. Per tant, serà
un rival complicat.
El primer partit a casa serà
el dia 1 d’octubre, contra
el Castelló. 
D’altra banda, cal destacar
que la selecció xilena hi
serà a Amposta durant uns
dies fent una estada de
preparació per als jocs
Panamericans que es dis-
puten d’aquí a dos mesos.
El dia 2 d’octubre està pre-
vist que s’enfronti, al pave-
lló ampostí, a la Selecció
catalana. 

L'Handbol Tortosa Hidrocanal
va encetar el treball prepara-
tori per a la temporada 2011-
2012 el dia 1 de setembre,
en plenes festes de la Cinta i
amb noves incorporacions.  El
passat divendres, les tortosi-
nes van disputar el primer par-
tit amistós desplaçant-se al
pavelló municipal d'Ascó.
L'Handbol Ascó va jugar amb
tres equips diferents en un
partidet de tres parts de 20
minuts, combinant juvenils i
sèniors. Les tortosines, sense
la plantilla completa al dispu-
tar-se en dia laboral, van
aguantar el ritme del partit
imposat per la rotació de juga-
dores de l'equip contrari, amb
un balanç positiu del tècnic
tortosí en el primer contacte
de la temporada amb la pista,
on es va poder valorar el nivell
físic de l'equip i el treball de
conjunt sobre tot en la defen-
sa. 
ASCÓ 28 - HANDBOL TOR-
TOSA HIDROCANAL 24
Alineació: Paula Alcaide,
Mireia Andreu, Jèssica

Bertomeu, Paula Estorach,
Neus Figueras, Cinta
Gisbert, Estefi Ocaña, Aida
Rieres, Judith Toro, Noel
Uriarte, Maria
Valldepérez.Aquesta setma-
na s’ha fet una llarga setmana
d'entrenaments i el cap de
setmana es farà un altre
enfrontament amistós.
Després de vuit temporades i
quatre títols de campió de
Catalunya, Pere Gisbert can-
via el paper d'entrenador pel
de coordinador tècnic  i
durant la temporada l'Handbol
Tortosa tindrà a la banqueta
Toni Malla, amb el qual  ja va
treballar la temporada passa-
da, qui gaudeix de la con-
fiança absoluta del Club. La
Junta Directiva, vol felicitar la
jugadora Jennifer Cornejo,
que va contraure matrimoni el
passat dissabte i que s'incor-
porarà a la disciplina de l'e-
quip per a començar la com-
petició oficial, el primer cap
de setmana d'octubre, amb
l'important desplaçament a
Molins de Rei.

Presentació de l’equip del
Club Delta Sporting

FUTBOL SALA CLUB HANDBOL AMPOSTA

HANDBOL. TONI MALLA, NOU TÈCNIC

Demà, primer partit de lliga

Primer amistós del Tortosa Hidrocanal

Aquest diumenge dia 18 de setmebre, es van realitzar
diferents partits de pre-temporada al pavelló municipal
de Roquetes. El sènior masculí va fer un triangular con-
tra els equips C.V.Salou i el C.Mediterraneo de Castelló.
L'equip juvenil masculí també es va enfrontar amb els
mateixos equips, el C.V.Salou juvenil i el
C.Mediterraneo juvenil.
Tots aquests partits es van fer al millor de tres sets.
Els resultats per part del sènior van quedar: 1º
C.V.Salou, 2º C.V.Mediterraneo i en 3º lloc el
C.V.Roquetes. Per altra banda, els resultats del juvenil
van quedar: 1º C.V.Mediterraneo; 2º C.V.Roquetes i 3º
C.V.Salou. L'equip femení, només va jugar pel matí con-
tra el C.V.Sant pere i Sant Pau. 
Aquest va ser l'únic partit que es va fer a 5 sets, que-
dant el resultat per 3-2. El pròxim cap de setmana, serà
el Roquetes el que es desplaçarà al camp del
C.Mediterraneo per a disputar un altre petit torneig de
pre-temporada.

Pretemporada del Club Volei Roquetes

Volei

Els joves que desitgen
provar l’esport del
volei tenen l’oportuni-
tat que ofereix el Club
Volei Roquetes els dies
23, 28 i 30 de 19 a
20:30, al pavelló de la
localitat. «Nosaltres
creiem que, si es dóna
l’oportunitat de provar
aquest esport, hi hau-
ria més seguidors, i
per això donem l’opció
als més joves perquè
vinguin, el coneguin i
practiquin amb nosal-
tres». 

Enganxa’t al Club
Volei Roquetes!

Club Volei Roquetes

Albert Montañés es va
veure sorprès i derro-
tat en la primera ron-
dade l’Open de
Rumania, que s’està
disputant a Bucarest.
El rapitenc va perdre
(7-5 i 6-4) davant el
jove italià de 21 anys
que procedia de la
fase prèvia, Alessandro
Giannessi. Durant el
partit, el tenista
ebrenc només va
aprofitar tres de les
deu pilotes de break
de les que va dispo-
sar, mentre que el
seu adversari, en va
aprofitar cinc de
nou. 
La propera cita per a
Albert Montañés serà
l’Open de Xina, a par-
tir del 3 d’octubre.

TENIS

Montañés ja ha de
pensar en 

l’Open de Xina

En el partit de presentació

de l’equip, que competirà a

la Segona divisió, el Delta

Sporting va vèncer per 2-1

Partit

Serà a la pista del Vicar GoyaKoppert, d’Almeria (19 h)
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

ALEJANDRO GIBELLO, PRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL ‘LO TERRENO’

Alejandro Gibello és el presi-
dent de l’Associació Cultural
‘Lo Terreno’. Aquesta
Associació s’ha caracteritzat
per organitzar esdeveniments
sempre amb una finalitat
solidària. Per al dia 1 d’octu-
bre, n’han preparat un altre en
què es destinaran els benefi-
cis a la Lluita contra l'alzhei-
mer i contra el càncer. Cal
destacar l’entusiasme  d’a-
quest jove de 29 anys que ha
calat en la societat ebrenca
per tot el que ha fet. 
Més Ebre: Com i quan va
sorgir ‘lo Terreno’?
Alejandro Gibello: ‘Lo
Terreno’ era una idea madura-
da per dos dels companys de
la junta desde l'estiu de 2009.
Al febrer de 2010 em citen a
mi i a l'altre company que des-
prés formaria part de la junta
en una hamburgueseria de
Tortosa i d'alli sortiria, dues
hores després, la composició
de la junta directiva i l'esbo-
rrany dels estatuts. El dia
següent vam anar a justicia i
vam constituir la Associació
de manera legal.
ME: Per què s’ha dedicat tant
a l’organització d’aquests
esdeveniments i tots sempre
amb un caràcter solidàri?.
AG: A casa meva, els meus
pares sempre ens van ensen-
yar, tant a mi com a la meva
germana, que a la vida i al
món no estem sols. Que el
que no necessitem ara, ho
podem necessitar després i
que per tant sempre has de
tindre la mà preparada per
donar-li a qualsevol. Per una
altra banda, és molt lloable la
feina que fan entitats com
Caritas, AFATE, la Lliga contra
el Càncer o l’A.E. Jordi
Pitarque Ceprià que són les
entitats amb les que hem
estat més en contacte i hem
organitzat projectes per aju-
dar-los. Són entitats on darre-
ra hi ha un gran grup humà

que treballa moltíssim per allò
que ells creuen. Tota aquesta
gent es mereix el cel!.
ME: Però la resposta no ha
estat sempre la desitjada...
això decepciona, no?
AG: Malauradament, només
en l'homenatge a Pitarque
vam complir amb les expecta-
tives previstes. Després, mai
hem arribat a la societat com
nosaltres voldriem, sobretot a
la societat juvenil ja que molts
dels concerts que hem fet
han estat sempre enfocats
per als joves. Hem estat
capaços de portar un grup
acostumat a posar més de
3000 persones a cada con-
cert, i també ho hem estat de
vendre encara no 300 entra-
des. La decepció es grandis-
sima; els dies posteriors et
passes les hores donant-li
voltes del perquè no ha fun-
cionat. Malgrat tot, a mi per-
sonalment les decepcions em
duren 2 dies. A partir del ter-
cer, ja estic pensant en un
altre projecte i enviant
correus electrònics per
començar a posar fil a l'agu-
lla.
ME: Estem en una època
complicada. Però creu que,
entre el moment ecònomic i
la tensió acumulada pel
mateix, és una època dificil
perquè hi hagi solidaritat quan
no hauria de ser així? O creu
que cadascú mira pel d’ell i ja
en té prou? O que això ja ha
estat sempre així en la socie-
tat, i que no és ara eventual
per la conjuntura econòmica?
AG: Penso que de solidaritat
n’hauria d’haver-hi sempre
tant en moments de bonança
com en els de dificultats. No
saps mai quan pots necessi-
tar quelcom d’un altre per
molt bé que estigues
avui...Evidenment dins del
conjunt de la societat hi ha un
sector important que només
mira per ell, això ha segut, ho

és i serà sempre. De vegades
penso que potser és la fòrmu-
la adequada, perque normal-
ment a qui millor li van les
coses... potser és qui menys
s'ho mereix, però jo sóc dels
que penso que el temps
acaba posant a tothom al seu
lloc, a l'hora que també crec
que malgrat hi ha gent que
només pensa en ell, si algun
dia et necessiten...ajuda’ls. El
rencor i l'odi no porta a enlloc.
Referent a la tercera pregun-
ta, lamentablement penso
que sempre ha estat aixi. El
diner ho podreix tot i com
més en tens més en vols. Aixi
estem!!!!
ME: Expliqui’ns que hi ha pre-
parat per al dia 1 d’octubre a
Tortosa.
AG: Hem organitzat una festa
dels 80 al poliesportiu de la
Raval de la Llet on els benefi-
cis aniran destinats a la lluita
contra l'alzheimer i contra el
càncer a les Terres de l'ebre.
Hem aconseguit que els
mitics Tortosins dels 80,
Freddy Nois facin una actua-
ció de 20-25 minuts i després
gaudirem del tributs oficials a
Espanya de Loquillo y

Trogloditas a càrrec de la
banda de Barcelona El Pajaro
Loco i després tindrem l’opor-
tunitat de viure els millors
temes de Bon Jovi a càrrec
de l’únic tribut oficial a espan-
ya de Bon Jovi i a l'hora consi-
derada una de les millors ban-
des del món clonant als
autentics Bon Jovi. Fan un
gran esforç i venen de
Madrid. I per ultim acabarem
la nit amb Mister Dj Fernando
Garcia, propietari de
PartiNando i encarregat de
montar els saraus més multi-
tudinaris de les nits estiuen-
ques de La Rapita. És impor-
tant recalcar que cap músic
cobra per la seva actuació i
fan veritables esforços per
col.laborar amb el projecte.
ME: Per què és el darrer
esdeveniment que organit-
zeu?
AG: A mi no m'agrada dir que
és el darrer!!!! Penso que és un
punt i apart. Lo Terreno, amb
o sense mi, pot continuar per-
fectament ja que molta part
del camí està feta. Què ha
passat? Crec que a la vida tot
són etapes, i sento que la
meva a lo Terreno, de

moment, ha acabat. Ha aca-
bat per ara, d'aqui al Febrer
que tenim l’Assemblea gene-
ral no sé el que pot passar.
Porto dos anys d’un ritme
frenètic, amb la meva implica-
ció al 100x100 a n'aquesta i
d'altres entitats en les que tre-
ballo; sento que tinc que fre-
nar i saber al lloc que vull
estar i el que m'aporta a mi
aquell lloc, entitat o associa-
ció. També existeix un des-
gast molt personal. Els últims
temps m’he sentit sól; gent,
amb la que confiava, m’ha
donat l'esquena sense tam-
poc donar-me cap explicació
raonable...i després de pen-
sar-ho moltíssim he pres la
decisió de deixar el meu
carrec dins de Lo Terreno. De
totes maneres, abans de mar-
xar...i sempre amb ganes de
voler-ne més, m'agradaria fer
alguna cosa per recollir diners
per la marató de Tv3. Tot
depèn de com vagi aquest
últim tinglado del dia 1
d’Octubre. .
ME: Es veu creant una altra
Associació en breu?
AG: Nooooooo!!!!!! La meva
dona em pela!!!!! En serio, no
entra als meus plans crear
cap altra Associació. Malgrat
deixar Lo Terreno em queda:
la cofradia Natzarens de la
passió de Tortosa,
l’Agrupació de confraries de
Setmana Santa, l’AaVv de
Sant Llatzer, UDC i UJ.
Pot haver-hi algun projecte
molt il.lusionant, però es una
cosa que ja esta creada. De
moment esta tot molt verd i
fins als primer messos del
2012 no pendré una decisió
al respecte.
ME: Què representa UJ al
territori?
AG: Representar a la Unió de
Joves a l'Ebre és un repte
impresionant. Viure la vida
politica de prop m'apasiona i
els que em coneixen ho

saben i em respecten. És una
gran responsabilitat represen-
tar la cantera de UDC a les
Terres de l'Ebre. En moments
com els que vivim últimament
que els politics i la política
estan tan desgastats de cara
la imatge pública, els que
estem dirigint un projecte dins
de qualsevol àmbit de cada
partit i en el meu cas de UJ,
ens veiem en l’obligació de
treballar per canviar aquesta
imatge, per demostrar que en
politica no tothom roba o no
tothom és lucra. La politica es
molt més que això i desde UJ
treballem per implantar els
nostres valors als joves de la
nostra societat. Uns valors
que ens ensenyen que si a la
vida vols quelcom has de tre-
ballar, has de respectar i has
de lluitar per allò que somies
ser o fer. Assegut al sofà de
casa esperant a que et porten
el jornal i el plat NO es el que
volem. 
ME: Vol afegir alguna cosa?
AG: Només puc tindre parau-
les d'agraiment de cara a tot-
hom qui m'envolta. Als meus
pares per haber currat moltís-
sim per donarme una educa-
ció més que digna, a la meva
dona i a la meva filla per
suportar moltes vegades les
hores fora de casa tot i
sabent que, malgrat tots els
llocs on treballo i col.laboro,
no cobro ni un sól cèntim, a
tots els meus amics per res-
pectar-me sempre en tot el
que faig i a la gent en general
que d'alguna manera o una
altra m'acompanya a n'aquest
món, que malgrat potser no
és com tots voldriem, som
uns privilegiats de viure mol-
tes coses de les que vivim. I,
per acabar, agrair a Més Ebre
i sobretot a Michel Viñas el
seu recolzament des del pri-
mer dia que els he necessitat.
Amb més gent així, el món
aniria molt millor!!!!
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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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les suposades propietats afrodisíaques de la tomata dugueren els francesos a anomenar-lo "pomme d'amour", mentre
que a  Itàlia, adoptà el nom de "pomodoro"

Ingredients per la massa,
120g de mantega salada
150g de farina
30g de Maizena
5g impulsor,llevat quimic 
1 ou

Ingredients per al farcit,
Tomates de diferents 
varietats de la terra
5 cullerades soperes d’oli 
d’oliva
100g de formatge Roncal
2 cullerades soperes de
farigola fresca
Sal i pebre

Primer prepararem la
massa, per fer-ho farem fon-

dre la mantega a foc lent. A
part, barrejar la farina, el lle-
vat i la Maizena, ajuntar l’ou
i la mantega fosa, barrejar
enèrgicament fins que quedi
la mescla ben barrejada. Fol-
rar un motlle rodó per anar
al forn amb la massa. Us
haureu d’ajudar amb les
mans, ja que aquesta massa
no es consistent i es trenca
com la plastilina.Preescalfar
el forn a 210 graus. Tallar el
formatge i les tomates a là-
mines i disposar-ho al da-
munt del motlle, salpebrar i
distribuir la farigola al da-
munt. Enfornar fins que la
massa sigui ben daurada. La
tomata conté bàsicament ai-
gua i glúcids; aporta sals mi-
nerals com el potassi i el
magnesi; també proporciona
fibra. La ingesta d’aquest
fruit és molt recomanable
atès que proveeix vitamines,
principalment C (àcid ascòr-

bic) i E (alfatocoferol), provi-
tamina A (beta-carotè) i vita-
mines del grup B, especial-
ment B1 (tiamina) i B3
(niacina). La tomata és rica
en carotenoides (bons antio-
xidants per al nostre orga-
nisme), d’entre els quals
destaca el licopè, un pig-
ment que confereix a la to-
mata la coloració roja.Ca-
racteritza alguns dels plats
més típics de la nostra terra
i de molts altres països eu-
ropeus; tanmateix, la tomata
té un origen americà i no
sempre ha estat ben rebut a
taula. La tomatera és ori-
ginària de la regió andina de
Xile i Perú, des d’on s’esten-
gué per l’Amèrica Central i
del Sud, on fou cultivada
pels antics maies i asteques
pels volts del 700 dC. La pa-
raula “tomata” deriva de la
paraula “tomatl” del nàhuatl,
la llengua dels asteques, i
significa “fruit inflat”.El sucu-
lent tomàquet, present en in-
finitat de plats d’arreu del
món, fou conegut al Vell
Continent a mitjans del segle
XVI, per bé que no fou fins a
finals del XVIII que no gaudí
de popularitat. 

“Primentons i Tomates”. Avui: Pastís de tomata

Coneixem una gran
varietat de tipus de
tomata, la de bom-
beta, la de penjar, la
d'amanida, les
cherry, les tomates
de Rosa... Avui hem
preparat un deliciós
pastís de tomata

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana
La Cuina Vermella

Primentons i

Tomates, s’emet  per

Canal TE, 15h i a les

20 h.

A Canal TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels   Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Curto Balaguer, Francesc   Marcel Miralles, 6 (L’Ampolla) 977460152

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

Ruiz Franquet, Agustí Damià    Sant Blai, 17  (Tortosa) 977441914   

Ulldemolins Reverter, Xavier        Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921

Moran Sitja, Juan Carlos       Barcelona, 123 A  (Amposta) 977707701

Franquet Tudó, Elvira          Plaça Espanya, 5 (St. Carles de la Ràpita)  977740164

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

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

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

MATÍ TARDA TEMPERATURES

Màxima Mínima

29º 17°NUVOLOSITAT 
VARIABLE
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya
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Estat del cel 
Hi haurà intervals de núvols baixos a punts del litoral sud, més abundants al princi-
pi i al final del dia. A la resta estarà serè o poc ennuvolat en conjunt, si bé a partir
del migdia creixeran nuvolades a punts de muntanya que deixaran el cel mig i local-
ment molt ennuvolat al Pirineu i als Ports. 

Precipitacions 
A partir migdia s'esperen ruixats al Pirineu i als Ports. Seran d'intensitat entre feble
i moderada, i localment aniran acompanyats de tempesta. Acumularan quantitats
poc abundants de precipitació (entre 5 mm i 20 mm en 24 hores). 

Temperatures 
Sense canvis importants.
Les mínimes oscil·laran entre els 6 i 11 ºC al Pirineu, entre els 10 i 15 ºC al
Prepirineu, a la Depressió Central i al prelitoral nord, entre 12 i 17 ºC a la resta del
prelitoral i al litoral nord, i entre 15 i 20 ºC a la resta del litoral. Les màximes
oscil·laran entre els 23 i 28 ºC al Pirineu i al litoral, i entre els 25 i 30 ºC a la resta
del país. 

Visibilitat 
Serà bona en conjunt. Boires i boirines matinals a valls i fondalades de l'interior. 

Vent 
Bufarà el vent de component sud fluix amb cops moderats durant el dia. De mati-
nada i al final del dia quedarà fluix i de direcció variable, amb terrals al litoral tret
del nord de l'Empordà, on hi haurà tramuntana entre fluixa i moderada. 

Estat de la mar 

Costa Brava: 
bufarà tramuntana entre fluixa i moderada fins al nord del cap de Begur fins a mig
matí i terral fluix a la resta. Durant el dia s'imposarà el vent de component sud fluix
amb cops moderats, amb predomini del migjorn i xaloc al nord del cap de Begur i
del migjorn i garbí al sud de la zona. 
Marejol. 

Costa Central: 
Durant el dia bufarà de component sud fluix amb cops moderats, amb predomini
del migjorn i garbí. Terral fluix matinal i nocturn. 
Arrissada a marejol. 

Costa Daurada: 
bufarà de component sud fluix amb cops moderats, amb predomini del migjorn i
garbí al nord del cap de Salou i del xaloc i migjorn al sud de la zona. Terral matinal
fluix.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Perquè gaudeixis amb la teva parella tot
dependrà de la teva actitud. El millor és que
avui estiguis actiu i amb humor. Bon moment
per a les relacions.  

Taure
20/4 al 19/5

En assumptes d'amor has d'apostar fort per
tu i deixar de costat tot el que et bloqueja. Per
millorar la teva salut , envolta't de coses agra-
dables i oblida't dels problemes.

Bessons
20/5 al 21/6

És necessari que dialoguis més amb la teva
parella a fi de trobar la via que més t'interes-
sa. És convenient no desgastar-te massa en
el treball.  

Cranc
22/6 al 21/7

Venus transitarà per la teva casa tres facilita que
coneguis algú interessant. Et sentiràs meravello-
sament i amb moltes ganes de passar una bona
estona amb els amics.    

Lleó
22/7 al 22/8

Compte amb les sorpreses que et pugui
donar la teva parella. Has d'estar preparat
per rebre-les. Respecte a la salut ,és impor-
tant parar una mica la màquina.

Verge
23/8 al 21/9

En assumptes d'amor la teva vida pot prendre
un nou rumb. Ara es tracta que escullis en
camí adequat. Millora la teva autoestima  i la
teva qualitat de vida.

Balança
22/9 al 22/10

Serà a través de teu propi món interior com
millor expressaràs la teva capacitat de donar
amor. Cerca noves vies que augmentin la teva
qualitat de vida.  

Escorpí
22/10 al 21/11

El trànsit de Mart per la teva casa set fa que
et converteixis en una persona més desitjada
i fascinant. Respecte a la salut, moltes coses
estan començant a ser diferents. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Estàs vivint  un període on et sorgeixen noves
trobades amb diverses persones del sexe opo-
sat. Has de ser més conscient de les teves
coses que et  fan feliç i anar a buscar-les . 

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Mart  per la teva casa cinc indica
un període on et resultarà més fàcil comunicar
els teus sentiments i emocions més íntimes. Cal
millorar la qualitat de la teva alimentació.   

Aquari
20/1 al 18/2

Dintre de la teva relació de parella tot ho
veus de color rosa, però no et confiïs
massa... Augment de la teva energia però
també et provoca més estrès . 

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit de Venus per la teva casa set indica
un fort sentiment a la recerca dels teus desit-
jós dintre de la teva  vida sentimental.
Respecte a la salut, vés amb compte.

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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Com us deia, em poso en
contacte amb J.P. (per pri-
vacitat i degut a la seva
feina no vol que es doni a
conèixer el seu nom) i
concretem una entrevista
al seu despatx. Un cop allí
descobreixo que la realitat
supera la ficció, llibres a
dojo, papers i fotografies
per tot arreu.
Més Ebre: Com vas deci-
dir dedicar-te a una pro-
fessió tan pròpia de la fic-
ció?
J.P.: Aquesta professió és
molt real de fet és tant
real, que et prepares a
l'aula de la facultat, com
per a qualsevol carrera,d
e fet jo vaig fer criminolo-
gia (diplomatura) i a poste-
riori vaig treure'm la llicèn-
cia, que també l'expedeix
un ens tan real com és el
Ministeri d'Interior.
Més Ebre: Un cop aclari-
des les vies per les que et
vas fer detectiu, parla'm
una mica de que té aques-

ta professió? T'enganxa?
J.P.: Tu ho has dit, tot i
que la via és molt comú,
facultat, exàmens, la reali-
tat esdevé màgica per a
mí i aquí si que ens sem-
blem als de les pel·lis, jo
de fet ja no en miro per-
què a vegades és avorrit
identificar-me després de
igual de no haver passat
per casa en 48 hores, fent
el seguiment d'alguna per-
sona.
M.E.: Què és el més sor-
prenent que t'has trobat
fins ara?
J.P.: El cas d'un client, a
més recent, que em va
demanar una feina, que
per cert li va costar
diners, perquè no va ser
fàcil comprovar-ho, i un
cop vaig tindre la resposta
em va pagar i em va
demanar que destruís tot
el material, perquè no
estava preparat per saber
la veritat.
M.E.: Estem parlant d'una
infidelitat?
J.P.: No sé si contestar...
Bé, perquè no, total no
saps de qui parlo, sí!
M.E.: Quin tipus de clients
tens?
J.P.: De tot tipus, des de
infidelitats, fins a controlar
que fan els fills, passant
per col·laboracions amb
diferents companyies
dedicades a diferents sec-
tors, fins a cossos de
seguretat, tot, ho toco tot!

M.E.: Pots confessar-me
que és el pitjor que has
descobert al llarg de la
teva carrera? 
J.P.: No, no crec que esti-

guis preparada (somriu).
M.E.: Trobo que hi ha cert
misteri al voltant del que
fas, és així? O sóc jo que
no estic acostumada?
J.P.: Torna a riure. No,
però veig que et posa ner-
viosa (ho està aconse-

guint i el fort és que ho
sap). A veure la meva

feina primordialment con-
sisteix en no ser vist,
veure el que el client sos-
pita i demostrar-li que és
cert o no el que creia.
Sobre la teva pregunta del
que he vist, porto 10 anys
en la professió fa poc, tot

i que quan vaig sortir de la
facultat vaig tindre un bon

mestre. Però en aquests
anys només puc dir-te que
quan es sospita alguna
cosa, l'experiència m'ha
demostrat que no t'equi-
voques.
M.E.: Portes molts de
casos en aquests
moments?
J.P.: No em puc queixar, a
mi la crisi no m'ha afectat
de moment.
M.E.: Més bé al contrari,
no és així? Perquè degut a
aquesta situació les esta-
fes han anat en augment.
J.P.: Les estafes estan
sempre, amb crisi o sense
crisi, per aquest fet a mi

no m'afecta perquè de la
meva feina n'hi ha sem-
pre. 

Quan estic a punt de fer-li
una altra pregunta intentant
que em confessí el cas del
segle, truquen al telèfon de
l'oficina.
J.P. realment és un gran pro-
fessional, perquè penja i
molt amablement em diu
que ara vindrà un client i que
no seria convenient que ens
creuèssim, així que agafo la
meva bossa, m'acomiado
d'ell i baixo les escales pen-
sant que ja tinc una nova
història per a l'Última.

T’observen?

Aquesta setmana per
circumstàncies he aca-
bat parlant amb un
detectiu privat, així és,
una cosa m'ha portat a
l'altra i he acabat fent-
li una entrevista, ja
veus, per a que des-
prés diguin que la TV
no influencia, tot el
contrari, és opiaci del
poble, però d'això ja en
parlarem un altre dia.

La vida d’un investigador privat consisteix en què et vegin i tu no els vegis a ells

DM/REDACCIÓ

ENTREVISTA

«Quan l’aigua sona, apartat que ve riuada»
Aquesta frase me la va dir enmig de la

conversa i tot i que no ha sortit a
l’entrevista, he volgut posar-la

                                             


