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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Recoder garanteix que "no
hi ha marge per nous
transvasaments" a l'Ebre.

P5

L'EbreOkasió 2011
incorpora la recerca
informatitzada de la seva
oferta en vehicles de
segona mà.

P6

Societat

L’Ametlla de Mar recorda
que va sobreviure a la
tempesta de 1911.

P9

Esports

Setmana de tres partits per al
CF Amposta, a  la Tercera
divisió.

P10

Una de les apostes que ha de fer Catalunya molt seriosament en aquests temps, i que val per a molts sectors de l'economia,
és d'intentar situar-nos al món. El món té moltíssimes oportunitats i val la pena que ens enganxem a aquells països que poden
tenir més possibilitats. El corredor del Mediterrani és una aposta pel futur de Catalunya, però també pel de les Terres de l'Ebre.
Vetllarem perquè no ens passi de llarg. P3

«També el volem»

La Direcció de Centre de l'Hospital de Tortosa Verge de la Cinta (HTVC) ha comunicat que,
després de la reducció del nombre de quiròfans, es va establir un calendari de programa-
ció quirúrgica fins a final de l'any que garanteix l'atenció dels pacients amb patologia
oncològica i les urgències. La resta d'intervencions s'assignen als diferents serveis atenent
l'ordre d'incidència de les patologies a les respectives llistes d'espera. Aquesta noticia arri-
ba juntament amb el nou decret establert per la Generalitat per reduir les llistes d’espera.
A la fotografia, el Director dels Serveis Territorials de Salut, Albert Gómez. P4

Prop de 1500 persones de l’Ebre en llista d'espera
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seus necessàriament.
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opinió

El 26è Congrès Nacional
d'Esquerra Republicana ha
significat l'obertura d'un
cicle polític on hi afloraran
tendències particulars que
ens situaran lluny de bata-
lles estèrils en la gestió
dels afers públics i, contrà-
riament, ens aproximaran
cap a una dimensió diferent
del discurs encotillat dels
partits polítics amb repre-
sentació parlamentària.
Amb Oriol Junqueras al
capdavant del projecte polí-
tic nacional que acumula
més anys a les seves
esquenes, Esquerra
Republicana ha iniciat el
desplegament d'un estil
carregat de matisos i que
prioritza el consens davant
la tàctica circumstancial
que només busca un lloc a
la palestra. La seva recent
incursió a la Presidència i,
en les últimes eleccions
municipals, a l'Alcaldia de
Sant Vicenç dels Horts, ha
estat possible, sobretot,
per la seva capacitat de
construir confiança. El relat
que acompanya els seus
gestos propicia l'entesa
entre les parts enfrontades
i és capaç de despertar
entusiame, il·lusió i espe-
rança.  

Aquests van ser els senti-
ments que van recórrer, de
dalt a baix, els centenars
de militants que van des-
plaçar-se a Girona per
donar la benvinguda a una
direcció que té el repte
d'eixamplar els vincles
actuals amb la ciutadania.
El suport que van manifes-
tar les persones que s'hi
van congregar anava més
enllà del sentit de les vota-
cions majoritàries.
L'ambient estava impreg-
nat d'un aire de renovació
reconfortant. I les interrup-
cions freqüents que es pre-
cipitaven en forma d'aplau-
diments durant la interven-
ció de cloenda de
Junqueras no expressaven
altra cosa que unes ganes
enormes de començar a
forjar aquesta alternativa
que representa Esquerra
Republicana.  

En un context econòmic
com el que està colpejant-
nos, l'eufòria ha quedat
arraconada davant els
efectes devastadors de la
crisi. La política, i els par-
tits, tenen l'oportunitat de
contribuir a aixecar la gent
de les seves cadires i recu-
perar la força que ens dóna

avançar col·lectivament
com a poble. Tornar a tenir
aquesta sensació, tornar a
gaudir de l'experiència de
treballar per un objectiu
nacional ambiciós és a les
seves mans. Perquè elevar
l'optimisme d'una població
aclaparada per les adversi-
tats representa una empre-
sa prioritària, una necessi-
tat imperiosa. La política, i
els partits, no poden defu-
gir de la responsabilitat d'e-
levar un estat d'ànim gene-
ral que ens frena. És el
moment de convèncer que
natros també podem recó-
rrer camins fins ara només
transitats per altres
nacions europees. Països
que en aquests moments ja
han obtingut la recompen-
sa d'haver escollit la via
que els ha permès esdeve-
nir un Estat. 

El talent que traspua la
nova direcció d'Esquerra
Republicana pot contribuir
al contagi d'una idea de
difícil cristal·lització, però
amb una gran component
euforitzant. Per transmen-
tre-la, Esquerra
Republicana compta amb
una veu entre les seves
files que sap com embolca-
llar-la perquè la seva essèn-
cia sedueixi un sector
ampli de la nostra societat.
El temps confirmarà aques-
ta intuïció tacada d'una
exaltació que encara perdu-
ra.  

Jesús Auré
Secretari d'Acció Política

d'ERC

La nova Esquerra Republicana

Opinió

Segons l'eurodiputat convergent Ramon
Tremosa, la intenció seria potenciar la conne-
xió europea amb el litoral mediterrani. Així, el
corredor enllaçaria Europa amb Barcelona,
Tarragona, les Terres de l'Ebre, València i aca-
baria a Cartagena enlloc de a Algeciras com
demanaven alguns sectors. El nostre territori
surt en aquesta opció, ens agrada. Però el
ministre espanyol de Foment, José Blanco, ha
apostat per la travessia central dels Pirineus.
No ens agrada tant. I aquest cop no ens
podem quedar a l'expectativa, esperant a
veure que, altre cop, un projecte d' aquestes
característiques ens passi de llarg. Les Terres
de l'Ebre tenim el compromís del president de
la Generalitat, Artur Mas, de la necessitat de
situar Catalunya al món per aprofitar la tirada

d'aquells països que no estan en crisi. Així ho
va dir, davant de mig miler d'empresaris, en la
IV Nit de l'Empresari de les Terres de l'Ebre,
celebrada a Tortosa fa uns mesos. Durant el
seu parlament, Mas també va destacar que
les grans inversions en infraestructures que
es puguin fer en els pròxims anys hauran de
ser en l'àmbit ferroviari. En aquest sentit, es
va comprometre a treballar perquè les Terres
de l'Ebre tinguin un paper en el Corredor del
Mediterrani.  
Es necessita, ara més que mai, en la recta
final, que des de la societat civil i de les insti-
tucions hi hagi un suport contundent i sense
fissures al govern del nostre país en l'assoli-
ment d'aquest objectiu. Però les Terres de
l'Ebre…. han de sortir en el mapa.

Editorial

L’Ebre al mapa

Els responsables polítics d'Amposta, si
més no els que formen part de l'equip de
govern, sempre hem volgut remarcar allà
on anem que Amposta és una ciutat que ha
d'esdevenir referent, i que ha de tenir
influència en la vida política i social, tant
del territori com de la resta del país.
Aquesta intenció, que subscriuria moltíssi-
ma gent, quan es materialitza, topa amb la
curta mirada d'alguns polítics, que, amb la
finalitat d'erosionar l'equip de govern i de
desqualificar la feina dels altres, es dedi-
quen a la crítica gratuïta i als comentaris
malintencionats. Estan en el seu dret, amb
total llibertat poden expressar com els sap
de greu que la seva ciutat estigui present
en els grans temes de país, però si més
no, abans de fer segons quines afirma-
cions haurien de documentar-se, ni que fos
mínimament.
L'alcalde d'Amposta, Manel Ferré, en
aquests moments ocupa la presidència
d'una institució sanitària, el Consorci
Hospitalari de Catalunya. Actualment, el
Consorci és un actor privilegiat en l'escena
política catalana,  permet als seus repre-
sentants, i en espacial a l'alcalde tenir tot
tipus de relacions polítiques, i fer les ges-
tions necessàries per a facilitar i desenca-
llar temes importants i estratègics de la
ciutat d'Amposta i del territori, com prope-
rament podrà comprovar.
Davant de tot això, lluny de reconèixer els
beneficis i alegrar-se'n, des d'Esquerra
Republicana d'Amposta qüestionen la dedi-
cació de l'alcalde a la seva ciutat. Per molt
que el mateix alcalde hagi posat de mani-
fest en diverses ocasions que Amposta és
i serà la seva principal prioritat dubten de
la implicació de l'alcalde en el desenvolu-
pament del càrrec més important que
ostenta. I això passa perquè, malaurada-
ment, a Esquerra Republicana, no prevalen
els interessos comuns dels ciutadans, sinó
les ambicions personals i electorals... què
hi farem?
Són molts els alcaldes, de tots els colors
polítics, que tenen un doble paper, i que
compaginen les tasques de l'alcaldia amb

presidències de Consells Comarcals, com
a diputats al Parlament, al Congrés o en
altres institucions. Aquest doble paper dels
alcaldes siguin del partit que siguin, és una
situació que a Convergència i Unió, lluny de
criticar, ens sembla no solament legítima,
sinó beneficiosa per als interessos de les
seves ciutats, i així ho reconeixen tots els
seus veïns.
Però quan s'uneix la curta mirada política
amb una dèria, no del tot justificable per
fer mal i erosionar l'equip de govern de la
ciutat, ens trobem que qüestionen la dedi-
cació de l'alcalde a la seva principal res-
ponsabilitat, com si no sabessin que
aquesta dedicació és absoluta. I no con-
tents amb això fan córrer rumors com ara
que l'alcalde, per ser president del
Consorci Hospitalari de Catalunya, cobrarà
dos salaris d'empreses públiques.
L'alcalde tindrà una retribució com a presi-
dent del Consorci i rebrà les indemnitza-
cions per assistència als òrgans de govern
de l'Ajuntament, de la mateixa manera que
ho fan tots els regidors que no tenen dedi-
cació, fins i tot, els de l'oposició, de mane-
ra que per les arques municipals, això
representarà un estalvi per a les arques
municipals d'uns 30.000Û/any.
Per últim, hem de lamentar profundament
que s'hagi tingut que arribar a aquests
extrems, d'haver de justificar per una
banda un acord que representi un benefici
per a l'Ajuntament i per l'altra la feina que
fa l'alcalde amb una dedicació al 100%, ja
que, malgrat les acusacions rebudes d'al-
gun polític, l'Alcalde, a qualsevol hora està
a l'Ajuntament i a disposició de tots els ciu-
tadans, i quan es troba a Barcelona, contí-
nuament, vetlla pels interessos de la seva
ciutat, perquè, per damunt de tot, prioritza
temes d'Amposta i de les Terres de l'Ebre.

Comité Local de CiU
Amposta

Amposta adquireix protagonisme en les 
institucions catalanes, a pesar de l’oposició

Opinió
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L'Eix Mediterrani és el prin-
cipal corredor europeu, i
vertebra una àrea socioe-
conòmica molt ampla. Des
de la frontera amb França
fins Algeciras es troben
importants ports marítims,
com a elements fonamen-
tals per a la connexió, pel
sud, de tota la Unió
Europea. En xifres, aquest
corredor representa res-
pecte al conjunt de l'Estat
espanyol el 40% de la
població i del PIB, prop del
50% de la producció agrí-
cola en valor, el 55% de la
producció industrial, el
60% de les exportacions,
prop del 60% del transport
terrestre de mercaderies,
el 65% del trànsit marítim i
prop del 70% del turisme.
Pràcticament tot el trànsit
de mercaderies a aquesta
àrea es produeix per la
xarxa viària, ja que la ferro-
viària està absolutament
centralitzada, convergint a
Madrid i sense disposar
d'interconnexions adequa-
des entre les províncies de

l'arc Mediterrani. El trans-
port de mercaderies per
ferrocarril està per sota
del 4% del trànsit terrestre
de la zona, molt per sota
de la mitjana de la UE. Un
recent estudi d'universitats
del País Valencià conclou
que el desenvolupament
integral de l'Eix Mediterrani
implicaria una reducció de
l'atur d'un 3'7% en el cas
de Catalunya. Una millor

organització de la logística
constitueix un repte impor-
tant. Els transports només
mantindran plenament la
seva funció en la mesura
en que se sàpiga integrar,
interconnectar i operar en
un mateix sistema els dife-
rents modes terrestres,
marítim i aeri que comuni-
quen aquesta zona geogrà-
fica. L'anomenat Corredor
Central-Atlàntic, que s'ini-

cia també a Algeciras i
segueix cap al nord a tra-
vés de Madrid, només és
alternativa al del
Mediterrani en els tràfics
amb l'oest de França i el
Regne Unit, però no amb
tota la resta del continent
europeu. Aquesta opció no
podria donar un bon servei
als ports més importants
en nombre de tones de
mercaderia de l'Estat

espanyol (Algeciras,
València i Barcelona). Està

clar que aquesta opció
situaria Catalunya en el
món. Un món que té mol-
tíssimes oportunitats i que
val la pena que ens engan-
xem a aquells països que
ara estan anant bé. Ara
bé... analitzat que el corre-
dor mediterrani és la millor
opció, l´alternativa més
viable, entrem ara en una
segona qüestió que és si
les Terres de l’Ebre dispo-
sarem de parada, o ens
passarà de llarg com en
altres projectes i en altres
ocasions. 
Reclamem amb justícia? Fa
uns mesos, el mateix presi-
dent de la Generalitat,
Artur Mas, afirmava en una
visita a la capital del Baix
Ebre que s´ocuparia com a
president que en aquest
futur corredor hi haguès
també una centralita al
nostre territori, com hi és a
Castelló. Esperem, doncs,
que aquestes paraules arri-
bin a bon terme, i puguès-
sem parlar, properament,
d’inversions ebrenques en
infraestructures impor-
tants en l’àmbit ferroviari. 
Les Terres de l’Ebre també
volen situar-se dintre del
món.

La Comissió Europea assegura que encara no
ha pres una decisió sobre el Corredor

Falten 13 dies. El
Parlament Europeu es
pronunciarà el dia 19
sobre els trajectes que
configuraran la Red
Transeuropea de
Transports, i per tant,
rebrà l’impuls econòmic
d’Europa. Vindrà cap
aquí?

Diferents opcions viables sobre la taula, encara queden 13 dies per saber el resultat

Tot i que l’opció sigui l’Eix Mediterrani, no hi ha garantia de que ens pare a les Terres de l’Ebre

REDACCIÓ

Mapa de la distribució ferroviària a la peninsula amb Corredor del Mediterrani.

CEDIDA

«Les Terres de l’Ebre reclamen amb justícia,
i me n’ocuparé com a president de la

Generalitat, que en aquest futur corredor
ferroviari hi hagi també una centralita a les

Terres de l’Ebre»

Artur Mas, president de la Generalitat
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Prop de 1.500 persones de
les Terres de l'Ebre estan en
llista d'espera per operar-
se, segons dades del
Departament de Salut del
passat mes de juny.
D'aquestes, 320 són
pacients de càncer que
s'hauran de resoldre en un
termini màxim de 45 dies,
segons el nou decret que la
Generalitat vol tirar enda-
vant. El director territorial
de Salut, Albert Gómez, ha
comentat les diferències
entre el nou Decret i el
vigent fins al moment. La
diferència bàsica “és que
enlloc de garantir 6 mesos
de resolució a un llistat de
14 procediments definits,
garantim els procediment
quirúrgics sota criteris clí-
nics” -ha definit Gómez.

Concretament, el model
actual prioritza en funció del
volum de pacient i qualitat
de vida; garanteix un proce-
diment independent de la
gravetat, tot els procedi-
ments tenen la mateixa
garantia de 6 mesos de

temps; la gestió està basa-
da en la compra d'activitat i
serveis i el pacient ha de
reclamar quan finalitza el
termini de garantia. 
Per contra, el nou Decret
prioritza en funció de l'im-
pacte de la malaltia sobre la

qualitat de vida, els riscos
associats a la demora, l'e-
fectivitat clínica de la inter-
venció i l'ús de recursos
sanitaris durant l'espera; a
més garanteix un procedi-
ment associat a una malal-
tia; el temps de garantia

serà flexible en funció de la
gravetat, “així garantim que
la cirurgia oncològica tindrà
un temps màxim de 45 dies
però, la resta d'operacions
estan garantides en un
màxim d'1 any”; la gestió
estarà basada en prioritzar
pacients.
De 28 operacions setma-
nals a 9. Aquestes són les
darreres xifres que els met-
ges de l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa han facili-
tat per evidenciar l'efecte
de les retallades. Una activi-
tat quirúrgica que, a més de
les urgències i de les cinc
intervencions de cirurgia
major ambulatòria que es
mantenen a la setmana,
s'ha vist reduïda als casos
de càncer i fractures. Els
metges del centre han vol-
gut mostrar la seva preocu-
pació pels ajustos en la
sanitat, convocant una
campanya massiva de
donació de sang. 

Prop de 1500 persones de les 
Terres de l’Ebre estan en llista d’espera

Salut.

320 són pacients de càncer que s’han de resoldre en un termini màxim de 45 dies

REDACCIÓ

El director dels Serveis Territorials de Salut, Albert Gòmez.
Cedida

La temporada de caça
menor a les Terres de
l'Ebre comença aquest
proper diumenge amb el
caragol maçana, nova-
ment, com a protagonis-
ta. 
La intenció de tornar a
assecar els arrossars de
l'hemidelta esquerre de
l'Ebre que el Departament
d'Agricultura ha traslladat
a la Unió Europea per llui-
tar contra la plaga ha
topat frontalment amb els
interessos dels caçadors
d'aus aquàtiques, que
veuen com poden sumar
una nova temporada
sense captures. 

Temporada de
caça amb

l’amenaça del
cargol poma

La falta de finançament i
la baixa liquiditat que
arrosseguen pels deutes,
sobretot d'algunes admi-
nistracions locals, són
els principals problemes
a què les micro, petites i
mitjanes empreses de la
demarcació de
Tarragona han de fer
front en plena crisi
econòmica. Com ha
apuntat el president de
PIMEC Tarragona, Josep
Joaquim Sendra, "la solu-
ció a la falta de finança-
ment és complexa" i
mentre els sectors més
competitius aclaparen
les ajudes financeres.

Problemes de
liquiditat de les
petites empreses

L'Estació Nàutica de Sant
Carles de la Ràpita i l'enti-
tat bancària BBVA, van
signar ahir un acord de
col·laboració per tal de
contribuir al dinamisme
econòmic de les empre-
ses turístiques. 
Es tracta de condicions
molt favorables per la
setantena de socis de
l'Estació Nàutica: empre-

ses d'activitats turísti-
ques, allotjaments, restau-
rants, serveis, col·lectius,
etc. 
L'objectiu és doncs afavo-
rir la creació de noves
inversions i donar suport
a les empreses en aquest
context de dificultats. Per
aquest motiu tant el direc-
tor de l'agrupació Terres
de l'Ebre del BBVA,

Albert Roca acompanyat
del director de l'oficina
local de la Ràpita,
Hermes Alayo com el pre-
sident de l'Estació
Nàutica, Llorenç
Matamoros, han fet una
valoració molt positiva
d'aquest acord. 
L'oferta es farà arribar a
tots els socis propera-
ment.

Acord de col.laboració entre 
l’Estació Nàutica de la Ràpita i el BBVA

Per contribuir al dinamisme econòmic de les empreses turístiques
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La nova oficina de Turisme
de l'Ametlla de Mar, ha
aconseguit la màxima
catalogació que fins ara ha
aconseguit cap oficina de
turisme municipal a
Catalunya. Poques setma-
nes després de la seva

inauguració a càrrec del
Conseller Francesc Xavier
Mena, el Patronat de
Turisme de l'Ametlla de
Mar ha rebut amb satisfac-
ció la noticia, donat que
aquesta catalogació supo-
sa un impuls a la tasca que
s'està fent. Segons la nova
normativa del
Departament de Turisme
de la Conselleria
d'Empresa i Ocupació de
la Generalitat de
Catalunya, les oficines de
turisme adscrites a la
Xarxa s'han de classificar
en categories d'acord amb
les funcions, les caracte-
rístiques i el nivell de pres-
tacions que assumeixen i
garanteixen. Els criteris a
l'hora d'atorgar aquesta
catalogació, passen per
avaluar aspectes com la
seva senyalització, els
horaris d'obertura al
públic, idiomes que s'utilit-
zen, l'espai destinat a l'a-
tenció al visitant, magat-
zems, despatxos o zona
d'audiovisual. Després de
les corresponents inspec-

cions, l'Oficina de Turisme
de l'Ametlla de Mar ha
estat catalogada dins de la
segona categoria i es la
primera a tot Catalunya en
aconseguir-ho. Segons
Vicent Martí, regidor de
Turisme, “es una gran

satisfacció pel Patronat, ja
que es al màxim que pot
arribar una oficina munici-
pal, ja que els paràmetres
de la 1!ª categoria són
pràcticament impossibles.
Això ens implica encara
més a treballar pel futur

del poble, i no només en la
informació al visitant, sinó
per que aquesta oficina es
converteixi en un centre de
nivell de la promoció turís-
tica i econòmica, i dimen-
sionar-ho a nivell interna-
cional”.

La nova oficina de
Turisme de l'Ametlla
de Mar, ha aconseguit
la màxima catalogació
que fins ara ha acon-
seguit cap oficina de
turisme municipal a
Catalunya. Poques set-
manes després de la
seva inauguració a
càrrec del Conseller
Francesc Xavier Mena,
el Patronat de Turisme
de l'Ametlla de Mar ha
rebut amb satisfacció
la noticia, donat que
aquesta catalogació
suposa un impuls a la
tasca que s'està fent.

REDACCIÓ

La nova oficina es va inaugurar fa unes setmanes.
Cedida

El Conseller de Territori i
Sostenibilitat ha fet aques-
tes declaracions en res-
posta a una pregunta oral
de la diputada de CiU
Meritxell Roigé sobre la
petició que la diputació de
Castelló va fer al govern
de l'estat de transvasar
aigua del riu Ebre. 

El Conseller Recoder ha
afirmat que “tenim molt
calar que cal complir amb
la UE, garantir un cabal
suficient i els usos
actuals” i, per això, “no hi
ha marge” per transvasa-
ments a Castelló. Tal com
ha explicat Roigé, davant
aquest acord,

l'Ajuntament de Tortosa i
d'altres ajuntaments de
l'Ebre, van aprovar una
declaració institucional en
la que “s'expressava la
discrepància amb aquesta
petició, reiteràvem els
arguments expressats  en
múltiples ocasions i ava-
lats científicament sobre

la manca de sobrants del
riu Ebre i es manifestava
que davant la possibilitat
de dèficits d'aigua al

Llevant espanyol, aquests
se solucionin per altres
vies diferents al transva-
sament”.

«No hi ha marge per un
transvasament de l’Ebre»

El conseller Recoder ho explica en el Ple del Parlament 

La Cambra de Comerç,
Indústria i Navegació ha
emès un comunicat en el
qual afirma que s'adhe-
reix íntegrament i subs-
criu cada un dels punts
que conté la declaració
institucional que va apro-
var l'Ajuntament de
Tortosa en contra d'un
transvasament a
Castelló. 
Així l'ens cameral abunda
que en cas de dèficit d'ai-
gua al Llevant, aquesta
situació s'haurà de resol-
dre per altres vies que no
sigui el transvasament de
l'Ebre. «No ens sobra res
i ens falta molt». 

La Cambra
s’uneix 

contra el
transvasament

Tot i que les vivendes de
protecció oficial són un
recurs a tenir en compte
per poder accedir a un
l'habitatge, la crisi del
sector immobiliari ha
paralitzat l'edificació d'a-
quests allotjaments
socials a les Terres de
l'Ebre. 
De fet el darrer Informe
Continu sobre el Sector
de l'Habitatge, i que
redacta el Departament
de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de
Catalunya, constata que
fins al mes de juny no es
va iniciar la construcció
de cap habitatge oficial al
territori.

No es fan pisos

de protecció

oficial a l’Ebre

Màxima catalogació per l’Oficina de Turisme de la Cala
Ha estat la primera infraestructura municipal de tot Catalunya a assolir la Segona Categoria
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La setzena edició de
l'EbreOkasió, la fira del
vehicle d'ocasió de
Tortosa, obrirà les seves
portes al públic els pro-
pers 14, 15 i 16 d'octubre
al Pavelló Firal amb un acte
inaugural a càrrec d'Antoni
Viñas, president del
Montepio de Conductors
Sant Cristòfol. L'edició
2011 de la fira, ja plena-
ment consolidada com a
referent del vehicle de
segona mà a les Terres de
l'Ebre, comptarà amb una

superfície expositiva de
6.100 m2 amb un total de
13 expositors, i ha tingut
un pressupost de 8.900.
"Estem parlant -ha explicat
Emili Lehmann, regidor de
Fires de l'Ajuntament de
Tortosa- d'un impacte
econòmic molt important
per a la ciutat i el territori,
ja que el mercat del vehicle
d'ocasió ha experimentat
un gran repunt en els
darrers temps, en part
degut a la crisi econòmica,
el que ha permès que s'ha-
gi arribat als números
obtinguts en la passada
edició". 
Així, EbreOkasió 2010 va
deixar un volum de vendes
de 423.879 euros Û amb
un total de 46 vehicles
venuts. La novetat més
remarcable de l'edició
2011 serà un punt d'infor-
mació/terminal informàtic
que permetrà al visitant,
mitjançant una recerca
basada en filtros dels parà-
metres dins els quals es
troba el vehicle que neces-

sita, accedir més fàcilment
a tota la oferta present a la
fira.
EbreOkasió 2011 serà,
com és habitual, d'entrada
gratuïta, i romandrà oberta
al públic de 10.30 a 14.00
hores al matí i de 16.30 a
20.30 hores a la tarda. 

Aquest dimecres s’ha
presentat la setzena
edició de l’EbreOkasió.
Una fira que tanca el
calendari de fires d’a-
quest 2011. Tot i la crisi
econòmica que es viu,
s’espera arribar a un
volum de vendes equi-
parable a la resta
d’anys anteriors.

REDACCIÓ

El passat dimecres es va presentar la fira als mitjans de comunicació

Cedida

Durant el Consell de
Direcció de l'Administració
Territorial de la Generalitat
a les Terres de l'Ebre, el
delegat del Govern Xavier
Pallarès ha destacat que
convocarà aquest mateix
mes d'octubre la Comissió
de Seguiment del Pla
d'Industrialització de les
Terres de l'Ebre, a través

del Departament
d'Empresa i Ocupació i
l'agència Acc1Ó. 
Durant la reunió es farà un
seguiment de les actua-
cions adjudicades amb els
10 MEUR d'inversió del Pla
i alhora es començarà a
treballar en la definició d'un
nou Pla d'Industrialització,
“el qual reclamaren al

govern de l'Estat, sorgit
arran de les eleccions del
20 de novembre, i que
volem adreçar directament
a les petites i mitjanes
empreses del territori, i no
pas a les administracions
com estava dissenyat el
primer Pla
d'Industrialització” - ha
explicat el delegat del

Govern. 
El delegat del Govern
també ha valorat molt posi-
tivament la superació del
tràmit administratiu de
l'Estat espanyol de la can-

didatura de les Terres de
l'Ebre com a Reserva de la
Biosfera, a l'espera que la
UNESCO doni aquest reco-
neixement al territori d'aquí
un any aproximadament.

«Es començarà a treballar en un nou
Pla d’Industrialització»

Adreçat a petites i mitjanes empreses

L'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita ha
decidit modificar la nor-
mativa que permet només
la implantació d'una única
indústria en cada
parcel·la del polígon
industrial El Rajolar. En
concret, el consistori ha
modificat les condicions
d'edificació del Pla Parcial
PP6 “El Rajolar” perquè
en cadascuna de les par-
cel·les, que tenen una
superfície mínima de
1.500 metres quadrats,
es puguin instal·lar diver-
ses indústries en superfí-
cies mínimes de 350
metres quadrats. 

La Ràpita
modifica la

normativa del
Rajolar

El PSC de les Terres de
l'Ebre proposa Joan
Sabaté per al Senat i a
Lluïsa Lizárraga com a
número 3 al Congrés
amb vista a les eleccions
generals del 20 de
novembre vinent. La pro-
posta dels socialistes
ebrencs és que Joan
Sabaté encapçali la llista
per Tarragona al Senat i
que Lluïsa Lizárraga i la
regidora de Deltebre,
Sònia Bertomeu, ocupin
els llocs número 3 i
número 5, respectiva-
ment, a la candidatura al
Congrés. Les llistes les
ratificarà el Consell
Nacional del PSC.

El PSC elegeix 
els seus

representants

Arriba la setzena edició d’EbreOkasió
La fira del vehicle d’ocasió de Tortosa, els dies 14 15 i 16 d’octubre

Aquest fira pot suposar una important
injecció eonòmica per al territori.

EbreOkasió 2010 va deixar un volum de
vendes de 423.879 euros
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El préstec és de 1,3 milions
d'euros, corresponent al 25
per cent dels ingressos pro-
cedents de les aportacions
de tributs de l'Estat, es
finança a un interés del 6,5
% i s'ha contractat amb qua-

tre entitats bancàries dife-
rents. El termini d'amortitza-
ció és de 3 anys, per tant
dins del present mandat
municipal. La tinent d'alcal-
de de Serveis Centrals i
regidora d'Hisenda, Matilde
Villarroya, ha precisat que
els problemes de liquiditat
de l'Ajuntament són fruit de
la demora en l'ingrés de
subvencions procedents
d'altres administracions.
Per aquest motiu,
l'Ajuntament ha optat per
acollir-se a la línia de
finançament ICO per tal de
fer front al pagament de
proveïdors. Tant l'alcalde
com la regidora han volgut
insistir en el fet que això no
suposa incrementar l'endeu-
tament municipal, ja que
aquest crèdit es retornarà
dins del present mandat. En
aquest punt l’ alcalde,
Ferran Bel, ha recordat que
aquest 2011 ha estat l'any
en què l'Ajuntament de
Tortosa haurà fet l'amortit-
zació de crèdit més impor-
tant de la seva història, 4,4
milions, el 10 per cent del

seu deute total. "Això ha
estat possible perquè hem
estat fent front a totes les
quotes d'amortització i per-
què no ens hem endeutat."
En relació als comptes de
les administracions locals,
l'alcalde, en la seva qualitat
de president de la Comissió
d'Hisendes Locals de
l'Associació de Municipis de

Catalunya (ACM) presentà
demà, en l'assemblea gene-
ral de l'entitat, una ponència
sobre la problemàtica de
finançament dels ajunta-
ments. 
"Avui hi ha pocs ajunta-
ments en fallida, però si no
s'adopten mesures n'hi
haurà. Els ajuntaments
tenim un finançament insufi-

cient per fer front a les des-
peses que generen les com-
petències del món local."
Unes competències que
s'han derivat de l'aplicació
de lleis com la de
Dependència o la de
Protecció d'Animals, però
que no han tingut una
correspondència en l'apor-
tació de recursos.

Tortosa demana un prèstec ICO a 3 anys 
per pagar factures als proveïdors

L'Ajuntament de
Tortosa s'ha acollit a la
línia de finançament del
Instituto de Crédito
Oficial (ICO) per a muni-
cipis amb l'objectiu de
fer front a les actuals
tensions de tresoreria,
que afecten de manera
generalitzada a les
administracions locals,
i poder així abonar fac-
tures pendents de pro-
veïdors autònoms i de
petites i mitjanes
empreses, amb data
fins al 30 d'abril de
2011, que han prestat
serveis a l'Ajuntament
de Tortosa.

Autònoms i petites i mitjanes empreses, amb data fins al 30 d’abril

«La falta de liquiditat és fruit de la demora en l´ingrés de subvencions»

REDACCIÓ

L’Ajuntament de Tortosa s’ha acollit a la línia de finançament del ICO.
CEDIDA

És el projecte més ambi-
ciós del CAT per al perío-
de 2011-2015. La cons-
trucció d'una planta
industrial de grans dimen-
sions, pràcticament pio-
nera al món, permetria
eliminar la concentració
de sals i sulfats de l'aigua
del riu Ebre que el con-
sorci capta per subminis-
trar-la, un cop potabilitza-
da, a 65 municipis i 33
indústries del Camp i
l'Ebre. 
En una jornada oberta
convocada a l'estació de
tractament de l'Ampolla,
els responsables del con-
sorci van recordar que
l'elevada concentració de
sals a l'aigua de l'Ebre es
causada per les caracte-
rístiques geològiques de
la conca de l'Ebre.
Així les coses, durant una

mitjana de 90 dies l'any,
aquest valor supera, coin-
cidint en èpoques de poc
cabal, el límit recomana-
ble però no el límit obliga-
tori. El consorci estima
que en un futur el nivells
de sals i sulfats s'incre-
mentaran mentre que, de
manera paral·lela, la
legislació sobre la quali-
tat de l'aigua serà cada
cop més estricte. És
davant d'aquest escenari
que sorgeix la necessitat
de plantejar la construc-
ció de la planta d'elimina-
ció de sals.  
L'actual concentració a
l'aigua no genera «cap
problema sanitari ni per
al consum humà ni per a
les indústries. 
Té un gust lleugerament
diferent, això és tot, no
genera cap més inconve-

nient». Amb l'objectiu
d'assajar la millor tecno-
logia possible, el CAT va
posar en marxa el 2010
una planta pilot d'elimina-
ció de sals (ELSA) dins el
complex de l'Ampolla. La
planta, que estarà opera-
tiva fins al 2012, utilitza
la tecnologia de l'osmosi
inversa per retenir el sul-
fats. 
A la futura planta indus-
trial, dos sistemes d'os-
mosi i ultrafiltració per-
metrien eliminar les sals
en un 94 per cent de l'ai-
gua tractada. 
El 6 per cent restant
seria evacuat a través
d'una canonada de nova
construcció fins al mar,
entre l'Ampolla i el delta
de l'Ebre. 
La inversió prevista és de
60 milions d'euros, però

el finançament no està
garantit i que caldrà
demanar ajut a les enti-
tats financeres, sobretot
després de constatar la

reducció dels ajuts euro-
peus i la delicada situació
econòmica de l'Agència
Catalana de l'Aigua
(ACA).

Inversió de 60MEUR per eliminar les sals de l’Ebre
El CAT anuncia la construcció d’una planta industrial de grans dimensions, pràcticament pionera al món

El dissabte 8 d'octubre es
celebra la III Jornada
d'Estudis Locals i
Territorials Carmel
Biarnés, un cap de setma-
na dedicat a difondre la
cultura i les tradicions de
la Ribera d'Ebre.  Durant la
jornada es donarà a conèi-
xer el guanyador del premi
de periodisme Carmel
Biarnés, en el que el jurat
valora la difusió cultural de
la Ribera d'Ebre i s'emetrà
el documental “Solcant
l'Ebre amb Lo Roget” ela-
borat per Vídeo Ascó
Televisió.  La Jornada
d'Estudis Locals i
Territorials Carmel Biarnés
va nèixer com una platafor-
ma per reivindicar la figura
d'aquest autor polifacètic,
tot donant a conèixer tant
la seva creació literària
com els seus estudis a
l'entorn del costumisme, la
història i les tradicions de
la comarca.

Cap de setmana
cultural al
municipi

d’Ascó

El portaveu del grup
municipal d'Esquerra
Republicana de
Catalunya de Móra la
Nova, Jesús Àlvarez, ha
lamentat que s'hagin tin-
gut que assabentar per
les declaracions a la
premsa del director dels
serveis territorials de
Salut a les
Terres de l'Ebre, Albert
Gómez, del tancament
de les urgències del CAP
de Móra la Nova a partir
del proper diumenge.
Segons Àlvarez «aquesta
decisió s'ha pres amb el
silenci còmplice de l'al-
calde». Àlvarez ha afegit
que 'cal fer memòria tot
recordant les demandes
sobre el CAP de Móra la
Nova del diputat
Francesc Sancho i del
grup municipal de CiU
només fa un any i el que
estant fent ara. O
llavors feien populisme i
demagògia o la fan ara,
perquè fa un any la crisi
ja existia. 

Tancament de

les urgències de

Mòra la Nova
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Avui, 7 d'octubre, arran-
quen les festes majors
d'Alcanar, les Festes del
Remei, en honor a la Mare
de Déu, patrona del muni-
cipi. 
Durant tot el cap de set-
mana, fins el 12 d'octubre
es celebrarà una festa
especialment emotiva per
als canareus i canareves.
On durant aquests dies,
els carrers es convertei-
xen en punts de trobada,
espais per a la cultura i la
convivència, un marc
comú que compartirem
plegats al caliu de la festa.
Enguany el municipi comp-
tarà amb la presència,
com a Pregoner de les

Festes, amb Carles
Cervantes, expert cerve-
ser i responsable de rela-
cions exteriors del Grup
Damm, al qual
l'Ajuntament ha volgut
convidar “perquè gràcies
a l'spot que va fer inter-
pretat pels Amics de les
Arts, el nom d'Alcanar ha
recorregut no tan sols
580 quilòmetres de plat-
ges fins arribar a Portbou,
sinó de ben segur que
molts més”, explicava
Alfons Montserrat, alcalde
del municipi.  
Aquestes festes aplega-
ran concerts, balls amb
orquestra, torneigs, activi-
tats culturals a la Casa

O'Connor ara convertida
en museu, l'homenatge al
Canareu Absent, les tradi-

cionals paelles del Remei i
la pujada en bicicleta.
Com és de rebut en una
bona Festa Major, la figura
de les pubilles i dels
hereus serà molt impor-
tant i donaran el tret de
sortida a la festa, amb la
imposició de les bandes a
les pubilles, pubilletes i
hereus. 

La tempesta va provocar 85 morts a Catalunya, 5 de l’Ametlla de Mar

Troben sa i estalvi la 
persona desapareguda a Jesús

Ahir coneixíem la noticia
que s'havia trobat sa i
estalvi a la persona que
els cossos de seguretat
de la Generalitat han estat
buscant des del matí de
dimarts. 
La persona amb una dis-
capacitat psíquica havia
desaparegut del Centre
Llar Icària de Jesús, s'ha-
via amagat en un convent
proper al mateix centre,
on va romandre fins el
moment en que la van
localitzar, quan un ciutadà
va donar l'avís als cossos
de seguretat. La directora

territorial del
Departament, Manolita
Cid, confirmava que l'avi
està en perfectes condi-
cions, després de ser
reconegut pels serveis
mèdics de l'hospital. Al
mateix temps, vol agrair
la tasca del cos de
Bombers, Mossos
d'Esquadra i Agents
Rurals de la Generalitat
que han treballat, amb
tots els mitjans possibles
al seu abast, fins i tot un
helicòpter i la unitat cani-
na per tal d'aconseguir
trobar-lo.

El Departament de Salut
distribuirà 1.270.000
dosis de vacunes per tal
d'immunitzar els grups de
població que es conside-
ren prioritaris i que han
estat consensuats amb la
resta de comunitats autò-
nomes i el Ministeri de
Sanitat i Política Social.
La durada prevista de la
campanya serà de dos
mesos (octubre-novem-
bre). Pel que fa a les
Terres de l'Ebre, el nom-
bre de dosis serà de
45.500. El conseller de
Salut, Boi Ruiz, acompan-
yat del secretari
d'Estratègia i Coordinació
del Departament de Salut,

Francesc Sancho, i del
director general Salut
Pública, Antoni Plasència,
va presentar el dia 26 de
setembre la campanya de
vacunació antigripal d'en-
guany, que s'iniciarà el
proper 3 d'octubre. 
La campanya d'aquest
any vol insistir en la
importància de la vacuna-
ció de la gent gran i és
per això que a l'acte de
presentació també hi han
participat el president de
la Fundació Edat i Vida,
Higinio Raventós, i la por-
taveu de la Societat
Espanyola de Metges de
Residència (SEMER),
Montserrat Perelló.

45.000 dosis de vacunes per 
immunitzar les TE de la grip

L'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament de Deltebre ha
convocat els XVII Premis
Literaris Terra de Fang de
prosa, poesia i assaig que
s'entregaran el proper 10
de desembre. Les bases
del concurs es poden reco-
llir ja a l'Àrea de Cultura de
l'Ajuntament o la pàgina
web www.deltebre.cat i el
termini màxim d'entrega de
les obres acaba el proper 2
de novembre. Els treballs
que es presentin al concurs
han de ser inèdits i escrits
en català. Els premis litera-
ris Terra de Fang tenen una
dotació de 1.000 Euros
per a cadascuna de les
modalitats de prosa, poe-
sia i assaig i de 500 Euros
el premi d'autor local. Els
treballs guanyadors dels
Premis Literaris Terra de
Fang es publiquen cada

dos anys en un recull.
Recordem, que l'any pasta
el restaurant Delta Hotel va
acollir el lliurament dels
setzens premis Terra de
Fang, en les modalitats de
prosa, poesia i assaig. En
prosa va guanyar l'obra
presentada per Albert
Pijuan, anomenada Previsió
meteorològica a 22 de
maig de 2008. En poesia,
el premi va ser per a Daniel
Nomen de Barcelona amb
Ploraven, els neandertals?.
I finalment, el premi d'as-
saig va anar a parar al jove
Ximo Colomé, de Sant
Jaume d'Enveja, pel treball
El camí a la modernitat,
que parla de la construcció
del pont sobre l'Ebre entre
Deltebre i Sant Jaume. En
aquella ocasió, el premi
especial a l'autor local va
quedar desert.

Deltebre posa les bases 

per al XVII Premi de Terra de Fang

Dins dels actes de comme-
moració del temporal que
va castigar les costes
catalanes i valencianes, el
Museu d'Història de
Cambrils i l'Arxiu Municipal
de Cambrils han produït
l'exposició , que explica
les circumstàncies meteo-
rològiques que van provo-
car la tempesta que es va
produir entre el 31 i el 3 de
febrer de 1911, amb un
balanç de més de 85
morts a Catalunya i més
de 56 al País Valencià. A
través dels testimonis
recollits i de les notícies
d'arxiu i de premsa, l'expo-
sició ressegueix la tra-
jectòria que va seguir la
tempesta des del Maresme
fins a Alacant. Es mostren
les conseqüències que va
tenir sobre els pescadors
que la van patir: 85 morts
a Catalunya, 5 d'ells a
l'Ametlla de Mar on no va
fer més estralls perquè les

barques estaven aturades
per la coincidència amb la
Festa Major de la
Candelera, i 56 al País
Valencià i desenes d'em-
barcacions perdudes. Es
parla de les nombroses
reaccions de solidaritat
que va generar per salvar
els nàufrags i, en els
següents dies i setmanes,
per ajudar les famílies dels
morts a continuar enda-

vant malgrat el daltabaix
emocional i econòmic. I,
finalment, es reflexiona
sobre les condicions en
què vivien i treballaven els
pescadors a inicis del
segle XX, sense mitjans de
protecció físics ni institu-
cionals, navegant a vela i
sense gairebé ports de
refugi a la costa.
Tot plegat, acompanyat d'i-
matges de la tempesta

localitzades en diferents
arxius, tant fotografies
com una gravació fílmica.
Carme Dalmau, alcaldessa
de Cambrils que va ser
present a la inauguració, i
va explicar que, “no es una
exposició que únicament
recordi les morts que es
van produir, que també,
sinó de totes les arts pes-
queres i que dona
importància a la història
oral i a la història conjunta
de totes les poblacions de
la costa”. Eva del Amo,
Regidora de Cultura de
l'Ametlla de Mar,va mani-
festar la satisfacció que
representava el fet d'acollir
aquesta exposició «tant
interessant que ens recor-
da altres temps i maneres
de viure dels nostres pes-
cadors”.L'exposició 1911.
Sobreviure a la tempesta,
es va inaugurar a Cambrils
coincidint amb l'inici dels
actes commemoratius del
centenari i a partir del mes
de maig, l'exposició esde-
vingué itinerant i viatja per
altres poblacions catala-
nes que també commemo-
ren el centenari del tempo-
ral. A l'Ametlla de Mar es
pot visitar de dilluns a
divendres pel matí de 11 a
1 i per les tardes de dime-
cres a divendres de 15'30
a 20'30h i dissabtes i diu-
menges de 16 a 21h, fins
al dia 30 d'octubre.

L’Ametlla de Mar recorda que va
sobreviure a la tempesta de 1911

El passat dissabte, 1
d'octubre, l’Ametlla de
Mar acollia la inaugura-
ció de l'exposició
“1911, sobreviure a la
tempesta” al Centre
d'Interpretació de la
Pesca.

REDACCIO

Exposició “1911, sobreviure a la tempesta”.

cedida

Les Festes del Remei agraeixen 
la publicitat del Grup Damm

«Gràcies a l’spot que va fer, el nom d’Alcanar 
ha recorregut molts quilòmetres»
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Jordi Fabregat, tècnic de
l’Amposta, del duel de diu-
menge passat a Masnou,
recordava que “en la línia de

jornades precedents, vam
fer més mèrits que el rival
per a poder guanyar. Per joc
i ocasions ho mereixiem.

Però ens va tornar a mancar
culminació, agressivitat en
els darrers metres per deci-
dir. I el rival ens va empatar

a darrera hora”.
Miguel i Dominguez estaven
sancionats. Tornaran pel
partit de diumenge, a l’esta-
di ampostí, contra el Rubí.
Manel Subirats, lesionat, ha
començat aquesta setmana
a entrenar. Del partit contra
el Rubí, Fabregat considera
que “tenim obligació per
guanyar. Sense perdre el
nostre estil, hem de buscar
el triomf, amb màxima con-
centració, compromís i res-

ponsabilitat. Es una setmana
de tres partits, dos a casa i
un fora, davant d’equips,
com el Rubí o el Vic, que van
pujar la lliga passada. No
obstant, ara només hem de
pensar en el del diumenge
que és prioritari perquè és el
primer. Quan estàs en la
posició nostra actual, neces-
sitem sumar de tres en tres
per a poder sortir-ne i tenir
confiança. Penso que, en
una altra situació, més òpti-
ma, la victòria a Masnou no
s’hagués escapat. Però
quan no estàs habituat a
guanyar, no creus tan en les
teues possibilitats i acabes
cedint”.Dimecres, l’Amposta
visitarà el Vic, un rival amb el
que fa moltes temporades
que no s’enfronta en lliga. 

Setmana de tres partits

L’Amposta va veure,
diumenge passat, com
el Masnou li empatava
en el darrer sospir del
partit (1-1). Es van
escapar dos punts quan
l’equip mereixia els
tres. Però ara ja cal
pensar en la propera
setmana que, aprofitant
la festivitat de dime-
cres, tornarà a ser de
tres partits. 9 punts en
joc que poden aclarir la
situació davant de rivals
de la lliga de l’equip de
la capital del Baix Ebre.

TERCERA DIVISIÓ

L’Amposta rebrà diumenge el Rubí (17 h), dimecres visitarà el Vic i acabarà jugant a casa contra el Prat

Diumenge, encara amb baixes, visita l’O. C. Fatjó

M.V.

La junta del Tortosa segueix confiant
en el projecte “malgrat el pèssim 

inici de temporada”

La Rapitenca creix

La Tercera divisió viurà una setmana de tres partits.

CANAL TE

L’Amposta guanyava a
Masnou i va poder

sentenciar. Però al minut
88, els maresmencs van

empatar (1-1)

Empat al final

La junta del Tortosa ha fet
un comunicat per tranquilit-
zar els ànims de l’entorn i
donar suport al projecte, al
cos tècnic i als jugadors.
Em sembla correcte. Però
no sé fins quin punt és pre-
cís, si tenim en compte
que tothom ha d’assumir la
finalitat d’aquest projecte i,
a la vegada, la situació
econòmica del club.
Potser pot indicar que hi ha
més nervis dels que sem-
bla. No ho sé. Es evident
que un bon resultat canvia-
ria molt el panorama
actual. No obstant, si
aquest no arriba, el neguit i
la desconfiança d’uns i
altres existirà. Però ha
d’haver-hi paciència. 
Malgrat això, el tema de la
columna d’avui no és
aquest. Ho és el suposat
motiu de la suspensió del
partit del Tàrrega contra
l’Olímpic Can Fatjó. Sembla
ser que una boda va poder
causar la suspensió. Un fet
que, en el cas de que reial-
ment sigui així, crea un pre-
cedent polèmic i que no
està a l’alçada de la cate-
goria. 
Se sent dir que ara la gent
no es casa. Però les bodes
de jugadors poden incenti-
var-se en segons quins
equips quan puguin preveu-
re tenir baixes...

“Tinc una
boda”

L’opinió de Michel

PRIMERA CATALANA PRIMERA CATALANA 

Demà dissabte, a El Pere-
lló, tindrà lloc la Festa de
l’Esport. A partir de les
17.30 h, al pavelló Polies-
portiu Municipal, es dispu-
tarà un partit de futbol sala
de categoria Patufet entre
el Perelló i l’Escola Futbol
Delta de l'Ebre.
Posteriorment, a les 18.15
h, partit d'handbol de cate-
goria Benjamí entre el Pere-
lló i un equip de la comarca.
A les 19 h. entrega dels tro-
feus i reconeixements a
equips individuals i millor
esportista local 2010/11.

Finalment, recordar que
el dissabte dia 29, es cele-
brarà la Milla Urbana d’El
Perelló. Aquest any, s’espe-
ra la participació de clubs
de la zona, així com d’es-
portistes vinguts d’arreu.
Aquest encontre esportiu
que s’ha fet un lloc dintre
dels calendaris esportius
de la zona durant el mes
d’octubre.

Festa de l’Esport,
a El Perelló

DEMA DISSABTE

Per segon cop aquesta tem-
porada, Tortosa, ha esdevin-
gut per unes hores la capital
del Padel a les comarques
de Tarragona. Sota l’organit-
zació de l’empresa SPOR-
TIPROM, al llarg de la darre-
ra setmana va tenir lloc, a
les instal·lacions del Club de
tenis de Tortosa, la celebra-
ció del I GRAN SLAM de
PADEL– AUDI Tortosa MER-
KAMOTOR, campionat inclòs
dintre del circuit de la
Federació Catalan de Padel.
Amb vora un centenar de
participants vinguts d’arreu
de Catalunya, el Torneig va
sorpendre per l’èxit obtingut
en la seva primera edició,
gaudint d’un altíssim nivell
de joc com ho demostra la
participació de set jugadors
situats al Top-Ten del rànking
de la Federació Catalana de
Padel, tant en categoria
femenina com masculina. 
La parella formada per E.
SANMARTÍ /N. BIGLIERI amb
categoria masculina, i la for-
mada per G.GOMIS/
N.RIVAS en femenina varen
imposar-se en els partits
finals. 
Els organitzadors confien
que l’èxit aconseguit, tant en
participació com en patroci-
nis, sigui el primer pas per
poder consolidar aquest tor-
neig en una cita anual obli-
gatòria per als jugadors
més destacats del circuit.

I Gran Slam, a
Tortosa

PADEL

El “pèssim inici de tempora-
da” del primer equip del CD
Tortosa que milita al grup II de
la Primera Catalana “no modi-
ficarà el projecte de club pel
qual va apostar l'actual junta
directiva ara fa un any”.
Segons el president Ximo
Rambla la situació actual és
força decebedora, però no
farà canviar la planificació
general prevista: “Estem
dient des de l'estiu de 2010
que el nostre projecte és el
que van posar en pràctica la
passada temporada, amb un
equip format per
un grup de jugadors del terri-
tori i que a la llarga tingués la
màxima participació possible
de futbolistes sorgits del nos-
tre futbol base. Es va mante-
nir la quasi totalitat de la plan-
tilla anterior pensant que
estan capacitats per fer un
paper digne a la categoria, i
continuem creient el mateix.
S'han perdut quatre partits
però queden noranta punts
en joc”. Rambla insisteix que
la confiança és total ara per
ara amb els jugadors i també
amb el cos tècnic, “el millor
aval que tenen el nostre entre-
nador, els tècnics i els juga-
dors és la nostra pròpia con-
fiança amb ells, i la seguretat
que sabran trobar la manera
de revertir la mala ratxa de
resultats”. “Entenem que el

l'equip de primera catalana
sigui l'espill de molts afeccio-
nats, però estem treballant
per tenir un futbol base de
qualitat, amb els millors tèc-
nics possibles, amb una
estructura forta i de
garanties, dedicant esforços
per sanejar l'economia gene-
ral del club perquè sense
aconseguir-ho és inútil pensar
en altres fites”. Des del club
no es descarten mesures
correctores per intentar
redreçar la situació, “però en
cap cas contràries a l'esperit
general del projecte esportiu i
social que vam posar en pràc-
tica ara fa un any”.
La junta directiva ha fet
aquesta nota de premsa des-
prés de la golejada de diu-
menge al camp del Vista
Alegre (4-1) i que l’equip no ha
puntuat en quatre jornades.
Un gol a favor i onze en con-
tra. Falta un resultat positiu i
el partit de diumenge vinent,
a casa, serà clau en la lluita
per sortir de la cua de la
taula. Diumenge passat,
Arnau va avançar el Tortosa
però l’equip va anar a menys
i fou superat a la represa. Per
rebre el Santfeliuenc (diu 17
h), un partit clau en què l’e-
quip necessita el suport de
tothom, Maikel i Alex són
baixa mentre que Marc Alegre
ja entrarà a la convocatòria. 

La Rapitenca va guanyar diu-
menge passat l’Ascó, en el
derbi (1-0). Els rapitencs,
principalment al primer
temps, van dominar la con-
frontació i van imposar-se a
l’Ascó que, per la bona feina
dels rapitencs, no va poder
entrar en el partit. A la repre-
sa el derbi va igualar-se i
també, amb els minuts, va
fracturar-se. L’Ascó es va
quedar en deu i, després, en
nou. La Rapitenca, per l’ex-
pulsió de Julio, també va
quedar-se amb deu.
El derbi podia declinar-se als
dos costats. L’Ascó va gau-
dir de la seua opció, però va
ser la Rapitenca qui va mar-
car gràcies a Callarisa que
va aprofitar una centrada
d’Alexis, sensacional tot el
matí. L’1-0 va donar tres
punts treballats a la
Rapitenca que li permeten
tenir més autoestima, sent
líder actual del grup.
Diumenge (12 h), el conjunt
rapitenc es despaça a Rubí,
on jugarà contra l’Olímpic
Can Fatjó. Julio, Ortega,
Mario, Gerard i Teixidó seran
baixa mentre que Efren ja ha
rebut l’alta però encara no
estarà per poder jugar.
El tècnic, Antoni Teixidó,
sobre la millora de l’equip,
comentava que “penso que
hi ha una bona plantilla, que
barreja jugadors amb expe-

riència i d’altres de casa més
joves. Estem entrenant cinc
dies a la setmana i la veritat
és que estic molt satisfet del
compromís dels jugadors.
Tenim baixes però tothom
treballa per estar al 100% i
poder jugar”.
L’equip és líder: “ja he dit en
altres ocasions que la lliga és
llarga i que no s’ha de portar
pressa. Hem d’intentar estar
a les primeres places per
quan arribi la fase decisiva,
disposar d’opcions. Hem de
tenir en compte que aconse-
guir un ascens en aquesta
categoria no serà fàcil per-
què només en puja un, direc-
tament, i, a més, en poden
baixar fins a cinc, un fet que
comportarà que tothom s’hi
jugui molt en cada jornada”.
L’Ascó, després de dues
derrotes (no ha marcat) con-
tra Tàrrega i Rapitenca,
necessita reactivar-se. El
partit contra el Vista Alegre
(diumenge 12 h) és impor-
tant en aquest sentit. I per no
tenir nervis. 

Després de dues
derrotes seguides,

l’equip de Viñas
necessita guanyar per

no estar neguitós.

Ascó-V. Alegre
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SEGONA CATALANA

El Roquetenc va guanyar dis-
sabte passat a l’Alcanar (1-0)
en el duel de la jornada entre
els dos líders. Un gran partit.
Al primer temps, el Roquetenc
va posar-li molta intensitat.
Això li va propiciar el domini del
centre del camp i de la pilota,
amb Barrufet i David estel.lars
al centre del camp. Les oca-
sions van existir pels locals,
amb accions de Brigi o el pro-
pi David, fins que va arribar el

gol. L’Alcanar, amb una acció
d’Adrià (va poder ser penal
però la velocitat del jove cana-
reu va permetre-li seguir), va
tenir la seua arribada però sen-
se més.  A la represa, el partit
va igualar-se. L’Alcanar va po-
der tenir més la pilota i va tenir
més accés, creant dues op-
cions clares per empatar el
derbi. Una d’elles va evitar-la
Josué. El partit va trencar-se i
en la seua recta final, les alter-

natives van ser una costant. El
Roquetenc va disposar de
dues opcions clares per sen-
tenciar. No va fer-ho i, al final,
amb penal protestat a Dialló, a
l’àrea local, el duel va acabar
amb l’1-0 i amb satisfacció pel
nivell mostrat per dos equips
que són capdavanters a la ca-
tegoria. 

L’Alcanar, amb Gilabert amb
molesties (va jugar igual) i Raül
Vates a la banqueta, lesionat,

es va veure minvat. Però amb
fusta de gran equip.

El Roquetenc amb ganes i
‘gana’ de reivindicar-se, des-
prés de dos anys de sequera,
apunta alt. Demà, Nico posarà
a prova la seua imbatibilitat. 

Nico posarà a prova a Josué
El Roquetenc, líder en solitari, rebrà el Salou, demà dissabte (16.30 h)

SEGONA CATALANA

Els gols del ‘crac’ del Camp Clar van decidir pels locals al segon temps, amb la remuntada (3-2)

Luis Garcia frena al Catalònia

Celebracions del Roquetenc després del gol, dissabte passat, contra l’Alcanar (1-0).
CANAL TE

El Catalònia no va poder
puntuar a Camp Clar (3-2). El
conjunt tarragoní, tot i els
greus problemes econòmics
que va viure, ha pogut mante-
nir a Luis Garcia, un referent
ofensiu. I té un equip que, so-
bre tot a casa, pressiona molt
amunt. Per aquest motiu, el
Camp Clar va assetjar durant
els primers vint minuts. Va
ofegar la sortida del Cata

que, fins a la mitja hora de
joc, no va poder trobar-se cò-
mode. Poc a poc, va aconse-
guir-ho i abans del descans va
establir el 0-1 amb una genia-
litat d’Aleix, amb un gol de va-
selina. No obstant, a la repre-
sa, la sortida dels locals fou
més intensa que a la primera
part. I el Cata no va saber re-
accionar quan va rebre el gol
de l’empat. En pocs minuts, el

Camp Clar capgirava el mar-
cador amb el 2-1. El partit, lla-
vors, va igualar-se i el Camp
Clar, amb el temps, va defen-

La Cava va empatar diumen-
ge contra la Canonja, a casa
(0-0). Va millorar respecte
l’anterior partit i va tenir, al
primer temps, ocasions cla-
res per obrir el marcador.
Però va topar amb el traves-
ser. Amb els minuts, la Ca-
nonja es va fer forta en de-
fensa i fou un equip
complicat de batre. Els visi-
tants no van gaudir de mol-
tes opcions, però també van

fer sensació de perill al se-
gon temps, quan el duel va
tendir a fracturar-se. La Ca-
va, tot i no poder doblegar
l’entramat defensiu del rival,
va estar ferma al darrera.
No obstant, quan la segona
meitat avançava, li va man-
car un xic més de tranquil.li-
tat per poder crear joc i de-
finir les darreres passades.
La Canonja s’està mostrant
com un equip molt físic i

que, jugant com a visitant,
amb les línies molt juntes,
és un conjunt dificil de supe-
rar. Al final, 0-0. I els aficio-
nats, com les temporades
passades, que no poden
gaudir de victòries a casa.

La Cava, tot i tenir opcions,
no pot guanyar al seu camp

SEGONA CATALANASEGONA CATALANA

L’Olímpic de Móra va perdre
en la seua visita a Cambrils
(2-1) en un duel en què els
tres gols van produir-se du-
rant el primer quart d’hora de
joc. “No va ser just. Ha estat
el partit que més ocasions
que hem tingut, que més
hem xutat a porteria. Però no
vam poder empatar tot i in-
sistir fins el final, amb una se-

gona part en què vam domi-
nar i el Cambrils es defensa-
va i buscava el contraatac”,
deien des de Móra d’Ebre. 

Es la segona derrota i ara
cal pensar en reaccionar
contra el Camp Clar, rival ex-
perimentat. La novetat po-
dria ser Enric Ubalde, juga-
dor del Corbera. El jove
corberà interessa.

Enric Ubalde, en l’òrbita de
l’Olímpic Móra d’Ebre

SEGONA CATALANA. DEL CORBERA

El Jesús i Maria va sumar el pri-
mer punt, a El Catllar (2-2). I pel
joc, les ocasions i l’actitud, va
merèixer els tres. Els de Torres
van afrontar el partit amb res-
ponsabilitat, conscients que ha-
vien de millorar quant a actitud i
intensitat. I van fer-ho.  Van anar
pel partit des de l’inici, recupe-
rant la seua identitat. El domini i
les ocasions foren visitants. No
obstant, arran d’una indecisió,
va venir el gol local, en una acció

en què va haver-hi falta prèvia a
Ximo. Els partidalencs van se-
guir ben posats i amb caràcter
van buscar un empat que va arri-
bar arran d’un penal que va
transformar Pedra (s’enfrontava
al seu exequip). A la represa,
Ivan, incisiu, va aprofitar una pas-
sada de Ximo per marcar l’1-2.
La llàstima, quan els de Torres
s’havien posat per davant, fou
que l’avantatge va durar poc. Un
penal per unes mans de Sebas

va comportar el 2-2. Llavors, el
partit va obrir-se. El J. i Maria te-
nia fam de triomf. Ivan, en dues
ocasions, Iku i Pedra van trobar-
se amb el porter local, un Amo-
res molt inspirat. No va haver-hi
forma. Els locals, a la contra,
van gaudir de les seua opció
amb un tret al pal al final. Per
tant, cal valorar el punt en tots
els aspectes malgrat que sap a
poc.  

Alcanar-Catalònia, un altre derbi
apassionant, en Festes del Remeï

SEGONA CATALANA. 19 HORES

Nova jornada. Serà la cinquena. I un derbi força interessant a
la Fanecada d’Alcanar. El conjunt local rebrà el Catalònia. Un
partit entre dos equips amb moltes possibilitats i que es pre-
senten després d’haver perdut durant el cap de setmana pas-
sat. L’Alcanar va fer-ho a Roquetes (més informació a la notí-
cia de la part superior) i el Catalònia a Camp Clar. Els de
Talarn, a més, porten ara dos jornades seguides sense guan-
yar. El derbi es disputarà en festes del Remei a la localitat del
Montsià. Els locals van demanar de jugar en dissabte però no
va poder ser. I en diumenge es disputarà a les 19 h. Horari de
Canal Plus per un partit que centrarà l’atenció de la jornada.
Pels locals, caldrà seguir l’evolució de Gilabert i de Vates. 

SEGONA CATALANA

El Remolins-Bítem va tornar a
rebre quatre gols a casa (una
situació que ja va produir-se
la lliga passada a la Preferent
en diverses ocasions). I el
guió del duel de diumenge
podria tenir similituds als de
l’any anterior. Una primera
part amb control i ocasions
local, a més del gol de Jota.
Però del possible 2-0 es va
passar a l’1-1, en el darrer

sospir del primer temps. A la
represa, els de Bítem van
perdre la direcció i Rosado
va aparèixer. Va fer l’1-2 i,
cinc minuts més tard, el ve-
terà Arturo establia l’1-3. El
partit va fracturar-se. Sergio
reduia distàncies però ja era
enmig de la precipitació. El
conjunt torrenc va oferir ofici
i Rosado, prop dels 40 anys,
va aconseguir sentenciar (2-

4). El R. Bítem no pot enca-
denar dos resultats positius i
haurà d’esperar per fer-ho i
tenir la credibilitat que d’ell
s’espera. Diumenge, el con-
junt de Nacho Pérez es des-
plaça al camp d’un Gandesa
que ja té les piles carregades
després de golejar a Calafell
(3-5). Els gandesans han per-
dut els dos partits disputats

a casa, contra el Morell i el
Salou. Necessiten millorar en
aquest sentit. I per això han
de fer-ho en l’aspecte defen-
siu, evitant indecisions que
han pagat cares. Ofensiva-
ment, el Gandesa també té
arsenal, amb el jove Dilla, Ro-
ger (tres gols a Calafell), Ber-
tolin i l’efectivitat del benifa-
lletenc Dani a pilota aturada.
Bertolin i Dani també van
marcar dissabte passat. Bar-
celó i Soriano són els homes
forts al centre del camp. El
Gandesa, per tant, ha d’anar
a més, com també el Bítem. 

Primer punt per a la UE Jesús i Maria
que mereixia els tres

Aleix va fer el 0-1 a la
primera meitat quan els
ebrencs havien reclamat

dos penals.

No xiulats

Una història coneguda per al
Remolins-Bítem

sar-se més enrera. Arran d’u-
nes mans d’un jugador local
dins de l’àrea, va haver-hi un
penal que va transformar
Aleix. Restava poc. S’havia
fet el més complicat: empa-
tar. Però en temps afegit, la
manca de concentració va
tornar a sentenciar el Cata,
amb el 3-2, obra de Luis Gar-
cia, que, a la vegada, també
havia fet el segon gol local.  

Els de Sergi Navarro, que
diumenge passat van tenir
la baixa de Ruibal, visiten
en la propera jornada el

Vilaseca. Fora de casa, fins
ara, dues visites i dues

victòries.

Proper partit

El R. Bítem visitarà un
Gandesa que va golejar a

Calafell (3-5). Jota,
lesionat, serà baixa.

A Gandesa

Els de Torres buscaran el
primer triomf i fer bo

l’empat de diumenge, a
casa contra el Cambrils.

Enlairar-se

El Roquetenc és l’únic
equip que no ha rebut cap

gol fins ara. Nico, el
pichichi que ara està al

Salou, i que fou jugador de
la Cava, posarà a prova el

‘pany’ del porter Josué.

Cap gol rebut
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Flix, Benissanet i Benifallet (al grup 19) i Campredó (al 20) no per-
donen i han guanyat els dos partits disputats. El Batea va vèn-
cer el Bot en un duel amb gran ambient a l’estadi. I és que a Bot
hi ha il.lusió en la tornada i això es nota. A Batea, amb la gespa
artificial i amb un bon equip per la categoria, també hi ha
il.lusions renovades. Flix i Benissanet no s’escapen d’aquesta
ganes de resorgir. Així mateix, el Benifallet que, tot i les dificul-
tats actuals a nivell pressupostari (com les que passen la majo-
ria de clubs) ha tirat endavant i amb ganes de competir.
Al grup 20, el Campredó va golejar el Xerta i ha començat fort,
amb voluntat de millorar el compromís que va existir la tempo-
rada passada. La primera fase està oberta i no val a badar. Hi
ha equips que no poden permetre’s moltes més ensopegades
si volen estar en la lluita per les tres primeres places.

Flix, Benissanet i Benifallet 
i Campredó no perdonen

QUARTA CATALANA

El Deltebre va assolir el primer triomf en guanyar al camp del Ca-
ta B (2-3). Segons Albert de la Vega, tècnic local, “dins de la igual-
tat, al primer temps, vam estar apàtics, i, a més, vam cometre
errades en defensa que el Deltebre va aprofitar amb el 0-2 i el 0-3.
El primer gol fou en clar fora de joc. Abans del descans, amb el
gol de Carlos Asín, vam entrar en el partit. A la represa, vam fer el
2-3, C. Asín de penal, i vam pressionar molt gaudint d’ocasions cla-
res per capgirar el resultat. Però no vam tenir la fortuna necessà-
ria”. Tomàs Ballano, tècnic del Deltebre, valorava “l’eficàcia del pri-
mer temps i la serietat defensiva i la competitivitat de la represa,
quan vam saber sofrir. Diumenge hem de buscar el primer triomf
a casa, i seguir progressant”. Reverté va fer dos gols. L’altre fou
en pròpia porteria. Joan Navarro (S. Jaume), fitxa pel Deltebre.

Reverté lidera el triomf del Deltebre, al
camp del Catalònia B

TERCERA CATALANA

Al Vilalba li va costar encarrilar el partit contra l’Aldeana. No va
ser fins al final del primer temps, quan el local Bernabé establia
l’1-0. A l’inici de la represa, el Vilalba va marcar el segon gol, a
través de Yalti, però el duel no quedaria decidit. La voluntat i l’en-
tusisasme de l’Aldeana li va comportar entrar en situació amb el
2-1. No obstant, l’ofici de Bernabé va dinamitar les ocpions alde-
anes amb el tercer gol del Vilalba. El conjunt de Gaspar ha guan-
yat els dos partits que ha disputat a casa. Diumenge visitarà el
Corbera. L’Aldeana, per la seua part, no ha pogut puntuar en els

tres darrers partits, després del bon
inici amb el triomf amb el Corbera.
Diumenge rebrà el Godall amb l’ob-
jectiu de poder sumar-ne un altre.  

El Vilalba es fa fort a casa 
on va guanyar l’Aldeana

TERCERA CATALANA

Sant Jaume i Horta van oferir un partit intens i de lluita en el que no-
més va mancar el gol (0-0). Cal dir que l’Horta es va adaptar més
aviat a la confrontació i que al primer temps va trobar-se comode,
gaudint de dues opcions amb rematades al travesser, una d’elles in-
validada per fora de joc. A la represa, el Sant Jaume va progressar
i va intensificar les seues intencions. L’Horta es va quedar amb deu
i va tenir dificultats per sortir del darrera. Malgrat la pressió dels lo-
cals i les seues arribades, l’empat no es va moure i va ser un punt
meritori per l’Horta, tal com va acabar, jugant en deu en el darrer
tram de la confrontació. El Sant Jaume encara no ha perdut i diu-
menge visita l’Ulldecona. L’Horta es fa fort i demà rebrà el líder. Una
prova al seu bon inici de campionat. 

Sant Jaume pressiona a la segona meitat
però no pot batre a l’Horta

TERCERA CATALANA

El Perelló va jugar el segon partit d’exili obligat per les obres per a la
instal.lació de la gespa artificial a ‘la Vinyeta’. Va ser dissabte a l’Amet-
lla, contra el Corbera (1-1). No cal buscar una justificació en aquest
motiu, ni tampoc per les baixes d’Archi i de Vicent, però el conjunt pe-
rellonenc no va poder amb un Corbera que va anar de menys a més
i que va fer una bona imatge. Carranza avançava al Perelló (10’) però,
a partir d’allí, “el Corbera, amb un centre del camp creatiu i bons ju-
gadors, va jugar millor. Nosaltres no vam saber contrarrestar-ho ex-
cepte els darrers deu minuts, després que ells empatessin. Llavors,
vam intentar-ho i vam posar més coratge”, deia Balta Capera, tècnic
d’El Perelló. Jordi Julià, que va fer l’empat, Enric Ubalde, que pot mar-
xar a l’Olímpic, i Ruben són l’eix vertebral del Corbera al mig del camp. 

El Corbera sorprèn a El Perelló, en partit
disputat a l’Ametlla de Mar (1-1)

TERCERA CATALANA

El Camarles va golejar el Tivenys (4-1). No va ser un triomf como-
de, va ser fruit del treball d’un Camarles que, amb el bon inici, pot
veure com el seu nou projecte, basat amb la gent jove i dels plan-
ters, s’afiança. Marc Prades, amb un hat-trick, va liderar la victò-
ria del conjunt de Bartolo Meca que, de moment, està agafant
molta confiança i creix, en l’inici de lliga. Gabi va marcar l’altre gol
dels camarlencs. El Camarles es desplaça diumenge al camp d’El
Pinell. Amb set punts, està en una bona situació. I amb aquesta
tranquil.litat visitarà un equip que té ganes de redreçar els dos da-
rrers resultats. I que necessita fer-ho. Bon partit. 

El Tivenys, per la seua part, en la jornada vinent, torna a jugar
fora. Ho farà al camp del Deltebre. 

Marc Prades signa el primer ‘ha-trick’ i el
Camarles segueix creixent (4-1)

TERCERA CATALANA

L’Ametlla-la Sénia, l’altre duel
interessant de la jornada

TERCERA CATALANA. 

L’Ampolla va guanyar el Pinell (1-0) en un partit en què el gol d’A-
mado va decidir. El Pinell va millorar respecte la jornada anterior.
Va jugar amb més actitud i amb més intensitat, reaccionant a la
represa una vegada l’Ampolla s’havia avançat en el marcador al
primer temps. “La veritat és que a la segona meitat ens vam de-
fensar amb ordre, però no vam estar bé quan recuperàvem la pi-
lota i poder contraatacar. El Pinell, un gran equip, ens va crear
problemes i va poder empatar. Tot i que nosaltres, en els darrers
minuts, amb més espai, vam tenir opcions per sentenciar”, deia
Cotaina, tècnic de l’Ampolla.  Els pinellans rebran diumenge el Ca-
marles. L’Ampolla, líder i equip afiançat (ha guanyat els quatre par-
tits i només ha rebut un gol), visitarà demà l’Horta en el duel des-
tacat de la jornada. “A Tivenys l’equip va demostrar que va
adaptar-se al camp. També ho haurem de fer-ho a Horta davant
d’un equip fort i consolidat a la categoria”. 

Horta-Ampolla serà el partit destacat de la
jornada, demà dissabte (16.15 h)

TERCERA CATALANA

Angel Guiu va debutar com a tècnic del Móra la Nova amb un
triomf contra el Móra la Nova (3-0). No obstant, el tècnic reco-
neixia que “al primer temps l’Ulldecona va estar millor i va
merèixer marcar. Però van ser nosaltres qui van fer-ho amb una
jugada en què va haver-hi fora de joc”. A la represa, l’Ulldecona
va acusar el gol rebut i fou el Móra la Nova qui va millorar, sen-
tenciant amb dos gols més i un altre que “era legal i que fou
anulat per fora de joc”. El Móra la Nova visita el Santa Bàrbara.
L’Ulldecona, que ha perdut els dos darrers partits, en jornades
en les que no ha marcat, rebrà el Sant Jaume. Pel Móra la No-
va fou la primera victòria. L’equip ha recuperat jugadors com el
cas de Raül Roca o Ezequiel (fitxat de l’Hospitalet). Amb el por-
ter Marc, amb Ramon a la defensa; amb Roca al centre del
camp i el flixenc Porta, Ezequiel i Magí, davant, té més aire. I
encara li manca recuperar a Andreu Peral. 

L’Ametlla va guanyar a Godall (0-3). Segons Balfegó, tècnic calero,
“vam perdonar massa a la primera part i ho haguérem pogut pagar.
Per sort vam estar encertats a la represa i vam sentenciar”. Els gols
van ser de Morillo (15’), Quintana (55’) i Avram (70’). Demà, l’Ametlla
rebrà la Sénia: “a Godall no vam estar al nivell que es suposa que hem
de tenir. Haurem de treballar l'aspecte de concentració i sacrifici per
poder competir bé”. Tono, Galdiri, Sam F., Alex i Brooksbank són bai-
xa. S’ha reincorporat Rullet (Rapitenca juvenil). Els seniencs van guan-
yar el S. Bàrbara (1-0) en un duel en què van dominar al primer temps
(gol en pp, 45’) però en el que van patir al segon. El Santa, tot i les
opcions amb les contres dels locals (un pal), va merèixer més. Però
segueix de pega. Té certa urgència per guanyar i poder enlairar-se.

Angel Guiu debuta amb una victòria com
a tècnic del M. Nova, contra l’Ulldecona

TERCERA CATALANA

Des de la Tercera divisió fins la Segona
catalana, solament hi ha un equip que té la
seua porteria a zero: el Roquetenc. On
està el secret d’aquest líder consolidat i
amb ganes de tornar per tercer cop a una
categoria superior?. Saben quin és el
secret de l’essència de com es fa la Coca-
Cola?. Ningú ho sap. Es com el cas del
Roquetenc, o com el del Llevant que com-
peteix amb els millors. Es el fer les coses
bé, amb sentit comú. Es per això que aquest equip ha estat deu
anys a la Preferent, en dues etapes diferents. Em deia Joan
Zaragoza, en pau estigui, president de la Sénia fa anys, quan la
Sénia i Roquetenc estaven a Preferent: “hi ha dues diferències
entre la Sénia i el Roquetenc. Nosaltres tenim diners per la indús-
tria i ells gent a la directiva que treballa bé i busca recursos”. 
Es casualitat el lideratge actual d’aquest equip davant de totpo-
derosos com la Cava, Alcanar, Morell i Torredembarra? És flor
d’un dia? Si analitzem el calendari, s’ha enfrontat a dos rivals de
poca entitat: Vilaseca i Bonavista. Però als dos els ha guanyat al
seu camp. També va vèncer contra la Canonja i l’Alcanar, a
aquest darrer li va donar un bany al primer temps. I quan un
equip en la quarta jornada fa els millors 45 minuts de l’etapa
Camarero en els darrers sis-cents dies, això vol dir que no està
en fase de rodatge, sino que està a un bon nivell. Ho demostra
el seu poder defensiu, no ha rebut cap gol, i els encertats fitxat-
ges de Fatsini, David, el retorn de Brigi, que dóna més agressi-
vitat a l’atac, i un Eugeni que ja porta la meitat de gols de la tem-
porada passada en només quatre partits, un fet que deixa clar
que juga millor sense Aleix. L’home de la vareta màgica d’aquest
equip és Guillermo Camarero, un entrenador molt disciplinat,
guanyador i que s’adapta al pressupost que té. Sense dubte, els
patiments de les darreres temporades, sobre tot la passada,
han fet molt més competitius als integrants d’aquesta plantilla.
Els interrogants estan aquí. Té el Roquetenc equip per a pujar?

Clar, però no pujarà i tant de bo m’equivoque. El que si que els
puc assegurar és que Guillermo Camarero potser no continui a
la banqueta d’aquest equip. Potser torni a la seua casa, al
Tortosa, i es pugui convertir en el Guardiola d’aquest club.
Perquè si apliquem ara les matemàtiques, el Tortosa és equip de
Segona catalana i el Roquetenc de Primera. Es evident que falta
molta lliga. Pot passar que canviï la situació. Que el Tortosa millo-
ri i que sigui el Roquetenc qui entri en una dinàmica negativa de
resultats. Això és molt llarg. Però penso que no. El Roquetenc
acabarà entre els cinc primers i veurem si el Tortosa ha de fitxar
a Camarero perquè s’enlairi cap a la Tercera divisió des de la
Segona catalana. O també pot passar que sigui temptat per
l’Amposta. Potser sigui atrevit però llanço una solució per al
Tortosa: que fitxi a Camarero ja! solament així té la categoria
assegurada. 
Els actuals són moments dolços al Roquetenc però també pot
arribar-li l’ensopegada, com no!, com a tots els líders els toca.
D’altra banda, cal fer una menció important al president Joan
Alegret. Porta 16 anys com a president. En alguna ocasió, anys
enrera, ha dit que “és més complicat trobar directius que juga-
dors”. Sense cap dubte, sense ell, aquest equip no hagués estat
deu anys a la Preferent. 
PER A COTAINA NO HI HA CRISI. No hi ha cap entrenador
com aquest. Des del 2003 no ha parat d’entrenar: S. Bàrbara
(dues etapes), Ampolla, R. Bítem B, Sant Jaume, Ascó Escola,
Ascó i ara a l’Ampolla altre cop. Quin historial el d’aquest mister.
Els seus equips tenen ordre defensiu a l’estil Ferri. Serà més líder
el dissabte si empaten Ametlla i la Sénia i perd el Perelló. Tal com
va aquest equip penso que pot escapar-se a la taula.  

El Roquetenc, el millor equip del futbol català

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92

L’Aldeana rebrà
diumenge al seu camp

el Godall.
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L’Escola de Competició de les
Terres de l’Ebre “és un projecte

pioner al nostre territori”
Està adreçada per joves jugadors de tennis que vulguin
millorar i poder ser més competitius en el futur 

Es un centre de tecnifica-
ció per joves jugadors de ten-
nins del nostre territori. Tots
ells podran seguir competint
amb el seu club i entrenant

amb els seus companys,
però, en aquesta Escola, po-
dran perfeccionar les seues
condicions, a la Ràpita, al
Centre Esportiu Johnny Mon-
tañés. Per les tardes, cada
dia, hi haurà treball específic
a la pista i cal tenir en comp-
te que l’Escola compta amb
entrenadors qualificats i, a
més, estarà supervisada pel
tenista professional, i orgull
ebrenc, Albert Montañés.
Quan els seus compromisos
no li puguin impedir, ell i el
seu tècnic, Narcís Pelach, hi

seran a l’Escola supervisant
les classes i fent-ho directa-
ment des de la pista per po-
der transmetre als alumnes la
seua qualitat i perquè l’apre-
nentatge permeti millorar els
aspectes necessaris perquè
els joves jugadors puguin per-
feccionar i endinsar-se enca-
ra més en el món del tennis.
L’experiència és pionera a les
Terres de l’Ebre i ja compta
amb un bon nombre d’alum-
nes, entre ells, Laia Carcellé,
campiona provincial en cate-
goria cadet. 

Albert Montañés i el seu tècnic, Narcís
Pelach, supervisaran les classes i “hi

haurà dies que es posaran a la pista per
ensenyar als alumnes de l’Escola”

Supervisió

L’Escola de Competició es fa al Centre
Esportiu Johnny Montañés, a Sant

Carles de la Ràpita. Els joves, de 7 a 17
anys, tenen l’oportunitat de millorar.

A la Ràpita

Aquest mes d’octubre
comença l’Escola de
Competició de Tennis
de les Terres de l’Ebre,
al Centre Esportiu
Johnny Montañés de la
Ràpita.

M.V.

Albert Montañés supervisarà l’Escola de Competició de Tennis Terres de l’Ebre, a la Ràpita.

CEDIDA
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Catalònia-Perelló (17 h)
Ametlla-la Sénia (17 h)

Horta-Ampolla (16.15 h)
Diumenge

Corbera-Vilalba (17 h)
Aldeana-Godall (17.15 h)

Santa Bàrbara-Móra la Nova (16.15 h)
Ulldecona-Sant Jaume (16.15 h)

Pinell-Camarles (16.15 h)
Deltebre-Tivenys (17.15 h)

RESULTATS
4a jornada Tercera catalana

Catalònia-Deltebre 2-3

Perelló-Corbera 1-1

Vilalba-Aldeana 3-1

Godall-Ametlla 0-3

la Sénia-S. Bàrbara 1-0

Móra Nova-Ulldecona 3-0

Sant Jaume-Horta 0-0

Ampolla-Pinell 1-0

Camarles-Tivenys 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ampolla 4 9 1 12

2. Ametlla 4 14 3 9

3. la Sénia 4 9 7 9

4. Perelló 4 7 4 8

5. Camarles 4 8 5 7

6. Horta 4 11 10 7

7. Deltebre 4 9 5 6

8. S. Jaume 4 7 5 6

9. Vilalba 4 7 6 6

10. Ulldecona 4 6 5 6

11. Pinell 4 9 7 5

12. Móra Nova 4 8 6 5

13. Corbera 4 6 10 4

14. Aldeana 4 6 8 3

15. Catalònia 4 4 15 3

16. S. Bàrbara 4 4 7 2

17. Godall 4 5 15 1

18. Tivenys 4 4 14 1

Tercera catalana

RESULTATS
2a jornada Quarta catalana. Grup 19
Batea-Bot 4-2
Benissanet-Arnes 2-0
Flix-Rasquera 2-0
Tivissa-Ginestar 3-2
Ascó-Benifallet 0-1

PROPERA JORNADA
Diumenge
Batea-Benissanet (16.15 h)

Arnes-Flix (16.15 h)
Rasquera-Tivissa (16.15 h)

Ginestar-Ascó (16.15 h)
Bot-Benifallet (17 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Flix 2 6 2 6
2. Benissanet 2 4 0 6
3. Benifallet 2 4 2 6
4. Batea 2 6 4 4
5. Tivissa 2 5 5 3
6. Bot 2 4 5 3
7. Arnes 2 2 4 1
8. Ascó 2 1 3 0
9. Ginestar 2 4 7 0
10. Rasquera 2 0 4 0

RESULTATS
2a jornada Quarta catalana. Grup 20
Campredó-Xerta 4-0
Alcanar-la Galera 1-1
R. Bítem-Deltebre 10-1
Atlas Tortosa-Jesús i Maria 3-0
la Cava-Roquetenc 1-3

PROPERA JORNADA
Campredó-Alcanar (dissa 17 h)

La Galera-R. Bítem (diu 16.15 h)
Deltebre-Atlas Tortosa (diu 15.15 h)

Jesús i Maria-la Cava (dis 16 h)
Xerta-Roquetenc (diu 16.15 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Campredó 2 7 1 6
2. Alcanar 2 5 2 4
3. Atlas 2 5 2 4
4. Roquetenc 2 5 3 4
5. R. Bítem 1 10 1 3
6. la Cava 2 2 4 1
7. la Galera 2 2 4 1
8. Xerta 2 1 5 1
9. Jesús i Maria 1 0 3 0
10. Deltebre 2 2 14 0

Quarta catalana

Una acció del partit entre el Roquetenc i l’Alcanar, de dissabte passat.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

El Roquetenc va vèncer
l’Alcanar i és líder en

solitari, havent sumat els
dotze punts disputats i

sense rebre cap gol.

Duel de líders
PRÒXIMA JORNADA  

Manlleu-Masnou
Santboià-Espanyol

Gavà-Gramanet
Europa-Pobla Mafumet

Terrassa-Vilanova
Balaguer-Cornellà
Olot-Castelldefels
Muntanyesa-Prat

Vilafranca-Vic
Amposta-Rubi (diu 17 h)

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

Tercera divisió RESULTATS
7a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Júpiter-Tàrrega

Ol. Can Fatjó-Rapitenca (diu 12 h)

Ascó-Vista Alegre (diu 12 h)

Tortosa-Santfeliuenc (diu 17 h)

Almacelles-Reddis 

Viladecans-Valls

Torreforta-Martinenc

Sants-Olesa

Igualada-Iberiana

RESULTATS

4a jornada, Primera catalana

Reddis-Viladecans 5-1

Santfeliuenc-Almacelles 1-2

Júpiter-Igualada 4-3

Rapitenca-Ascó 1-0

Vista Alegre-Tortosa 4-1

Martinenc-Sants 3-1

Valls-Torreforta 2-1

Olesa-Iberiana 2-3

Tàrrega-Ol. Can Fatjó sus

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1.Rapitenca 4 6 2 10

2. Tàrrega 3 9 2 9

3. Martinenc 4 11 7 9

4. Vista Alegre 4 9 6 9

5. Júpiter 4 9 6 7

6. Reddis 4 7 4 7

7. Iberiana 4 9 8 7

8. Valls 4 6 5 7

9. Sants 4 5 5 7

10. Ol. Can Fatjó 4 3 2 6

11. Igualada 4 9 9 6

12. Ascó 4 4 5 4

13. Almacelles 4 7 9 4

14. Torreforta 4 5 7 3

15. Santfeliuenc 4 5 7 3

16. Viladecans 4 5 10 3

17. Olesa 4 6 11 0

18. Tortosa 4 1 11 0

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Roquetenc-Salou (16.30 h)
Bonavista-Calafell (17 h)

Torredembarra-Catllar (16.30 h)
Diumenge

Vilaseca-la Cava (17 h)
Canonja-Morell (11.45 h)

Gandesa-R. Bítem (17 h)
Jesús i Maria-Cambrils (17 h)

Olímpic-Camp Clar (17 h)
Alcanar-Catalònia (19 h)

RESULTATS

4a jornada, Segona catalana

Roquetenc-Alcanar 1-0

Salou-Vilaseca 2-1

la Cava-Canonja 0-0

Morell-Bonavista 2-1

Calafell-Gandesa 3-5

R. Bítem-Torrdembarra 2-4

Catllar-Jesús i Maria 2-2

Cambrils-Olímpic Móra 2-1

Camp Clar-Catalònia 3-2

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Roquetenc 4 10 0 12

2. Torredembarra 4 11 4 9

3. Morell 4 9 5 9

4. Alcanar 4 8 4 9

5. Salou 4 8 4 9

6. la Cava 4 6 4 8

7. Catalònia 4 12 8 7

8. Canonja 4 3 3 7

9. Camp Clar 4 4 4 5

10. Cambrils 4 6 8 5

11. Catllar 4 6 8 5

12. Gandesa 4 9 10 4

13. Olímpic Móra 4 6 7 4

14. Calafell 4 8 13 4

15. R. Bítem 4 9 10 3

16. Jesús i Maria 4 3 12 1

17. Bonavista 4 3 9 0

18. Vilaseca 4 1 9 0
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Dissabte, dia 1 d'octubre,
es va celebrar la inaugura-
ció oficial del nou club de
rem de la població, el Club
de Rem Delta, amb l'orga-
nització de la regata de
promoció a Sant Jaume
d'Enveja. Una inauguració
que va comptar amb la
representant territorial de
l'Esport de les Terres de
l'Ebre, Cinta Espuny, l'al-
calde del municipi, Joan
Castor Gonell i diversos
membre de la Federació
Catalana de Rem.
El Club Rem Delta ha ubi-
cat les seves instal·lacions
vora l'Ebre i aprofitant l'es-
tructura del pon Lo
Passador, que uneix Sant

Jaume i Deltebre. La crea-
ció d'aquest nou club obre
“la possibilitat d'iniciar-se
en un nou esport per les
dues poblacions i, segura-
ment, en breu l'activitat del
club serà reconeguda en
el món del rem” - destaca-
va Cinta Espuny. El Club
Rem Delta ha iniciat amb
força i ilolusió la seva acti-
vitat en el món del rem,
reforçats per les magnífi-
ques instal·lacions. Una
activitat que iniciaven amb
la regata promocional,
amb molt d'esforç per part
dels joves remers que van
haver d'enfrontar-se al
vent que dificultava força
el control de les embarca-

cions.
Amb el nou pont que uneix
les poblacions de Sant
Jaume i Deltebre, la crea-
ció d'aquest nou club obre
una nova possibilitat d'ini-
ciar-se en un nou esport
per les dues poblacions
que, de ben segur, d'aquí
a molt poc la seva activitat
serà coneguda per tot el
món del rem.

L’Amposta va cedir un
empat davant el Castelló en
la segona jornada, primera a
casa (33-33). Un empat que
va deixar un mal cos perquè
les ebrenques van tenir la
victòria a tocar, a més de
que van merèixer-la.
Després d’una primera fase
en què el partit va estar igua-
lat, l’Amposta ja abans del
descans va agafar el com-
mandament del duel, tenint
avantatge fins ben entrada la
represa. No obstant, amb
els minuts, ja al segon
temps, l’agressivitat defensi-
va de les castellonenques i

el criteri desigual dels
col.legiats en moments pun-
tuals, claus, va posar-les
dins de la confrontació. 
L’Amposta va perdre a
Ungureanu, a causa de la
tercera exclusió, i en els
darrers instants va jugar
amb inferioritat per l’expulsió
de la portera, Galvez.
Amb això i dos pèrdues de
pilota en els últims minuts, el
Castelló va poder empatar.
Però, amb un final de partit
trepidant, no apte pels cardí-
acs, va arribar el moment
decisiu. Amb el crono a
zero, l’Amposta va disposar

d’un penal. Però Chiriev no
va poder transformar-lo.

Amposta Lagrama:
Manjavacas, Chiriev (5),
Frenova (8), Sara, Rios (8),
Uliaque, Ungureanu (6).
Galvez, Alonso (2), Solà (1),
Tortajada (2), Palmer i Rieres
(1). 

Inaugurat el Club de Rem Delta
de Sant Jaume

EL CAP DE SETMANA PASSAT CLUB HANDBOL AMPOSTA

HANBDOL TORTOSA HIDROCANAL

Es va escapar la victòria

Debut amb derrota (26-19)

Trenta-un esportistes van participar diumenge passat
en el 1r Bike Trial Tarragona-Aragó, que es va disputar
a l'Àrea Ciclista de Vinallop. 
Els tres primers classificats en la categoria absoluta
van ser Albert López (1r), Joan Busquet (2n) i Marc
Salvatella (3r), aquest últim de la Penya Ciclista Baix
Ebre. Aquesta prova, que va comptar amb un impor-
tant nombre de corredors de les categories inferiors,
era puntuable per a la Copa Tarragona i la Copa
d'Aragó, fet que ha comportat la vinguda de diversos
esportistes d'aquests indrets.  
El circuit de bike trial de Vinallop, format per zones de
roques, troncs, travesses, tubs i plaques de formigó,
s'estrenava per primera vegada en competició. Cal
destacar l’elevada participació, en general, i el segui-
ment que va existir dels aficionats. 

Exit de públic i de participants en el I Bike-
Trial Tarragona-Arago que es disputa a

l’Àrea Ciclista de Vinallop

Bike Trial

Samit Ait del Medlast
Lleida amb un temps de
4'28" va ser el guanyador
absolut, mentre que en
categoria femenina la
victòria fou per Laila Daout
del mateix club lleidetà
amb  un temps de 5'06".
La prova, organitzada per
l'EMD de Jesús, el Consell
Esportiu del Baix Ebre i el
Club Atletisme Terres de
l'Ebre formava part dels
actes  de les Festes de
Sant Francesc  i va reunir a
uns 200 participants repar-
tits per les diferents cate-
gories programades. 

Samit Ait (Lleida),
guanyador absolut de

la Milla Urbana

A Jesús

Primer partit corresponent
a la temporada 2011-2012
de lliga catalana sènior,
màxima categoria de
l'handbol català femení, on
el CE Molins s'inscriu des-
prés de renunciar a jugar a
Divisió d'Honor Plata esta-
tal per motius pressuposta-
ris. 
La condició d'un Molins de
Rei experimentat, amb
jugadores acostumades a
competir al màxim nivell i
amb el cartell de favorit
des del primer moment, no
va ser impediment perquè
l'Handbol Tortosa
Hidrocanal mostrés una pri-
mera part amb un joc de
gran concentració i una
bona defensa. Aquesta acti-
tud es va reflectir al marca-
dor que a la mitja part que-
dava amb un sorprenent
12-13.
El bon encert de la portera
local, el desgast físic sofert
per la bona defensa del
Tortosa, amb absències i
baixes importants, van per-

metre que l'equip local
anés controlant el partit a
mesura que anava passant
la segona part, tot i que el
resultat final no reflecteix la
diferència de joc viscuda a
la pista.
En general, bon partit
d'handbol, amb gran espor-
tivitat per a un dur inici de
temporada per a l'equip tor-
tosí.

Proper partit

Demà dissabte, un altre
plat fort. El BM Granollers,
amb una plantilla renovada i
molt reforçada, visita la
pista de Tortosa, a les
16.45 h al pavelló de
Ferreries. 

Alineació: Paula Estorach i
Estefi Ocaña;  Mireia
Andreu, Jenifer Cornejo,
Aida Rieres, Núria Albacar,
Paula Alcaide, Jèssica
Bertomeu, Neus Figueras,
Cinta Gisbert, Noel Uriarte i
Judith Toro.

El sènior masculí es des-
plaçava al camp del
Vilanova, on l'esperava un
partit molt complicat. Els
roquetencs no van poder
fer front al gran atac
d'uns dels millors equips
d'aquesta categoria.  A
més, el Roquetes va tenir
baixes d'última hora i
molt importants que
també es van acusar. El
resultat del partit va ser
(25-14, 25-22, 25-18).
Per altra banda, el sènior
femení rebia a casa al
C.V.Rubí. Aquest partit va
ser molt igualat però les
visitants va endur-se els
tres sets.. L’equip local
encara ha de treballar
molt ja que s’ha hagut de
reestructurar per diferen-
tes baixes respecte a la
temporada passada. El
resultat final del partit va
ser (15-25, 17-25 i 21-
25). En la pròxima jorna-
da el sènior masculí reb
al Vikings volei Prat i el
femení visita el camp del
Vilanova.

VOLEI ROQUETES

Primera jornadaSant Jaume i Deltebre

disposen, a través del club,

de la possibilitat 

d’iniciar-se en el rem

Nou esport

L’Amposta visitarà el

Móstoles, un dels líders de

la taula.

Proper partit

Amb el crono a zero, l’Amposta va disposar d’un penal (33-33) 

El Molins ha renunciat a jugar a la D. Honor Plata

 



DIVENDRES 7 
D’OCTUBRE 

DE 201118
opiniódiarimés

ebre
www.mesebre.cat

CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA

JOAN JOSEP MALRÀS. ALCALDE DE PRAT DE COMTE

Fa 10 anys que el poble
de Prat de Comte orga-
nitza la festa de
l'Aiguardent, però no
només aiguardent, el
visitant, és el que tro-
barà si hi va, aquest cap
de setmana. Per saber
més sobre una festa on
s'involucra tot el poble,
que millor que parlar
amb el seu màxim repre-
sentant, l'alcalde, Joan
Josep Malràs.
Més Ebre: D'on li ve la
tradició de l'aiguardent al
municipi, de Prat de
Comte, que l'hagi portat
a convertir-la en festa?
J. Josep Malràs: La cul-
tura de l'aiguardent està
estretament unida a la
gent que treballava al
camp en el passat, pot-
ser més que avui dia.
Aquell esperit estalvia-
dor, on tot s'havia d'a-
profitar, les persones del
poble feien el seu propi
vi i a banda, aprofitaven
la brisa per convertir-la
en aiguardent. La gent
ha anat marxant fora i
nosaltres hem volgut
mantenir viva aquesta
cultura.
ME: Tenint en compte
que molta gent en parla,
podem parlar de negoci?
JJM: Negoci com a tal
no, però pot ser-ho. Si
algú estés interessat, ho
tindria bastant bé perquè
ja hi ha molta feina feta,
sense anar més lluny la
publicitat, que ens enca-
rreguem nosaltres amb
la Festa. El punt més
complicat, en cas d'ha-
ver-lo, és l'assumpte de
l'administració ja què al
tractar-se d'alcohol, tots

els passos són molt lents
des de l'administració
central per autoritzar la
producció, si es pensa
en comercialitzar el pro-
ducte. Però segueixo
pensant que podria ser
un negoci molt positiu de
cara al mateix poble i
que l'Ajuntament s'abo-
caria i més, pensant amb
la generació de llocs de
treball.
ME: Al tractar-se de deu
anys de Festa, s'ha pen-
sat amb algun tipus d'ani-
versari?
JJM: Moltes persones
s'ho pensaven, però
tenint en compte la situa-
ció, ja és tot un èxit que
enguany haguem pogut
mantenir el nivell d'altres
anys. No ens enganya-
rem hi ha persones que
tot i les ganes no han
pogut col.laborar com en
altres anys ja sigui amb
una aportació econòmica
o amb productes. De
totes maneres per als
cololaboradors hem rea-
litzat un recull de foto-
grafies d'aquests anys
per tal de recordar tot el
que s'ha fet. Com cada
any l'entrada consistirà
amb el got i és curiós
però hi ha gent que con-
tacta amb mi, un cop
saben que sóc l'alcalde,
per veure si podem guar-
dar-los algun got, ja que
igual van venir fa tres
anys i ara els col.leccio-
nen. I la veritat és que fa

il.lusió.
ME: I participa tot el
poble en l'organització?
JJM: Aquesta festa  és
possible gràcies a la
feina de la gent del poble
i no pas a l'Ajuntament.
Des d'aquí vull agrair
molt especialment la
tasca que estan desen-

volupant les dones del
municipi, que els dies
previs fan torns per ela-
borar les pastes amb
que s'acompanyarà l'ai-
guardent; sense elles,
les pastes s'haurien de
comprar i llavors no tin-
dríem diners per a altres
coses que necessitem a
la festa. Com a alcalde jo
comparteixo la pala amb
l’Agustí en l'elaboració
de les pastes i és tota
una satisfacció. 
ME: Aquest cap de set-

mana, tothom que vulgui
podrà gaudir d'aquesta
festa. Però vosaltres
quan temps porteu  ja de
preparació?
JJM: El poble porta uns
quinze dies treballant per
a que demà estigui tot
enllestit per als visitants.
Prat de Comte és un
poble molt petit, de fet
és el més petit de tota la
Terra Alta. Durant els
dies de festa vénem
entre 3.500 i 4.000
gotets. La veritat és que

treballem molt. És una
festa on nosaltres estem
a disposició de qui ve,
som uns 250-300 de bri-
gada i ens distribuïm les
tasques. Les cases
obren les seves portes i
ofereixen el que tenen,
parades de pauma, men-
jar, etc. El més bonic d'a-
questa festa és que al
poble hi ha unes cinquan-
ta o seixanta cases i
totes estan obertes.
Aquest ha estat realment
l'èxit de la Festa.

«La Festa de l’Aiguardent és possible
gràcies a la feina de la gent del poble  i no

tant a la de l’Ajuntament»
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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

                              



DIVENDRES 7 
D’OCTUBRE 
DE 2011 21

diarimés
ebregastronomia

www.mesebre.cat

El Restaurant Varadero la Ràpita ens presenta el plat de la setmana a travès de l’experiència i la professionalitat que
disposa aquest emblemàtic Restaurant rapitenc que des del 1986 ens permet gaudir de la bona cuina davant del mar 

El Restaurant Varadero
combina el seu servei a la
carta amb els seus salons
per a tot tipus de celebra-
cions especials. Restau-
rant a la carta, amb amplia
varietat de productes tí-
pics de la zona, mariscos i
peixos, complementats
amb els millors productes
ibèrics i postres de la ca-
sa. Un espai singular on re-
posar amb la mirada fixa al

mar. El servei de banquets
li oferirà tot allò que neces-
sita per al dia més espe-
cial, enllaços, comunions,
reunions familiars, d’em-
presa...

Avui, al Més Ebre, en el
“Primentons i Tomates” és
el Restaurant Varadero qui
ens facilita la recepta de la
setmana. Qualitat, profes-
sionalitat i experiència.
Aquesta barreja només pot
donar un bon resultat.
Anem a provar-ho!.

Arròs pelat 
(4 persones)

Ingredients:
- Arròs
- Oli
- All i julivert
- Tomàquet
- 1 coa de rap trossejada

- 12 cloïsses
- 12 coes de llagostí
- Pebrot verd
- Fumet de peix
- 1 Sípia
-  Sal

Elaboració:
Escalfar l'oli i sofregir la

sípia, el tomàquet, la pica-
da d'all i julivert, el Perrot
verd i el rap, tot en con-
junt. Un cop estigui tot ben
sofregit, s'afegeix l'arros,
les coes de llagostí i les
cloïsses. 
Remenar-ho tot junt i aferir
a continuación el fumet de
Peix. 
Rectificar la sal si cal i dei-
xar a foc mitjà fins que
quedi eixut. Finalment ja el
podem servir.

A gaudir-ne!!!

«Primentons i Tomates». Avui: Arròs Pelat Varadero

El Restaurant Vara-
dero la Ràpita, ubicat
davant de la Platja de
Garbí, amb unes es-
pectaculars vistes al
port esportiu, ofereix
als seus clients, des
de l’any 1986, un
servei exclussiu,
mostrant la cuina
mediterrania, amb
productes frescos i
cuidada fins a l’últim
detall. 

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana: Arròs Pelat Varadero.

«Primentons i Tomates», amb Amado

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

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

A Canal TE
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Ajuntament de Tortosa 977 58 58 00

Policia Local de Tortosa 092

Policia Nacional 091

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Hospital Verge de la Cinta 977 51 91 00

Hospital de la Santa Creu 977 50 15 22

Jutjats de Tortosa 977 51 08 77

Autobusos (HIFE Tortosa) 977 44 03 00

Biblioteca Marcel·lí Domingo 977 44 55 66

Delegació del Govern 977 44 12 34

Ajuntament d’Amposta 977 70 00 57

Policia Local d’Amposta 977 70 01 14

Centre d’Urgències del Montsià 977 70 05 21

Jutjat Primera Instància Amposta 977 70 41 70

Biblioteca Sebastià Juan Arbó 977 70 48 21

Consell Comarcal del Montsià 977 70 43 71

Transports Col·lectius del Delta 977 70 44 22

Renfe (L’Aldea) 977 45 01 54

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Ajuntament de Deltebre 977 48 93 09

Policia Local de Deltebre 977 48 71 00

Biblioteca Municipal Deltebre 977 48 99 25

Jutjat de Pau de Deltebre 977 48 21 81

Ajuntament de la Ràpita 977 74 01 00

Ajuntament de Alcanar 977 73 20 13

Ajuntament de l’Ampolla 977 59 30 11

Ajuntament de Roquetes 977 50 15 11

Telèfons d’interès

Farmàcies de guàrdia.

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

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

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

Franch Franch, Mª Teresa     Rambla Catalunya, 47 (Tortosa) 977501345   

Ulldemolins Reverter, Xavier         Generalitat, 17  (Alcanar) 669794921

Salom Beltran, Artur        Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

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

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

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

Aquest llistat correspon a la data d’edició del diari, per a conèixer 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

24º 17°PLUJAPLUJA

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols
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ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol
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Mar de
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Estat del cel 
Cobert al vessant nord del Pirineu.
Al litoral i al Prelitoral central, així com a altres punts de l'interior del nord-est, estarà entre mig i
molt ennuvolat amb el creixement de nuvolades.
A la resta del territori estarà serè o poc ennuvolat, tot i que a la resta del Pirineu tendirà a quedar
entre mig i molt ennuvolat a partir del vespre. 
Precipitacions 
Al vessant nord del Pirineu se n'esperen de febles i continuades durant tot el dia. La cota de neu
baixarà progressivament fins a situar-se al voltant dels 1600 metres al final de la jornada. A més,
a partir del vespre és possible que també puguin afectar a la resta del Pirineu.
Al litoral i Prelitoral central, s'esperen ruixats d'intensitat entre feble i moderada. Localment aniran
acompanyats de tempesta. De matinada també podran afectar a altres punts del nord-est del país.
S'acumularan quantitats entre minses i poc abundants de precipitació (fins a 20 mm en 24 hores). 
Temperatures 
Mínimes entre lleugerament i moderadament més baixes. La majoria es donaran al final del dia.
Es mouran entre 13 i 17 ºC al litoral, entre 7 i 12 ºC al Prelitoral i al sud de la depressió Central,
entre 5 i 10 ºC al Prepirineu i al nord de la depressió Central, i entre 2 i 7 ºC al Pirineu.
Màximes en moderat o acusat descens. Oscil·laran entre 9 i 14 ºC al Pirineu, més baixes al ves-
sant nord, entre 20 i 24 ºC a la meitat sud, i entre 15 i 20 ºC a la resta del país. 
Visibilitat 
Regular o dolenta al vessant nord del Pirineu. A la resta serà entre bona i excel·lent, tot i que a par-
tir del vespre empitjorarà a la resta del Pirineu. 
Vent 
Bufarà entre fluix i moderat amb cops forts de components nord i oest.
A l'Empordà bufarà tramuntana moderada amb cops forts, i amb cops molt forts a partir de la
tarda.
A les terres de l'Ebre el mestral bufarà moderat amb cops forts, i amb cops molt forts a partir de
la tarda.
A cotes mitjanes i elevades del país, el vent s'enfortirà a partir de la tarda fins assolir cops molt forts.
Independentment, al litoral i Prelitoral central el vent bufarà fluix i de direcció variable, amb predo-
mini del component sud al centre del dia.
Estat de la mar 
Costa Brava: 
al nord del cap de Creus bufarà tramuntana forta amb cops molt forts.
Entre el cap de Creus i el cap de Begur la tramuntana bufarà moderada amb cops forts, i amb
cops molt forts a partir de la tarda.
A la resta del sector, la tramuntana bufarà entre fluixa i moderada amb cops forts.
Al nord del cap de Begur es passarà de maror a forta maror, i a maregassa a la tarda. 
A la resta es passarà de marejol a maror, amb àrees de forta maror a partir de la tarda. 
Mar de fons del nord. 
Costa Central: 
el vent bufarà fluix i de direcció variable, amb predomini del component sud al centre del dia. Al
final de la jornada entrarà el component nord entre fluix i moderat.
Marejol. Al llarg de la tarda es passarà a maror al nord del sector. Mar de fons del nord-est al nord
del sector. 
Costa Daurada: 
al sud del cap de Salou bufarà el mestral moderat amb cops forts, i amb cops molt forts a partir
de la tarda.
Al nord del sector s'imposaran els components nord i oest entre fluix i moderat, més reforçat al
final del dia. Malgrat tot, hi haurà estones de vent fluix i de direcció variable al centre de la jorna-
da.
Marejol. 

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És probable que avui et sentis més suscepti-
ble del normal i visquis coses amb la teva
parella que et produeixin malestar. Si evites
l'ansietat emocional seràs més feliç. 

Taure
20/4 al 19/5

Avui plantejaràs els teus assumptes senti-
mentals amb un gran esperit de risc.
Mentalment estàs molt actiu però et costa
moure el cos.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui manifestes sentiments càlids, comunica-
tius  i de plena fusió amb la teva parella o amb
el teu entorn més íntim. No t'obsessionis amb
els teus assumptes de treball.     

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor prefereixes que les coses
estiguin clares ja que no pertanys  a un signe
gaire donat als canvis. Intenta conèixer el teu
control pel que fa a les emocions. 

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor no pots trair-te
.Expressa avui els teus veritables senti-
ments. Tracta per tots els mitjans d'alimen-
tar-te de la manera adequada. 

Verge
23/8 al 21/9

Tracta d'evitar que la teva vida sentimental és
transformi en una cosa problemàtica.
Respecte  a la salut, actualment la teva ment
és una tempesta d'idees. 

Balança
22/9 al 22/10

Avui és un magnífic dia per obrir-te al món. La
teva vida social pot donar més d'una sorpresa .
Ho tens tot a favor teu sempre que no sobre-
passis certs límits .

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor la teva autoestima pas-
sarà per alts i baixos .Hauràs de controlar els
teus canvis d'humor .Avui estaràs amb les
piles molt carregades.   

Sagitari
21/11 al 21/12

Respecte a l'amor , vés amb compte de voler
viure somnis utòpics o t'enduràs una desil·lusió.
Per millorar el teu estat de salut has de tenir
més disciplina i cuidar-te més.   

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui tindràs l'habilitat de rectificar una conducta
que en el fons perjudica la teva vida sentimen-
tal. Has de viure d'acord  amb les teves creen-
ces i valors.  

Aquari
20/1 al 18/2

L'amor et  pot donar noves sensacions  i expe-
riències. Les  coses estan canviant. Respecte
a la salut , avui pots viure petits problemes
relacionats amb el cansament acumulat.

Peixos
19/2 al 20/3

Avui la teva vida sentimental nos serà precisa-
ment un bassa d'oli .Respecte a la salut, pensa
que de vegades les tensions te les crees tu
mateix. 

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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Després de la Segona
Guerra Mundial, una mis-
teriosa pel.lícula d'uns
seixanta minuts etiqueta-
da amb la paraula
“Ghetto” apareix en un
arxiu de l'Alemanya de
l'Est que havia sigut pro-
pietat del Tercer Reich.
Filmada pels nazis a
Varsòvia el maig de 1942,
la pel.lícula és ràpidament
utilitzada per molts histo-
riadors com a testimoni
verídic de la vida als gue-
tos jueus, deixant en l'o-
blit la veritable voluntat
propagandística dels
enregistraments originals.

Més de quaranta anys
després, el 1998, en una
base de l'exèrcit nord-
americà, es descobreix
una altra cinta que inclou
escenes repetides de la
primera pel.lícula i en què
apareix un operador de
càmera preparant la posa-
da en escena de cada
acció. 
El Documental del Mes
d'octubre presenta Gueto.
La pel.lícula perduda de la
propaganda nazi, el film
de Yael Hersonski que
recupera aquest material i
el mostra “en primícia” a
persones que van viure al
Gueto de Varsòvia, con-
frontant la vivència real a
l'engany cinematogràfic
amagat darrere unes
imatges enregistrades
amb una sola finalitat: la
propaganda nazi. 
A les portes d'entrar a la
llista dels 5 nominats a
l'òscar 2010 al millor
documental, Gueto. La
pel.lícula perduda de la
propaganda nazi aporta
un testimoni únic a la
història del món contem-
porani i es revela com un
exercici excel.lent d'inves-
tigació i tractament del
material d'arxiu. 
Servint-se d'un laboriós i

cinematogràfic tracta-
ment visual i sonor, Yael
Hersonski recull 4 d'anys

de recerca exhaustiva i
rigorosa en un únic relat
cronològic narrat per múl-
tiples veus. 
Combinant les imatges de
les dues bobines recupe-
rades amb les declara-
cions d'un dels càmeres
alemanys, els informes de
la SS relatius al número
d'execucions comeses
cada setmana, les notes
del diari personal d'un
dels líders jueus dins el
gueto, i el testimoni de 5
supervivents que visionen
el material enregistrat,
Hersonski revela fins a
quin punt les escenes van
ser dirigides, a la vegada
que reconstrueix un dels
episodis històrics més
sagnants de la història
recent des de la vivència
més directa dels seus
protagonistes. 
Amb la finalitat de desper-
tar en el poble alemany el
sentiment de que els
jueus es mereixien real-
ment allò que els estava
passant, el negatiu recu-
perat mostra “l'avarícia”
del poble jueu contrastant
escenes de dinars fastuo-
sos i festes ostentoses
amb imatges de patis
interiors plens de matèria
fecal abocada, ensenyant

seqüències protagonitza-
des per dones ben alimen-
tades que es miren amb

superioritat infants vestits
amb parracs, o cadàvers
abandonats al mig del
carrer ignorats per les
multituds que caminen
amunt i avall. 
Però més enllà del diari
de rodatge d'una pel.lícu-
la de propaganda nazi, o
de la reconstrucció d'un
capítol dramàtic de la
història, Hersonski traça

una reflexió personal al
voltant de la naturalesa
testimonial dels arxius,
especialment en el
moment en que aquests
constitueixen una docu-
mentació sistemàtica de
l'horror. Per què donem
un valor de veritat absolu-
ta a les imatges d'arxiu?
Com interpretem les imat-
ges de la mort? Gueto. 

La pel.lícula perduda de la
propaganda nazi és una
aportació històrica única
que documenta un dels
horrors més grans dels
nostres temps i evidencia
l'esforç dels seus perpe-
tradors, hàbils coneixe-
dors del poder de la imat-
ge en moviment, de difon-
dre el seu ideari polític
sota una llum favorable.

«Gueto»

Aquesta setmana
l'Associació Sociocultural
Tarambana d'Amposta
remprèn el cicle del
Documental del Mes
amb la pel·lícula perduda
de la propaganda nazi,
titulada ‘Gueto' que
podrem veure avui
mateix al Casal
Municipal d'Amposta pel
mòdic preu de 3 E.
Voldria recordar-vos l’in-
teressant d’aquests
documentals que bus-
quen mostrar diverses
visions del que ha estat
el passat, però també el
present i el futur. Això si,
avui amb ‘Gueto’ recor-
dem un dels episodis
més cruels de la història.

Aquesta petita paraula amaga una cruel realitat, que només la coneix qui viu en ell

REDACCIÓ

HI HA COSES QUE NO S’HAN D’ESBORRAR DE LA MEMÒRIA COL·LECTIVA, PER TAL DE NO TORNAR A REPETIR-LES

Pel·lícula filmada pels nazis a Varsòvia
el maig de 1942 amb clara voluntat

propagandística

         


