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Avui és notícia

Terres de l’Ebre

Adam Tomàs al
Congrés i Ferran Bel al
Senat. Llistes electorals de
cara al 20N.

P6

Amposta fa balanç dels
100 primers dies de
Govern municipal .

P8

Societat

El Museu del Montsià
amplia les seves
instal.lacions i canvia de
nom.

P9

Esports

L’Amposta buscarà fer bo
diumenge, contra el Prat, el
punt que va sumar dimecres
a Vic.

P10

La temporada de caça s'ha iniciat amb normalitat a l'hemidelta esquerre però hi ha incertesa i malestar entre els aficionats per
les restriccions per a la pràctica que suposarà l'assecament dels camps  a partir del novembre, per segon any consecutiu, arran
de la lluita contra la plaga del caragol poma. D'altra banda, els aficionats a la caça en barraca s´han cansat de ser “perseguits”
i molts ja han abandonat la pràctica. P3

Tret de sortida a la caça

El Ministeri d’Indústria ha dit als alcaldes nuclears que l'MTC no té data de cons-
trucció. Després de la 'frustrant' reunió celebrada aquesta setmana a Madrid amb
el ministeri, l'associació que agrupa els municipis nuclears no descarta trencar les
relacions amb l'Estat . P4

Sense data
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opinió

Un govern que va per feina
L'11 de juny passat es va
signar l'acord de govern a
Deltebre entre ERC i el PSC
i fins la data no hem parat
ni un sol moment. Han
estat cent dies intensos, de
posar-nos al dia i de situar-
nos en la nostra nova res-
ponsabilitat desprès d'anys
d'haver-ho fet o d'assumir-
la per primera vegada.
Deltebre és un municipi
gran, divers i no gaire fàcil
de gestionar i al damunt
ens ha tocat  governar-lo
en el pitjor moment. Tenim
un govern preparat, jove i
amb energia, que vol treba-
llar i fer coses pel nostre
poble i estem molt con-
tents de la bona sintonia
que hi ha entre tots natros.
Som un govern  que no es
deixa portar per la dinàmi-
ca establerta o la monoto-
nia i tenim molt clar on
volem anar i estem dispo-
sats a enfrontar les conse-
qüències per arribar-hi.
La situació econòmica que
estem vivint es difícil i ens
obliga a prendre mesures
per reduir la despesa i això
en política és el que més
costa. 
Accions que malaurada-
ment hauran de seguir i
que ens  duran a replante-
jar el funcionament actual
de l'Ajuntament i a reajus-
tar els llocs de treball.  Us
asseguro que serà una
decisió difícil, però ho  serà
en benefici del municipi.
Però val a dir que tot i les
adversitats que ens trobem
pel camí, tenim la sensació
que caminem sols.
Convergència i Unió
encapçala una oposició
"transversal"  que en lloc de
proposar solucions es dedi-
ca a generar desconfiança.

Una oposició  en negatiu,
esperant sempre l'equivo-
cació del qui governa, mal-
fiant, una oposició basada
en la crispació, fent córrer
mentides, falses realitats i
generant una situació cons-
tant de tensió, una tensió
que s'encarreguen de
transmetre als seus i
aquests, a través de les
xarxes socials difonen
sense escrúpols.  Un cap
de l'oposició aficionat a
parlar en públic per demos-
trar que sap parlar molt bé
però que als fòrums institu-
cionals on toca parlar no
ho fa, defuig perquè sap
que té les de perdre.
Deltebre mereix una oposi-
ció que estigue a l'alçada,
una oposició que fiscalitze
sí, però que també aporte,
que genere confiança i que
es pose al costat del
govern en aquells temes
d'interès general.
Convergència i Unió ha fet
un gir al passat, ha fet una
aposta per generar enfron-
tament, per generar ten-
sions i defugir del debat
polític.
Nosaltres volem treballar
per Deltebre. Tenim ganes,
tenim il·lusió, tenim un bon
govern i els cent dies de
govern només en són una
petita mostra de tot el que
ens queda per fer.

José Emilio Bertomeu Rio
Portaveu del PSC a

l'Ajuntament de Deltebre i 1er
tinent d'Alcalde.

Un govern que va per feina

Opinió

Ja ha començat la la temporada de caça. Així,
es dóna llum verda als quasi cent mil caçadors
que hi ha a Catalunya que podran sortir cada
dijous, diumenge i dies festius per caçar per-
dius, guatlles, tords, conills, ànecs i diverses
espècies aquàtiques. Però a les Terres de
l'Ebre, l'inici ha estat una mica “mogut”. Ha
començat amb el caragol maçana, novament,
com a protagonista. 
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 lluitar contra la plaga ha
topat frontalment amb els interessos dels
caçadors d'aus aquàtiques, que veuen com
poden sumar una nova temporada sense cap-

tures.  D'altra banda, la caça que es fa amb
paranys, la caça en barraca, ha encès una
nova polèmica entre caçadors i ecologistes,
per la possibilitat de caçar espècies protegi-
des. Per resoldre el problema, la Generalitat
Valenciana havia pactat amb els 15.000
paranys un decret regulador que els obligava
a emprar un producte sintètic més lleuger que
el vesc i a alliberar les aus protegides després
de netejar-les amb un dissolvent especial. 
Però la justícia creu que continua sent un
mètode de caça no selectiu, contrari a les
directives europees, i ha anul·lat el decret per
falta de garanties. 
Han hagut caçadors que no s’ho pensen fins
que “pinti millor”.

Editorial

Temporada polèmica

La setmana passada vam llegir en
aquesta mateixa secció un escrit signat
pel Comitè Local de CiU d'Amposta en
què s'acusava Esquerra Republicana de
menystenir el recent nomenament de
Manel Ferré com a president del
Consorci Hospitalari de Catalunya i
qüestionar la seva actual dedicació a
l'Ajuntament d'Amposta. Qualsevol per-
sona que va assistir al darrer Ple muni-
cipal sap que el citat Comitè Local de
CiU d'Amposta menteix.
En l'acta d'aquest Ple s'hi troba l'extrac-
te de la meva intervenció com a porta-
veu d'Esquerra Republicana on felicito
públicament l'alcalde per les seves
noves responsabilitats i faig la reflexió
de la importància que té comptar amb
persones ampostines situades en llocs
de rellevància en àmbits de país.
Entenc, per tant, que els desinformats
són els redactors de l'escrit del Comitè
Local de CiU d'Amposta. Per corregir
aquesta situació els ofereixo la possibi-
litat de donar-los una còpia de l'acta del
Ple.
El cert és, també, que, en aquell punt de
l'ordre del dia, vaig aprofitar l'avinente-
sa per preguntar-li a Manel Ferré si l'e-
xercici de les seves noves funcions
afectaria la seva dedicació com a alcal-
de. Ell mateix ens va reconèixer que dos
dies de cada setmana estaria fora de la
ciutat, fet que contrasta amb les afirma-
cions publicades a l'article en què es diu
que aquesta dedicació és del 100 % i
que podem trobar-lo, a l'Ajuntament i a
disposició de la ciutadania, a qualsevol
hora.
La contradicció és evident i no entenc
per què es pretén tapar aquesta realitat.
Tots els regidors i regidores, inclòs el
mateix alcalde, exerceixen el seu càrrec
amb una dedicació parcial a
l'Ajuntament. Des d'Esquerra
Republicana sempre hem defensat la
necessitat de tenir un alcalde amb una
dedicació exclusiva, ja que som un muni-
cipi de 22.000 habitants i els reptes i

problemes que tenim plantejats són
molts importants. CiU d'Amposta ens
responsabilitza de la reacció de la ciuta-
dania, com si fóssim natros els que
atiem el rebuig majoritari a compatibilit-
zar càrrecs. La pregunta que Esquerra
Republicana va traslladar al Ple és una
pregunta que es fa molta gent que vol
saber el treball que desenvolupen els
diversos càrrecs electes i en quines
condicions.
Per últim i amb relació al canvi de siste-
ma de cobrament del sou com a alcal-
de, entenc la necessitat de fer aquest
canvi. Una persona no pot cobrar dos
sous de l'Administració i, per tant, ha
d'escollir un dels dos i l'altre cobrar-lo
com a assistències. Si a Manel Ferré
l'interessa més el sou que rep del
Consorci Hospitalari de Catalunya que el
de l'Ajuntament, nosaltres ho respec-
tem, però ens sembla poc rigorós que
l'opció escollida es justifiqui afirmant
que la tria s'ha fet per estalviar 30.000
a les arques municipals.

Adam Tomàs
Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra

d'Amposta

La dedicació de l’alcalde d’Amposta, a debat

Opinió
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El passat diumenge dia 9
d’octubre va arrencar la
temporada de caça, i amb
el tret de sortida va tenir
lloc la primera tirada de
lluna al Delta de l'Ebre.
Aquesta és una modalitat
de caça pròpia de la zona
en la que, aprofitant les
nits de lluna plena i també
les anteriors i posteriors,
els caçadors passen la nit
al ras en uns punts fixes
(tines), des d'on tiren  a les
aus aquàtiques, principal-
ment ànecs.  La tempora-
da ha començat amb nor-
malitat al marge esquerre,
però amb la pregunta del
que passarà a partir de
novembre. Recordem que
el Departament
d'Agricultura ha rebut el
vistiplau de la Unió
Europea per avançar al
novembre l'assecament

de 10.000 hectàrees d'a-
rrossars al marge esque-
rre, garantint els ajuts per
les mesures agroambien-
tals, com a mesura de llui-
ta contra la plaga del cara-
gol poma. Aquesta  mesu-
ra s'aplicarà per segon
any consecutiu i l'any pas-
sat ja va suposar un con-
tratemps per als caça-
dors, ja que amb els
camps secs la presència
d'aus aquàtiques dismi-

nueix molt. La setmana
vinent hi ha convocada una
reunió de les societats de
caçadors i els vedats pri-
vats de tot el Delta per tal
d'analitzar la situació i
emprendre accions de
forma consensuada.
D’altra banda la caça en
barraca, documentada a
les Terres de l'Ebre
almenys des de fa 400
anys, també podria estar
en perill. Tot i estar prohi-

bida per la Unió Europea,
en considerar-se  una
modalitat no selectiva, en
les darreres dècades s'ha-
via mantingut la pràctica.
Els caçadors assumien les
sancions corresponents
per dur a terme una caça
il·legal i continuaven amb
la seva afició. S’ha anat
intentant regular la situa-
ció, però no ha servit per
res, i  a més a més, les
confrontacions amb els

Agents Rurals i els grups
ecologistes, que han dut a
terme campanyes contra
la barraca, han anat aug-
mentant progressivament.
Amb tot, la gota que ha fet
vessar el got han estat les
denúncies i judicis per la
via penal als que s'han
hagut d'enfrontar els afi-
cionats en els darrers
anys. 
Un exemple del mal
moment que està vivint la

caça és l'Associació
Cinegètica de Barraquers
de Catalunya, amb seu  al
municipi d'Alcanar.
Aquesta entitat s'ha que-
dat en la meitat dels més
de 300 socis que tenia fa
uns pocs anys. L'any pas-
sat els barraquers cata-
lans van iniciar una línia de
col·laboració amb els
paranyers valencians per
tal d'aconseguir el suport
dels diferents partits polí-
tics i fer possible una auto-
rització i regulació, però
els contactes han quedat
aturats. 
Els aficionats estan dispo-
sats a acollir-se a una
estricta normativa que
garanteixi la pràctica tradi-
cional  i afirmen que dispo-
sen d'una nova classe de
vesc (substància adherent)
menys tòxic, per quan
se'ls permeti caçar. Per la
seva banda, l'entitat con-
servacionista SEO
/BirdLidfe continua la seva
creuada contra la barraca
i el parany i la setmana
passada va presentar una
nova denúncia davant la
Fiscalia de Medi Ambient i
el Seprona. L'entitat consi-
dera que aquestes pràcti-
ques il·legals suposen la
mort cada any de milers
d'aus, en una forma de
caça que consideren mas-
siva i no selectiva. Sembla
ser, doncs, que no és  una
“bona temporada” per als
caçadors del territori.

La lluita contra el cargol poma
“amenaça” la caça 

La temporada de caça
s'ha iniciat amb normali-
tat a l'hemidelta esque-
rre però hi ha incertesa
i malestar entre els afi-
cionats per les restric-
cions per a la pràctica
que suposarà l'asseca-
ment dels camps  a par-
tir del novembre, per
segon any consecutiu,
arran de la lluita contra
la plaga del cargol
poma.  

Hi ha incertesa per les restriccions que suposarà l’assecament dels camps a partir del novembre

L’existència de la caça en barraca també pot estar en perill

REDACCIÓ

Caça en barraca.
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L'entitat ja ha convocat
una reunió de la junta
directiva pel proper 18
d'octubre on no es descar-
ta aprovar mesures de
pressió davant la indefini-

ció del govern de l'Estat.
L'AMAC creu que si la deci-
sió no es pren abans d'a-
cabar la legislatura, el pro-
cés es dilatarà un any
més. El secretari d'Estat
d'Energia del ministeri,
Fabrizio Hernández, els va

atendre durant dues llar-
gues hores en una reunió
d'alta tensió a Madrid. L'A-
MAC veia la trobada com
una última oportunitat per
desbloquejar el procés d'e-
lecció del magatzem
abans que el govern

Zapatero, impulsor del pro-
cés, esgoti l'actual legisla-
tura. En aquest sentit, la
trobada fou un fracàs. L'A-
MAC va posar sobre la
taula l'argumentari utilitzat
els últims mesos per pres-
sionar el govern Zapatero.

En primer lloc el compro-
mís de l'Estat pres l'any
2006 de construir l'MTC i,
a continuació, els avantat-
ges de la instal·lació a
nivell de seguretat i d'estal-
vi econòmic sobre l'opció
d'aixecar magatzems de
residus a cada nuclear
espanyola. 
I també se li va recordar el
fet que mentre no es posi
en marxa el magatzem
centralitzat, l'Estat està
pagant des de l'1 de gener
de 2011 fins a 60.000
euros diaris a Franca per
emmagatzemar els resi-
dus nuclears de Vandellòs.
Una factura que, adverteix
l'AMAC, supera a data
d'octubre més de 18
milions d'euros. 
En aquest sentit, el presi-
dent de l'AMAC i alcalde de
Trillo, Francisco Moreno,
no dubtà en afirmar que
“seria un sorpresa que es
prengués una decisió
abans del 20 de novem-
bre”. 

Indústria continua sense 
decidir on anirà l’MTC

L'Associació de
Municipis en Àrees de
centrals Nuclears
(AMAC) ha amenaçat de
trencar relacions amb
l'Estat si el Ministeri
d'Indústria continua
sense decidir on ubicar
el magatzem temporal
centralitzat de residus
nuclears (MTC). Així ho
han assegurat els
representants de
l'Associació després
d'una llarga reunió a
Madrid, aquest dimarts,
amb el secretari d'Estat
d'Energia, que han qua-
lificat de "frustrant". 

L’AMAC qualifica de «frustrant» la reunió mantinguda a Madrid

REDACCIÓ

Ascó podria acollir el magatzem.
Cedida

Entre trenta i cinquanta
màquines recol·lectores
que s'utilitzen en la cam-
panya de la sega de l'arròs
al marge esquerre del
delta de l'Ebre són objecte
d'un procés de neteja
intensiu per evitar que en el
seu trànsit cap a l'hemidel-
ta dret o a d'altres zones
transportin exemplars o
postes de caragol maça-
na, que podrien acabar
estenent la plaga.
L'operació resulta
necessària per als propie-
taris de la maquinària per
poder obtenir el certificat
que expedeix el
Departament d'Agricultura
que autoritza a transitar
fora de l'hemidelta esque-
rre.

Neteja intensiva
per evitar el

cargol maçana

El president de l'EMD de
Bítem, Josep Cugat, ha
presentat la IV edició de
la Fira de la Clementina
que tindrà lloc del 21 al
23 d'octubre. Aquesta
edició incorpora impor-
tants novetats, d'entre
les quals -ha explicat
Cugat- cal destacar que
serà la primera vegada
que la fira és organitzada
directament per l'EMD.
Així mateix, ha volgut
agrair a les entitats i
associacions la seva
implicació constant en el
bon desenvolupament de
la fira, gràcies a les quals
"hem pogut arribar a con-
solidar-la". 

IV edició de la
Fira de la

Clementina

La Mesa d'Alcaldes de
l'Energia de Catalunya va
celebrar dilluns la seva ses-
sió constitutiva a l'ajunta-
ment de Mora la Nova
(Ribera d'Ebre). Després de
la seva presentació pública
al Col·legi de Periodistes de
Tarragona el passat mes de
maig, els consistoris
d'Ascó, La Fatarella, Móra la
Nova, Riba-roja d'Ebre,
Tivissa, Vandellòs i

l'Hospitalet de l'Infant i
Vilalba dels Arcs han aprovat
la seva adhesió a una asso-
ciació que neix amb la volun-
tat de convertir-se en el prin-
cipal interlocutor territorial
del debat energètic a
Catalunya. Els òrgans de
govern d'aquests consisto-
ris han ratificat també els
estatuts i l'organigrama amb
què s'organitzarà la Mesa
d'Alcaldes de l'Energia de

Catalunya. Així, el president
del Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre i alcalde de
Tivissa, Jordi Jardí, presidirà
l'associació, que tindrà en
Alfons Garcia, alcalde de
Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant i en Fermí Ruana,
alcalde de La Fatarella, els
seus dos vicepresidents.
L'exalcalde de Móra la
Nova, Joan Sabanza, en
serà el director.

Jordi Jardí, nomenat president 
de la Mesa d’Alcaldes de l’Energia

Té com a objectiu establir relacions amb la Generalitat, el Govern central i el món empresarial
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L'immoble, de dues plan-
tes, acollirà les dependèn-
cies municipals del depar-
tament de Festes i serà,
per tant, base d'opera-
cions de l'equip de la
Festa del Renaixement,
que és el mateix que orga-
nitza les festes majors. La
rehabilitació de la Casa
Brull ha estat possible grà-
cies al treball dels 30
alumnes de la Casa
d'Oficis, que amb aquesta
obra finalitzen el seu perío-
de de formació i pràcti-
ques, així com dels opera-
ris dels programes de for-
mació Impuls i Treball als

Barris. El projecte de reha-
bilitació ha consistit en la
reforma integral de les
plantes baixa, primera i
parcialment la segona de
l'edifici situat al número 1
del carrer Sant Felip Neri,
a l'entrada de la plaça de
l'Absis. 
La Casa Brull ocupa una
superfície de 82 m2 que
s'eleva a 197 m2 en el
total construït. L'obra ha
consistit en la reordenació
de l'espai de l'edifici amb
la formació de diferents
zones d'ús públic i priva-
tiu, al temps que s'ha
millorat l'eficiència energè-
tica de l'immoble amb la
substitució de la fusteria
exterior, noves
instal·lacions elèctriques i
de clima. 
La façana exterior ha estat
rehabilitada per l'empresa
Urcotex. 
L'empresa urbanística
municipal GUMTSA ha ges-
tionat les obres, que han
tingut un cost de 57.200
euros. 

La mà d'obra, a excepció
de la rehabilitació exterior,
ha anat a càrrec dels
alumnes i operaris del dife-
rents programes forma-
tius, que s'han finançat
amb càrrec a la

Generalitat de Catalunya.
El programa de la Casa
d'Oficis ha tingut un cost
de 342.000 euros. Els
trenta joves de la Casa
d'Oficis que han participat
en el projecte s'han format

en els mòduls de fusteria
metàl·lica, electricitat i pin-
tura. La directora de la
Casa d'Oficis, Salomé Pla,
i el professorat dels dife-
rents oficis han tutelat el
projecte formatiu. 

L'Ajuntament de
Tortosa ha finalitzat
les obres de rehabilita-
ció de la Casa Brull, un
històric edifici situat al
nucli antic de la ciutat,
a tocar de la plaça de
l'Absis de la Catedral.

REDACCIÓ

Imatge de la presentació a la premsa.
Cedida

Els pagesos, cooperatives
i magatzems de les Terres
de l'Ebre han iniciat ja la
collita de cítrics, amb la
recol·lecció de les varie-
tats més primerenques de
mandarina com ara la
marisol. 
Segons les previsions del
Departament d'Agricultura

de la Generalitat, enguany
es produiran al territori al
voltant de 175.000 tones
de cítrics, una xifra similar
a l'any passat, repartits
entre  143.000 tones de
mandarines i 30.800 de
taronges, i amb una pro-
ducció concentrada princi-
palment a les comarques

del Baix Ebre i el Montsià.
Pel que fa les mandarines,
la  producció creixerà
enguany fins a un 20 per
cent respecte a l'any pas-
sat, mentre que de taron-
ges se'n colliran fins a un
40 per cent menys que a
la campanya 2010-2011. 
La raó d'aquest descens

de taronges la trobem en
la climatologia, ja que el
fred i les gelades del pas-
sat hivern van provocar
una floració molt baixa

dels arbres, segons es
destaca en l'informe de
previsions elaborat pels
tècnics d'Agricultura de la
Generalitat.

175.000 tones de cítrics a les
Terres de l’Ebre

Principalment a les comarques del Baix Ebre i el Montsià

Un incendi ha afectat
aquest passat dilluns un
transformador de la
subestació elèctrica situa-
da a quatre quilòmetres de
la central nuclear
Vandellòs II. Segons ha
informat el Consell de
Seguretat Nuclear (CSN),
el foc ha provocat la caigu-
da d'una línia d'alimentació
elèctrica de 400 kv, fet
que ha obligat a realitzar
una parada no programa-
da, tal com ha notificat el
titular de la instal·lació,
seguint el procediment
reglamentari. 
L'incendi s’ha sufocat a les
19.53 hores.

Incendi a 4km
de la central
Vandellòs II

Una organització d'agri-
cultors -fins i tot trans-
fronterra- té més força
per millor el marge de
preus que es fixa per
als productes agrícoles
i al mateix temps per-
met fer front a "desafia-
ments" com la segure-
tat alimentària. 
Així ho defensen des de
la Comissió Europea,
que amb la reforma de
la Política Agrària
Comuna (PAC) que ha
proposat pretén que el
paper de l'agricultor
dins la cadena alimentà-
ria en surti "reforçat",
ha assegurat un dels
experts de la CE, Tomás
Garcia Azcárate. 

Reforma de la
PAC

Rehabilitació de l’antiga Casa Brull
On s’ubicarà el Departament de Festes de l’Ajuntament de Tortosa
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El candidat d'ERC per
Tarragona a les pròximes
eleccions al Congrés,
Adam Tomàs, s'ha com-
promès a portar a Madrid
l'oposició social en contra
del transvasament de
l'Ebre. "Som una garantia
per a les Terres de l'Ebre i
el Camp de Tarragona que
estiguem al Congrés
espanyol. Quan hi hem
estat amb força hem
aconseguit coses: el
transvasament es va atu-
rar quan ERC tenia vuit
diputats. Sembla que és
cíclic, tornem a estar amb
l'amenaça del PP.
Nosaltres continuarem
defensant el territori", ha
subratllat. 
Tomàs, que va ser ratificat

pel Consell Nacional de la
formació republicana
aquest dissabte, anirà
acompanyat per Coia del
Rio i Jordi Gené com a
números dos i tres, res-
pectivament. 
També l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, serà
el candidat de CiU per
Tarragona al Senat, en les
eleccions estatals del 20
de novembre. 
Així es va decidir aquest
dissabte al consell nacio-
nal de CiU, al qual va
assistir-hi el president
local de Convergència a
Tortosa, Josep Anguera.
Bel substituirà l'històric
Josep Maldonado com a
número 1 per Tarragona al
Senat i, si res no falla,
serà el quart alcalde de
Tortosa que arriba a la
cambra alta espanyola,
després de Vicent Beguer
(CiU), Marià Curto (CiU) i
Joan Sabaté (PSC).
L'arribada de Bel al Senat
també marcarà un punt
d'inflexió en la seua carre-

ra política, que fins ara
només havia volgut cen-
trar-se en l'alcaldia de
Tortosa, havent renunciat
a càrrecs tan importants
com la presidència de la
Diputació de Tarragona o
el de diputat al Parlament
català.

De cara a les eleccions
del 20 de Novembre.

REDACCIÓ

Imatge dels dos candidats.

Cedides

Esquerra a la Ràpita ha
entrat una moció a
l'Ajuntament en què recla-
ma, al Govern municipal
(CIU-PSC), l'inici immediat
de les obres del nou centre
educatiu del municipi, que
ha d'assumir tots els alum-
nes rapitencs de secundà-
ria. El Grup Municipal

d'Esquerra també demana
al Govern de la Generalitat
que agilitzi els tràmits i l'e-
xecució de les obres, així
sol·licita que el projecte del
nou centre s'inclogui en els
propers pressupostos de
2012. El portaveu del Grup
municipal d'Esquerra,
Josep Caparrós, es pre-

gunta “perquè el Govern
municipal no ha defensat
els interessos dels rapi-
tencs i s'ha conformat en
l'ajornament indefinit,
sense intentar redreçar una
situació, que considerem
inadmissible”. 
De fet, els republicans con-
sideren que “no ens podem

permetre la pèrdua d'a-
quest nou centre escolar,
que fa molts anys reivindi-
quem, ja havia estat adjudi-
cat i, en canvi, les obres
continuen sense

començar. No podem per-
dre més temps, cal iniciar
les obres, perquè sigui una
realitat el curs 2013-14” -
ha destacat el portaveu,
Josep Caparrós.

ERC La Ràpita reclama les
obres del nou centre educatiu

Presentarà una proposta de resolució parlamentària

L'assemblea d'“indig-
nats” de Tortosa ha
començat una recollida
de signatures per presen-
tar una moció popular a
l'Ajuntament de Tortosa
que reclama una revisió a
la baixa de la remunera-
ció que cobren l'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel;
els regidors de l'equip de
govern, i els càrrecs de
confiança. 
En l'exposició de motius
del text de la moció s'a-
punta que el salari de
59.784 euros anuals que
cobra Bel per una dedica-
ció del 75% i els 40.000
euros del regidor.

Moció popular
per baixar els

sous de Tortosa

El grup parlamentari
d'ERC farà arribar al
Parlament l'efecte de les
retallades sanitàries a les
Terres de l'Ebre. Segons
han detallat, els republi-
cans presentaran fins a
set propostes de resolu-
ció instant el Govern a
rectificar i fer marxa enre-
re en algunes decisions
preses al territori en els
darrers mesos, com és el
tancament del CAP de
Móra la Nova en caps de
setmana i festius. El dipu-
tat per Tarragona, Sergi
De los Rios, ha retret a
Francesc Sancho que fa
poc més d'un any criti-
qués el tancament d'a-
quest centre en horari
nocturn.

Les retallades
arribaran al
Parlament

Llistes electorals de cara al 20N
Adam Tomàs al Congrés i Ferran Bel al Senat

De cara a les eleccions generals del 20 de
novembre, les llistes agafen formes i les

Terres de l’Ebre coneixen la seua
representació.
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L’Alcalde d’Amposta,
Manel Ferré ha destacat la
continuïtat de les obres
d'infraestructures i equi-
paments en els 100 pri-
mers dies de govern a
Amposta Entre totes elles,
el convergent ha destacat
la continuïtat de les obres
de construcció del tercer
IES, del pàrquing soterrat,
així com les licitacions del

punt tecnològic Tecnio, la
segona fase de l'Escola
d'Art i Disseny o el nou
pavelló esportiu, com a
principals referents. Ferré
considera que l'actuació
del seu govern ha estat
"palpable i visible" davant
les crítiques d'inacció i
manca de lideratge per
part de l'oposició. També
ha defensat la inversió de
10.000 euros durant
aquests pròxims tres
mesos en el nou servei
d'assessorament als
emprenedors davant el
"moment difícil" que passa
la ciutat, amb la intenció
de rebatre les crítiques
del grup d'ERC a l'oposi-
ció.   A destacar també  la
residència d’esportistes i
l’obertura de 18 llits en la
planta sociosanitària de
l’Hospital Comarcal del
municipi. 
De la mateixa manera, ha
volgut fer èmfasi en les
relacions institucionals
que s’han dut a terme,
reunions amb els conse-
llers de la Generalitat i

diferents directors territo-
rials.
L'alcalde també ha preci-
sat que els funcionaris del
consistori ja fan les tas-
ques que els correspon i
ha defensat la necessitat
de contractar una empre-
sa externa "per dotar de
serveis potents des del
punt de vista tècnic" el

foment de l'activitat indus-
trial. 
En aquest context, Ferré
ha avançat que les pròxi-
mes ordenances fiscals
inclouran bonificacions en
les llicències d'obres i
activitat per a noves
empreses, uns ajuts que
es modularan en funció
dels llocs de treball creats

i que podran arribar al
50% o, "excepcional-
ment", al 75% de rebaixa.
També en el balanç s’ha
parlat de la incorporació
de 5 regidors, cosa que
ha fet de l’Ajuntament
d’Amposta un equip de
govern sòlid i amb volun-
tat de treballar pels
ampostins i ampostines.

Amposta fa balanç dels 100 primers 
dies de Govern municipal

Un equip de govern
sòlid i amb voluntat,
molta acció municipal
palpable en els darrers
mesos, la incorporació
de 5 regidors i un
esforç suplementari per
part de tots els mem-
bres del consistori
degut a la crisi econò-
mica del moment.
Aquest és el balanç que
fa CiU a Amposta dels
100 dies de govern
municipal.

Destaquen la continuitat de les obres d’infraestructures i equipaments

Defensen un equip de govern sòlid i amb voluntat

REDACCIÓ

Dimarts passat es va fer el balanç a la seu de CiU a Amposta.
CEDIDA

El grup municipal
d'Esquerra d'Amposta ha
manifestat en roda de prem-
sa la seva preocupació pel
fet que el 25 % de la pobla-
ció activa d'Amposta estigui
a l'atur, prop de 2.000 per-
sones. El portaveu munici-
pal, Adam Tomàs, ha lamen-
tat que moltes famílies esti-
guin a les portes de perdre
els subsidis 'això confirma
el naufragi de CiU amb les
seves polítiquesd'ocupació'.
El portaveu republicà ha cri-
ticat 'la fragmentació de l'à-
rea de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament
d'Amposta perquè no ha
contribuït al disseny de pro-
postes enginyoses que
frenin l'increment de la taxa
d'atur, i prova d'això és la
contractació dels serveis
d'una empresa especialitza-
da per enfortir la regidoria
d'Indústria i Empresa'.

Tomàs s'ha mostrat
'en desacord' amb aquesta
contractació i considera un
'error' invertir 10.000 Û en
un assessorament extern
'quan ja tenim tècnics amb
prou preparació que estan
treballant en aquesta àrea i
regidors que estan exercint
el seu càrrec en dedicació
parcial a l'Ajuntament'.
Esquerra no ha volgut
entrar a valorar el fet que
l'empresari escollit sigui un
exregidor de CiU i s'ha quei-
xat de que no se'ls hagi
informat sobre el procés de
selecció seguit.
'Encara que CiU des de
començaments de legislatu-
ra no ens hagi convocat ni
un sol cop per treballar con-
juntament per la ciutat,
nosaltres seguirem fent pro-
postes per ajudar a
sortir d'aquesta situació', ha
afirmat Tomàs, que ha

emplaçat l'alcalde a 'definir
un pla estratègic, que ara
per ara no existeix, de la mà
dels tècnics de l'àrea de
promoció econòmica i de
tots els grups de l'oposició,
sense cobrar cap tipus d'in-
demnitzacio, perquè és el
que ens cal fer en un con-
text com l'actual'.
En contraposició a la mesu-
ra de CiU d'incrementar la
despesa amb contracta-
cions externes de
10.000 Û, segons Tomàs,
'el que fa falta és arroman-
gar-nos les mànigues i tre-
ballar amb allò
que tenim, que és molt'.
Per això Esquerra ha pro-
posat diverses mesures,
com ara la de crear
sòl industrial assequible
per implantar noves
empreses, diversificar l'e-
conomia local amb projec-
tes vinculats a la produc-

ció d'energies renovables i
l'eficiència energètica,
desenvolupar campanyes
serioses per arrelar el sec-
tor botiguer, rehabilitar
béns immobles i aplicar
rebaixes fiscals per enfor-
tir les empreses vincula-
des a la construcció, acti-
var un banc de terres de
gestió pública per cultivar

aquells terrenys que no
generen un rendiment
econòmic, incentivar el
sector primari revertint
una part de l'IBI rústic en
benefici d'aquest i desen-
volupar un viver d'empre-
ses que ampliï
les garanties d'èxit dels
emprenedors d'àmbit local
a Tosses 21.

ERC parla de les polítiques d’ocupació d’Amposta
En desacord “amb els 10.000 euros que gastarà el Govern municipal per contractar una empresa externa”

L'elevada temperatura
de la segona quinzena
d'agost i la primera de
setembre ha perjudicat
greument els productors
de mol·luscos del delta
de l'Ebre. Com que la
collita de musclos ja
estava gairebé acabada,
la que se n'ha ressentit
és la cria del musclo.
Així, segons la Federació
de Productors de Mol·lus-
cos del Delta de l'Ebre
(Fepromodel), a la badia
dels Alfacs s'ha perdut
un 80% de la cria de
musclo, mentre que al
Fangar només hi ha un
productor afectat.
“Durant més de vuit dies
seguits la temperatura
de l'aigua de la badia ha
superat els 28 graus cen-
tígrads i ha aniquilat la
cria de musclo”, ha expli-
cat el gerent de
Fepromodel, Gerardo
Bonet.

Es perd un 80%
de la cria de
musclo a la

Badia dels Alfacs

La Taula de Salut de
Tarragona, que ha reu-
nit aquest dilluns pro-
veïdors de sanitat
pública i representants
dels col·legis profes-
sionals del territori,
aposta per estendre
l'hospitalització domici-
liària que actualment
es du a terme a
l'Hospital Joan XXIII de
Tarragona. Un dels pri-
mer a activar el servei
serà el Pius Hospital
de Valls. Com ha apun-
tat el delegat el Govern
a Tarragona, Joaquim
Nin, aquesta és una
manera de "compensar
la reducció de llits dels
hospitals", atenent a
casa els pacients que
tinguin garantia de
recuperar-se millor, i
"estalviar despeses
d'estructura". El
Govern ha assegurat
que les direccions sin-
dicals estan "condicio-
nant" els treballadors a
no cedir als ajustos
salarials.

Aposta per
l’hospitalització

a domicili
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Demà dissabte, 15 d'octu-
bre, el Centre Cívic de
Deltebre acollirà el concet
de presentació del disc "La
Barraca", el nou treball dis-
cogràfic de Quico, el Célio,
el Noi i el Mut de Ferreries i
Pep Gimeno Botifarra. 
Aquesta col·laboració entre
els artistes de Tortosa i el
de Xàtiva és la culminació
d'una amistat de fa sis anys
que vol plasmar en un tre-
ball conjunt els vincles
comuns en l'àmbit musical i
cultural dels dos territoris.
a través de jotes, fandan-
gos i havaneres. 
El disc el formen deu
temes, dels quals, l'únic
nou és la cançó l'Havanera

de la Barraca. La resta han
estat aportats pràctica-
ment a parts iguals pels
dos grups i bona part són
inèdites. El gruix el formen
les set cançons que estan
basades en melodies de la
música tradicional: les
valencianes són interpreta-
des pels Quicos mentre
que les ebrenques van a
càrrec del Botifarra.
Completen el treball dos
versions creuades: el
Fandango dels Adéus que
interpreta el grup ebrenc
arranjada pel Botifarra i L'u
d'Aielo, interpretada per
Quico el Célio, que obre el
disc amb un nou títol, De la
flor de la farina.Segons

Gaya, s'han combinat
“dues maneres veure de la
música d'arrel”, mentre que
es vol posar en evidència
les similituds de les
cançons compartides de la
cultura popular a Catalunya

i el País Valencià.
Justament que hagi estat
gravada en una barraca del
delta de l'Ebre hi aporta un
valor afegit ja que aquestes
construccions rurals de tre-
ball són un símbol compar-
tit també pels dos territo-
ris. La gravació, a més,
incorporarà cants de treball
i de batre enregistrats a l'ai-
re lliure just davant un
arrossar amb el so ambient
que hi ha aportat el Delta.

D’ara endavant, aquesta institució passarà a anomenar-se Museu de les Terres de l’Ebre

L’Audiència avala el procediment
dels quatre excàrrecs d’Ascó I

L’Audiència Provincial de
Tarragona avala el proces-
sament de quatre excà-
rrecs d’Ascó I per la fuita
radioactiva que va ocórrer
el 2007. Els magistrats
consideren que hi ha base
perquè el jutge de
Gandesa investigui els
fets perquè es constaten,
per part de l’empresa
explotadora, «un seguit
d’incompliments». El 4 de
febrer d’enguany, i des-
prés de dos anys d’investi-
gació, La Fiscalia de
Tarragona va presentar

una denúncia contra qua-
tre excàrrecs de la central
nuclear Ascó I per una
fuita radioactiva ocorregu-
da la nit del 26 de novem-
bre de 2007 i de la qual
no es va informar al
Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) ni a la resta
d’autoritats. La jutjessa de
Gandesa va decidir obrir
diligències prèvies contra
els ja antics directius de la
planta atòmica, resolució
que va ser recorreguda
per l’Associació Nuclear
Ascó-Vandellòs (ANAV). 

L'Ajuntament de Tortosa ha
finalitzat les obres de rehabi-
litació de la Casa Brull, un
històric edifici situat al nucli
antic de la ciutat, a tocar de
la plaça de l'Absis de la
Catedral. L'immoble, de
dues plantes, acollirà les
dependències municipals del
departament de Festes. La
rehabilitació de la Casa Brull
ha estat possible gràcies al
treball dels 30 alumnes de la
Casa d'Oficis, que amb
aquesta obra finalitzen el seu
període de formació i pràcti-
ques, així com dels operaris
dels programes de formació
Impuls i Treball als Barris.
Aquest  dimarts passat pre-
sentaven el resultat d'aques-
ta obra l'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i la directora dels

serveis territorials
d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya,
Mercè Miralles, que han
estat acompanyats per la
tinent d'alcalde de Serveis a
les Persones, Ana Algueró, i
pel tinent d'alcalde i regidor
de Festes, Domingo Tomàs.
Els trenta joves han partici-
pat en el projecte s'han for-
mat en els mòduls de fuste-
ria metàl·lica, electricitat i
pintura. Durant els 12 mesos
en què ha durat aquest pro-
grama, els joves han rebut
formació teòrica i pràctica
dels respectius mòduls i
també de coneixements
generals de català, matemà-
tiques, informàtica, preven-
ció de riscos laborals i inser-
ció laboral. 

Finalitza la rehabilitació 
de la Casa Brull

Avui s’estrena a l’Auditori
José Antonio Valls d’Alcanar,
«Entre Bessons» un film d'a-
mistat, amor i venjança rodat
a cavalles entre Alcanar,
Ulldecona, Vinaròs i Sant
Carles de La Ràpita l'any
2011 per l' A.C.C.
(Associació de Cineastes

Canareus). Aquesta pel·lícula
arrib després de presentar la
seva anterior pel·lícula "El
Secreto de Whaken". La
pel·lícula es podrà veure
aquesta nit a les 22 hores,
així com demà dissabte a les
19 i 22h i diumenge a les
19h.

Entre bessons

Després d'una primera etapa
de funcionament en què va
comptar, entre l'any 1984 i
l'any 2000, amb tres sec-
cions expositives (la Natura,
l'Arròs i l'Arqueologia), va ini-
ciar una renovació museogrà-
fica a partir de tres temes
cabdals de la història d'un
territori i d'una societat deter-
minada per la gran riquesa
natural, per la diversitat de
formes de vida i per la situa-
ció estratègica vora l'Ebre.
Les Terres de l'Ebre: de la
prehistòria a l'edat mitjana;
L'Ebre: camí d'aigua; i El
delta de l'Ebre: memòria d'un
medi, espai d'uns homes
(aquesta sala s'executarà
més endavant). La inaugura-
ció del Museu amb dos noves
sales d'exposició, una sala
multimèdia habilitada com a
mediateca oberta, juntament
amb la finalització de la clima-
tització de l'edifici del bloc
d'exposicions, clou el projec-

te d'ampliació i remodelació
arquitectònica que s'ha dut a
terme de forma integral en
tres fases en els darrers 15
anys, amb un pressupost de
3,15 milions d'euros. El
Museu disposa a partir d'ara
d'uns 3.000 m2 de superfície
que li permetran desplegar
nous serveis i explorar noves
possibilitats d'acció cultural
com a espai de projecció del
territori i del seu patrimoni, i
com a plataforma cultural de
creació i d'iniciatives ciutada-
nes. La primera de les expo-
sicions permanents, “Les
Terres de l'Ebre: de la
prehistòria a l'edat mitjana”,
mostra la riquesa dels testi-
monis arqueològics que deri-
ven del poblament ebrenc i, al

mateix temps, dóna a conèi-
xer l'evolució de l'hàbitat, la
tecnologia, l'economia, la
societat o les creences. El
recorregut d'aquesta sala
acaba a l'època medieval, per
donar pas en les altres sales
a la presentació dels contin-
guts vinculats al patrimoni
natural i etnològic del territori
en l'època moderna i contem-
porània. “L'Ebre camí d'ai-
gua” evoca la memòria i refle-
xiona sobre el present amb
una escenografia i uns recur-
sos museogràfics que
apel·len a les emocions i els
sentits. La incorporació als
museus de les noves tecnolo-
gies permet ampliar l'oferta
de serveis, donar a conèixer
els llegats, la informació i

coneixements que apleguen, i
assajar noves formes de
comunicació amb els usuaris.
Per aquest motiu s'ha
instal·lat un Espai Multimèdia
en una sala  comunicada
directament amb les exposi-
cions permanents i tempo-
rals. En l'Espai es podran,
entre d'altres, consultar: les
bases de dades de jaciments
arqueològics del territori; de
patrimoni hidràulic i flotant;
de cites literàries relatives al
riu Ebre; els fons sonors i
audiovisuals inèdits; etc.
La natura, l'arqueologia i l'et-
nologia són els àmbits princi-
pals a partir dels quals l'enti-
tat incideix en la conservació
del patrimoni territorial i des-
plega la seva gestió.

El Museu del Montsià amplia les seves
instal·lacions i canvia de nom

El Museu de les Terres
de l'Ebre serà, en enda-
vant, la denominació
del Museu Comarcal del
Montsià (nom que rebia
des de la seva inaugu-
ració), com a resultat
de l'evolució i desenvo-
lupament de la institu-
ció després de 25 anys.

REDACCIO

Façana, del fins ara anomenat, Museu Comarcal del Montsià.

cedida

‘Els Quicos’ i el Botifarra 
es troben a «La Barraca»

Deltebre acollirà el concert presentació d’aquest nou treball discogràfic
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Del partit de diumenge pas-
sat contra el Rubí (0-2) recor-
dar que l’Amposta va fallar
un penal amb el 0-0. Chico
va voler agafar responsabili-
tats i no va transformar-lo.
L’encarregat és Gustavo
però el jugador va voler tirar-
lo ell. Del possible 1-0 es va
passar al 0-1, poc després.
La reacció no va poder ser
immediata. A la represa es
va intentar però sense la cla-
redat suficient per trencar el
dispositiu tàctic d’un Rubí
que va sentenciar amb un
gol a l’estil Pelé, al minut 90,

des del centre del camp, i
quan l’Amposta ja estava
abocat amb Diego avançat,
fent gairebé de lliure.
Va ser un altre cop dur, però
la resposta va existir dime-
cres a Vic en un partit mar-
cat per la calor de la jornada
(0-0).
Jordi Fabregat, tècnic de

l’Amposta, del partit a Vic,
comentava que “va ser
important la solidesa que va
oferir l’equip i la bona reac-
ció física amb la calor que
feia i després de jugar el diu-
menge. Va haver ordre i molt
de treball. I també cal desta-
car l’aspecte anímic, des-
prés de la derrota, l’equip va

reflectir que té ganes,
il.lusió i compromís per sor-
tir de la posició actual. Un
punt positiu que trenca la
dinàmica de derrotes”.
Fabregat, del partit de diu-
menge vinent, a l’estadi con-
tra el Prat (17 h), considera-
va que “seria interessant fer
bo l’empat de dimecres amb

una victòria. I sobre tot per
creure que podem guanyar
un partit, per al confiança
que ens donaria. No obs-
tant, vaig veure jugar a El
Prat i he de dir que és un
equip potent, amb bons
jugadors, amb experiència
en categoria superiors
alguns d’ells. Té ofici i quali-
tat. Serà complicat. Però
penso que tindrem les nos-
tres opcions per a poder
superar-lo”. Dani i Subi, lesio-
nats, van ser baixa dime-
cres. Miguel, després de no
entrar en la convocatòria diu-
menge passat, va tornar i va
jugar a Vic. La possible
desavinença que va existir
ha quedat solucionada. 

Guanyar!

L’Amposta va perdre
diumenge contra el Rubí
(0-2) i dimecres va
sumar un empat al
camp del Vic (0-0). Ara
manca una victòria per
completar una setmana
de tres partits i poder
sortir de la part baixa
de la taula. El rival serà
el Prat. 

TERCERA DIVISIÓ

L’Amposta va sumar un empat dimecres a Vic i ara ha de fer-lo bo diumenge contra el Prat, a casa

Diumenge 12 hores

M.V.

El Tortosa visita demà el
camp del Reddis 

Rebrà el Júpiter

L’Amposta torna a jugar a casa, diumenge.

La setmana passada, arran
de la columna de Joaquin
Celma, de la plana 14, vaig
rebre diverses trucades,
missatges al mòbil i també
per correu electrònic. A
més, el cap de setmana,
més persones van parlar-
me del seu contingut.
Joaquin va marxar fa més
de 30 anys de la Sénia a
Madrid. Es un entusiasta
dels mitjans, ja sabeu el
portal d’intentet que gestio-
na (icompeticion) i també
ho és de la seua terra.
Molt. I li agrada la premsa i
la ‘salsa’. Polèmic? Penso
que li posa un punt picant i
fins i tot humorístic al nos-
tre futbol. I això manca, en
general a la vida. Ja vaig dir
un dia que jo podia estar
més o menys d’acord amb
la seua opinió. El que us
puc dir és que, tot i estar a
més de 500 quilòmetres,
està molt ben informat, en
ocasions més que jo. I el
seu treball de recerca li per-
met tenir la seua opinió.
Què no ho viu i ho veu de
prop? Es cert però ho fa
amb molta passió. Sé que
les crítiques són carinyo-
ses. Ho hem d’entendre
així.  

Joaquin Celma,
de la Sénia a

Madrid

L’opinió de Michel

PRIMERA CATALANA UE RAPITENCA

El Tortosa va sumar el pri-
mer punt diumenge passat,
a casa, contra el
Santfeliuenc (2-2). Va ser un
empat decebedor tenint en
compte que al minut 1,
Albert Arnau va transformar
magistralment una falta i va
fer l’1-0. I que poc després,
Sergi Ventura va obtenir el
segon gol. Eren moments
en què el Tortosa estava
desbordant al rival i estava
gaudint del seu joc, com en
els millors partits de la tem-
porada passada. 
Va faltar el tercer gol. I oca-
sions en van haver-ne.
A la represa, d’entrada, l’e-
quip va estar ben posat, Va
saber llegir el partit. Però
amb els minuts, la por a
guanyar va aparèixer. David
fou expulsat i el Tortosa va
passar a defensar més
enrera; inconscienment,
l’angoixa va arribar. El
Santfeliuenc, poc a poc, va
guanyar metres i va aprofi-
tar una jugada en què la
defensa estava descol.loca-
da (les presses en la inicia-
ció del joc van generar-ho)

per establir el 2-1. I, tot i
quedar-se amb deu, els visi-
tants van veure possibilitats.
El Tortosa va tenir dubtes i
els visitants van empatar.
Els dos equips, en una acció
a pilota aturada, van tenir la
seua darrera oportunitat. Al
final, 2-2.
Un empat amb sabor agre.
L’equip hagués pogut deci-
dir però va acabar sent vic-
tima de la seua situació.
S’ha de seguir. La directiva
ho va confirmar tot i és
lògic. Es el projecte. Una
altra cosa és que només
sigui aparentment i que la
tensió pugui existir interior-
ment. S’ha d’intentar que no
sigui així. Carlos Blanch,
tècnic i Director Esportiu del
club, va aclarir que ell no
dubtarà a pendre una deci-
sió si veu que no es pot
revertir la situació. No obs-
tant, està animat per poder
aconseguir-ho. 
El Tortosa visita el Reddis,
demà. Podria tornar Alex
Accensi. Són baixa Maikel,
Sergi Ventura, lesionat diu-
menge, i David, sancionat.

La Rapitenca va empatar
diumenge passat al camp
de l’Olímpic Can Fatjó (0-0)
en un partit travat i intens en
el que el punt cal valorar-lo
com a positiu tenint en
compte que a l’equip li va
costar adaptar-se en la con-
frontació.
Els locals van reclamar dues
jugades de gol anulades i
que haguessin pogut deci-
dir.
L’equip segueix arrosegant
baixes i per això ha d’utilit-

zar juvenil, que van estar a
la banqueta. En aquest sen-
tit cal destacar el retorn
d’Efren.
La Rapitenca, tercera amb
onze punts, no ha perdut en
l’inici de lliga, rebrà diumen-
ge el Júpiter (12 h).
Fernando Garcia, Director
Esportiu, càrrec que ocupa
com a empleat del club, tal
com va informar, va estar
dilluns a Canal TE, al progra-
ma Més Esport, i, entre
altres comentaris d’interés,
va manifestar que Ivan
Labrado, podria tenir una
oferta i que, si es produeix,
podria deixar el club. 
Així va quedar acordat al
seu moment, quan va fitxar
amb la Unió Esportiva
Rapitenca, ara fa un mes.

La Rapitenca ocupa la
tercera plaça, amb

onze punts. Juntament
amb l’Olímpic, l’equip

menys golejat (2)

No ha perdut

Antoni Teixidó, tècnic de la Rapitenca.

El tècnic Albert Viñas els anuncia

“Hi haurà canvis”
FC ASCO

L’Ascó va perdre a casa
contra el Vista Alegre (1-3),
diumenge passat.
I això que va avançar-se en
el marcador i va tenir
opcions per fer el segon
gol. Però no va ser així i el
Vista Alegre va saber aprofi-
tar les fisures que presenta
un Ascó que, amb tres
derrotes seguides, no està
responent a les expectati-
ves d’un equip que disposa
d’un pressupost considera-
ble per la categoria.

El neguit ha començat i el
propi tècnic, Albert Viñas, ja
va avisar que hi haurà can-
vis: “tant del sistema de joc
com de jugadors”. S’ha de
buscar motivar a un equip
que té jugadors de catego-
ria superior però que poden
necessitar aquest impuls en
jugar a la Primera catalana.
Mohe ha marxat a la
Canonja i Frede també ha
demanat la baixa. 

L’Ascó va perdre
contra el Vista Alegre

(1-3) i ja fa tres
jornades que no

puntua

Tres derrotes

Mohe marxa a la
Canonja i Frede, si rep
la baixa, està entre el
Gandesa o l’Olímpic

de Móra

Baixes

Albert Viñas, tècnic de l’Ascó.

L’equip necessita un
triomf, en l’aspecte

classificatori i 
en l’anímic

Necessitat
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El Vilaseca tanca la taula amb només tres gols marcats i ca-
torze de rebuts. No ha puntuat encara. La directiva havia fet,
després de fitxar a Jordi Rojas i que hi haguessin desavenen-
ces que van comportar la dimissió del tècnic, una aposta per
un entrenador de la casa, Gaspar. Però els resultats, la dinàmi-
ca de l’equip, han generat canvis en la cinquena jornada. I l’a-
posta, en aquests moments, és la d’un tècnic amb experiència
que va entrenar el Nàstic, la Pobla i el Tortosa, entre altres. Es
el cas de José Luis Guerra que fa unes temporades va tenir una
experiència a la Primera regional amb l’Oleàstrum i que, des de
llavors, no havia entrenat a cap equip. El tècnic té il.lusió de tor-
nar a fer-ho i ara agafa el Vilaseca.

José Luis Guerra,
nou tècnic del Vilaseca

MOHEDANO (ASCÓ), A LA CANONJA

L’Olímpic va perdre a casa contra el Camp Clar (1-2). Els vi-
sitants van marcar molt aviat i ampliarien l’avantatge poc
abans del descans. Els morencs, que no és el primer cop que
van a remolc del marcador, van reaccionar i van gaudir de les
opcions clares per entrar en el partit abans de quan van fer-
ho. La seua insistència, amb deu, va generar el gol, ja en la
recta final duel. El perellonenc Narcís feia l’1-2 i donava emo-
ció als darrers minuts. Llavors fou quan es va produir la juga-
da polèmica. Com en l’anterior partit a casa, llavors amb un
penal “assenyalat però no xiulat”, en aquest va ser un gol
anul.lat a Narcís “del tot legal i que fins i tot els del Camp Clar
van sorpendre’s de que fora invalidat”. Per aquest motiu, el
tècnic de l’Olímpic, Narcís Laboria, mostrava el malestar del
club per les actuacions arbitrals: “la veritat és que és per es-
tar molest. En el partit anterior a casa, en els darrers minuts,
l’àrbitre assenyala un penal a favor nostre i en aquell instant li
cau el xiulet. I no el xiula. I diumenge va passar això. No hau-
ria de succeir mai, però es pot entendre que quan et xiulen
àrbitres de Tarragona puguin passar segons quines coses
però que quan siguin del comitè ebrenc no és normal que hi
hagin aquestes decisions adverses en jugades tan clares”.
L’Olímpic porta tres derrotes seguides: “no estem preocupats
perquè l’equip crea opcions i cap rival ens ha superat per més
d’un gol. Ens costa marca però jo penso que, amb una mica
més de confiança, els resultats positius arribaran”. El jugador

Santi Gonzalez va dema-
nar la baixa i ha fitxat amb
el Móra la Nova. En con-
trapartida, s’ha incorporat
a Ubalde (Corbera) i hi ha
contactes amb Frede (As-
có) per qui també s’ha in-
teressat el Gandesa. 

Malestar a l’Olímpic de Móra
d’Ebre pels darrers arbitratges

UBALDE (CORBERA) S’INCORPORA

Diumenge passat, el derbi en-
tre l’Alcanar i el Catalònia fou
apassionant. Doncs a la Sego-
na catalana ja en tenim un altre:
la Cava rebrà el Roquetenc. Els
de Navarro van golejar a Vila-
seca(2-5) en la jornada passa-
da. “Vam tenir fins i tot més op-
cions. L’equip va estar força

ferm en defensa i ofensivament
va crear moltes oportunitats”,
deia Sergio Navarro, tècnic de
la Cava. Jaime 82), Ruibal,
Marc Perelló i Jordi Rovira van
marcar pel conjunt blanc-i-blau
que ha guanyat els tres partits
disputats com a visitant. Ara li
manca fer-ho a casa, on ha em-

patats els dos jugats. Diumen-
ge tindrà una prova com a local
amb la visita del líder Roque-
tenc, equip que dissabte passa
va vèncer el Salou (2-0) i que
ha guanyat els cinc partits, sen-
se rebre cap gol. Josué, porter
del Roquetenc, no ha rebut cap
gol en els 450 minuts de lliga.

Eugeni i De la Torre, amb as-
sistència d’un Franklin fabulós,
van fer els gols d’un Roquetenc
que va decidir al segon temps.
L’equip de Camarero està com-
promès i té ganes de reivindi-
car-se. Per últim, dir que Joel
Forné, jugador d’Alfara i que va
pertànyer al Roquetenc i al Tor-
tosa, ha fitxat amb la Cava. 

La Cava-Roquetenc, una altre derbi
apassionant per diumenge

Els de Navarro van golejar el Vila-seca mentre el Roquetenc és líder

JOEL FORNÉ, EXDAVANTER DEL CD TORTOSA, NOU JUGADOR DEL CD LA CAVA

El partit Alcanar-Catalònia
va ser d’aquells que fan afició
(1-1). D’aquells que donen vi-
da al futbol regional, tot i la
pressió televisiva i la crisi ac-
tual. Va valdre la pena. Interes-
sant, molt. El Catalònia, moti-
vat, va instal.lar-se millor

sobre el camp al primer
temps, obstaculitzant el joc
de creació d’un Alcanar que
no trobava la fòrmula per tenir
la pilota. El Cata va avisar
amb un parell d’ocasions per
poder marcar mentre que l’Al-
canar arribava amb inter-
mitències. A la represa, d’en-
trada, va seguir la mateixa

tònica. I, arran d’un penal dis-
cutit a Cosido (les imatges de
Canal TE confirmen que fou
molt dubtós), el Catalònia,
amb gol d’Aleix, va fer el 0-1.
Subi va tenir, amb passada
magistral de Lluís, el 0-2. Però
el pal va evitar-ho. Alfons Ro-
yo, tècnic local, ja havia posat
al camp a Adrià. I també va in-

troduir al coordinador del fut-
bol base canareu i que dijous
passat fitxava amb el primer
equip, Edu Aguilar. Ell va pro-
vocar la segona targeta a
Stephan i el partit va canviar.
L’Alcanar va ser el propietari
del la pilota i el Catalònia es va
defensar com podia. Van ser
uns vint minuts vibrants, amb

gran ambient  a la Fanecada,
en festes del Remeï. Adrià va
fer forat per l’esquerra i Cala-
fat per la dreta. L’Alcanar va
obrir el camp i va pressionar.
Edu propiciava una falta da-
vant la frontalde l’àrea rival
que ell mateix transformava. I
amb l’1-1, l’Alcanar va tenir
una altra opció clara, d’Adrià. I
la que més: un penal a Edu
Aguilar, ben provocat. Raül Va-
tes va voler estrenar-se i va
agafar responsabilitats. Però
Marcos, va rectificar després
del gol rebut de falta, i va fer
l’aturada de la tarda. Especta-

cular. El derbi va acabar amb
empat quan hagués pogut
passar de tot. El Catalònia va
oferir una bona imatge, jugant
amb intensitat i amb molta im-
plicació. A l’Alcanar li va cos-
tar però quan va poder entrar
en el partit va oferir les seues
credencials. Un gran equip,
per gaudir-ne. I això que no té
sort amb les lesions. A més
de Gilabert, Pau i Marc també
van ser baixa així com David,
sancionat.Un gran derbi i sa-
tisfacció pel joc dels dos
equips. El nostre futbol té vi-
da. Molta.

Edu Aguilar debuta amb l’Alcanar i
revoluciona el derbi

El Catalònia es va avançar però Edu va empatar a la represa (1-1)

REDACCIÓ

SEGONA CATALANA

L’inici de lliga del R. Bítem
no havia estat l’espera. I la
derrota a casa contra el To-
rredembarra va crear certa
precocupació. La plantilla i el
cos tècnic van parlar-ne al
vestidor i a Gandesa es va
veure un Remolins-Bítem
amb més caràcter, més coe-
sionat. Al primer temps, els

de Nacho van avançar-se en
el marcador amb els gols de
Javi Asin i Sergio Ruiz.

A la represa, però, tot va
canviar arranr del gol del lo-
cal Roger. El partit es va ajus-
tar i el Gandesa va crèixer,
tenint les seues arribades
però sense gaire claredat en
els darrers metres. Amb més
espais, i amb la represa

avançada, els de Bítem van
gaudir de la seues opcions al
contraatac.

L’equip va presentar canvis
i va estar, en general, a una
bona alçada, amb sacrifici i
sabent sofrir.

Ara falta que hi hagi regula-
ritat i un triomf a casa on en-
cara no ha puntuat. Jota, le-
sionat, fou baixa. 

Des de Gandesa, del derbi
es deia que “a la primera
part no vam estar bé, però a
la represa, amb el gol, l’equip
va abocar-s’hi i va imposar-
se. Vam tenir opcions amb
dos penals no xiulats”. S’afe-
gia que “el segon va ser cla-
ríssim. No estem tenim sort
amb les decisions arbitrals.
Voelm pensar que és això”.

La teràpia de grup funciona
El R. Bítem, amb més caràcter, va guanyar a Gandesa (1-2)

REDACCIÓ

SEGONA CATALANA

Ferreres va fer el 2-1.
ME

Josué, porter del
Roquetenc, no ha rebut
cap gol en els 540 minuts

Imbatud

Marcos, porter del Cata,
va aturar un penal en els
darrers minuts, al local
Raül Vates.

Penal

Desacord a Gandesa amb
els arbitratges: reclamen

dos penals no xiulats

Queixes locals

El conjunt de la capital de la
Ribera visita demà dissabte el

camp del Catalònia (17 h)

Demà dissabte

El Jesús i Maria va iniciar la
lliga amb tres derrotes. Fa
dues jornades va puntuar a El
Catllar on va merèixer més
per les ocasions que va tenir.
Però va ser el punt d’inflexió.
L’equip ja va mostrar la seua
identitat, amb actitud i agres-
sivitat defensiva. I contra el
Cambrils, l’esperit de l’Aube
va tornar. L’equip va reaccio-

nar al gol rebut i va remuntar.
Pedra va aconseguir l’empat i,
ja a la segona meitat, fou el
‘killer’ Ferreres qui va marcar
el 2-1. Un gol important per
l’equip però també per ell per-
què el davanter, lesionat, no
ha pogut jugar fins ara. I la
seua recuperació serà positi-
va. 

La victòria fou treballada. I

soferta perquè el Cambrils va
apretar fins el final i va gaudir
d’una ocasió molt clara en els
darrers minuts. Un empatr no
hagués estat just perquè el
partidalencs n’havien creat
més. El triomf, “per orgull,
caràcter i lliurament” és el pri-
mer del Jesús i Maria en
aquesta lliga. Ja s’ha trobat el
punt d’infleixó. 

El Jesús i Maria recupera identitat
Primera victòria de l’equip de Torres, contra el Cambrils (2-1)

SEGONA CATALANA

Pedra i Ferreres, que
tornava, van marcar els
gols roigiblancs.

Gols
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Deltebre i Tivenys van empatar en un partit amb un final obert.
L’empat té molt de valor pel Tivenys en la seua lluita per la per-
manència i, a més, en l’aspecte anímic, per fer-lo creure que té pos-
sibilitats de puntuar fora. Pel Deltebre s’esperava la victòria per es-
trenar-se a casa i poder enlairar-se a la taula. Cal dir que va haver-hi
una part per cada equip. La primera fou del Deltebre, amb gol ma-
tiner del canoner Bonilla de falta. Empataria el Tivenys arran d’un
contraatac ben executat. El Deltebre es va refer i amb un gol en
pròpia porteria dels visitants va fer el 2-1, gaudint d’altres opcions.
Però a la represa, el Tivenys va crèixer i va anar imposant-se da-
vant d’un Deltebre que, amb la lesió de Navarro i la pressió del ri-
val, va haver de defensar més enrera. L’empenta del Tivenys li va
comportar l’empat, de penal. Al final, hagués pogut passar de tot.

El Tivenys suma un punt en la seua visita
al camp del Deltebre

TERCERA CATALANA

L’Aldeana va obtenir una victòria molt important després de tres de-
rrotes. Va ser en un partit amb doble valor contra el Godall (2-0).
Els godallencs van estar molt ben posats al primer temps quan van
fer un gran desgast. A la represa, possiblement van acusar aquest
desgast i l’Aldeana, amb més claredat d’idees, va progressar en la
confrontació fins que va obrir la llauna amb el gol de Juanjo Ma-
grinyà. El Godall ja no reaccionaria i l’Aldeana sentenciaria amb el
2-0 (Jordi Martin) tenint més opcions. Victòria important per la con-
fiança del nou projecte aldeà. D’altra banda, qui es fa fort a casa
un altre cop és el Corbera que va guanyar el Vilalba gràcies a l’e-
fectivitat del darrer tram de la confrontació (2-0). El Vilalba, que no
ha puntuat fora encara, va tenir també les seus ocasions en un der-
bi amb accions polèmiques, protestades pels dos euips. 

Pas endavant de l’Aldeana i del Corbera,
amb els triomfs contra Godall i Vilalba

TERCERA CATALANA

El S.Bàrbara va aconseguir el primer triomf en un partit amb un fi-
nal d’infart. Si bé els planers van tenir més opcions durant el partit,
cal dir que els morencs les que van disposar foren molt clares, so-
bre tot avançada la segona meitat. Cornejo, al primer temps, va fer
l’1-0. A la represa, el partit va anar obrint-se fins que el Móra va em-
patar a poc del final. Els de Guiu van tenir opcions però llavors va
ser el Santa Bàrbara qui va decidir amb el gol d’Oscar Gómez. El 2-
1 va deixar insatifets als visitants. Per part local es valorava el pri-
mer triomf perquè s’estava resistint i, a més, es reconeixia que “ells
van tenir poques opcions però les que van fer van ser molt clares.
Però nosaltres, en tot el partit, en vam crear més”. Santi va dema-
nar la baixa a l’Olímpic i va debutar amb el Móra la Nova. 

Primera victòria del S. Bàrbara, contra un
Mora la N. amb qui debuta Santi (Olímpic)

TERCERA CATALANA

“Va ser un robatori. Amb el 0-0, el col.legiat ens va anu.lar un gol le-
gal i després, no ens va xiular un penal a favor que, a més, hagués
significat la segona targeta al jugador local. Van ser decisions que
van determina”, deia Robert, segon tècnic del Sant Jaume.

L’Ulldecona, a la represa, va marcar a través de Yassine (57’) i va
ser Damià qui va establir el 2-0, al minut 72. Cal destacar l’actuació
del porter local, molt segur, que va evitar les oportunitats del con-
junt visitant. Per a l’Ulldecona, el triomf li permet recuperar con-
fiança després de dues derrotes. L’equip, amb nou punts, està en
una situació comoda. El Sant Jaume, molest per l’arbitratge, va per-
dre el primer partit de lliga. Diumenge rebrà el Santa Bàrbara amb
ganes de trobar un altre triomf.

El Sant Jaume protesta l’arbitratge al
camp de l’Ulldecona (2-0)

TERCERA CATALANA

Pinell i Camarles van empatar en un duel incert en què els lo-
cals van fallar diverses ocasions al primer temps, entre elles
un penal, i després van haver d’estar satisfets amb l’empat
perquè el Camarles va tenir la victòria al seu abast amb un pe-
nal que no va transformar a darrera hora. Hagués estat l’1-2.

Els visitants van avançar-se amb el 0-1 i, amb el gol, van
fer-se forts en el seu plantejaments. El Pinell ja va tenir dificul-
tats però va empatar amb un altre penal que Toni va conver-
tir. Els de Baix Ebre no van estar d’acord amb l’arbitratge. 

El partit va quedar obert al final i hagués pogut qualsevol
cosa. El Camarles segueix madurant. Està fent una bona fei-
na en l’inici de lliga. El Pinell no acaba d’arrencar. 

El Camarles falla un penal en els darrers
minuts, al camp d’El Pinell (1-1)

TERCERA CATALANA

Estrena de la gespa artificial
A L’ESTADI DE LA VINYETA D’EL PERELLÓ

L’Ametlla i la Sénia va empatar sense gols en un partit marcat
pel vent i per la bona actuació del porter de la Sénia que va evi-
tar, amb la seua actuació, la victòria local.

Els de la Cala van pressionar amb molta intensitat i per
aquest motiu la Sénia es va veure obligada, en moltes fases, a
defensar-se molt enrera. No obstant, les opcions dels de la Ca-
la no van fructificar amb un gol que hagués decidit el duel. Era
d’aquell dies, com en el partit Horta-Ampolla, que un gol deci-
deix quan s’enfronten dos equips ben posats. La Sénia cal dir
que va tenir la seua opció en els darrers minuts, però Norbert
va fer una bona intervenció. L’Ametlla, tot i l’empat i les baixes,
segueix progressant i serà dels equips, com cada any, forts al
grup. La Sénia va demostrar bona actitud i feina defensiva, tot
i que no va poder contraatacar per la pressió del rival. L’Amet-
lla visita el Móra Nova i la Sénia rebrà l’Aldeana. 

El porter senienc evita la victòria de
l’Ametlla, dissabte passat

TERCERA CATALANA

Horta i Ampolla van oferir un gran partit, dissabte. Dos equips
amb propostes de baixar la pilota i intentar jugar-la, dins de les
possibilitats, van oferir un duel intens i atractiu. L’Ampolla, al pri-
mer temps, va ser el propietari de la pilota i va dominar el joc, amb
fase de bon futbol. Així, David Cuquet va tenir la millor ocasió, sól
davant To. L’Horta, contraatacava, i també va gaudir d’una opor-
tunitat que Chema va evitar. A la represa, dins de la igualtat, l’Am-
polla va intentar seguir amb el control de la pilota però no va po-
der tenir-lo de la mateixa forma perquè l’Horta va pressionar més
amunt i també va voler tenir-la. Els locals van posar sobre el camp
les seus armes i amb fermesa defensiva van guanyar metres. L’e-
quilibri del duel generava que qui marquès se l’emportaria. I així va
ser. Ruben, en una acció en què va haver falta anterior a Aubanell,
va marcar. Hagués pogut passar de tot. Va guanyar un Horta que
creix i que se’l veu implicat i compromès, amb opcions. 

El Perelló ja podrà jugar diumenge al seu camp, contra el
Deltebre (16 h). Però serà amb la gespa artificial. “Tot i que
manquen els acabats, ja es pot jugar i hem pogut solucionar-
les qüestions burocràtiques que impedien, en principi, poder
fer-ho”, deia David Pallarès, president del Centre d’Esports
Perelló. 
La nova infraestructura és un motiu de satisfacció per la loca-
litat i pel que representa pel treball de la base. Pel que respec-
te el primer equip, dir que va vèncer al camp del Catalònia B
(0-3) amb els gols de Tudela i d’Archi (2). El davanter comença
a estar recuperat i va demostrar el seu instint. 
El Perelló fa 21 partits que no perd en competició oficial. En el
que portem de lliga, ja és l’únic que no ha perdut. 

L’Horta frena el líder l’Ampolla, amb un
gol de Ruben  Barriga

TERCERA CATALANA

Quan solament portem unes jornades d’a-
questa temporada, tres equips ja clamen
el cel: Amposta, Tortosa i Ascó. Fa dues
setmanes pronosticava el que està suc-
ceint. I si l’Ascó perdia a la Ràpita i contra
el Vista Alegre, adéu a la temporada i si
el Tortosa no guanyava els dos següents
partits, nervis, i ha succeit, igualment que
a Amposta. Que l’Ascó pugi seria un mira-
cle. I que se salvin els dos conjunts,
Amposta i Tortosa, en seria un altre. Cal parlar clar perquè
només així es pot construir de cara el futur. Ja va donar sen-
yals de debilitat l’Amposta en els partits de pretemporada,
fins el Sant Jaume va empatar-li. 
Pel que respecta l’Ascó, té anades i tornades. Primera regio-
nal, Tercera divisió i ara Primera catalana... l’Ascó té un pro-
blema: massa pressupost. Com diuen fonts de la directiva
del Tàrrega: “nosaltres tenim un equip consolidat dels
darrers anys; l’Ascó i la Rapitenca disposen d’un pressupost
milionari”. El Tortosa fa uns anys tenia ansietat per pujar, ara
la tindrà per no baixar. Massa estrés. Igual seria bo
començar un projecte des del darrera com el cas de
l’Ampolla, Ulldecona, Aldeana i la Sénia. En aquesta campan-
ya, en gaudeixen i guanyen partits i no pateixen.
El diumenge van jugar el Palamós i el Figueres en un partit
de Primera catalana. Aquest dos equips van estar a la
Segona A. Què importa el Tortosa en la categoria que esti-
gui? L’important és que el projecte no tingui estrés. La set-
mana passada la directiva va ratificar la continuïtat del mis-
ter. Però si és el lloc més inestable dels clubs? I sobre tot en
aquest pel que han passat, des de 2006, J. Luis Guerra,
Jordi Borràs, Xavi Cid, Isaac Fernandez, Carlos Alós, Ramon
Coch, Sergi Domenech, Albert Viñas i Carlos Blanch. I alguns
que van fer-ho molt bé com Ramon Coch, no el van renovar. 
Quina és la solució d’aquests tres equips que estan en
moments delicats? Primer, pau i tranquil.litat, Que igual a
l’Amposta li convé baixar per jugar amb la Rapitenca, el
Tortosa o l’Ascó. S’imaginen quatre derbis a Primera catala-
na? Seria bo per al futbol comarcal. L’Ascó, que penso que
enguany no pujarà, hagués hagut de fitxar a Viñas ja la tem-
porada passada. I potser encara estaria a la Tercera divisió.
Qué no se’ls ocurreixi cessar a aquest senyor!, ell no té tota
la culpa. Els jugadors també la tenen i potser hi ha directius
que somien massa en pujar a la Tercera. Cal pensar que la
Primera catalana ja és una categoria extraordinària per al
conjunt de la Ribera. 
Fa dues setmanes afirmava amb rotunditat que el Tortosa ha
de definir el seu projecte de forma més clara. Si demà perd
al camp del Reddis, un camp invicte encara, i després no
guanya al Valls d’Isaac Fernandez, amb quina moral afronta-
ran els jugadors els partits?. Potser farà falta un revulsiu.
El futbol cadascú el veu a la seua manera. Cada espectador
veu un penal en cada partit que l’àrbitre no xiula. Jo, baix la
meua humil tribuna, dic que al final les aigues tornaran al seu
cabdal i ja veuran com no serà tan tràgic. Uns se salvaran i
altres baixaran per iniciar aventures de major dimensió. 
ELS DESCENSOS ES CLARIFIQUEN, Cinc equips que acaben
de pujar ocupen les últimes places: Vilaseca i Bonavista a la
Segona catalana; Tivenys, Godall i Catalònia a la Tercera. El
problema que estiguin en aquestes posicions és que les
distàncies puguin incrementar amb d’altres rivals.

ELS SET MAGNIFICS, l’Ampolla, el Perelló, la Sénia, l’Ametlla,
Horta, la Sénia, Ulldecona, Camarles  ocupen les primeres
palces separats solament per quatre punts. Ja solament
queda un equip imbatud, el Super-Perelló. La temporada
passada n’hi havia tres: Pinell, Corbera i Olimpic i solament
es porten cinc jornades. Això demostra la gran regularitat
que hi haurà aquesta temporada en aquesta categoria.  

OLIMPIC, FITXARÀ EL QUE FACI FALTA. Narcís i la seua tropa
estan tranquils. Malgrat estar en posicions delicades, els fit-
xatges arriben a dotzenes. Samu que està que se’n surt,
Jacob que torna, Ubalde del Corbera i molt aviat un altre fit-
xatge. S’ha de fer el que toqui per salvar la categoria, que
intel.ligent que és Narcís. No obstant, cal considerar que el
calendari de l’Olímpic és mortal en les properes jornades.
Dos desplaçaments, a Catalònia i Alcanar, reben el Jesús i
Maria, van a Torredembarra i després derbi amb el Gandesa.

LA CAVA-ROQUETENC. Serà el partit de la jornada. La Cava
al seu camp no acaba de funcionar. El Roquetenc vol seguir
amb el rècord de tenir la porteria a zero. 

Amposta, Tortosa i Ascó: arribaran temps millors

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 92
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Móra la Nova-Ametlla (16 h)
Tivenys-Pinell (16 h)

Diumenge
Perelló-Deltebre (16 h)
Vilalba-Catalònia (16 h)
Godall-Corbera (16 h)

la Sénia-Aldeana (16 h)
Sant Jaume-S. Bàrbara (16 h)
Ampolla-Ulldecona (16.30 h)

Camarles-Horta (16 h)

RESULTATS
5a jornada Tercera catalana

S. Bàrbara-Móra la Nova 2-1

Ulldecona-Sant Jaume 2-0

Horta-Ampolla 1-0

Pinell-Camarles 1-1

Deltebre-Tivenys 2-2

Catalònia-Perelló 0-3

Corbera-Vilalba 2-0

Aldeana-Godall 2-0

Ametlla-la Sénia 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Ampolla 5 9 2 12

2. Perelló 5 10 4 11

3. Ametlla 5 14 3 10

4. Horta 5 12 10 10

5. la Sénia 5 9 7 10

6. Ulldecona 5 8 5 9

7. Camarles 5 9 6 8

8. Deltebre 5 11 7 7

9. Corbera 5 8 10 7

10. Pinell 5 10 8 6

11. Aldeana 5 8 8 6

12. Sant Jaume 5 7 7 6

13. Vilalba 5 7 8 6

14. Móra la Nova 5 9 8 5

15. Santa Bàrbara 5 6 8 5

16. Catalònia 5 4 18 3

17. Tivenys 5 6 16 2

18. Godall 5 5 17 1

Tercera catalana

RESULTATS
2a jornada Quarta catalana. Grup 19
Batea-Benissanet 6-2
Arnes-Flix 0-4
Rasquera-Tivissa 2-3
Ginestar-Ascó 1-1
Bot-Benifallet 2-1

PROPERA JORNADA
Diumenge

Benissanet-Bot (16 h)
Flix-Batea (16 h)

Tivissa-Arnes (16 h)
Ascó-Rasquera (16 h)

Benifallet-Ginestar (16 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Flix 3 10 2 9
2. Batea 3 12 6 7
3. Tivissa 3 8 7 6
4. Benifallet 3 5 4 6
5. Bot 3 6 6 6
6. Benissanet 3 6 6 6
7. Ascó 3 2 4 1
8. Ginestar 3 5 8 1
9. Arnes 3 2 8 1
10. Rasquera 3 2 7 0

RESULTATS
3a 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
Alcanar-Xerta (DIU 16 H)

R. Bítem-Campredó (dissa 17.45 h)
Atlas-la Galera (diu 17 h)

la Cava-Deltebre (dissa 16.45 h)
Roquetenc-Jesús i Maria (dissa 16.30 h)

CLASSIFICACIÓ
Equip J GF GC P
1. Campredó 3 10 1 9
2. Atlas 3 10 2 7
3. Roquetenc 3 7 4 7
4. R. Bítem 3 13 2 6
5. Alcanar 3 5 5 4
6. Jesús i Maria 3 4 5 3
7. la Cava 3 4 8 1
8. la Galera 3 3 7 1
9. Xerta 3 2 7 1
10. Deltebre 3 2 19 0

Quarta catalana

Edu Aguilar, de falta, va fer l’empat, avançada la represa.
CANAL TE

Els
resultats

de la
jornada

Alcanar i Catalònia van
oferir un derbi

apassionant, amb gran
ambient a la Fanecada,

en festes (1-1)

Derbi
PRÒXIMA JORNADA  

Santboià-Masnou
Gavà-Manlleu

Europa-Espanyol
Terrassa-Gramanet

Balaguer-Pobla Mafumet
Olot-Vilanova

Muntanyesa-Cornellà
Vilafranca-Castelldefels

Amposta-Prat (diu 17 h)
Rubí-Vic

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Espanyol 9 6 3 0 19 6 21
2. Terrassa 9 5 3 1 19 11 18
3. Vilafranca 9 6 0 3 12 11 18
4. Pobla Mafumet 9 5 2 2 10 5 17
5. Europa 9 5 1 3 11 11 16
6. Prat 9 4 3 2 12 6 15
7. Olot 9 4 3 2 15 11 15
8. Rubí 9 4 2 3 15 11 14
9. Manlleu 9 4 2 3 13 11 14
10. Cornellà 9 3 4 2 9 7 13
11. Gavà 9 4 1 4 13 12 13
12. Balaguer 9 4 0 5 9 13 12
13. Gramanet 9 3 2 4 10 13 11
14. Castelledefels 9 3 1 5 14 16 10
15. Santboià 9 2 3 4 9 12 9
16. Vic 9 2 2 5 5 10 8
17. Muntanyesa 9 2 2 5 8 18 8
18. Amposta 9 1 3 5 11 16 6
19. Masnou 9 1 3 5 12 20 6
20. Vilanova 9 0 4 5 9 15 4

Tercera divisió RESULTATS
9a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Tàrrega-Igualada

Rapitenca-Júpiter (diu 12 h)

Vista Alegre-Olimpic Can Fatjó

Santfeliuenc-Ascó (diu 12 h)

Reddis-Tortosa (dissa 17 h)

Valls-Almacelles

Martinenc-Viladecans

Olesa-Torreforta

Iberiana-Sants

RESULTATS

5a jornada, Primera catalana

Júpiter-Tàrrega 1-2

Ol. Can Fatjó-Rapitenca 0-0

Ascó-Vista Alegre 1-3

Tortosa-Santfeliuenc 2-2

Almacelles-Reddis 0-1

Viladecans-Valls 1-2

Torreforta-Martinenc 2-1

Sants-Olesa 7-0

Igualada-Iberiana 0-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tàrrega 4 11 3 12

2. Vista Alegre 5 11 7 12

3. Rapitenca 5 6 2 11

4. Sants 5 12 5 10

5. Reddis 5 8 4 10

6. Valls 5 8 6 10

7. Martinenc 5 12 9 9

8. Iberiana 5 9 8 8

9. Júpiter 5 10 8 7

10. Ol. Can Fatjó 5 3 2 7

11. Igualada 5 9 9 7

12. Torreforta 5 7 8 6

13. Almacelles 5 7 9 4

14. Santfeliuenc 5 6 9 4

15. Ascó 5 5 8 4

16. Viladecans 5 6 12 3

17. Tortosa 5 3 12 1

18. Olesa 5 6 18 0

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Morell-Vilaseca (16 h)
Calafell-Canonja (17 h)

Camp Clar-Jesús i Maria (19 h)
Catalònia-Olímpic (17 h)

Diumenge
Salou-Alcanar (16 h)

la Cava-Roquetenc (17 h)
R. Bítem-Bonavista (17 h)

Catllar-Gandesa (12 h)
Cambrils-Torredembarra (19 h)

RESULTATS

5a jornada, Segona catalana

Roquetenc-Salou 2-0

Vilaseca-la Cava 2-5

Canonja-Morell 2-3

Bonavista-Calafell 0-3

Gandesa-R. Bítem 1-2

Torredembarra-Catllar 0-0

Jesús i Maria-Cambrils 2-1

Olímpic-Camp Clar 1-2

Alcanar-Catalònia 1-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Roquetenc 5 12 0 15

2. Morell 5 12 7 12

3. la Cava 5 11 6 11

4. Torredembarra 5 11 4 10

5. Catalònia 5 13 8 10

6. Alcanar 5 8 5 9

7. Salou 5 8 6 9

8. Camp Clar 5 6 5 8

9. Canonja 5 5 6 7

10. Calafell 5 11 13 7

11. R. Bítem 5 11 11 6

12. Catllar 5 6 8 6

13. Cambrils 5 7 10 5

14. Gandesa 5 10 12 4

15. Olímpic 5 7 9 4

16. Jesús i Maria 5 5 13 4

17. Bonavista 5 3 12 0

18. Vilaseca 5 3 14 0
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L'Aleví A de la Rapitenca,
equip entrenat per Eros
Esquerré, va inaugurar el
palmarès del Torneig
L'Aube ja que es va impo-
sar en la primera edició
de l'esdeveniment orga-
nitzat per la Unió
Esportiva Jesús i Maria.
Els rapitencs van vèncer
a la gran final al Santes
Creus, en un partit que va
acabar amb empat a un
gol i que es va decidir a la
tanda de penals.
La primera edició del tor-
neig aleví de futbol 7
L'Aube va reunir a l'Estadi
Municipal de Jesús i
Maria a més d'un miler de
persones que durant tot

el dia festiu del 12 d'octu-
bre van poder gaudir del
bon futbol que van oferir
els 12 equips partici-
pants, dividits en tres
grups. Al grup A estava el
Jesús i Maria A, que va
ser el campió, Nàstic,
Camarles i Santa
Bàrbara. 
Pel que fa al segon grup,
on estava el Jesús i Maria
B, el primer classificat va
ser la Rapitenca. Els
altres dos equips van ser
Sant Jaume i Vinaròs.
Mentre que al grup C el
primer va ser el Santes
Creus, per davant dels
locals del Jesús i Maria C,
l'Ampolla i el Roquetenc.

La fase inicial es va dispu-
tar pel matí, i després del
dinar conjunt de tots els
equips, convidats per l'or-
ganització, es va procedir
a la jornada de tarda per
decidir la classificació
final. 
Els tres primers de grup
van jugar-se el títol en un
triangular final en què
Rapitenca i Santes Creus

van vèncer al Jesús i
Maria A al primer i segon
partit per 4-2 i 2-1 res-
pectivament. Així els rapi-
tencs i els del Baix Camp
van disputar una gran
final en què no compta-
ven els resultats ante-
riors. Al final del temps
reglamentari el resultat
va ser d'empat 1-1 i a la
pròrroga cap equip va
aconseguir marcar. A la
tanda de tres penals la
Rapitenca va convertir
tots els seus llençaments
mentre que el Santes
Creus va fallar el tercer,
fet que convertia a l'equip
d'Eros Esquerré en el
campió del I Torneig

L'Aube.
En el lliurament de premis
van estar presents el pre-
sident del Jesús i Maria,
Mario Ródenes, l'Alcalde
de Deltebre, Gervasi
Aspa i els tres tinents
d'alcalde del Municipi. A
nivell individual el premi al
millor porter va recaure
en el local Joan Vila, de
l'aleví A dels club partida-
lenc, i el trofeu al jugador
més destacat va ser per
a Marc Canos, el 10 de la
Rapitenca que continua
acumulant elogis i premis
allí on va.
Els organitzadors de l'ac-
te van agrair al públic pre-
sent i als equips partici-

pants la seva presència i
col·laboració en l'èxit d'a-
questa primera edició del
Torneig L'Aube, al que
esperen donar-li continuï-
tat cada temporada.
A les fotos, l’equip cam-
pió, l’aleví de la UE
Rapitenca i els organitza-
dors del Torneig.

La Rapitenca s’imposa en el I Torneig l’Aube
DIMECRES PASSAT. CATEGORIA ALEVI

MULETES

III Regata de la lliga Terres de l’Ebre
L'elecció es va dur a terme en el transcurs de l'assemblea gene-
ral extraordinària. Ivan Romeu Hierro substitueix al càrrec a
Josep Rodrigo i Panisello, que durant els darrers 4 anys ha estat
al front del Consell Esportiu del Montsià, i que prèviament ja va
anunciar que no es tornaria a presentar a la reelecció. En aques-
ta mateixa assemblea es van escollir també els membres de la
nova junta directiva formada per tres vicepresidents, un secreta-
ri, set vocals, un secretari tècnic i una administrativa. En el seu
parlament, Romeu va destacar l'encertada tasca duta a terme
pel seu predecessor i la bona labor de la resta de membres de
l'anterior comissió directiva. També va valorar especialment la
trajectòria d'Agustí Verdiell i de Miquel Pérez, que continuen ocu-
pant els càrrecs de vicepresident primer i de secretari tècnic,
respectivament. El nou president del Consell Esportiu del
Montsià es va mostrar il·lusionat i encoratjat en la nova tasca
que li ha estat encomanada, “el Consell Comarcal anirà de la mà
del Consell Esportiu del Montsià per seguir fomentant i promo-
cionant l'activitat esportiva escolar, tant important i necessària
per a la formació integral dels infants i joves”.

Ivan Romeu, nou president del Consell
Esportiu del Montsià

Regidor de CiU a Alcanar i conseller comarcal

El club Handbol Amposta
va assolir el segon empat
seguit, en aquesta ocasió,
el cap de setmana passat,
a la pista del Móstoles. Les
madrilenyes van anar sem-
pre per davant en el marca-
dor fins que l’Amposta va
defensar amb més agressi-
vitat, podent, d’aquesta
forma, reduir l’avantatge i
fins i tot posar-se per
davant. Va mancar més
encert per culminar la
remuntada. 
Lamentar la rigorosa i mati-
nera expulsió d’Ungureanu. 

Empat a Móstoles 
(20-20)

Handbol

La participació fou molt
nombrosa, amb muletes
provinents de Móra d’Ebre,
Tortosa, Deltebre, Sant
Jaume, Cambrils i
Amposta. La regata, orga-
nitzada pel Club Rem
Tortosa, fou molt original,
amb sortida de muletes en
direcció oposada i que es
creuaven a la línia de meta,
i conjuntament amb el fort
corrent del riu Ebre al seu
pas per Tortosa van fer
unes regates complicades i
espectaculars tan pels
remers com per als aficio-
nats. 

En categoria femenina, el
triomf va ser per les noies
de l’Associació Esportiva
Xino-Xano de Deltebre, que
es van imposar a la muleta
del club Vent d’Estrop de
Cambrils, quedant en ter-
cer lloc les compents del
Club Rem Tortosa. En cate-
goria masculina, els vence-
dors foren els compoments
de la muleta Xino-Xano 1, a
dotze segons de la Xino-
Xano 2. El tercer lloc fou
pels remers del Nautic
Móra d’Ebre. La propera
cita serà a Deltebre, el dia
22. 

El Flix va golejar a Arnes (0-
4) i va demostrar el seu por-
tencial. Al grup 19è, el
Batea ja ofereix les seues
possibilitats amb la goleja-
da sobre el Benissanet. Un
cop d’autoritat en la tercera
jornada. El Tivissa, en un
derbi vibrant, va guanyar al
camp del Rasquera, amb
jugades polèmiques, tensió
i un final d’infart. Es tercer.
El Bot, amb l’empenta de la
nova etapa, va guanyar el
Benifallet en un duel obert,
igualat i en què els locals
van obtenir la segona victò-
ria. Al grup 20è, el
Campredó no perdona i va
sumar tres punts amb el 3-
0. L’Atlas segueix ferm i s’a-
fiança en zona de play-off
d’ascens amb el triomf a
Deltebre (0-5). El
Roquetenc, que va guanyar
a Xerta, i el R. Bítem, amb
un partit menys, empenyen
amb força. Els de Bítem
reben el Campredó, en el
duel de la jornada.

QUARTA CATALANA

Flix i Campredó no
perdonenL’aleví de la Rapitenca,

entrenat per Eros

Esquerré, va guanyar el I

Torneig l’Aube, organitzat

per la UE Jesús i Maria

Campió

Fou la primera edició i va estar organitzat per la UE Jesús i Maria

A Tortosa, el cap de setmana passat
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA MICHEL VIÑAS

JOHNNY MONTAÑÉS, DIRECTOR DE L’ESCOLA DE COMPETICIÓ DE TENNIS DE LES TERRES DE L’EBRE

Johny Montañés és el
director de l’Escola de
Competició de Tennis que
té lloc a la Rapita, al
Centre Esportiu que porta
el seu nom. Una escola de
tecnificació per millorar la
pràctica d’aquest esport
pels joves ebrencs que ho
desitgen. A més de la
direcció de Johnny
Montañés, cal comentar
que l’escola tindrà la
supervisió del seu germà
Albert, un referent del món
del tennis. I del seu entre-
nador. Tot plegat, amb
bones instal.lacions, és un
trampolí per millorar i per
poder arribar a ser un bon
professional d’aquest
esport. (A la foto, apareix
Albert Montañés i Johnny,
al fons, US Open).
Més Ebre: Com va sorgir
la idea de muntar aquesta
Escola de Competició?
Johnny Montañés: Va
ser comentar-ho amb el
meu germà Albert i
Narcís, vam parlar de les
moltes mancances al terri-
tori en aquest sentit i vam
pensar en dur-ho a terme.
A més, el futur de l'Albert i
en Narcís esta aquí a la
Ràpita, al costat meu. Per
tant, és bon motiu per
muntar una Escola de
Tennis.
ME: En què consisteix

l’Escola?
JM: Tenim previst agafar
els millors jugadors de
les diferents categories i
anar formant -los per l’alta
competició. Els entrena-
ments són molt intensius
i treballem amb grups
reduïts.
ME: Quin grau de perfec-
ció o de millora es pot
obtenir?
JM: El grau de millora és
elevat considerant que l'e-
quip tècnic compta amb
una experiència molt
important dintre del
màxim nivell tenístic.
ME: Quin és l’objectiu?
Quin missatge envies per
un jove que li agrade el
tennis perquè pugui venir?
JM: Li diria que no cal
marxar a Barcelona per
entrenar a un nivell profes-
sional, que aquí estem
nosaltres que li donarem
la mateixa qualitat que a
Barcelona o fins i tot
millor.
ME: Es un  projecte pio-
ner. Potser li costarà un
temps però és evident que
ha de donar resultats en
un futur amb un jugador
professional, no?
JM: Creiem que si, es un
projecte a llarg termini i el
nostre objectiu es formar
jugadors professionals,
però per sobre de tot

formarem persones disci-
plinades i grans jugadors.

ME: El tennis, ha incre-
mentat el treball de base a
les nostres terres els
darrers anys.
JM: Si, al territori s'està
fent una bona feina d'es-
cola base i ara amb el
nostre training center ja
ho tindrem tot perque
puguin sortir tenistes d'é-
lit.

ME: Però ha costat. Per
què creus que ha pogut
ser? Potser que fins fa poc
es veia el tennis com un
esport elitista, no a l’abast
de tothom?

JM: No, jo crec que
aquesta idea ja ha passat
a la historia, ara ja és un
esport més, a l’accès de
qui desitji jugar.
ME: La presència del teu
germà i el seu tècnic, un

al.licient sensacional? 
JM: L'Albert i en Narcís
són imprescindibles per a

portar aquest projecte
endavant, tots tres ens
coneixem molt i tenim els
mateixos objectius i mane-
ra de treballar.
ME: El teu germà és un
referent, a còpia de sacrifi-
ci ha arribat a ser-ho.
Creus que a l’Ebre hi ha
consciència reial del que
tenim amb ell?
JM: No, rotundament.
Crec que l'Albert és un
gran campió, el món del
tennis és molt complicat i
cada vegada la gent juga
millor; l'Albert ha estat el
22è. al rànking ATP, això
significa que si treus els
Top Ten, que són fenò-
mens fora de sèrie,
només ha tingut 11 tenis-
tes per davant d'ell en
tot el món i això és per
admirar-ho. A més, dels
12 anys que porta entre
els 100 millors tenistes
del planeta.

ME: El teu germa és un
mite per l’esport ebrenc.
Però a mi m’han comentat
que Johnny Montañes és
també un extraordinari
jugador. Es cert? 
JM: Bé, no se’m dóna
malament (jejeje) però ni
punt de comparació amb
l'Albert, ell si que és un
veritable fenòmen jugant
al tennis.

L’Escola de Competició de Tennis
té lloc al Centre Esportiu Johnny

Montañés, de la Ràpita

“L'Albert és un gran campió. És
per admirar el que ha aconseguit.
Dels 12 anys que porta entre els
100 millors tenistes del planeta”
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L’AMPOLLA
Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñara
L’ALDEA
Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
DELTEBRE
Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Farmacia Matilde Av. Goles de L’Ebre
Panaderia Fresquet Av. Goles de L’Ebre209
Mercat Jesus i Maria
Bar Elia Recinte Festiu
Hotel rull  Av. Esportiva, 155
Criscar Plaça 20 de maig, 11
Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
LA RAPITA
Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far

EL PERELLÓ
Ajuntament
SANTA BÀRBARA
Ajuntament Plaça Cid i Cid, 1
C.A.P. C/ Verge Montserrat, s/n
Centre Cultural C/ Verge Montserrat, 28
Venta de la punta
ALCANAR
Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major
AMPOSTA
Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Acció social i ciutadania  C/ Ronda, 1
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Llums Carlos Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
ROQUETES
Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci

TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree
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Avui, L’Esquella d’En Gaudí d’Alcanar ens presenta aquest plat peculiar

Primer uns apunts so-
bre la trufa: TUBER MELA-
NOSPORUM (tòfona negra
d’hivern). Es la tòfona que
més es recolecta a Espan-
ya i la de major valor co-
mercial que tenim al nos-
tre país. La podem trobar
fresca durant tot l’hivern.

Les tòfones cal rentar-
les en aigua sota l'aixeta
justa abans d'utilitzar-les
en alguna recepta. No és
convenient rentar-les
abans perquè s'escurça la
seva durada. Al mercat
podem trobar raspalls es-

pecials per a aquesta fi.
En defecte d'això, po-

dem utilitzar un raspall de
dents o d'ungles. Haurem

d'acurar-nos en els
buits formats per les se-
ves irregularitats i retirar
qualsevol resta que tin-
guin de terra i brutícia.
Quan estiguin netes i
abans d'assecar-les, les
observarem bé i elimina-
rem qualsevol part danya-
da, o amb larves, que po-
guessin tenir. Si
deixéssim una tòfona sen-
se netejar-la bé, es co-
mençaria a descompon-
dre i perdríem tota la
tòfona.

Seguidament les asse-
carem amb paper absor-
bent de cuina o amb un
assecador de pèl amb ai-
re fred.

PREPARACIÓ:
Una vegada a punt la tòfo-

na ,agafarem mitja dotzena
d'ous i els col·locarem en un
recipient hermètic al costat
d'una tòfona fresca, prèvia-
ment rentada i embolicada
en paper absorbent, però
sense tapar del tot la tòfo-
na. Ho tancarem, ho col·lo-
carem en el frigorífic i ho
deixarem un parell de dies.

La gran porositat de la pe-
la de l'ou permetrà que el
seu interior s'impregni de
l'aroma de la tòfona.

A continuació procedirem
de la següent manera:

Preparem un tros de ‘foie
micuit’, la tòfona d'hivern i
els ous trufats.

Fregim els ous, ratllem el
‘foie micuit’ i la tòfona per
sobre dels ous, afegim sal
en escates i a gaudir!!!!!

«Primentons i Tomates». Avui: Ous amb foie i tòfona

Sabieu que les copes
Riedel són un instrument
útil i delicat per aconse-
guir una òptima degus-
tació de les bones begu-
des? Això i una extensa
varietat de vins i tapes
casolanes us farà gaudir
i apropar-vos a la cultu-
ra enològica a L'Esque-
lla d'en Gaudí d'Alcanar.
Tot just entrar al restau-
rant sentireu el mític so
d’una gran esquella de
Tivenys. 

REDACCIO

Imatge del plat de la setmana.

ALEIX BELTRAN

«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.

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

Segarra Vallés, Pere    Major, 36 (Roquetes) 977588007/607578881

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

Verges Benet, Rosa M.     Verges Pauli, 32 (Tortosa) 977440715   

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

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

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

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

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

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

26º 15°NUVOLOSITAT 
VARIABLE

NUVOLOSITAT 
VARIABLE

TORTOSA

CATALUNYA
Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Sol
Núvols

alts
Nuvolositat

variable
Molt

ennuvolat Boirina Boira CalitjaNúvol

Ruixat Pluja Pedra Tempesta
Ruixat de

neu Tramuntana GregalNeu

Llevant Xaloc Migjorn Garbí Mestral
Mar de

fons
Mar 

arrissadaPonent

Marejol Maror
Forta
maror Maregassa

Mar 
desfeta

Mar molt
alta

Mar 
enormeMar brava

Estat del cel 
En conjunt estarà serè o poc ennuvolat amb el creixement de nuvolades a
partir de migdia a punts de muntanya, sobretot de la meitat nord del
Prelitoral.
Independentment hi haurà intervals de núvols baixos al terç sud de
Catalunya, al litoral i Prelitoral central, i a punts de la Catalunya central. 

Precipitacions 
No es descarta algun plugim a punts de l'extrem sud del litoral. 

Temperatures 
Mínimes entre lleugerament i moderadament més baixes, que voltaran
entre -1 i 4 ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre 5 i 10 ºC a la Depressió
Central i al Prelitoral central i nord, i entre 11 i 16 ºC al litoral i al Prelitoral
sud.
Màximes en descens moderat, i puntualment acusat. Estaran entre 17 i 22
ºC al Pirineu i al Prepirineu, entre 20 i 25 ºC a la Depressió Central, i entre
23 i 28 ºC al litoral i al Prelitoral. 

Visibilitat 
Bona en general, tot i que al terç sud serà entre bona i regular. A més, hi
haurà algunes boirines matinals a les valls i fondalades de l'interior. 

Vent 
A l'interior bufarà fluix i de direcció variable amb predomini del component
est.
Al litoral bufarà el component est entre fluix i moderat.
Tot i això, al nord de l'Empordà bufarà vent de component nord entre fluix
i moderat fins a migdia. 

Estat de la mar 
Costa Brava: 
al nord del cap de Creus bufarà tramuntana entre fluixa i moderada fins a
migdia i el vent de component est fluix amb cops moderats a partir d'ales-
hores.
A la resta de la zona bufarà fluix i variable amb predomini del component
nord i est fins a migdia i de nou a la nit i vent de component est fluix la
resta de la jornada.
Marejol amb àrees de maror. Mar de fons del nord-est. 

Costa Central: 
bufarà de component est entre fluix i moderat, sobretot de gregal.
Marejol amb àrees de maror. 

Costa Daurada: 
bufarà de component est entre fluix i moderat, sobretot de llevant al sud
del cap de Salou, i de gregal a llevant al nord de la zona.
Marejol amb àrees de maror

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor t'arribaran notícies
interessants que t'alegraran el cor. Evita la
desídia, no caiguis en estats d'avorriment.
Busca activitats que et facin feliç.  

Taure
20/4 al 19/5

Dia favorable per ampliar les teves aventu-
res amoroses. Respecte a la salut , vius un
període ple de potència i optimisme perso-
nal.

Bessons
20/5 al 21/6

No camines desencertat, no et deixis seduir
tan fàcilment. Confia en la teva experiència en
matèria d'amor. Prova a relaxar-te i a pren-
dre't la vida amb més calma.

Cranc
22/6 al 21/7

Augmenta considerablement la teva necessitat
de tenir contactes sexuals. Respecte  a la teva
salut, un consell: no vagis a dormir tant tard o
acabaràs esgotat.

Lleó
22/7 al 22/8

Tot el que signifiqui donar a entendre els teus
sentiments és beneficiós per a tu i per a la
teva parella. Actualment , els teus interessos
se centren més en la teva visa emocional.

Verge
23/8 al 21/9

Si treus la teva part més tendra és possible
que visquis moments molt dolços en el
terreny de l'amor. Posa més en clar els teus
esquemes i filosofia de vida.

Balança
22/9 al 22/10

Vius un període molt bo amb per a augmentar
els teus contactes i millorar la teva vida social.
Has d'evitar els ambients nocturns una miqueta
contaminats.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Potser recapacitis sobre la forma de viure la
teva vida sentimental. Respecte a la teva
salut, desconnecta't  dels lligaments de la
teva activitat diària. Aprèn a relaxar-te .

Sagitari
21/11 al 21/12

Vius un temps ric en esdeveniments sentimen-
tals on les teves iniciatives es veuen afavori-
des . Avui és un dia de petits accidents,
retards o ensopegades.

Capricorn
21/12 al 19/01

Has de posar en ordre moltes coses en rela-
ció amb els teus assumptes amorosos. Moltes
actituds que provenen de costums ja passats
ja no tenen sentit en el present.

Aquari
20/1 al 18/2

T'enriqueixes amb noves experiències dintre
de les teves relacions socials i sentimentals.
Respecte la teva salut  avui no notaràs cap
tipus d'esgotament.

Peixos
19/2 al 20/3

Pots començar una prometedora etapa dintre
de la teva vida sentimental de parella. És  neces-
sari que suavitzis moltes de les coses que
creen un impacte en la teva vida emocional.

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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Mentre estem al ventre de
la mare, ningú es qüestio-
na com ho portem. Miren
que el nostre cor bategui,
senyal de què estem vius;
ens alimentem del que
altres consideren que és
el millor per al nostre
desenvolupament i un bon
dia sortim, d'un lloc,
estrany, però al que ja
ens havíem acostumat,
per entrar-ne en un altre,
al que igual, no ens hi
acostumarem mai. Abans
els parts es feien a casa,
patia la mare, el fill, el
metge, i tots els que hi
fossin presents, en aquell
moment tan màgic a alho-
ra punyent. Avui, en canvi,
quan arriba aquest
moment les dones tenim
l'oportunitat de triar.
Podem triar si volem criar
a casa, a l'hospital, per
part natural o per cessà-

ria. I des d'un temps cap
aquí, com en tot, s'ha
posa't la moda de parir a
l'aigua. Probablement un
dia alguna s'estava ban-
yant i no va tenir temps
d'arribar a l'hospital i el
va tenir allí, segurament,
dedueixo, i des de la hipò-
tesi més absoluta, que no
li va fer molt mal, aquesta
informació es va extender
com la pólvora fins arri-
bar als nostres dies en
què tu, dóna, tens la pos-
sibilitat de portar el teu fill
al món dintre de l'aigua.
No sóc mare, en teoria no
puc opinar, però tampoc
m'he trencat mai un braç,
i crec poder entendre el
mal que fan totes dues
situacions. Des d'aquesta
pàgina vull felicitar a totes
aquelles dones que han
fet possible que l'Hospital
Verge de la Cinta, a
Tortosa, hagi atès 77
parts a l'aigua des de l'es-
tiu pasat fins aquest mes
de setembre. El centre
s'ha consolidat així com a
hospital capdavanter de
l'ICS en l'aplicació d'a-
questa tècnica, així com
en el referent de les
Terres de l'Ebre en l'aten-
ció de parts naturals.
L'Hospital atén anualment
uns 1.400 parts, un 89%
dels quals sense necessi-
tat de fer episiotomía, epi-
dural, per entendre'ns.
L'any 2007, el professio-
nal sanitari de l'Hospital
va iniciar l'aprenentatge i
perfeccionament en aten-
ció natural al part normal,
que es va reforçar amb la
posada en marxa del nou

bloc obstètric. Parlant de
professionals, també, des
d'aquesta pàgina, moltes
felicitats, perquè segur
que és d'agrair enmig de
contraccions, nervis i
plors algú que aguanti la
calma i t'acompanyi en un
moment molt bonic, si,
però complicat. Amb
aquesta última, permeteu-

me esplaiar-me, amb la
importància que tenen les
dones, ja no dic només,
per a una societat, sinó
per al funcionament del
món. 
Ni tan sols el més ric dels
rics, podria fer res si no
hi hagués cada dos
segons alguna dona
parint, unes als hospitals,

altres baix d'un arbre.
Realment el sexe femení
és el motor de l'econo-
mia, sinó de què en el que
es coneix com el món
capitalista, existiria el
concepte, tan tractat, i a
moments tan maltractat
com la mà d'obra. No hi
ha ni un sól home o dona
que no hagi sortit del ven-

tre de la seva mare. 
Amb això us dic, cuideu
les dones perquè fins i tot
despullant-les de tot
valor, continuem sent
imprescindibles per tirar
endavant. Qui m'havia de
dir que haver vist al fill de
la meva companya Mireia,
m'hauria tocat tant! Ai,
dones!

Néixer amb l’aigua al coll

L'art de saber néixer
amb l'aigua al coll, no
la té tothom, i tot i que
tenim, en més o menys
probabilitat, la possibi-
litat de trobar-nos-hi
amb aquesta situació a
una edat més adulta el
fet d'experimentar
aquesta sensació
només arribar a aquest
món ens pot ajudar
moltíssim a l'hora de
sobreviure a les cir-
cumstàncies més
adverses.

L’Hospital Verge de la Cinta és capdavanter a Catalunya, en parts a l’aigua

DM

PER A MIREIA

        


