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Després de la reunió mantinguda ahir, 20 de
setembre, durant dues hores aproximada-
ment, entre el cap de l’Executiu, Mariano
Rajoy i el president de Catalunya, Artur Mas,
sembla que aquesta “no va anar bé”.
D’aquesta manera definia el president català
la trobada entre els dos responsables polí-
tics. El pacte fiscal, va rebre un no per res-
posta, per part de Rajoy. I Mas afirmava,
després de la reunió, que ajornava fins al
debat de política general que se celebrarà la
setmana que ve al Parlament de Catalunya
“la presa de decisions”. Mas va cridar a “una
reflexió serena” per part de tots els partits
en el debat que s’iniciarà dimarts al
Parlament de Catalunya i, a partir d’aquí,
"caldrà adoptar decisions" que no va voler
avançar. Mas durant la roda de premsa va
fer al·lusió, al fet que “els catalans no ens
hem tornat bojos d’un dia per a l’altre” i
recordava que aquesta situació fa trenta
anys que es va endegar. Sobre la resta dels
temes que es van tractar durant la reunió,
Mas va declarar "la música general no és
dolenta" fent referència al dèficit i la diferèn-
cia entre autonomies. P18

No ha anat bé?

L'anunci del macroprojecte turístic i d'oci 'Barcelona World' que l'empresa Veremonte vol impulsar al costat del
PortAventura s'ha vist a les Terres de l'Ebre com una "oportunitat de negoci" per reactivar l'economia del terri-
tori. L'objectiu és que el macroprojecte permeti reactivar el sector de la construcció i del moble, així com impul-
sar infraestructures pendents com l'autovia A-7 i la millora de la connexió ferroviària.                                   P3

Oportunitat de negoci?

Terres de l’Ebre. El PSC abandona el govern
municipal de Sant Carles de la Ràpita.

P4

Esports. La Rapitenca va guanyar el Vilassar
i diumenge visita el Rubí. Zambrano, darrer
fitxatge, debutarà.                      

P10

Terres de l’Ebre. Tortosa aprova una
moció pel dret a decidir sobre la
independència de Catalunya.     

P6Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

Editorial Opinió

Opinió

Diuen que les millors oportunitats es troben en
moments en què les coses van maldades.
Davant l'allau de notícies negatives que hem
anat rebent en els darrers mesos i anys, l'anun-
ci de la important inversió que representarà
Barcelona Worlda les comarques tarragonines
pot suposar un canvi de tendència que ens per-
meti reactivar el teixit productiu sempre que es
compti amb les empreses del territori. Per això
les Terres de l'Ebre ja s'ha posat en marxa.
Establir sinergies amb BCN World és l'objectiu
que es marca la Delegació de les Terres de

l'Ebre davant aquest nou projecte. Tant la inver-
sió prevista, com els 20.000 llocs de treball
directes anunciats, més els 20.000 indirectes,
són una gran notícia per ajudar a superar l'ac-
tual situació de crisi. Com també a llarg termini
establir sinergies amb Barcelona World per
aprofitar l'arribada de turistes per a què visitin
també les Terres de l'Ebre i puguin gaudir de
tota l'oferta que ofereix el territori. De momen-
to, ganes n´hi han i el calendario de treball pre-
sentat ja s'està executant. Esperem que no ens
passi de llarg.

Poder aprofitar l’oportunitat

Oblidat diputat:  

Volia escriure't estes línies en castellà,
la llengua que amb tant esforç ens va
ensenyar el nostre gran mestre “Don
José” quan els dos anàvem al mateix
col·legi. Aquest gran home, ens va
ensenyar uns valors morals i ens va
brindar una excel·lent educació, però
veig que estàs deixant de banda amb-
dues coses. Els temps canvien i certes
persones també. Al final m'he decidit a
escriure't en la nostra llengua, aquella
que defensaves al Parlament català
amb tant d'orgull. 
Durant aquella època en la que el PP et
va brindar l'oportunitat d'anar a
Barcelona, vaig intentar seguir els teus
passos i estar atent a cada acte o inter-
pel·lació parlamentaria que poguessis
fer. Recordo com t'enfrontaves a la
caverna centralista de la capital catala-
na, la “pujolista” que tant menyspreu
mostrava cap al nostre territori. Però
no vas saber donar la talla, et vas con-
vertir en la “mosca cojonera” i se't van
carregar com al meu admirat Aleix Vidal
Quadras, al qual Pujol no podia veure ni
en pintura. La diferència entre tu i ell,
és que l'Aleix, sí valia, i per això aquest
senyor és avui en dia Vicepresident del
Parlament Europeu, i en canvi tu estàs
on estàs. 
T'he de recordar quants cops varem
anar  junts a pegar cartells ? 
T'he de recordar quantes vegades ens
enfrontàvem als poderosos cacics que
ens feien la vida impossible ?
T'he de recordar quan portaves la ban-
dera espanyola a la solapa i feies
mítings amb orgull i valentia defensant
les idees del PP?
T'he de recordar el gran amic que erets
de l'Exèrcit i d'Espanya ?
Jo segueixo sent el mateix, no me'n
dono vergonya de ser soci del C.D.
Tortosa i seguidor del Reial Madrid tot i
haver viscut la meitat de la meva vida a
la Ciutat Comtal. En canvi tu, amagues
els teus sentiments madridistes, et vas

donar de baixa del C.D.Tortosa, no has
fet res per aquesta ciutat, amagues la
veritat, ets un traïdor a les idees i sen-
timents que sempre has defensat, t'ali-
nees amb els que van ser els teus
adversaris politics i el pitjor de tot: fal-
tes al respecte a totes aquelles perso-
nes del PP que en el seu moment et van
donar el seu suport. 
Tot això te un nom, i no és un altre que
el de “chaquetero”. 

Espero sincerament que deixes ja de
molestar i insultar al votant del PP d'a-
questes terres, però t'aviso; sí contí-
nues en aquesta línia tornaré a escriure
i aquest cop l'escrit serà molt més dur. 

PD: Records al teu fill de part de la
Penya Madridista Baix Ebre-Montsià.

Salutacions, 
José Solé Mora.

Tortosa

Carta oberta a José Curto Casadó, exdiputat

del Partit Popular al Parlament de Catalunya

Els veïns del Poble Nou del
Delta, pedania que pertany al
terme municipal d’Amposta,
veient l’estat d’abandonament
d’algunes de les nostres infra-
estructures per part del govern
d’Amposta, vam començar a
reunir-nos, ja fa gairebé dos
anys, mitjançant l’assemblea
popular, ja que sentim que es la
manera mes democràtica de
trobar solució a algunes de les
nostres preocupacions, i fer-les
arribar als governants i a la
resta de la societat.
Des de les carreteres d’accés
al poble, que es troben en un
estat molt precari, fins a la
manca d’una depuradora que
filtre les aigües residuals, les
quals actualment s’estan abo-
cant directament a la Badia
dels Alfacs sense depurar, pas-
sant per la no existència d’un
centre social on poder reunir-
nos, i l’estat d’abandonament
en que es troba l’Església i el
Campanar de Poble Nou, sent
este últim un símbol per a molts
de natros i part de la nostra
identitat.
Ens vam centrar en principi en
el Campanar i l’Església, ja que
el seu estat és lamentable, i
pensem que és de vital
importància restaurar-los el
més aviat possible si no volem
que es declaren en ruïna. Hem
engegat una campanya de
recollida de firmes, tant de
veïns del poble com de visi-
tants, ja que és un edifici que es
troba a la via pública i ens afec-
ta a tots. Vam fer un logo repre-
sentatiu de la campanya SAL-
VEM LO CAMPANAR. Hem fet
uns domassos per a penjar a
les nostres cases, els quals es
poden observar a moltes de les
cases del poble. Hem fet uns
adhesius amb el mateix logo
que els domassos per a donar
la màxima difusió a este males-
tar. Hem creat un grup al
Facebook, per anar informant a
la gent del que estem fent i
rebre idees, ajuda,... de la resta
d’internautes. Hem tingut reper-
cussió als mitjans de comunica-
ció territorials en varies oca-
sions. I hem anat per les cases
del poble informant als veïns
del que estem fent. Des del
grup d’ERC d’Amposta, els
quals van assistir a la primera
assemblea, se va introduir una
esmena als pressupostos gene-
rals de l’Estat, per aconseguir
una subvenció per a restaurar
el Campanar. Vam intentar que
la representant de l’alcaldia
d’Amposta a Poble Nou, la sen-
yora Encarna Ferrer, i el seu
successor, el senyor Josep
Sancho, participessin d’alguna
de les assemblees, per a que
fossin informats de tot el que
estàvem fent, però no han
assistit a cap de les assemble-

es, tot i que estes se convo-
quen de manera pública (per
“bando”) i a la Plaça de la matei-
xa església que volem que se
restaure. Mitjançant la senyora
Encarna Ferrer, vam demanar
audiència amb l’Alcalde
d’Amposta, el senyor Manel
Ferré, per a exposar-li estes
preocupacions i demanar-li que
fes una reunió al poble per expli-
car com esta la situació del
Campanar, i si tenen previst fer
algun tipus de gestió per arre-
glar-lo.
Tot i haver parlat en la senyora
Encarna Ferrer, i en lo senyor
Josep Sancho, sobre este
tema, i després d’explicar-los
que l’únic que ens mou es la
restauració de l’edifici esmen-
tat, la nit de l’inici de festes de
Poble Nou, l’Alcalde d’Amposta,
aprofitant la situació, va fer un
comentari poc encertat vers les
assemblees populars, al referir-
se a estes com “assemblees
populars on es fa crítica fàcil”,
quan nosaltres en cap moment
hem criticat a ningú, si més no
quan dir la veritat no és criticar.
Però també va dir, esta primera
nit de festes, que tenen previst
que entre finals d’enguany i prin-
cipi de 2013, es comencin a
restaurar estos edificis, en un
acord a que havien arribat entre
ajuntament, bisbat i diputació.
Segons la senyora Encarna
Ferrer, pel que fa al tema de
l’audiència demanada, esta és
la resposta per part de l’alcal-
dia, algo molt poc democràtic,
ja que en cap moment tenim
possibilitat d’exposar els nos-
tres arguments. Pensem que el
discurs d’inici de la Festa Major
és un context del tot inadequat.
L’Església del Poble Nou i el
seu Campanar ja fa bastants
anys que estan en mal estat,
però just ara que estem convo-
cant assemblees populars per
aconseguir la seua restauració,
des del govern d’Amposta se
comencen a moure per fer
alguna cosa. Nosaltres no fem
crítica fàcil, nosaltres ens preo-
cupem pel nostre territori, i tre-
ballem de manera desinteres-
sada, per a que los que si que
haurien d’interessar-se se
moguin, i prova d’això són els
comentaris fets a la Festa
Major de Poble Nou, el que ens
demostra que les assemblees
populars tenen èxit, encara que
el treball no queda aquí. Hauran
de passar estos mesos i veure
començades les obres, i veure-
les acabades, llavors serà
temps de lluitar per arreglar
altres coses, ja que sense la
pressió del poble els gover-
nants no se mouen.

Assemblea Popular de Poble
Nou del Delta.

Carta informativa de
l’Assemblea Popular del 

Poble Nou del Delta
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La Ràpita. C/ Gorria. 

Local comercial i
oficines amb sote-
rrani i altell. En
l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
ció.

610203144

Aquest Pla de Treball que el
Govern de l'Ebre ja ha defi-
nit preveu “a curt termini
reactivar la construcció i
altres indústries com el
moble; desencallar infraes-
tructures viàries com l'A7,
ferroviàries i millorar el
transport públic; també pla-
nificar la formació dels
potencials treballadors d'a-
quest complex, i a llarg ter-
mini establir sinergies amb
Barcelona World per aprofi-
tar l'arribada de turistes per
a què visitin també les
Terres de l'Ebre, ja que,
només que sigui un tant per
cent molt petit d'aquests
10 milions de visitants,
serà un gran revulsiu per a
les Terres de l'Ebre.
En aquest sentit, el delegat
del Govern, Xavier Pallarès
ha establert un calendari
aproximat d'aquest Pla de
Treball que tindrà la primera
cita el proper mes de
novembre amb la presenta-
ció d'aquest projecte al
territori; seguirà amb una
sèrie de reunions de treball
amb els departaments
d'Empresa i Ocupació,

Territori i Sostenibilitat;
Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural, i Ensenyament, a
més dels membres de la
Comissió d'Industrialització,
els representants de la
Universitat Rovira i Virgili,
que dissenyen el Pla
Estratègic de les Terres de

l'Ebre on s'haurà d'incloure
el Pla de Treball i també
amb els representants del
Consell Econòmic i Social
de les Terres de l'Ebre. «És
indispensable que tots els
sectors socioeconòmics
ebrencs s'impliquin en
aquesta oportunitat de
negoci per a les Terres de

l'Ebre, perquè només
podrem treure'n beneficis si

volem implicar-nos i treba-
llem tots”. Un altre dels

objectius que fixa aquest
pla d'acció és que la inver-
sió de Veremonte, entre
Vila-seca i Salou
(Tarragonès), permeti
desencallar vies pendents
com és el cas de l'autovia
A-7 al seu pas per les
Terres de l'Ebre; accelerar
les que hi ha en execució; i
millorar la connexió ferro-
viària i, en general, de
transport públic entre l'Ebre
i el Camp. "Volem tenir les
mateixes possibilitats d'in-
fraestructures que hi ha de
Tarragona a Barcelona" ha
afegit.
Des de la delegació ebren-
ca es convocarà abans d'a-
cabar l'any, coordinada-
ment amb la delegació del
Camp de Tarragona, una
jornada amb l'empresa
impulsora i diferents depar-
taments de la Generalitat
com Empresa i Ocupació,
Territori i Sostenibilitat,
Agricultura, i Ensenyament.
A més, també es convo-
carà a la comissió per a la
industrialització on hi ha la
Cambra de Comerç de
Tortosa, l'Associació
d'Empresaris de les
Comarques de l'Ebre, i els
sindicats. També participa-
ran de les comissions de
treball que es constituiran
la URV, a través de la càte-
dra d'economia local i
regional, responsable de la
redacció del pla estratègic;
i el Consell Econòmic i
Social de les Terres de
l'Ebre. 

Es presenta el Pla de Treball Barcelona World,
«una oportunitat de negoci per a l’Ebre»

Aquesta setmana s’ha
presentat el Pla de
Treball Barcelona World
com una oportunitat de
negoci per a les Terres
de l'Ebre.

Establir sinèrgies amb BCN World és l’objectiu principal

Es preveu a curt termini reactivar la construcció i altres indústries com el moble

REDACCIÓ

El megacomplex estarà situat entre Vila-seca i Salou. 
cedida

ACTUALITAT

El projecte es planteja reactivar la
construcció i altres indústries com el moble i

millorar el transport públic
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L’Alcalde de la Ràpita, Joan
Martín Masdeu, ha defen-
sat aquest dimarts, en el
seu pas pel magazine
Dixa’m Vore de Canal TE,
que no acaba d'entendre
els arguments que ha ofert
el PSC per justificar el tren-
cament del pacte de
govern. L'alcalde ha
admès que la comunicació
no era prou fluïda, però ho
ha atribuït a la feina del dia
a dia del govern municipal.

«De cap manera hi ha
hagut cap intenció de
menysprear-los. Potser per
motiu d’urgència i l’afany
de tirar endavant algun pro-
jecte, no he estat molt
comunicatiu i m’he tancat
molt al despatx, però ens
trobem en una situació
complicada on els ajuts
s’han acabat i s’ha d’inten-
tar entendre la situació».
Masdeu ha afegit que enca-
ra no ha acabat de tancar
la reordenació del cartipàs
municipal, i que en els pro-
pers dies ha d'entrevistar-
se amb els portaveus dels
grups de l'oposició per
contrastar opinions. 
«Em vull portar bé amb
tots perquè entre tots hem
de tirar el poble endavant»,
ha afirmat.
L'alcalde ha dit que està
obert a negociar amb tot-
hom, inclús amb el PSC,
ja que no hi ha hagut cap
causa greu que pugui
impossibilitar un nou acord
en un futur.  Masdeu també

ha afegit que no s’arrepen-
teix de res, que el pacte ha
donat els seus fruits durant
tot aquest període de
temps, i que s’han tirat

endavant projectes com la
Biblioteca o el Museu del
Mar que d’una altra manera
no s’haguessin pogut fer.
«Està tot perfectament

encarrilat, no perilla cap
projecte amb aquesta rup-
tura del pacte», així ha fina-
litzat per tranquilitzar la
població.

A finals de la setmana
passada es coneixia
que el PSC de Sant
Carles de la Ràpita
trencava el pacte de
govern amb CiU i pas-
sava a l'oposició dei-
xant a CiU amb mino-
ria desprès de 16
mesos governant
junts. 

ACN

L’alcalde de la Ràpita, Joan Martín Masdeu.

Cedida

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, va presidir
dimecres, juntament amb
el secretari general de
l'Esport de la Generalitat
de Catalunya, Ivan Tibau,
la inauguració del curs
2012-2013 del nou grau
universitari de Fisioteràpia
de l'Escola Universitària

de la Salut i l'Esport
(EUSES), centre adscrit a
la URV. El grau serà impar-
tit al Seminari Col·legi
Sagrada Família de
Tortosa com a ensenya-
ment reglat formant part
dels estudis que configu-
ren l'oferta universitària de
Tortosa i les Terres de

l'Ebre. En el seu parla-
ment, l'alcalde de Tortosa,
expressava que "és un
moment d'alegria haver
arribat a la concreció d'un
projecte com aquest" i ha
dit que "implementar nous
graus a l'oferta università-
ria de les Terres de l'Ebre
ha estat possible gràcies

a la participació d'un equip
molt ampli format per pro-
fessionals de total garan-
tia que ens permeten
conèixer el grau

d'excel·lència d'aquests
estudis que avui inaugu-
rem". També a Amposta
es van inaugurar els estu-
dis de CAFE.

Inaugurat el nou grau de 
Fisioteràpia d’EUSES a Tortosa

Serà impartit al Seminari 

Arriba una vegada més la
Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura que l'à-
rea de Medi Ambient de
l'Ajuntament de Tortosa
organitza anualment a l'ini-
ci del curs escolar. La regi-
dora de l'àrea, Beatriz
Viñuela, acompanyada de
Francesc Amaré, represen-
tant del cos de la Policia
Local de Tortosa, ha pre-
sentat el programa d'activi-
tats, que es perllongara del
dilluns 24 fins al diumenge
30 de setembre.
"Els principals objectius -ha
dit Viñuela- són estimular el
comportament ciutadà de
cara a impulsar l'ús dels
mitjans de mobilitat soste-
nible, i fer reflexional al vol-
tant de l'afectació que
aquest ús dels vehicles te
per a la nostra salut".

Setmana de la
Mobilitat a

Tortosa

L'Ajuntament d'Ascó
(Ribera d'Ebre) cofi-
nançarà el projecte de
planta de generació de
biogàs a base d'algues
del riu, purins ramaders i
biomassa que impulsa la
Unió Empresarial d'Ascó
si la Unió Europea accep-
ta el projecte en el seu
programa Life+.
Representants de l'asso-
ciació han presentat for-
malment la iniciativa
aquest dilluns al govern
municipal que durant els
pròxims dies l'estudiarà
amb detall per tramitar la
sol·licitud formal davant
Brussel·les abans que
expiri el termini el pròxim
dia 26. El projecte té un
pressupost d'uns 2,7
milions d'euros.

Una planta de
biogàs a Ascó

El PSC de la Ràpita trenca el pacte amb CiU
Joan Martín Masdeu, alcalde: “Em vull portar bé amb tots perquè entre tots hem de tirar el poble endavant”

ACTUALITAT
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Segons la directora,
Cinta Pasqual, a finals
d’any el centre ja estarà
acabat, i ara s’inicien
també els tràmits per
poder començar entre
gener i febrer del 2013
la plena activitat. Unes
50 persones ja estarien
interessades en ocupar
plaça, i el repte més
important ara, degut a la
crisi econòmica que es
pateix, és poder oferir el
més aviat possible les
places públiques.

L’Onada a Tortosa serà
un centre diferenciat, dis-
posarà d’una gran plata-
forma de serveis que
serà el més pioner a tot
Europa, i que podrà gau-

dir-ne la gent del territori
ebrenc. Un gran menja-
dor social on, per tant
sols 5 euros, la gent
podrà anar a menjar al
centre, atenció domicilià-

ria, centre de dia, fisio-
teràpia, zona d’aigües...
aquests i d’altres seveis
oferirà l’Onada a Tortosa.
Ferran Bel es va mostrar
molt satisfet al finalitzar
la visita a les obres: «una
obra sense comparació a
la ciutat de Tortosa», així
ho va definir l’alcalde,
«que prestarà els serveis
més avançats del país».
A la mateixa vegada,
seran un centre de dia i
una residència que inte-
ractuaran amb el barri on
estan situats, el Raval de
Sant Llàtzer, amb algu-
nes obres que, en breu,
portarà a terme el con-
sistori. 
L’Onada a Tortosa oferirà
80 llocs de treball. 

L’Onada a Tortosa estarà 
enllestida a finals d’any

L’Alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha fet
aquesta setmana una
visita d’obres a la
residència de la tercera
edat que L’Onada està
construint a la ciutat.

Ferran Bel, l’alcalde de la ciutat, la qualifica «com una obra sense comparació a Tortosa»

REDACCIÓ

Visita, aquesta setmana, a les obres de L’Onada Tortosa, al barri de Sant Llàtzer.

Cedida

El conseller de Benestar
Social i Família, Josep
Lluís Cleries, va visitar la
Residència Ibera,
d'Amposta, un centre
que enguany celebra el
seu 20è aniversari. 
El conseller va destacar
durant la seva interven-
ció que “aquest Govern
posem les persones en
el centre de totes les
nostres decisions i actua-
cions”.  En aquest sentit,
Cleries ha volgut fer
èmfasi en que “el nostre
objectiu és construir una
societat per a tothom,
amb igualtat d'oportuni-
tats per a tots els ciuta-
dans i ciutadanes, que
garanteixi una vida digna
en què cada persona
pugui desenvolupar les
seves capacitats”. El
conseller ha destacat la
tasca realitzada per la
Residència Ibera durant
vint anys i ha felicitat
usuaris, famílies i treba-
lladors del centre.

20 anys de la
residència

Ibera
d’Amposta

El PSC de Tortosa ha ins-
tat al govern de CiU a
posar-se a treballar en la
urbanització dels
terrenys recuperats a
Renfe després de gaire-
bé sis anys “d'absoluta
paràlisi” per iniciar la
necessària transforma-
ció de l'Eixample tortosí.
Els socialistes conside-
ren que després de la
retirada dels tramats de
la línia de ferrocarril, fruit
d'una actuació de llarg
abast planificada i signa-
da pel govern socialista,
és el moment d'urbanti-
zar els terrenys perquè
Tortosa “no perdi el tren
de la modernitat i es doti
dels serveis que preci-
sa”. En aquest sentit, ha
recordat que el 2006,
després de 20 anys de
governs de CiU el govern
socialista a Tortosa va
signar un conveni amb
ADIF que repesentava la
recuperació per a la ciu-
tat de més de 22.000
metres quadrats. 

Els terrenys de
Renfe,

«qüestionats» El grup municipal
d'Esquerra d'Amposta ha
presentat una moció per
ser debatuda al proper
Ple de dilluns per tal d'es-
tablir un pla de reducció
de la despesa municipal.
Segons el regidor
d'Esquerra Amposta,
Jesús Auré, 'volem ence-
tar un diàleg en què hi
participin tots els grups
polítics de l'Ajuntament
amb l'objectiu de consen-
suar un pla de reducció'.
Segons Auré, 'fins ara,
les estratègies de l'equip
de Govern de CiU s'han
centrat a compensar la
davallada dels ingressos

apujant els impostos.
Així, les famílies amposti-
nes han pogut constatar
amb les seves pròpies
butxaques que la contri-
bució, la taxa de la zona
blava i les quotes de les
llars d'infants s'han incre-
mentat'. 
Per al grup municipal
d'Esquerra d'Amposta,
en un moment com l'ac-
tual cal, més que mai,
arribar a un acord i deci-
dir quines partides es
poden aprimar sense que
se'n resentin els serveis
que es presten des de
l'Ajuntament.

Una moció per reduir la despesa
de l’Ajuntament d’Amposta

L’Onada a Tortosa oferirà una gran
plataforma de serveis,

pioners a tot el país

ACTUALITAT
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L'acord s'ha pres a partir
d'una moció d'ERC, després
que els republicans s'hagin
avingut en Junta de
Portaveus a atendre una
doble petició de CiU i IC-ET.
D'una banda, treure del text
inicial que aquesta petició al
Parlament es fes "en un ter-
mini màxim de dos mesos". I
de l'altra afirmar que
l'Ajuntament de Tortosa

"donarà suport", en comptes
de "s'adhereix" -tal i com
estava expressat inicialment-
a l'Assemblea Nacional
Catalana en les diferents
accions que realitzi per a la
llibertat de Catalunya. 
L'acord finalment s'ha apro-
vat amb els vots favorables
de CiU, ERC i ICV, 16 vots en
total, davant els 5 vots con-
traris de PSC, PP i PxC.
L'alcalde ha destacat la
importància de l'acord asso-
lit, que ha comptat amb el
suport del 76% dels regidors
de l'Ajuntament, i ha agraït
als regidors d'ERC "que
hagin entés que en 2 mesos
no pot fer-se un procés que,
si volem que prosperi, no li
podem marcar terminis inas-
sumibles". 
Ferran Bel ha fet una crida al
consens després de recor-
dar que els mateixos grups
que van facilitar al Parlament
l'aprovació del pacte fiscal,
avui han donat suport a la
moció que ha tirat endavant

al consistori tortosí. També
en el ple s’ha prohibit anar
sense samarreta o amb ban-
yador pel carrer. Ferran Bel,
ha explicat que la prohibició
del nudisme o seminudisme
no es va incloure en l'elabo-

ració de la normativa perquè
no era una problemàtica a la
ciutat, però que ara s'ha
decidit incloure en detectar
un increment de casos.
"En els darrers mesos
hem detectat que hi ha

gent que ho fa com a pràc-
tica habitual", ha afegit. Es
tipificarà com a infracció
lleu amb una sanció
econòmica que va dels
100 als 750 euros.

L'Ajuntament de
Tortosa ha aprovat en
sessió plenària dema-
nar al Parlament de
Catalunya que "sotme-
ti a votació la declara-
ció unilateral de sobi-
rania de Catalunya i, si
s'escau, convoqui un
referèndum sobre la
independència de
Catalunya"

REDACCIÓ

Una imatge d’arxiu del ple de Tortosa.
Cedida

El diputat del Congrés
d'ERC-RCat-Catalunya Sí,
Joan Tardà, acompanyat
de l'alcalde d'Alcanar,
Alfons Montserrat, i la
resta de l'equip de govern
municipal, divendres a la
tarda van demanar la millo-
ra de l'accés viari a les
Cases d'Alcanar per l'N-

340. Tardà va anunciar
que 'ERC, un any més, tor-
narà a presentar una
esmena perquè d'una
vegada per totes es faci
allò que ja s'hauria hagut
de fer'. Tardà va recordar
que el senador republicà
Pere Muñoz va aconseguir
negociar i aprovar una

esmena de 400.000 Û als
pressupostos de l'any
2010 per redactar-ne un
projecte de millora. El
Govern del PSOE, però, no
va executar aquesta parti-
da perquè, com va dir en
resposta parlamentària al
senador, 'es considerava
que aquest punt viari no

era un tram de concentra-
ció d'accidents i el projec-
te no calia'. Alfons
Montserrat, alcalde
d'Alcanar, va recordar que
'els canareus ja tenim
molta experiència, com

vam demostrar amb les
obres de l'Àngol', l'accés a
Alcanar per l'N-340, i que
malgrat l'aprovació del
projecte van haver d'a-
guantar una aturada de
dos anys de les obres. 

ERC demanarà una entrevista amb
Foment per la millora de l’accés de la

N-340 a les Cases d’Alcanar
«Perquè és una obra necessària que no té res a veure amb ideologies»

El camp ebrenc es troba en
plena època de recollida de
les garrofes, producte de
poc valor comercial però
que pot  suposar un com-
plement a la renda dels
agricultors. Després d'al-
guns anys de certa tran-
quil·litat, el sindicat Unió de
Pagesos denuncia que
enguany s'han tornat a pro-
duir episodis de robatoris
d'aquest producte, en
camps de la comarca del
Baix Ebre i més concreta-
ment, als termes munici-
pals de Camarles,
l'Ampolla i l'Aldea, entre
altres.  Bona part d'aquests
robatoris es produeixen
durant la nit i passen desa-
percebuts per la poca infra-
estructura que es necessi-
ta per a la recollida de les
garrofes.  

Robatoris a les
garrofes

El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, i la vicepresi-
denta de Foment de la
Cohesió Social, Roser
Caballeria, han presentat la
resolució dels ajuts indivi-
duals de menjador escolar
en la seva primera adjudi-
cació. En aquest sentit,
aquest curs 2012/2013
s'han presentat 1109
sol·licituds. D'aquestes se
n'han aprovat 767. El nom-
bre d'ajuts aprovats, tot i
que encara resten pen-
dents 50 sol·licituds per
valorar per manca de
documentació, segueix la
mateixa línia que els
darrers anys. Per exemple,
en l'anterior curs acadèmic
es van aprovar 766 ajuts. 

Ajuts individuals
de menjador

escolar

Tortosa aprova una moció demanant al Parlament que
sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania

I si s’escau, convoqui un referèndum

ACTUALITAT
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El dolor de coll i esquena és un senyal que alguna cosa està malament
REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

Quan la teva columna vertebral te equilibri, la nostra
experiència és traduïda en una bona salut amb més
energia i menys dolor. La Doctora en Quiropràctica
Rebecca Jackson especialitzada en la salut de la
columna vertebral i del sistema nervíos. Rebecca
Jackson doctora en quiopràctica detecta i corregeix
els vertebres malament alineades amb els seves
mans. Es una forma suau i específica per retornar
ĺ equilibri a la teva esquena. Al llarg de la vida, la nos-
tra esquena ha rebut moltes formis diferents
d’estrès, el físic i l’emocional. Aquest estrès afecta
l’estructura de la nostra columna vertebral i el seu
delicat sistema nerviós. Per tant això sovint pro-
dueix dolors i desequilibrat (vertebral subluxacions). 
La Quiropràctica és molt afectiu en la solució dels
següents problemes:

Dolor de Coll, Cap, Migranyes, Marejos i
Vertigens: 
Una disfunció a la zona cervical alta no solament pot
produir dolor i contractures de coll, sovint afecta a
l’équilibri, reduir el teu moviment i la postura del cos

Dolor d’*Espatlles, *Bracos, i *Mans
Braquialgia, tendinitis, parestesis, formiguejos, mol-
tes són els dolències provocades per subluxacions
(displacaments vertebrals) als zones cervicals o
dorsals.

Dolor d’*Esquena, *lumbàlgia, *ciàtica, i
*hérnies Discals:
Quan una vèrtebra està mal col·locada, la resta és
mou per contrarestar aquesta dolenta posició. Amb
el temps, tota l’ésquena és desalinia i comencen
aparèixer dolors freqüents que causin contractures
i irritació del nervi ciàtic.

Benestar i salut
Quan la columna vertebral està lliure de subluxacions
i no hi ha estrès sobre el sistema nerviós, tot el teu cos
sent més energia i tens més vida. el seu cos funciona
en el seu millor moment com un cotxe ben afinat!!
La quiropràctica és la tercera professió sanitari al
món. Doctora Rebecca Jackson ha cursat 5 *anys
d’educació superior universitaris en l’estudi dáquesta
ciència. Doctora Rebecca Jackson l’ámplia experièn-
cia, treballant molts del símptomes.

FES LA PRIMERA CONSULTA AVUI, PER LA MEITAT DE PREU 
PREU CONSULTA: 70€. PROMOCIÓ AQUEST MES 35€. 

ANÀLISI DE LA POSTURA I DE L'EQUILIBRI
DETECCIÓ DE SUBLUXACIONS

EXAMEN NEUROLÒGIC I ORTOPÈDIC ESPECÍFIC DE LA QUIROPRÀCTICA 
UN INFORME COMPLET SOBRE L'ESTAT DE LA SEVA COLUMNA VERTEBRAL

REBECCA A JACKSON DOCTORA EN QUIROPRÁCTICA
EBRECLÍNIC CENTRE MÈDIC - C/ARGENTINA, 25 - 2on, TORTOSA TEL. 977 448 095
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L'actuació constarà de
tres trams: un situat
entre l'encreuament de
Vinallop i el pont de la
carretera sobre el canal
de la dreta de l'Ebre, en
què es construirà una
autovia de tipus inte-
rurbà; un altre que anirà
del pont de la C-12 sobre
el canal de la dreta de
l'Ebre i la rotonda del

pont del Mil·lenari, on es
preveu fer-hi una autovia
urbana; i finalment el ter-
cer tram, entre aquesta
rotonda i Jesús, on la
calçada ja està desdobla-
da i es realitzaran diver-
ses millores de la traves-
sera d'aquesta via. 
El cost previst de tota
l'actuació, que en
breu es presentarà a

informació pública, és de
72 milions d'euros.
Actualment està molt
avançada la redacció del
projecte constructiu que
s'ha presentat i poste-
riorment s'iniciarà el pro-
cés d'informació pública,
d'acord amb la normati-
va. 
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel (CiU), ha fet

una crida al govern
espanyol perquè mostri
"voluntat política i diàleg"
per consensuar el traçat
de l'autovia A-7 al seu
pas pel terme de la capi-
tal del Baix Ebre. Bel ha
posat com a exemple la
"predisposició i voluntat
política" que la
Generalitat ha tingut per
consensuar una solució

amb el territori. 
"Insto a l'Estat a replante-
jar el traçat de l'A7 per-
què no trinxi el terme de
Campredó, de la mateixa
manera que l'eix de
l'Ebre no trinxarà el
terme de Jesús. Si hi ha
voluntat, ganes i predis-
posició es troben solu-
cions", ha manifestat.

El conseller Recoder presenta el projecte de
desdoblament de la C-12 a Tortosa

El conseller de
Territori i
Sostenibilitat, Lluís
Recoder, va presentar
divendres passat el
projecte de desdobla-
ment del tram sud de
la carretera C-12, al
seu pas per Tortosa,
concretament entre
Vinallop i Jesús. 

El cost previst de l’actuació és de 72 MEUR

L’actuació constarà de tres trams

REDACCIÓ

La Mesa d'Alcaldes de
l'Energia de Catalunya
(MADE) va acordar
dimarts la celebració de
les segones jornades de
divulgació Energia i món
local, que tindran lloc al
pavelló poliesportiu de
Móra la Nova el proper
27 de novembre. A l'es-
pera de tancar definitiva-
ment el llistat de
ponents, la MADE pre-
veu comptar amb repre-
sentants d'algunes de
les empreses del sector
elèctric i energètic amb
més presència als seus
municipis, així com
representants de l'admi-
nistració pública. El
director de la Mesa
d'Alcaldes, Joan
Sabanza, va subratllar el
caràcter que vol impri-
mir a les jornades de

divulgació: “Es tracta de
difondre les possibilitats
de creixement econòmic
que l'energia pot aportar
als nostres pobles”. 
La Mesa d'Alcaldes de
l'Energia de Catalunya
va celebrar la seva
assemblea general
ordinària a Ascó, durant
la qual va intervenir com
a convidat Joan Salvadó,
catedràtic del departa-
ment d'Enginyeria
Química de la Universitat
Rovira i Virgili i cap de
l'àrea de Bioenergia i
Biocombustibles de l'
Institut de Recerca en
Energia de Catalunya
(IREC). Salvadó va expo-
sar les possibilitats d'a-
profitament de la bio-
massa per a generar
calor o electricitat i en
va subratllar com a prin-

cipal element el fet de
fixar la població al terri-
tori, donades les carac-
terístiques dels llocs de
treball associats a
aquest tipus
d'instal·lacions indus-
trials. El director de
MADE, Joan Sabanza, va
recordar que aquesta

agrupació d'alcaldes
manté diversos fronts
oberts, d' entre els que
va subratllar les negocia-
cions per aconseguir un
“preu del kilowatt indus-
trial més avantatjós per
tal que a les empreses
els sigui més rendible
instal·lar-se als nostres

pobles”. Igualment, la
MADE continua treba-
llant per a la creació
d'una càtedra università-
ria que se centri en estu-
diar la relació entre el
sector industrial energè-
tic i el desenvolupament
local, entre d'altres
qüestions.

Móra la Nova acollirà al novembre la segona jornada
de divulgació Energia i Món Local

Es subratllen les negociacions per aconseguir un preu del kilowatt més avantatjós

Amposta ha estrenat
amb l'inici d'aquest curs
el nou IES del Centre de
Tecnificació Esportiva,
el tercer institut de
secundària en funciona-
ment a la ciutat. Fruit
d'aquesta especialitza-
ció, del total de 550
alumnes matricu-
lats,150 formen part
del règim especial d'es-
ports o cursen algun
dels cicles de formació
esportiva. Mesos enre-
re, el Departament
d'Ensenyament va reor-
ganitzar l'oferta d'estu-
dis dels instituts ampos-
tins per donar cabuda
també a alumnes d'ESO
en aquest nou equipa-
ment. L'equip docent
està format per una
plantilla de 50 profes-
sors. El centre, amb
7.400 metres quadrats
construïts a la zona d'e-
quipaments esportius
de la ciutat, ha suposat
una inversió de 7,3
milions d'euros.

El tercer
institut de
secundària 
a Amposta

Ecologistes en Acció ha
replicat aquest dilluns al
matí al conseller de
Territori i Sostenibilitat,
Lluís Recoder, assegu-
rant que el marco-pro-
jecte turístic i lúdic
Barcelona World, ubicat
entre els municipis de
Salou i Vila-seca
(Tarragonès), necessi-
tarà aigua de l'Ebre per
poder funcionar. Així
mateix, des de l'entitat
han demanat que es
faci públic el projecte i
els corresponents
detalls ambientals.
Elisenda Forés, porta-
veu del grup ecologista
al Camp i l'Ebre, ha
explicat que partint de
les dades de consum en
els hotels, el consum
d'aigua del complex
superaria amb escreix
la reserva que té el
Consorci d'aigües de
Tarragona i que caldrà
doncs, una aportació
extra, que encara s'ha
de conèixer.

Aigua de
l’Ebre,
a debat

ACTUALITAT
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L'entitat 'Veïns de l'Ametlla
de Mar' participarà al IV
Congrés internacional d'Art
Efímer, organitzat per la
Federació Catalana de
Catifaires, que se celebrarà
al Museu Marítim de
Barcelona, del 21 i el 24 de
setembre. Més d'una trente-
na de delegacions d'arreu
del món participaran en
ponències, taules rodones
de debat i tallers pràctics.
La representació estrange-
ra la formaran delegacions
de països de tres conti-
nents diferents: Mèxic,
Alemanya. Bèlgica, Tòquio,
Tibet, Itàlia, entre d'altres.
Les diferents ponències
serviran per reivindicar el

reconeixement social i cul-
tural de les catifes d'art efí-
mer com a element de cul-
tura popular d'interès nacio-
nal en els respectius paï-
sos, i estudiar la influència i
benefici econòmic de la
confecció d'aquestes en la
promoció turística de les
localitats on es realitzen. A
més, hi ha programats cinc
tallers pràctics per difondre
les tècniques tradicionals
de l'elaboració de les cati-
fes dels diferents col·lectius
i països.  Durant el diumen-
ge 23 de setembre,
l'Avinguda de les Drassanes
serà guarnida amb catifes
de flors de totes les delega-
cions participants. Així

mateix, es presentarà un
document d'ús internacio-
nal on s'especifica la meto-
dologia i els criteris de valo-

ració artística de les catifes
i les enramades d'art efí-
mer, realitzades amb flors i
altres materials naturals.

Fins al 30 de setembre, es podrà gaudir de múltiples exposicions amb diverses temàtiques i estils

La CHE i el cabal ambiental

Demà, 22 de setembre, el
cos de la Policia Local de
Tortosa celebra la seva
festa patronal amb un
seguit d'actes que es
desenvoluparan durant
tota la jornada, amb la 3a
concentració de motos
policials i, per primera
vegada, la concentració
de vehicles d'emergència
com a principals activitats.
Després de la gran acolli-
da que van tenir les dos
anteriors convocatòries de
motos oficials de policia,
l'organització ha decidit

fer aquesta tercera troba-
da que te caràcter bianual.
La jornada festiva està
organitzada per la
Comissió de la Festa del
Patró de la Policia Local i
la Prefectura de la Policia
Local, i als actes hi estan
convidades totes les poli-
cies locals de Catalunya,
la Unitat de Trànsit de ME,
i representants del País
Valencià i d'Aragó, així
com motoristes de la
Policia Nacional i Guàrdia
Civil, i efectius de la poli-
cia andorrana. 

La Policia Local de Tortosa celebra la
seva festa patronal

El Centre de Normalització
Lingüística de les Terres de
l'Ebre, en el marc de les
actuacions de divulgació del
patrimoni cultural del territo-
ri, ha impulsat una activitat
que conjuga el món editorial
i el de la lingüística. Es trac-
ta de la mostra de “Llibres
ebrencs de llengua”, que pre-
tén donar a conèixer al gran
públic algunes de les obres
que s'han publicat sobre la
llengua catalana en aquestes
contrades.  També s'ha bus-
cat retre homenatge a tota

una colla de filòlegs, tècnics
i estudiosos de la llengua
catalana que des de la dèca-
da dels vuitanta del segle
passat han contribuït a l'estu-
di, la divulgació i la dignifica-
ció de la llengua des de les
Terres de l'Ebre i comarques
veïnes. La mostra l'encapce-
la, a mode de pòrtic, uns
exemplars dels llibres, obra
d'Artur Bladé i Desumvila,
Contribució a la biogra-fia de
mestre Fabra [1965] i
Pompeu Fa-bra, biografia
essencial [1969].

«Llibres ebrencs de llengua»

El certamen es prolongarà
fins al 30 de setembre, i
en ell s'hi podrà gaudir de
múltiples exposicions de
diverses temàtiques i
estils, per part d'autors
majoritàriament locals i del
territori, però també d'al-
tres punts del món. En
aquesta cinquena edició, la
Quinzena Artística consta
de 26 exposicions reparti-
des per bars, restaurants,
botigues i edificis munici-
pals, les quals poden ser
trobades amb facilitat grà-
cies al mapa que edita l'or-
ganització. 
Aquests mapes es poden
trobar en les diferents
punts d'exposició, així com
en l'Oficina de turisme,
l'Ajuntament i el Casal
Cultural El Maset. 
Pel que fa als artistes con-
vidats de fora, l'organitza-
ció presenta enguany tres
grans exposicions: Taisho,
fotografies panoràmiques

del fotògraf barceloní
Dídac Cortina, que mos-
tren una visió intimista i
fora de l'habitual sobre la
megalòpolis de Tokyo. 
Pomacea bridges II, escul-
tures de l'escultor i arqui-
tecte de Donosti Ekain
Olaizola, el qual repeteix
per segon any consecutiu
en el mateix emplaçament.
I l'exposició del col·lectiu

The Art to React (l'art de
reaccionar) dels artistes
Javier de Juan-Creix
(Cadaqués), Josu Sein
(Donosti), Manel Capell (La
Ràpita), Paco Puentes
(Sevilla), Manuel L. Acosta
(Maçanet de la Selva),
Daniel Zerbst (Cadaqués)
,Conrado Maletah  (Israel),
Santiago Calero (Equador),
Nuria Bolivar (Vall del

Montseny), Axel Rodriguez
(Cuba), Carlos Mariano
(Barcelona), Enric Macià
(Barcelona). Comptant la
present edició, s'hauran
presentat en les cinc edi-
cions de la Quinzena
Artística, un total de 134
exposicions individuals i 8
de col·lectives, en les
quals hauran participat un
total de 256 artistes.

‘Tornai’, la Quinzena Artística 
de la Ràpita

El passat dissabte, 15 de
setembre, es va inaugurar
la Quinzena Artística a
Sant Carles la Ràpita, que
per cinquè any consecutiu
organitza l'associació
SCRAC de Tornai, amb el
suport de les regidories
de Cultura i Joventut. 

Quinzena Artística.

cedida

L'entitat, Veïns de l'Ametlla de Mar, present 
al IV Congrés Internacional d'Art Efímer

El Congrés es celebrarà al Museu Marítim de Barcelona, del 21 al 24 de setembre

ACTUALITAT

REDACCIO

Fixar un cabal ambiental
"suficient" per al tram final
de l'Ebre és un dels
aspectes "fonamentals"
que ha de permetre
atenuar i reduir la
vulnerabilitat del Delta
davant els efectes
previstos del canvi climàtic
com l'increment del nivell
del mar i la reducció de les
precipitacions. Així ho ha
constatat el director de
l'Oficina Catalana del Canvi
Climàtic, Salvador Samitier,
en la primera de les set
jornades obertes a la
participació que l'ens

organitza arreu de
Catalunya celebrada a
Ampost, aquest passat
dimecres. El debat s'obre
just en el moment que la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) ha aprovat
inicialment un cabal
ambiental que no satisfà les
demandes dels científics,
els moviments socials i el
mateix Govern en aquesta
línia. "El Delta és una zona
sensible des del punt de
vista ecològic. El canvi
climàtic accentua les
tensions que puguin existir
al territori. 

Els arquitectes guanyadors del concurs d'art públic XYZ,
Ana Morcillo i Jonathan Rulle, van presentar ahir, la seua
proposta The Waterfall, que consistirà en crear una casca-
da al pont d’Amposta a través d'un circuit d'aigua tancat.

Actualitat

Els robatoris en domicilis
habitats o comerços oberts
han anat a la baixa al Camp
de Tarragona i les Terres de
l'Ebre. Durant l'any passat
es van cometre 422 robato-
ris silenciosos, respecte els
594 del 2010. Això repre-
senta un descens de gaire-
bé el 30%. L'informe de la
fiscalia del 2011 recull,

però, que persisteix la pro-
blemàtica de robatoris al
camp. També destaca l'aug-
ment del 26% dels delictes
d'incendis, sobretot els
imprudents, que s'eleven un
124% -se n'han registrat 65,
en comparació als 29 del
2010. Els delictes contra el
patrimoni i l'ordre, descen-
deixen un 11%.

Baixen els robatoris
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L'operació de rènting s'ha
fet per a 5 anys amb
l'Escola d'Emergències de
Catalunya i cada aparell té
un cost anual de 238 Euros.
La implantació dels aparells
desfibril·ladors facilitarà una

ràpida intervenció en casos
d'aturada cardíaca. Per tal
de fer ús d'aquests aparells
s'ha format el coordinador
de les instal·lacions esporti-
ves i 8 persones dels clubs
de futbol del municipi: UE
Deltebre, Escola de Futbol,
UD Jesús i Maria i el CD La

Cava. Els desfibril·ladors
són la única manera efectiva
d'intervenir en cas de mort
sobtada cardíaca, que es
dóna quan el cor -per un pro-
blema elèctric- deixa de
bategar a un ritme normal i
no és capaç de bombejar la
sang. A Catalunya cada any

perden la vida entre 3.000 i
4.000 persones per mort
sobtada cardíaca i afecta
persones de totes les edats
i sexes i és imprevisible.
Moltes d'aquestes morts es
poden evitar amb l'ús del
desfibril·lador. 
El regidor d'esports de
l’Ajuntament de Deltebre,
Jordi Torres, espera que
aquests aparells no s'hagin
de fer servir mai, però insis-
teix que és una inversió
necessària. 
I també agraia la col.labora-
ció que ha existit dels clubs
locals.

Més prevenció

La Real Federació
EspanyolA de Futbol obliga
tots els clubs de Segona B
i Tercera -els que per siste-
ma de competició depe-
nen directament d'ella- a
tenir aparells externs de
desfibril·lació als estadis
de futbol per poder així
reaccionar de forma ràpi-
da en l'atenció cardíaca
als esportistes a peu de
gespa. 
Per aquest motiu l'Àrea
d'esports de Deltebre va
adquirir, mitjançant una
operació de rènting, dos
aparells desfibril·ladors
automàtics que s'han
implantat als dos camps
de futbol del municipi,
l'Aube i el Camp Nou. 

ACTUALITAT

L’àrea d’esports de Deltebre implanta desfibriladors als dos camps de futbol

M.V.

Els camps de futbol de Deltebre ja tenen desfibrilador.

Cedida

Estem a la segona jornada a
les categories territorials. Es
aviat per qualsevol conclusió. Es
evident. Però també és natural
que, segons els primers resul-
tats, hi hagi il.lusió, euforia i, a la
vegada, neguit o dubtes.

Es la posada en escena. L’ho-
ra de la veritat. La realitat. Els
punts estan en joc. 

En un context de crisi remar-
cada, el que sí que està clar és
que qui més qui menys ha fet tot
el possible per tenir un equip
competitiu, dins de les seues
possibilitats. Hi ha casos que,
de veritat, cal destacar perquè
l’esforç que hauran de fer les di-
rectives per a poder complir
amb el que s’han compromès
serà majúscul. I sé que el faran,
com en altres temporades.

Així mateix, hi ha projectes
com el del CD Tortosa que s’han
de mirar des de diverses ves-
sants, sempre tenint en compte
que hi ha una obligació (econò-
mica) en seguir uns paràmetres.
Però que juguin juvenils, i juga-
dors que l’any passat ho eren,
en l’onze inicial és una aposta
que, tot i la crisi, no fa tothom.
Es obligada però també valenta.
Hi haurà socis i aficionats que no
assimilen que el seu equip, refe-

rent a les nostres terres, pugui
patir en la Segona catalana. Diu-
menge, un soci dels més vete-
rans i fidels em deia que “ens
podien haver golejat a Bítem”.
Sí, tenia raó. Es la realitat. El Tor-
tosa s’enfrontarà en més d’un
partit a rivals que han invertit
més en la seua plantilla. I que
també tindran més experiència.
Per tant, la posada en escena
del Tortosa, en dues jornades, ja
ha demostrat que el camí serà
complicat i que el que novament
fa falta és que tothom tingui clar
el que s’està fent (encara que
n’hi hauria que, dins dels matei-
xos paràmetres, ho faria d’altres
formes). Que, tot i jugar a la Se-
gona catalana, l’equip sortirà al
camp i es trobarà amb rivals
que seran, a priori, superiors.
S’ha de saber i assumir, amb pa-
ciència i considerant també que
hi ha marge per millorar. I que es
farà. 

No obstant, no sé si hi ha al-
gú que pensava que la Segona
catalana no seria tan competiti-
va.  Potser. I potser que això ne-
guiteja. Ja s’ha vist que ho és i
no poc. Per tant, que hi hagi
consciència de tot plegat. No
serveix mirar enrera. Només
avant.

Posada en escena

L’opinió de Michel

El FC Ascó, de 3 en 3
L’Ascó va vèncer al camp del Torredembarra (1-2). Un triomf (segon) aconseguit a còpia de treball i de sa-
criific. Es aviat però aquest Ascó, aquesta temporada, té el que li mancava en les anteriors. Està ben ar-
mat, amb gladiadors que lluiten cada pilota i, a més, ‘pegada’ davant. I això que va ser un jugador defen-
siu, Denis, qui va tornar a marcar. El Torredembarra empataria de penal però en els darrers minuts, Isma
Rojas transformaria un altre penal que va valdre la segona victòria. Diumenge (12 h), a buscar la tercera
contra el Tecnofutbol, equip que ocupa la plaça que va deixar la Iberiana amb la seua desaparició. 

La Rapitenca va vèncer el Vilassar i diumenge visita el Rubí (12 h)

Pel bon camí
UE RAPITENCA

La Rapitenca va guanyar diu-
menge passat el Vilassar (2-0).
Es la primera victòria. I aquesta
fa bona els empats anteriors.
Cinc punts i només dos gols re-
buts, en quatre jornades. Bon
balanç.

La primera meitat va ser
força intensa. El partit, molt
aviat, amb un Vilassar descarat,
es va trencar. Això va fer-lo es-
pectacular. Anades i tornades i
la Rapitenca que, amb els mi-
nuts, fou qui més va arribar la
portèria contrària. Fins aconse-
gur el gol en una jugada d’esco-
la. Combinació per l’esquerra
entre David, Alexis i Javi Ramos.
Aquest li torna la pilota a Alexis
que va fer màgia. Gran gol.
Amb l’1-0 (25’) i fins el descans,
la Rapitenca va gaudir de més
ocasions. Antoni Teixido, el tèc-
nic, va declarar dilluns a Canal
TE que “entenc que agradi
aquesta mena de partits tren-

cats. Però és una qüestió que
hem de millorar, perquè no pas-
si. Contra rivals, a priori, més
forts, podem acusar-ho”. A la re-
presa, una incorporació per
banda de David Lopez va propi-
ciar un altre gran gol. El 2-0 i la
sentència. El partit va sofrir pau-

ses. Fins els darrers minuts
quan el Vilassar va empènyer
amb insistència i va gaudir de
tres ocasions que Raül, el Za-
mora rapitenc, va evitar.

L’equip, amb cinc punts, visi-
ta el Rubí. Luis Zambrano (San
Roque) -vam informar la setma-
na passada del seu fitxatge- po-
dria debutar. Contra el Vilassar
no va fer-ho per temes burocrà-
tics. Teixidó va avançar que po-
dia haver-hi un altre fitxatge si
es produia una baixa “per mo-
tius personals”. De moment,
aquesta setmana no hi ha més
novetats. 

L’Amposta goleja el Reddis, en la segona jornada (0-3)

La millora arriba aviat
PRIMERA CATALANA

La setmana passada, des-
prés de la derrota, comentàvem
que l’Amposta tenia marge de
millora. Era així. I aquesta millo-
ra ha arribat aviat, en la segona
jornada. Va golejar el Reddis (0-
3). Una victòria i un resultat molt
importants, en tots els sentits,
considerant també que diumen-
ge hi ha un nou desplaçament. 

L’Amposta, tot i estar ben po-
sat, no va acabar de trobar el fil
al partit al primer temps. Però
va estar efectiu. Dani Bel va fer
el 0-1. I Sergi Ventura (culminant
una jugada per emmarcar amb
Becerra) va marcar el 0-2. El da-

vanter aldeà havia d’operar-se
de la seua lesió al turmell. Però
s’ha recuperat igualment, sent
decisiu en el segon gol. A la re-
presa, l’Amposta va poder obte-
nir un resultat d’escandol. L’e-
quip va controlar totalment el
partit davant d’un Reddis que va
gaudir de dues ocasions però
que no va transformar-les. Amb
domini visitant, espais per da-
vant i Gustavo dirigint el transit,
les possibilitats van ser clares. I
Dani Fatsini va fer el gol de la
jornada amb una ‘rosca’ des de
la frontal. La pilota a l’escaire. 0-
3 i gran triomf. Però ja s’ha d’o-

blidar. Queda molt per fer i s’ha
de pensar en diumenge vinent.
Nou desplaçament, al camp del
Vista Alegre. 

Luis Zambrano, darrer
fitxatge, podria debutar

diumenge, a Rubí. De
moment, aquesta

setmana, no hi ha cap
novetat més.

Debut

Els desfibril.ladors són
la única manera

efectiva d’intervenir en
cas de mort sobtada

cardíaca.

Necessaris

Alexis, en el moment de 
marcar l’1-0, diumenge passat.

Cedida
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La Cava va sumar el primer punt
de la temporada, contra el Gan-
desa (2-0). L’equip blanciblau va
recuperar-se després de la de-
rrota en el derbi i va fer-ho amb
una bona imatge, la que vol la
seua afició. Va dur el control del
partit i va decidir ja al primer
temps, amb el gol de Marc Pere-
lló, arran d’una acció a pilota atu-

rada. Amb l’1-0, a la represa, el
Gandesa va buscar tenir més
profunditat però les seues inten-
cions van esvair-se arran d’una
jugada de Ruibal que va culmi-
nar Jaime amb el 2-0. Restava
mitja hora però no va haver res-
posta visitant. La Cava, una de
les notes positives, va estar
ferm defensivament, amb po-

ques fisures.  I va mantenir el ze-
ro a la porteria. A més, va gau-
dir d’opcions clares per a gole-
jar, dues d’elles les va evitar la
defensa visitant sota els pals. Al
final, 2-0 i satisfacció. I també
tranquil.litat. Era important el
partit després de la derrota en
el derbi, a Jesús i Maria. I el trimf
es va aconseguir.

El Gandesa, per la seua part,
ha començat amb dues derro-
tes i sense marcar. La tempora-
da passada va tenir un inici de lli-
ga similar. Té temps per
reactivar-se, tot i que també ja
sé sap que en aquesta campan-
ya no podrà sorpendre ja als ri-
vals com va poder fer-ho la lliga
anterior. 

Aquesta és la versió de la Cava
que vol l’afició

VA GUANYAR EL GANDESA 2-0

Roquetenc i Alcanar van empa-
tar a dos gols en un partit que,
tal com vam anunciar divendres
passat, va disputar-se a Bítem
per la resembra de la gespa del
camp de Roquetes. Per al derbi
de la jornada següent, contra el
Tortosa, ja es podrà jugar-hi a
Roquetes.

El partit cal dir que va ser,
d’entrada, molt anivellat, si bé el
Roquetenc va dur més la inicia-
tiva al primer temps quan es va
avançar arran d’un contraatac
ben portat per Subi, amb as-
sistència al pichichi Aleix que no
va fallar. A la represa, als pri-
mers minuts, un penal dels visi-
tants va comportar el 2-0
(Aleix). Però, llavors, l’Alcanar va
refer-se. Alfons Royo va intro-
duir dos canvis i l’equip va revo-
lucionar-se. Una jugada d’Ivan i
Manel va significar el 2-1. Un
gran gol de Manel, amb control
exquisit i definició perfecta. Poc
després, una acció d’Ivan, amb
un xic de fortuna pel rebot, va

generar l’empat (2-2). El Roque-
tenc havia gaudit de dues situa-
cions per a fer el tercer i decidir.
Però no va fer-ho i va acabar
acusant les baixes (també que
té una plantilla curta) i en els da-
rrers minuts va sofrir. L’Alcanar
va tenir fins a tres possibilitats
per a marcar. Però va perdonar
en els darrers metres. 

Agraiment al R. Bítem
L’àrbitre va plantejar la sus-

pensió del partit per la coin-
cidència de colors dels panta-
lons i mitgetes dels dos equips.
La directiva del R. Bítem, amb
Paco Also, va posar facilitats
per cedir a l’Alcanar uns altres
pantalons i unes altres mitgetes
(granates). El partit es va poder
jugar. Per aquest motiu, des
d’Alcanar han volgut agrair al R.
Bítem la seua gentilesa. No obs-
tant, al dia següent, en el duel
de filials, l’àrbitre no va posar
impediments perquè es jugués
el partit amb els dos equips
amb la seua indumentària.

L’Alcanar perdona en els darrers minuts
a un Roquetenc minvat per les baixes

2-2

El Vila-seca va guanyar contra l’Ampolla (2-0). Segons Miquel
Cotaina, “tot i que ells dominaven més, no ens van crear gaire pe-
rill. Van tenir el partit controlat, durant el primer temps. I, malgrat
rebre el gol, penso que va haver-hi una jugada clau amb una oca-
sió d’Amado, davant de Rodri. Hagués pogut ser l’empat. A la re-
presa, Oscar Masdeu també va tenir una bona oportunitat. Vam
seguir, en una fase en què el duel va estar obert. Fins que al mi-
nut 80, en un contraatac, el Vilaseca va sentenciar amb el segon
gol”. Cotaina afegia que “estic content de l’actitud i el treball. Pen-
so que el Vilaseca, reforçat amb jugadors que estaven al Valls,
serà dels equips que estarà dalt durant la temporada”.

“El Vila-seca serà un dels aspirants a
les primeres places”

DIUMENGE VINENT, AMPOLLA-ALCANAR

El Catalònia va perdre a casa, contra el Camp Clar (0-1). Va fer-ho
amb indignació per l’arbitratge d’Oscar Peri. El col.legiat es va pre-
sentar “sense mitgetes i amb una sola samarreta, d’un color taron-
ja que era semblant a la del Camp Clar. Va demanar petos per als
jugadors visitants, però després s’ho va pensar i va dir que no se’ls
fiquessin”. Això d’entrada. Però la seua actitud i decisions com els
dos penals xiulats, el segon va significar el 0-1 (85’), van crispar
als locals. El Cata també cal dir que va anar de més a menys en
el partit. El porter Marcos, expulsat, serà baixa per a la visita histò-
rica de diumenge a Tortosa. 

Malestar i crispació al Catalònia per
l’arbitratge d’Oscar Peri (0-1)

DIUMENGE EL CATA VISITA EL TORTOSA (18 H)

R. Bítem i Tortosa protagonit-
zaven un derbi inèdit. Un partit
diferent, especial. I amb punts
en joc. I, al final, empat a dos.
No va ser just. El R.-Bítem, per
ocasions, mereixia guanyar so-
bradament. Però el Tortosa,
amb Selu com a líder a la por-
teria, va saber endur-se un
punt en temps afegit. Es la
conclusió més positiva per un
equip que està en construcció.
Un equip que haurà de sofrir i
que, una setmana més, direm
que té marge de millora. Javi
Cid, fidel a l’aposta, va tornar a
posar juvenils de titulars. Té

mèrit. Però el Remolins-Bítem,
amb un menys, va poder gole-
jar a la represa. 

A hores d’ara, hi ha distància
entre els dos equips. El Torto-
sa s’ha de fer i el R.-Bítem, mal-
grat estar immers en una fase
d’adaptació per la seua renova-
ció, està format amb una majo-
ria de jugadors consolidats per
a la categoria. Per tant, d’en-
trada, els papers, amb el R. Bí-
tem com un equip, a priori, su-
perior, podien estar canviats.

El Tortosa, després d’un ini-
ci dubtós, va estar millor al pri-
mer temps quan va marcar el

0-1 (Alex Accensi va culminar
una centrada a l’estil Figo del
juvenil ampollero Guillem) i va
gaudir de dues opcions més.
Clares. Els de Bítem també
van tenir-les, principalment en
accions a pilota aturada. A la
represa, tot i l’expulsió del de-
butant Puig (vam anunciar que
fitxava divendres passat), el R.
Bítem va millorar i va assetjar
al rival. Els de Javi Cid van pas-
sar a defensar-se molt enrera i
van acusar-ho. Van patir molt,
però l’important és que van sa-
ber fer-ho i, d’aquesta forma,
el seu procès per madurar

serà més ràpid. Selu fou el pro-
tagonista i va evitar-ho tot.
Però la remuntada local es
veia venir. Els de Bítem tenen
molta artilleria i van crear nom-
broses ocasions. I va arribar
l’empat. Una genialitat del crac
Javi Asin va significar l’1-1
(73’). Va seguir insistint el R. Bí-
tem i va oferir la seua superio-
ritat (no numèrica) amb més
arribada. Un penal clar va su-
posar el 2-1 (89’) que sembla-
va sentenciar (S. Ruiz). Però
l’amor propi dels joves roigi-
blancs va generar una acció
amb la qualitat de Pepe. Bo-
rrull la posa dins i tres rebutjos
per als visitants que acaben
marcant (Maikel). Un punt molt
important. El Tortosa rebrà diu-
menge el Cata, un altre derbi
inèdit (18 h). 

El R. Bítem mereixia el derbi
Però el jove equip roigiblanc va reaccionar i en temps afegit va empatar

SELU, PORTER DEL TORTOSA, EVITA LA GOLEJADA

Javi Asin, un geni, va fer un gol marca de la casa. Era l’empat a un.

CANAL TE

El Jesús i Maria va guanyar
al camp del Salou (0-1). Una
victòria important que reforça
la moral d’un equip que, de
moment, en dues jornades,
demostra que està preparat
per assumir el rol d’un conjunt
capdavanter, amb aspira-
cions.

Els partidalencs van oferir

una molt bona imatge. Van po-
der guanyar més ampliament.
Nico va fallar un penal amb el
0-0, però sobre tot en el da-
rrer tram de la confrontació,
els de José Mari van disposar
d’opcions clares al contraatac
per decidir.

D’altra banda, també cal dir
que l’equip roigiblanc va saber

sofrir quan era necessari. El
Salou, a la represa, va pres-
sionar més amunt. I el Jesús i
Maria va ser ferm en defensa,
conservant el gran gol que Fe-

rreres va aconseguir abans
del descans, amb una volea
després d’una assistència de
Nico. 

El triomf i la forma en què
es va aconseguir, refermen el
Jesús i Maria que diumenge
(19 h) rebrà el Roda de Berà.
Un duel entre dos equips que
poden ser favorits. 

Un duel que segur que serà
molt intens i també apassio-
nant. Per a veure’l. Hi ha il.lu-
sió. I motius per tenir-la. 

La victòria a Salou reforça les
expectatives del Jesús i Maria

GOL DE FERRERES (0-1)

El Jesús i Maria rebrà
diumenge el Roda de

Berà (19 h) en el partit
de la jornada

Tercera jornada
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El Perelló va assolir el segon triomf, contra el Tivenys (5-3). No obstant,
serien els visitants els qui s’avançarien amb el gol de Pau. Cristian i el
juvenil Oriol van remuntar abans del descans. Mohedano i Robert am-
plien l’avantatge ja a la represa. De penal, el Tivenys es posava dins
d‘una confrontació que estava oberta. Mohedano, un altre cop, ho deci-
dia tot amb el 5-2. Pau posaria el 5-3 definitiu. El Perelló, que té la bai-
xa d’Alex Clua, va utilitzar juvenils. Diumenge vinent visita el Vilalba, una
boan prova al bon inici de lliga. Narcís, expulsat, serà baixa. 

Mohedano torna a liderar un triomf del
Perelló, contra el Tivenys

VA FER DOS GOLS (5-3)

El Camarles va guanyar l’Aldeana (2-1) en un derbi especial per als dos tèc-
nics. Els locals, en cinc minuts, van encarrilar el partit (30’ i 35’) amb els
gols de Dani Fluixà i Badea. L’Aldeana, però, no va perdre la cara al derbi
i amb el llançament d’una falta d’Iker establien el 2-1, poc abans del des-
cans. A la represa, el local Pau Bonet fou expulsat. Els aldeans, amb Marc
Alegre molt actiu, van pressionar i van gaudir de la seua opció amb una re-
matada d’Alex Gallego. Però l’empat, tot i els intents, no es va produir. Alex
Sorinel, Ivan, Aleix, Rallo i Ignasi van ser baixes importants en l’Aldeana. El
local Jordi Mauri podria tornar a tenir una lesió als lligaments del genoll, dos
anys després. Joan Esmel (J. i Maria) ha fitxat amb el Camarles. 

L’Aldeana assetja el Camarles però no pot
assolir l’empat (2-1)

DIUMENGE, GRAN PARTIT: LA SÉNIA-CAMARLES

3-0

El Móra la Nova va guanyar
l’Ametlla (1-0) en un partit travat
i amb poques opcions. Els
morencs van intentar dur el
domini del joc al primer temps,
però sense gaire profunditat,
excepte una doble rematada
inicial que va aturar Ivan
Romeu. Els visitants, per la
seua part, no van crear perill en
el primer temps. Van reclamar
un penal que les imatges de
Canal TE van confirmar que va
ser-ho. Ja s’acabava el primer
temps quan una bona passada
interior va deixar a Jordi Julià
dins de l’àrea. El seu retall va

comportar un penal que va ser
clar, també es comprova a les
imatges. Magí va transformar-
lo. A la represa, amb l’1-0,
l’Ametlla va pressionar més
amunt. Va tenir una claríssima
opció inicial a través de
Quintana. Ferran va evitar-la. 
Els caleros van insistir en un
segon temps carregat d’intensi-
tat i ritme. Però poc joc. Els
morencs van estar molt segurs
en defensa i van mantenir l’a-
vantatge. 
L’Ametlla inicia una nova etapa,
amb un equip renovat i molta
joventut. Té marge de millora.

Un gol de penal decideix 
L’empat va poder ser el resultat més just

TERCERA CATALANA. C.AT. MORA LA NOVA-L’AMETLLA (1-0)

Ara, per norma, els jugadors s’han de
donar la mà abans del partit. Era de
sentit comú. Jo ho vaig proposar fa
uns mesos en un article. Vaig comen-
tar: “i si els jugadors s’abrecessin...”.
Com veuen no sóc Pitoniso. Sóc per-
sona de sentit comú. Per el que han
fet penso que no és del tot complet.
Jo aplicaria la norma amb més afegits.
Cada entrada violenta d’un jugador,
targeta, una abraçada al rival i 15 minuts expulsat. Ja veu-
rien com els entrenadors donarien ordres més taxants als
seus jugadors perquè fossin més esportius. Cal fer ‘fair-
play’ tot el partit. Perquè si, ara es donen la mà però des-
prés es peguen cops... Els jugadors en aquestes catego-
ries no viuen del futbol i es poden lesionar per temps. Amb
el que això comporta. La Federació ha implantat una
norma que és bona, però l’autèntica que canviaria les
regles del futbol encara no ha arribat. No s’atreveixen.
Amposta i Ascó, bones sensacions
Aquest Ascó, de moment, és diferent. El seu mister ha can-
viat una mica el xip. L’Amposta, per la seua part, va tenir
una ensopegada amb el Torreforta. Va merèixer guanyar
aquell partit però l’equip del Tarragonès no és un rival fàcil,
mentre que al camp del Reddis, l’equip de Nacho va donar
un espectacle. El futbol de l’Amposta serà atractiu i de
gols.
Tortosa, de moment, suspens
De moment, aquest Tortosa no funciona. Va perdre con-

tra el Roda, era gairebé un guió escrit, i el R. Bítem li va
donar un bany. El millor, el porter Selu. Malament si en un
partit el millor és el que para les pilotes. No entenc com
està a la banqueta un jugador amb el potencial d’Amaré,
que va marcar 22 gols la temporada passada amb el juve-
nil, i això que solament va anar jugant mitges parts. I fa tres
campanyes va ser pichichi al Deltebre. Mairelles, del
Cambrils, va marcar els mateixos gols que Amaré i allí con-
fien amb ell com a titular. Per què no Amaré?. La pretem-
porada del Tortosa no ha estat per a tirar coets. 6-0 va per-
dre a Ascó i la resta de marcadors no van ser molt il.lusio-
nants. El diumenge és probable que guanyi al Jesús
Catalònia però aquest Tortosa ha de canviar molt. 
El Roda de Berà perdrà a Jesús i Maria
El Roda de Berà solament ha perdut un partit dels últims
40 que ha disputat entre la temporada passada i aquesta,
a més dels quatre de la Copa Catalunya. Es un dels favo-
rits per a l’ascens. Visita diumenge el Jesús i Maria. I no ho
tindrà fàcil. L’horari del partit (19 h) és pel comiat de solter
Geira. Jo proposo que la núvia faci el llançament d’honor.
Camp com una olla a pressió i el Roda que patirà perquè
el Jesús i Maria anirà a per totes, com sempre. Nico tindrà
una prima especial si fa dos gols i el golejador Asis dispo-
sarà d’una vigilància amb l’especialista Albert, defesa que
no deixa respirar als cracs rivals. Té pinta que aquest Roda
perdrà la imbatibilitat diumenge.
Tercera catalana, més clar que l’aigua
Vaig dir que els favorits per a l’ascens de la Tercera cata-
lana eren clars: Flix, la Sénia, Camarles i Perelló. I ja veuen,
a la segona jornada, dos dels cinc ja estan col.locats. Està
més clar que l’aigua, amb tots els respectes per als altres
rivals. Aquests equips aspiren a estar entre els primers. El
diumenge a l’hora dels toreros, la Sénia-Camarles. El
Camarles en la temporada passada va impugnar el partit
per alineació indeguda d’un jugador senienc.  
Solament falten partits en hores golfes
Per primer cop en la història de la Segona catalana, es
jugaran un rècord de partits al matí del diumenge. Roda de
Berà, SP i SP, Catllar, quan juguen a casa, ho fan pel matí
del diumenge. I ara el darrer que s’apunta a la llista és el
Cambrils que amb allò d’ajustar pressupostos,
l’Ajuntament, per no gastar més llum, ha aconsellat jugar
quan el sol dóna vida i color. Així mateix, en dissabte tenen
previst jugar a casa el Camp Clar, Roquetenc, Cunit i
Catalònia. Nou equips jugaran en els nous horaris i l’altra
meitat ho faran els diumenges la tarda. Serà divertida i dis-
treta la categoria. Partits a totes les franges horàries com
gairebé a la Primera divisió. 
Madrid, on vas tan trist?
La remuntada de dimarts ha aparcat momentaniament la
tristor i el malestar que hi ha per Madrid. Ronaldo deia que
estava trist, el tècnic, molest, indicava que “hi ha jugadors
que pensen més amb altres coses que el futbol”. Jo el que
no entenc és que fa la núvia d’un jugador, la Carbonero,
parlant del Madrid al Marca. Si, és periodista, però d’algu-

Federació, una norma però descafeinada

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Jugadors del Móra la Nova celebren el gol de Magí, de penal.

CANAL TE

L’Ulldecona, enlairat,
doblega el Vilalba a còpia d’efectivitat

L’Ulldecona també ha guanyat els dos partits. Diumenge va imposar-
se al Vilalba (3-0). Santi va obrir el marcador (13’). Borrell, arran d’una
falta, establia el 2-0. Bernabé, poc abans del descans, i Yalti, a l’inici
de la represa, van tenir les opcions visitants. Els de Gaspar no van te-
nir encert. I ja en els darrers minuts, Tomaquet feia el 3-0 amb un xut
des de la frontal. A darrera hora, el porter Miki, del Vilalba, fou expul-
sat. Un jugador Aubanell va aturar un penal. 

ELS PINELLANS SEGUEIXEN AMB BAIXES

Chescu, amb dos gols, certifica la segona
victòria de la Sénia

La Sénia va guanyar un Pinell molt minvat per les baixes (només va po-
der presentar 12 jugadors). Chescu, minut 12, va fer el 2-0. La Sénia
dominava i Màrius, inspirat, conduia el joc ofensiu. El Pinell estava ben
posat però a la segona part va perdre força, sense gairebé canvis. del
rebuig d’un penal, Chescu feia el 2-0 que decidia (61’). En els darrers
minuts, opcions pels dos equips amb el partit més fracturat.

ELS VISITANTS, EN DESACORD AMB L’ARBITRATGE

Primers punts per a l’Atlas
L’Atlas va vèncer l’Horta (2-1). Els visitants es van mostrar en desacord
amb l’arbitre, per la seua actitud i per totes les targetes que els va trau-
re en el primer tram del partit. Es van plantejar marxar del camp. No
van fer-ho i, posteriorment, cal dir que tampoc van poder reaccionar.
No van trobar el seu lloc al camp davant d’un Atlas que, amb molta in-
tensitat i actitud, va saber mantenir l’avantatge que havia assolit amb
l’1-0. Però no va sentenciar i Isaac va empatar (80’). Poc després, You-
nes, assolia el gol i, amb ell, el primer triomf per als de Sergi Cid (2-1). 

DE L’EMPAT ES VA PASSAR AL 2-0

Silva il.lumina a l’Olímpic de Móra d’Ebre
L’Olímpic es va imposar guanyant el Sant Jaume (2-0). Era un partit
canviat d’ordre. Fou igualat al primer temps. A la represa, es va obrir.
El Sant Jaume, amb intensitat, va pressionar molt. Però va ser el local
Joaquin Silva, qui feia l’1-0 (65’). El Sant Jaume no va defallir i va tenir
dues opcions per empatar, amb rematada al pal. Del possible empat
es va passar al 2-0 a darrera hora, amb un altre gol de Silva.  

La fe de Campredó li porta un empat. Santa Bàrbara i Campredó van empatar (2-2). Carlos va fer el 0-1, de penal. Xavi Gilabert i
Jaume remuntaven però el Campredó, amb un altre penal, va empatar. Va ser un partit travat, amb poc ritme però intens. L’empat va

poder ser el més just. Carlos, Ismail i David van debutar amb els de Harri i Robert. 

AL MINUT 74, 0-1 A FAVOR DEL DELTEBRE

Remuntada del Flix, amb inferioritat (4-1)

El Flix va guanyar el Deltebre (4-1). Però el resultat no reflecteix els
patiments locals. I és que tot i tenir ocasions al primer temps, va ser
el Deltebre, combatiu i ben posat, qui va avançar-se amb el gol d’A-
gustí. Un gran gol. La pilota va entrar per l’escaire. Els de Capera es
van fer forts i al Flix li costava, tot i que duia la iniciativa. Avançada
la represa, Saltor fou expulsat. Més dificultats. Però el Flix va tirar de
qualitat i Porta aconseguia l’empat (74’). S’arribava al final i el lleidatà
Fontana va intervenir. Primer assistint a Jacob que es va anticipar
(85’). I, poc després, a Guille (89’). Jacob, ràpid i hàbil, va marcar el
4-1 en temps afegit. Victòria que dóna confiança als de Lizaso. 

na manera està vinculada a l’equip emocionalment. Aquest és el problema, que les emocions al vestidor del Madrid no estan per a
l’euforia. Molts idiomes, molts pensaments individuals....jo sóc antimadrista per naturalesa. En qualsevol cas, em dóna pena veure
un equip plagat d’estrangers. I també me la dóna veure a un equip que no confia amb la cantera. Si juguessin solament jugadors de
la cantera, com a mínim els admiraria per això. En resum, moltes estrelles, molt de senyorio i poc més. 
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Una acció del partit Roquetenc-Alcanar, de dissabte passat.
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

Aleix va marcar els dos
gols del Roquetenc i ja és

el pichichi.
El seu equip va empatar
contra l’Alcanar (2-2).

Segona jornada
PRÒXIMA JORNADA  

Santboià-Manlleu
Vilafranca-Castelldefels

Figueres-Palamós
Cornellà-Balaguer

Gavà-Vic
Muntanyesa-Olot

Gramanet-Pobla Mafumet
Júpiter-Europa

Rubí-Rapitenca (diu 12 h)
Terrassa-Vilassar

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

Tercera divisió RESULTATS
4a jornada, 3a divisió

Santboià-Terrassa 1-0
Manlleu-Vilafranca 2-1
Castelldefels-Figueres 0-1
Palamós-Cornellà 0-2
Balaguer-Gavà 1-4
Vic-Muntanyesa 1-0
Olot-Gramanet 2-0
Pobla Mafumet-Júpiter 3-2
Europa-Rubí 2-1
Rapitenca-Vilassar 2-0

PRÒXIMA JORNADA 
Martinenc-Igualada

Andorra-Torredembarra

Ascó-Tecnofutbol (diu 12 h)

Santfeliuenc-Morell

Viladecans-Tàrrega

Cervera-Vilanova

Sants-Torreforta

Valls-Reddis

Vista Alegre-Amposta (diu 12 h)

RESULTATS

2a jornada, Primera catalana

Morell-Viladecans 0-3

Reddis-Amposta 03-

Torredembarra-Ascó 1-2

Torreforta-Valls 1-0

Martinenc-Vista Alegre 3-3

Tecnofutbol-Santfeliuenc 0-1

Igualada-Andorra 1-2

Tàrrega-Cervera 2-3

Vilanova-Sants 1-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Viladecans 2 5 0 6

2. Ascó 2 4 2 6

3. Andorra 2 3 1 6

4. Santfeliuenc 2 3 1 6

5. Torreforta 2 2 0 6

6. Vilanova 2 3 2 4

7. Amposta 2 3 1 3

8. Tàrrega 2 5 5 3

9. Cervera 2 4 4 3

10. Morell 2 2 4 3

11. Vista Alegre 2 4 4 2

12. Sants 2 3 4 1

13. Martinenc 2 3 4 1

14. Reddis 2 1 4 1

15. Torredembarra 2 2 4 0

16. Igualada 2 2 4 0

17. Valls 2 1 3 0

18. Tecnofutbol 2 0 3 0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Cunit-Catllar (17 h)
Calafell-R. Bítem (17 h)

Camp Clar-Roquetenc (17 h)
Diumenge

Vilaseca-SP i SP (17 h)
Cambrils-la Cava (12 h)

Gandesa-Salou (17 h)
Jesús i Maria-Roda (19 h)
Tortosa-Catalònia (18 h)
Ampolla-Alcanar (17 h)

RESULTATS

2a jornada, Segona catalana

Roquetenc-Alcanar 2-2

Catalònia-Camp Clar 0-1

SP i SP-Cunit 2-5

Catllar-Cambrils 0-2

Roda de Berà-Calafell 2-0

Vilaseca-Ampolla 2-0

la Cava-Gandesa 2-0

Salou-Jesús i Maria 0-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 2 5 1 6

2.  Vilaseca 2 4 0 6

3. Roda Berà 2 4 1 6

4. Camp Clar 2 2 1 4

5. Cunit 2 5 4 3

6. Cambrils 2 2 1 3

7. la Cava 2 3 4 3

8. Ampolla 2 2 3 3

9. Catllar 2 1 2 3

10. SP i SP 2 3 5 3

11. R. Bítem 2 3 3 2

12. Alcanar 2 3 3 2

13. Roquetenc 2 3 4 1

14. Tortosa 2 3 4 1

15. Salou 2 2 3 1

16. Catalònia 2 1 2 1

17. Calafell 2 2 4 1

18. Gandesa 2 0 3 0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Campredó-Atlas (17 h)
Horta-Móra la Nova (16.45 h)

Tivenys-Sant Jaume (16 h)
Diumenge

la Sénia-Camarles (17 h)
Aldeana-S. Bàrbara (16.30 h)

L’Ametlla-Flix (17 h)
Deltebre-Ulldecona (17 h)
Vilalba-Perelló (16.45 h)
Pinell-Olimpic (16.45 h)

RESULTATS

2a jornada, Primera catalana

La Sénia-Pinell 2-0

Móra la Nova-L’Ametla 1-0

S. Bàrbara-Campredó 2-2

Ulldecona-Vilalba 3-0

Camarles-Aldeana 2-1

Atlas-Horta 2-0

Flix-Deltebre 4-1

Perelló-Tivenys 5-3

Olimpic-Sant Jaume 2-0

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Camarles 2 6 1 6

2. Ulldecona 2 5 1 6

3. la Sénia 2 5 1 6

4. Perelló 2 8 5 6

5. Flix 2 4 2 3

6. Olimpic 2 4 3 3

7. Atlas 2 4 4 3

8. l’Ametlla 2 3 3 3

9. Móra la Nova 2 2 2 3

10. Deltebre 2 3 5 3

11. Vilalba 2 1 3 3

12. S. Bàrbara 2 4 4 2

13. Horta 2 3 4 1

14. Sant Jaume 2 2 4 1

15. Pinell 2 2 4 1

16. Campredó 2 2 6 1

17. Tivenys 2 4 7 0

18. Aldeana 2 2 5 0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Roquetenc-Godall (16.30 h (camp de terra)
R. Bítem-Batea (18 h)

Jesús i Maria-la Galera (19 h)
Deltebre-Corbera (16 h)

Catalònia-Tivissa (17.30 h)

Diumenge
Alcanar-Muntells (17 h)

Bot-Arnes (16.45 h)
Benissanet-Xerta (16 h)

RESULTATS

2a jornada, Quarta catalana

Corbera-Ginestar 6-1

Godall-R. Bítem 0-3

Batea-Bot 4-2

Arnes-Jesús i Maria (sus 70’) 2-1

la Galera-Deltebre 4-1

Xerta-Tivissa 3-1

Alcanar-Roquetenc 2-0

Catalònia-Muntells 3-1

Descansava, Benissanet

Quarta catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Roquetenc 2 7 3 6

2. la Galera 2 6 2 6

3. R. Bítem 2 4 0 6

4. Catalònia 2 6 3 6

5. Corbera 2 7 2 4

6. Xerta 2 5 4 3

7. Alcanar 2 2 1 3

8. Roquetenc 2 4 4 3

9. Arnes 2 3 3 3

10. Deltebre 2 3 5 3

11. Benissanet 2 1 1 1

12. Bot 2 4 6 1

13. Godall 2 2 5 1

14. Tivissa 2 1 3 0

15. Jesús i Maria 2 2 5 0

16. Muntells 2 3 7 0

17. Ginestar 2 2 8 0
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PAU I ALEX, DEL CLUB DE REM TORTOSA, A L’EUROPEU

Pau Vela i Alex Sigurbjörson
del Club de Rem Tortosa
van acabar en la segona
plaça den el Campionat
d’Europa celebrat a Varese
(Itàlia). Els dos primers clas-
sificats en la fase prèvia van
disputar-se, posteriorment,
la medalla d’or. Els holande-
sos van acabar imposant-se

després d’una aferrisada
lluita. Serbia fou la tercera
classificada.

Pau i Alex van dur a terme
l’actuació més destacada
del rem espanyol en la seua
participació en el campionat
d’Europa, competint amb
l’embarció de dos sense ti-
mó. 

Plata ebrenca

El cap de setmana del 7 al
9 de setembre, el Juvenil
Masculí del Centre
d’Esports Tortosa va parti-
cipar al 15è memorial
“Mario Tacca” un torneig
internacional organitzat pel
Casano Magnago Handball
Club (a 40km de Milà), club
amb equips d’estacats a
l’elit de les lligues Italianes
d’handbol.
Al torneig van participar
equips sèniors i juvenils
femenins i masculins d’a-
rreu d’europa: eslovens,
romanesos, croats, serbis,

suïssos, italians, francesos
i com a únic representant
del nostre pais, el C.E.
Tortosa.
L’equip va fer un bon paper
al torneig classificant-se
com a segons de grup per
darrere de l’equip local
Cassano Magnago, per-
dent les semifinals contra
el RK Cimos Koper, que
esdevindria el campió de la
categoria,i finalment que-
dant quarts del torneig en
perdre el tercer i quart lloc
als penals contra el
Molteno italià. Però sobre-

tot, l’equip s’endú una gran
experiencia, que de ben
segur el club repetirà, grà-
cies a una organització i
un tracte excel·lents.
Al C.E. Tortosa Juvenil
Masculí el van representar,
com a jugadors: Jordi
Corral, Boris Stoianov, Joel
Bel, David Barrobés,
Nando Yélamo, Jaume
Ciré, Joan Sabaté, Marc
Bueno, Juan Pedro Llorca
i Martí Albuixech. Xavier
Guas com a delegat i com
a màxim responsable i
entrenador, Nil Teruel.

HANDBOL

Únic representant de l’Estat
El juvenil del CE Tortosa participa al Memorial Mario Tacca, a Itàlia

Albert Montañés va caure
eliminat a la segona
ronda del Challenger
Pekao Szczecin de
Polònia, en perdre contra
pronòstic contra Daniel
Muñoz-De la Nava en dos
sets, 7-5 i 6-4. 
Muñoz-De la Nava ocupa
la 180ena. posició del
rànquing de l'ATP. Es
jugador que sap jugar-li a
Montañés i que ja l’havia
guanyat en dues oca-
sions anterior al duel que
va disputar-se aquesta
setmana a Polònia. 
El tenista madrileny es va
imposar per 7-5 i 6-4, en
un a hora i 32 minuts de
joc. Van ser dos sets
igualats i que es van deci-
dir per petits detalls.
Montañés, en el segon,
només va tenir una pèr-
dua del servei, però en un
duel tan equilibrat, això
fou suficient  per decidir
el partit.

El Batea, diumenge passat,
va guanyar el Bot (4-2) en el
derbi de la Terra Alta. Es va
avançar en el marcador
amb el gol d’Alex, que va
transformar un penal que
van fer-li a Adrià. El pichichi
del Bot, Cristian Monllau,
establia l’empat en una fase
en què el duel estava obert.
Però en un moment clau,
poc abans del descans, en
possible fora de joc segons
els visitants, el Bot s’a-
vançava altre cop.
El derbi, a la represa, va
seguir incert i és que el Bot
no va cedir. Va empatar a l’i-
nici de la represa amb un
gol en pròpia porteria del
Batea. Llavors es van viure
els millor moments del par-
tit, amb tensió i intensitat.
Els dos equips. El Batea,
reforçat i amb un equip
competitiu, va insistir fins
que Enric, ja al minut 80,
assolia el 3-2. El gol va tren-
car totalment el derbi i el
Bot ja va arriscar. No es va
produir l’empat tot i les dues
arribades visitants, i fou el

Batea que va sentenciar
arran d’un contraatac que
va culminar Eloi. El Batea,
pel golaverage, és el líder.
Ha guanyat els dos partits.
Demà dissabte visita el filial
del Remolins-Bítem, en un
partit interessant perquè els
de Bítem també han sumat
els sis punts que fins ara hi
ha en joc.
El conjunt que entrena
Josep Lluís Bartolí i Roberto
Blanco va vèncer el Godall
(0-3) en un duel molt dispu-
tat i que es va decidir a la
represa, gràcies a l’efectivi-
tat dels visitants que van
estar molt més inspirats
que els godallencs.
Juan Carlos (2) i Sisco
Faiges van fer els gols del
filial bitemenc.
La Galera, amb el masden-
vergenc Tena a la banqueta,
s’apunta al vagó dels líders
en vèncer el Deltebre per 4-
1. Chuches va fer l’1-0 però
els visitants van empatar
abans del descans. A la
represa, al primer minut (gol
psicològic), el galerenc

Javier Arasa va desequili-
brar el partit. El gol va fer
mal al Deltebre que va acu-
sar-ho mentre que la Galera,
amb més empenta, va sen-
tenciar a través de Marc,
amb dos gols més (4-1).
El Corbera, per la seua part,
va complint els pronòstics.
Després de l’empat a
Benissanet, diumenge pas-
sat va golejar el Ginestar (6-
1). Fidel, Cornejo (3),
Jonatan (gran gol) i Brusca
van marcar. Papaseit va
establir el gol de l’honor visi-
tant. El Xerta va superar el
Tivissa (3-1), en un duel amb
decisions arbitrals polèmi-
ques (els visitants es van
queixar), intensitat, alternati-
ves i gols. Els locals millo-
ren i ho demostren des de
l’inici. Jaume va fer el 0-1 al
primer temps però Mayor i
Gisbert (2) van remuntar a la
represa per un Xerta que va
fallar un penal. 
El partit Arnes-J i Maria es
va suspendre (70’) per pro-
testes d’un jugador visitant
(2-1). 

QUARTA CATALANA. DEMÀ, A LES SIS DE LA TARDA

R. Bítem B-Batea, el partit de la jornada
TENNIS

Montañés cau en
la segona ronda,

a Polònia

Els remers del Club Rem
Tortosa van acabar en la

segona plaça, pels
darrera d’Holanda, en

l’Europeu celebrat a
Varese (Itàlia)

Tercera jornada

IMATGE D’ARXIU
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

LA CRÒNICA DIANA MAR

CRAC de la setmana
«REFLEXIÓ SERENA» DE MAS, DAVANT DE LA NEGATIVA DE RAJOY

Immersos de ple en el pro-
cés de “reflexió serena”
anunciat pel president de
Catalunya, Artur Mas, des-
prés de la reunió mantingu-
da ahir dijous, 20 de
setembre, amb el president
del Govern, Mariano Rajoy.
I com el propi president
català es va encarregar de
descriure, en la roda de
premsa, posterior a la tro-
bada: no s'havien entès.
Exactament apuntava, "la
música general no és
dolenta", respecte al dèficit
i la diferència entre autono-
mies. Però pel que fa al
motiu central de la reunió,
negociar el pacte fiscal
(aprovat gràcies als vots de
CiU, ERC i ICV) “ens hem de
dir la veritat, no ha anat
bé”. Ahir dijous, milers de
persones van seguir els
esdeveniments a través
dels diferents mitjans de
comunicació, especial-
ment, televisió i ràdio i molt
especialment, a través de
les xarxes socials que van
anar transcrivint gairebé a
l'acte, el que el president
Artur Mas explicava des-
prés de la reunió.
L’expectació generada
davant aquesta trobada, ha
estat a nivell mundial, i
milers de mitjans interna-
cionals han valorat i opinat,
sobre la situació tan com-
plicada que travessen les
relacions de Catalunya amb
Espanya. Res estrany,
tenint en compte que la
manifestació de l'11 de
Setembre i la carta del Rei
d'aquesta setmana, no
feien més que posar llenya
a un foc que, com s'ha
comentat en més d'una
ocasió, fa més de 30 anys
que crema. 

Hi ha moltes frases del pre-
sident Mas durant la roda
de premsa d'ahir que pas-
saran a la Història, però
n’hi ha una, per cert molt
gràfica, que dintre la solem-
nitat de l'assumpte, m'ha
fet molta gràcia: “escolti,
no podem pegar-nos cops
de cap contra la paret”,
fent referència dedueixo a
la incapacitat, pels motius
que sigui, del govern
Central a modificar mínima-
ment la Constitució. I
davant aquest immobilis-
me, a Catalunya només li
queda, el que sembla el full
de ruta que ens ha presen-
tat el president de la
Generalitat, Artur Mas. De
moment, l'executiu reflexio-
narà sobre la reunió d'ahir i
la setmana vinent, proba-
blement el dimarts  durant
la reunió al Parlament, el
President anunciï l'avenç
d'eleccions.
Però mentre arriba aquell
moment, analitzem el que
va estar el dia d'ahir i la reu-
nió que va marcar l'agenda
mediàtica i política
d'Espanya, Catalunya, i
part de l'estranger. 
Ahir dijous, Artur Mas arri-
bava sobre les 11:08 a la
Moncloa per preguntar-li a
Mariano Rajoy, president de
l'Estat, si donava el vist-i-
plau al pacte fiscal aprovat
amb els vots de CiU, ERC i
ICV i l'abstenció del PSC i el
PPC, al Parlament de
Catalunya, com ell mateix
matisà: “decidit a nego-
ciar”. Però, tal com feien
preveure els sondejos de
les últimes setmanes i les
reaccions per part del
Govern Central a esdeveni-
ments com la manifestació
massiva de la última Diada

de Catalunya: “els resultats
no han estat bons”.
Apel·lant a la sinceritat, en
el seu discurs, el president
del govern Català mani-
festà la seva “tristesa” per
no haver aconseguit un
acord. Lluny d'avançar els
propers passos que es
seguiran. Mas va fer una
crida a la reflexió, mentre
Mariano Rajoy va declinar

fer qualsevol tipus de valo-
ració sobre la reunió man-
tinguda amb el president
català, tot i que s'ha sabut
que el president de govern
d'Espanya, després de la
reunió, va trucar al secreta-
ri general del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba.  Tot i que
es desconeix el motiu de la
trucada, no deixa de ser
curiós. Pel que fa a les valo-

racions de la resta de for-
ces polítiques, cal destacar
la d'Alfred Bosch, portaveu
a Madrid d'ERC, qui ha dit
“el que toca ara és escoltar
al poble i fer el que es va
demanar el passat 11 de
setembre, caminar cap a la
independència”. Des d'un
punt de vista totalment
oposat van ser les declara-
cions que va fer la presi-
denta del PPC, Alícia
Sánchez Camacho, acu-
sant a CiU de “jugar a l'am-
bigüitat i d'enganyar als
votants”. Gairebé al mateix
moment el Govern Central
emetia un comunicat mos-
trant la seva disconformitat

amb el pacte fiscal per la
seva incompatibilitat amb
la Constitució. 
En definitiva, després de la
reunió d'ahir, Mas ja sap
que la resposta és no i no
hi ha marge per a la nego-
ciació. 
Mas sap, també, que en
aquest marc i com ell
mateix apuntava:
“Catalunya no pot complir
les seves aspiracions com
a país, com a nació i com a
poble”. Llavors, davant
aquest context no queda
res més que “reflexionar,
mirar cap endavant i deci-
dir (no deixant que passi
massa temps)”.

Mas va manifestar la seva
«tristesa» davant la negativa del

govern d’Espanya a negociar
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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 piñana

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
ASCÓ

Ajuntament C/ Hospital, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n

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
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 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
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
Il·luminacióMontsià 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
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
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
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
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

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

Alcanar- Les Cases
LES CASES DÀLCANAR
Tel./Fax 977 73 76 39
turisme@alcanar.cat

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

Tel.  977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74

www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

TURISME

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7  1º
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar) 

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV

Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06
Fax 977 70 33 41

www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

nització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5

AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventall-

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui:
Coulant de salpicó de marisc amb sanfaina de massana

BLANC DE BLANCS - AMPOSTA

Plat de la setmana.

INGREDIENTS PER A 2 PERSONES :

• 4 patates mitjanes
• 150 gr. Salpicó de marisc
• 2 rovells d'ou
• 2 tires llargues i fines de botifarra (opcional)
• Sal
• Pebrot vermell en pols
• Pebre negre molt
• Oli d'oliva
• Sal Maldon

PROCEDIMENT:
Preescalfem el forn a 250ºC
Pelem les patates, les tallem a rodanxes i les

bullim fins que estiguin tendres.
De seguida, les escorrim i les trinxem amb la

forquilla. Salpebrem.

En una safata del forn posem una tira de pa-
per de plata sulfuritzat i dos cercles d'empla-
tar.

Si posem butifarra, es el moment de posar
les tires al voltant de la part interior dels cer-
cles.

Omplir els cercles amb les patates trinxades
fins a dalt, ho  prensem bé i després fem un pe-
tit “volcà” al centre, on posarem els rovells
d'ou.

Cobrir-ho tot amb el salpicó, i posar al forn
durant un o dos minuts

Al treure-ho del forn, espolvorejem amb el pe-
brot vermell en pols per sobre i també posem
unes escames de sal Maldon

Fer un “pisto” clàssic, afegint trossos de po-
ma. S'ha  de servir calent.
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Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

A. Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Ruiz Franquet, Agustí Damià   

Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Xavier Ferre - Lluis Ferre  

Passeig Canal, 7. (Amposta) 977706247

Laura Lluís - Aida Noe ,               

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/.

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada i fins a primeres hores del matí estarà entre mig i molt ennuvo-
lat al litoral i prelitoral i serè o poc ennuvolat a la resta de l'interior, amb
alguns núvols més a la depressió Central. A partir de llavors els núvols minva-
ran i quedarà serè o poc ennuvolat en conjunt, si bé persistiran alguns núvols
baixos al litoral i prelitoral central i sud. Tot i això, al final del dia la nuvolosi-
tat augmentarà al litoral i prelitoral.

Precipitacions
Durant el matí no es descarta algun ruixat feble i minso a punts del litoral sud.

Temperatures
Temperatures mínimes similars. Rondaran entre 8 i 12 ºC al Pirineu, entre 10
i 15 ºC al Prepirineu i a la depressió Central, entre 12 i 17 ºC al prelitoral i
entre 16 i 21 ºC al litoral. Pel que fa a les màximes pujaran lleugerament, o
de manera moderada al litoral i prelitoral nord, i oscil·laran entre 24 i 29 ºC
en general, puntualment més altes al litoral i prelitoral nord, a ponent i a l'in-
terior de les terres de l'Ebre.

Visibilitat
Serà bona en general, però regular fins a mig matí i a la nit al litoral i prelito-
ral central i sud. A més, fins a mig matí serà localment dolenta a punts de
muntanya de la meitat sud del prelitoral per la presència d'algunes boires.

Vent
Fins a mig matí i a la nit el vent serà fluix i de direcció variable a l'interior i al
litoral sud, de terral fluix al litoral central i de sud fluix al litoral nord. Al cen-
tre del dia bufarà de component sud entre fluix i moderat, amb alguns cops
forts a la tarda al litoral nord.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El trànsit de Venus per la teva casa cinc anun-
cia canvis positius en l'amor .Respecte a la
salut , avui et sents amb bon ànim i amb ganes
de fer coses noves.   

Taure
20/4 al 19/5

Dirigeix les teves necessitats afectives i posa
de manifest  els teus veritables sentiments.
Avui és un dia on es potencia la teva sensibili-
tat i la teva capacitat de sentir.

Bessons
20/5 al 21/6

El trànsit de Venus per la teva casa tres indica
que hi ha canvis en la forma de comunicar-te.
Buscaràs un acostament a la persona que t'in-
teressa.  

Cranc
22/6 al 21/7

Respecte a l'amor , avui poden sorgir malente-
sos  que et duguin  a discussions una mica inú-
tils .Ara és el moment de fer un esforç per vèn-
cer les teves pors interiors.  

Lleó
22/7 al 22/8

Avui , dintre  de les teves relacions sentimen-
tals, trauràs la teva cara més alegre i extrover-
tida . En ocasions no coincideixen els teus
desitjós amb el que el teu cos et deixa fer.  

Verge
23/8 al 21/9

La vida t'ensenya coses noves . Potser és el
moment de projectar diferents tàctiques dintre
de la teva vida sentimental. Consumiràs o des-
gastaràs amb més rapidesa la teva energia .    

Balança
22/9 al 22/10

Mostraràs els teus sentiments amb tota lliber-
tat i seguretat en tu mateix. Algú prop teu  te
sorprendràs. És important que millorin certs
aspectes de la teva vida quotidiana. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Perquè tot funcioni bé necessites tenir més lli-
bertat  dintre de les teves relacions afectives .
Et  poden donar més nervis i més tensions de
les que t'agradaria.

Sagitari
21/11 al 21/12

Enriquiràs els teus contactes socials
ampliant  l'àrea de les teves relacions
.Respecte a la salut, avui estàs ple d'energia
. Ho notaràs en la teva manera de gaudir.    

Capricorn
21/12 al 19/01

Venus transitant per la teva casa vuit t'obliga a
buscar un enteniment , material , emocional i
sexual, amb la teva pròpia parella .Respecte a
la salut  intenta oxigenar els pulmons.  

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor no has de cremar-te  en
relacions que no tenen el futur que tu et merei-
xes . Avui , poden baixar les teves barreres
emocionals i sentir-te  més vulnerable.

Peixos
19/2 al 20/3

El trànsit d'Urà  pel teu signe indica que ara és
el moment de fer canvis en la teva forma de
vida. Les circumstàncies et portaran cap a la
independència i cap l'autonomia.    

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

30º 19°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .  Te l :
607538304

Carrer  Trafa lgar.
Local comercial en
l 'avinguda principal
de Les Cases
d'A lcanar.  Façana
a c r i s t a l a d a .
Totalment condicio-
nat. Ideal com ofici -
na o per a desenvo-
lupar  act iv i ta t  de
cara al públ ic.  Tel:
610203144

La Sen ia .  P laça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal  parel les,
consta de menjador
amb sort ida balco-
nada,  cu ina inde -
pendent  equ ipada,
lavabo amb dutxa
reformat ,  hab.
doble  i  hab ind. En
el centre La Senia.
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

Ul ldecona. Local en
l loguer o venda de
35m_,  re format ,
amb aparador  a l
carrer, sòl de par-
quet i  bany, total -
ment equipat, Ideal
per of icina o boti -
ga.  S i tuat  en e l
carrer  Ma jor
d 'U l ldecona.  Te l :
977743399

Deltebre. Casa de 2
plantes reformada,

3 habitacions, men-
jador d'esti l  rúst ic
amb xemene ia ,
cuina off ice, bany,
àmpl ia  terrassa i
m a g a t z e m .
Del tebre.  Zona La
Cava .  145 .000 Û .
Tel: 607538304

C a s t e l l ó .  A v g d a .
S a n t  P e re  3 1 .
L o c a l  c o m e rc i a l
de  70  m_  ap rox .
mo l t  bé  s i t ua t  en
Grau  de  Cas te l l ó .
D i v i d i t  e n  àmp l i a
s a l a  d ' a t e n c i ó  a l
p úb l i c ,  despa t x  i
l a v a b o ,  p a rq u e t .
A p a r a d o r  a  2
c a r re r s .  P re u  d e
l l o g u e r  9 0 0 Û .
P re u  d e  v e n d a :
1 8 6 . 0 0 0 Û   Te l :
977252727

Deltebre.  Zona La

Cava,  avgda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144
- La Senia. Ocasió!
Es ven edif ici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
hab i tac ions i  amb
cu ina equ ipada.
Preparats  per  a
vendre o l logar.
98 .000 Û .  Te l :
607538304 (pre -
guntar por Eva)

Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
t ipus de negoc i .

Ub icac ion immi l lo -
rab le .  Poss ib i l i ta t
de venda o l loguer.
Tel: 977249700

Miami P lat ja.  Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m_. A 5 min. de
la plat ja. Preu immi-
l lorab le .  215.000Û
Tel: 977249700 

VENDA X A L E T
OBRA NOVA ALS
PILANS 500 M2;
GARATGE.  BARBA-
COA.  PARCEL.LA
810 M2 ACABATS
DE 1ª QUALITAT. 4
H., 2 SUITTES AMB
VESTIDOR. PISCINA
I JACUZZI

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

Edif icat l 'any 2005
120 m2 amb 4
hab., 1 bany 1 aseo
o P a r c e l . l a
val lada 4.400 m2.
Piscina. + 6 jornals
d'ol iveres

199.000€ Û  
977 44 38 79

VENDA XALET 
ALS REGUERS
Parcel. la 500 m2
Habi ta tge 90 m2
amb 4 hab., 1 b.
Piscina, Terrassa

220.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
AL CAMÍ DEL CÉLIO
Parcel. la de 1.000
m2. 2 hab., 1 bany.
Bassa gran.
Reformat

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

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 cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304
La Ràpita. C/ Gorria. 

Local comer-
cial i oficines
amb soterra-
ni i altell. En
l loguer al
millor carrer
de la pobla-
ció.

610203144 MOLT
PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Pep Carcellé.
Filòleg. Classes particulars català

tots nivells. Traduccions.
Mòbil: 678722881. La Ràpita.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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El lliurament de les acredi-
tacions es durà a terme el
proper 25 d'octubre a
Genk, Bèlgica, on
enguany se celebra la
Conferència anual de la
Federació EUROPARC, en
el transcurs de la qual és
prevista també una
cerimònia especial per
celebrar el centenar de
parcs que han estat acre-
ditats fins ara amb la
Carta Europea de Turisme
Sostenible en Espais
Naturals Protegits. El
Consell de la Federació
EUROPARC, en la carta de
comunicació oficial de la
renovació, en ambdós
casos “lloa la manera
conscienciosa en què

aquests espais protegits
han treballat de manera
tan assídua amb la Carta i
en favor de la Carta

durant tants anys. El
Comitè vol expressar el
seu reconeixement per
aquests esforços i, en
particular, agrair als
equips de gestió i les
autoritats responsables el
seu compromís amb la
Carta”. 
El Parc Natural de la Zona
Volcànica de la Garrotxa
ha renovat per segona
vegada la seva acredita-
ció amb la Carta Europea
de Turisme Sostenible,
per a un nou període de 5
anys. Serà el tercer
període consecutiu amb
la Carta, que va obtenir
per primer cop l'any
2001. Per la seva banda,
el Parc Natural del Delta
de l'Ebre  ha renovat per
primera  vegada la seva
acreditació amb la Carta
Europea de Turisme
Sostenible, per a un nou
període de 5 anys. 
Serà el segon  període
consecutiu amb la Carta,
que va obtenir per primer
cop l'any 2007. 
Aquesta renovació culmi-
na els esforços del Parc
Natural i de totes les enti-

tats i empreses integrants
del territori per a renovar
el seu compromís amb la
sostenibilitat i la planifica-

ció del turisme al delta de
l'Ebre. 
Si bé el titular de la Carta
és el Parc Natural, el
Programa d'actuació
aprovat es contextualitza
a tota la zona del delta de
l'Ebre i ha estat el resultat
de la participació de tots
els actors interessats en
el turisme d'aquesta

zona, tant públics com
privats. 
El nou període de 5 anys,
que s'estén fins al 2016,
es caracteritza per priorit-
zar les actuacions d'orde-
nació dels diferents usos
al riu i a la costa, de cre-
ació de noves rutes i equi-
paments, de creació i
comercialització de nous

productes turístics, de
valorització i promoció
dels productes locals, i
de formar i sensibilitzar la
població local i els visi-
tants. 
Cal destacar la importàn-
cia de la metodologia de
treball que comporta tenir
aquesta acreditació, per-
què permet ser un instru-

ment de coordinació de
totes les accions que es
desenvolupen al territori i,
al mateix temps, una eina
de participació que garan-
teix que tothom es senti
implicat  al voltant d'un
projecte comú, que és
desenvolupar un espai
d'una forma sostenible i
amb criteris identitaris.

Cinc anys més de Carta Europea de
Turisme sostenible

Els parcs naturals de la
Zona Volcànica de la
Garrotxa i del Delta de
l'Ebre renoven l'acredi-
tació amb la Carta
Europea de Turisme
Sostenible (CETS) per
als propers 5 anys. 

El Consell de la Federació EUROPARC, «lloa la manera conscienciosa en què s’ha treballat»

SOM VERDS I SOSTENIBLES

Aquesta renovació culmina els esforços del
Parc Natural i de totes les entitats i

empreses integrants del territori

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


