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El Comitè MaB-Home i Biosfera
en les seves sigles en anglès-
espanyol ha aprovat per unani-
mitat la reformada candidatura
de les Terres de l'Ebre com a
Reserva de la Biosfera, des-
prés que el Consell Científic
qualifiqués favorablement la
nova proposta presentada que
exclou set municipis de l'entorn
de la central nuclear d'Ascó
(Ribera d'Ebre). La candidatura
Ebrebiosfera, que serà trame-
sa avui a la seu de la Unesco a
París, haurà de ser avaluada
novament durant els pròxims
mesos per l'organisme interna-
cional, després de rebutjar la
primera proposta presentada
per les Terres de l'Ebre amb
l'argument que incloïa espais
en la zona d'influència de les
plantes atòmiques.

P3

EbreBiosfera, camí de París

La Comissió d'Urbanisme de les Terres de l'Ebre (CUTE) ha informat favorablement sobre el pla espe-
cial urbanístic 'La Xalamera', a Benifallet (Baix Ebre), on el promotor andorrà Antoni Cachafeiro, preveu
construir-hi un complex hoteler de quatre estrelles. Amb el vistiplau d'Urbanisme, l'Ajuntament podrà ara
aprovar el projecte provisionalment, i en un o dos mesos ja es podria obtenir el vist-i-plau definitiu.
Finalment, però, Urbanisme ha arribat a un acord amb l'Ajuntament i el promotor per moderar el creixe-
ment de sostre que es plantejava amb els edificis de nova construcció. El límit és de 5.200 metres qua-
drats, el doble del que ocupava l'antic mas. P9

Benifallet, més a prop de tenir Hotel

Terres de l’Ebre. El sector socioeconòmic i
polític de les Terres de l'Ebre coneix de
primera mà el projecte Barcelona World .

P4

Esports. L’atleta camarlenc Kiko Martí,
guanyador de la Transalpine-Run, és el nostre
Crac de la Setmana.                      

P18

Terres de l’Ebre. Tretze restaurants de
Sant Carles de la Ràpita promocionaran la
gastronomia del territori amb una nova tapa
a les cartes.     P8Av
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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

Les Terres de l'Ebre són un dels paratges natu-
rals més espectaculars de Catalunya. Tenen
riquesa paisatgística,  representativitat dels
seus ecosistemes mediterranis i el seu model
de conservació de la biodiversitat. Les Terres
de l'Ebre, el Priorat i el Matarranya són terres
de contrastos amb una gran diversitat de
relleus i una important xarxa hidrogràfica que
vertebra el territori. Els rius i les muntanyes
també formen part destacada del patrimoni
natural i són l'element clau per entendre l'as-
sentament dels pobles i les relacions entre ells

així com l'evolució pluricultural entre uns i els
altres.  La presència de tres centrals nuclears
dins o prop del territori inclòs en la candidatura
de Reserva de la Biosfera va ser l'argument que
va utilitzar el Consell Internacional de
Coordinació del Programa MAB de la Unesco
per rebutjar, d'entrada, la proposta de les
Terres de l'Ebre.  Ara, la nova candidatura avui
mateix divendres a la seu de la Unesco a París,
i haurà de ser avaluada novament durant els
pròxims mesos per l'organisme internacional.
Haurem d'esperar…

Aquesta vegada, potser sí

Com les polseres vermelles lluiten en equip
per robar-li a la vida bocins de felicitat, les
samarretes grogues lluiten en equip per
robar-li a la vida bocins de qualitat laboral i
educativa, més digna, més democràtica,
més.... i més...
Com les polseres vermelles lluiten per una
malaltia greu, difícil de curar i de vegades
crònica, les samarretes grogues lluiten per
una altra malaltia greu, difícil de curar en les
condicions actuals i que pot tornar-se cròni-
ca si no es posa remei aviat.
A les polseres vermelles la medicina els
dona quimio, goters i teràpia per poder
pal·liar la seva malaltia, a les samarretes
grogues, el Departament d’Ensenyament,
els dona una medicina anomenada MENYS
x MES que més que medicina sembla
“xarop de palo” perquè no els cura ni posa
remei ans al contrari més alumnes i menys
recursos, més precarietat i per si es poc la
teràpia és una teràpia de xoc anomenada
LOE on el Departament d’Ensenyament tria
als directors i directores, on aquestos trien
al professorat i tot va sistematitzat per
regles piramidals on si t’agrada bé i sinó
també: Visca la democràcia!!!!
En el sistema educatiu s’han acabat els
valors democràtics i els valors humanístics
que destacaven en aquesta empresa d’al-
tres de producció en cadena. Ara les sama-
rretes grogues ha den produir, tot son
números i resultats numèrics, s’han acabat
els valors, la humanitat de la professió el
ser i el saber fer....
Al igual que les polseres vermelles s’esca-
pen de nit i es troben clandestinament en
els passadissos de l’hospital per construir
vida i bocins de felicitat per mitjà de la ima-
ginació i la creativitat, les samarretes gro-
gues es troben per lluitar i per fer un crit de
SOS: “Ensenyament Públic de Qualitat” més
democràtic per escollir lliurement amb qui i
com, drets fonamentals per educar, perquè
les samarretes grogues van estar lluitant
molts anys juntament amb partits polítics i
organitzacions per una educació més digna,
més democràtica, amb millors condicions
laborals i educatives... i gratuïta!
Sabem que les samarretes grogues moles-
ten a la consellera, pot ser aviat algú els
estirarà les orelles i els dirà que com a fun-
cionaris no poden portar aquestes samarre-
tes, però.... les samarretes grogues lluita-

dores, valentes, democràtiques i sabedo-
res de que els valors humans estant per
damunt de tot, amb la seva creativitat,
generositat i dignitat portaran les samarre-
tes grogues encara que sigui clandestina-
ment, perquè la samarreta groga, senyora
Consellera no es el que es veu sinó el que
representa.
Gràcies, gràcies i gràcies, la meua més sin-
cera admiració pel vostre FER i SABER FER,
Gràcies per haver-me ensenyat a escriure, a
llegir però sobretot gràcies per haver-me
ensenyat a respectar i a pensar amb espe-
rit crític i inconformista, a poder mostrar
lliurement la diversitat d'opinió

SAMARRETES GROGUES ENDAVANT i no
defalliu perquè com diu la cançó de les pol-
seres vermelles: “sense tu jo no puc”

Alícia Gamundi Vilà
Regidora per ERC de l’Ajuntament de

Tortosa

Polseres vermelles - Samarretes grogues

El Ple de l'Ajuntament
d'Amposta del passat dilluns
va aprovar una nova pujada
de l'IBI. Per tant, l'any que ve,
haurem de fer un esforç més
gran per poder pagar la con-
tribució. I això que tots els
partits de l'oposició es van
expressar en contra d'aques-
ta mesura. Però CiU ha optat
per tirar pel dret, emparant-
se en el fet que aquest incre-
ment és inferior a la pujada
interanual de l'IPC, que es
preveu que serà del 3 %. 
El que no entén CiU és que la
situació que estem vivint és
totalment excepcional i que
més que mai cal controlar la
despesa i evitar pressionar
els contribuents amb més
impostos. Només cal llegir la
premsa per adonar-se que la
situació econòmica de la
majoria de les famílies no
s'ha apujat un 3 % com l'IPC.
Ben al contrari, el poder
adquisitiu general s'ha reduït
i, en alguns casos, ha patit
davallades molt importants.
En l'última dècada el rebut
de la contribució s'ha dupli-
cat, situant-se pels núvols.
Costa molt fer-hi front i cada
cop que arriba el moment de
pagar-lo representa un dalta-
baix econòmic. Cobrir totes
les obligacions resulta quasi
impossible, sobretot si
aquest pagament coincideix
amb el mes de setembre. 
En el debat corresponent a
l'aprovació dels darrers
Pressupostos, el Grup
Municipal d'Esquerra ja va
manifestar que les actua-
cions que s'hi concretaven
per reduir la despesa munici-
pal eren escasses i insufi-
cients per afrontar la crisi.
Ens calia adoptar mesures
excepcionals perquè l'esce-
nari amb què ens trobem és
excepcional. Ens cal posar
fre a l'increment de les
estratègies impositives i ini-
ciar un nou trajecte que tin-
gui com a principal focus
minimitzar el gruix d'algunes
partides. En aquesta matè-
ria, hi tenim un llarg recorre-
gut pendent, però convé fer-
lo des de la unitat i amb el
beneplàcit d'una majoria que
vagi més enllà de la que
ostenta l'equip de Govern. És
per aquesta raó que en
l´últim Ple vam reclamar,
amb una moció, ampliar el
debat polític que es produeix
anualment a l'entorn dels
Pressupostos i obrir un pro-
cés de diàleg previ. La finali-
tat d'aquesta proposta per-
seguia l'establiment d'un pla
de reducció de la despesa
municipal, però CiU no la va

veure amb bons ulls i va
votar-nos-la en contra.
A manera d'exemple, el Grup
Municipal d'Esquerra optava,
en el capítol de personal, per
fixar les següents mesures
d'estalvi: reduir els sous dels
polítics un 7 %, suprimir el
càrrec de coordinador adjunt
d'Esports, reduir un 10 % les
aportacions als grups muni-
cipals i reduir un 50 % els
incentius de productivitat,
fixant un màxim de 3.000 Û.
Pel que fa a altres despeses,
ens inclinàvem a favor de
convertir la Revista Amposta
en una publicació trimestral i
tornar l'emissora municipal a
la ciutat per estalviar-nos el
lloguer actual. En aquest
àmbit, també proposàvem
iniciar un procés de negocia-
ció amb els propietaris dels
locals on l'Ajuntament presta
serveis per reduir l'impacte
dels lloguers. També consi-
deràvem prioritària la implan-
tació d'energies renovables
amb l'objectiu de reduir la
factura elèctrica i substituir
els llums dels fanals per
leds, una opció que no ha de
representar necessàriament
un cost econòmic. 
Totes aquestes mesures no
suposarien la interrupció de
cap servei públic i, en canvi,
prodrien enfortir el marge de
maniobra de l'Ajuntament
d'Amposta. Però, una vega-
da més, CiU va demostrar
que són incapaços d'arribar
a consensos amb l'oposició
beneficiosos per a la ciutada-
nia. El seu rebuig a les nos-
tres propostes no ens farà
desistir en l'intent de fer les
coses d'una altra manera.
De fet, continuarem treba-
llant amb la mateixa intensi-
tat que sempre perquè vegin
una realitat que clama al cel.

Adam Tomàs
Portaveu d'Esquerra a

l'Ajuntament d'Amposta

A Amposta, un 
2% més de contribució

                                       



DIVENDRES 28
DE SETEMBRE
DE 2012

diarimés
ebreTTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

3www.mesebre.cat

El conseller d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural,
ha recordat que “la candi-
datura ha de contribuir, en
clau de sostenibilitat, a la
diversificació econòmica
de les Terres de l'Ebre i les
seves àrees d'influència, a
la valorització dels produc-
tes i serveis existents a la
zona que, derivats del
reconeixement de la UNES-
CO com a Reserva de la
Biosfera, es diferenciaran
qualitativament dels seus
competidors en el mercat
global”. Així mateix, ha vol-
gut subratllar que “la
Reserva de la Biosfera de
les Terres de l'Ebre ha de
ser un referent en l'aporta-
ció de valor econòmic i
social a la riquesa natural

existent al sud del país”.
Per la seva part, el delegat
del Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès, ha
volgut destacar 'l'esforç
que ha suposat per a la
candidatura formular una
proposta que s'adaptés a
les demandes de la

Unesco i ens portés a deli-
mitar l'àmbit territorial”.
Així mateix, ha valorat la
gran feina que han fet els
tècnics del CODE, “en molt
poc temps i havent de dei-
xar zones de gran valor
ecològic al marge, tot i
que confiem poder integra-

les a la reserva més enda-
vant”, ha avançat Xavier
Pallarès.
El Consell Científic ha des-
tacat que les 'Terres de
l'Ebre configuren un territo-
ri geogràfic d'alt valor
ambiental i patrimonial,
amb una gran vocació i
potencialitat per desenvo-
lupar amb èxit propostes i
models de desenvolupa-
ment socioeconòmics
basats en l'ús racional i
sostenible d'aquests recur-
sos'.
Un cop la candidatura ha
estat aprovada per unani-
mitat serà tramesa avui
mateix, divendres 28 de
setembre, a la seu de la
Unesco a París. 
Així, la Unesco avaluarà
durant els proper mesos la
candidatura EbreBiosfera i,
si es manté el calendari
previst, serà el mes de
juny de 2013 quan es farà
pública la concessió a les
Terres de l'Ebre com a
Reserva de la Biosfera.
Mentrestant, el Consell
Promotor de l'EbreBiosfera
i el Departament
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural, treballaran per
acabar de definir el Pla
d'Acció de la futura
Reserva de la Biosfera i
per donar a conèixer les
possibilitats socioeconòmi-
ques que l'aprovació defini-
tiva pot aportar a les
Terres de l'Ebre.

El comitè MaB espanyol aprova la nova
candidatura de l’EbreBiosfera

En la reunió celebrada
el dijous 26 de setem-
bre, pel Comitè MaB
espanyol es va aprovar
per unanimitat la candi-
datura de les Terres de
l'Ebre com a Reserva de
la Biosfera, després que
el Consell Científic quali-
fiqués com a favorable
la nova proposta presen-
tada, que exclou els
municipis de l'entorn de
la nuclear d'Ascó.

La candidatura serà tramesa avui divendres a la seu de la UNESCO a París

El Consell Científic destaca l’alt valor de les Terres de l’Ebre

REDACCIÓ

Imatge dels Ports al nostre territori.
cedida

ACTUALITAT

Es treballarà per acabar de definir el Pla
d’Acció de la futura Reserva de la Biosfera i

per donar a conèixer les possibilitats
socioeconòmiques que pot aportar

l’aprovació definitiva a l’Ebre
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El conseller delegat de
Veremonte, Xavier Adserà, ha
destacat la "bona receptivitat"
que ha tingut la proposta en
els mercats internacionals
"perquè serà únic a Europa".
Des de la delegació del
Govern s'ha iniciat un pla d'ac-
ció perquè el territori ebrenc
també es pugui beneficiar de
la inversió.
Des que el 7 de setembre es
va fer públic que Veremonte
promovia un macrocomplex
turístic al costat del parc
temàtic PortAventura, entre

Salou i Vila-seca (Tarragonès),
l'empresa ha iniciat un seguit
de contactes per tot el món
amb operadors internacio-
nals interessats en el projec-
te. Veremonte ha presentat
el projecte, aquest dime-
cres, a més de 150 perso-
nes en un hotel de
Tortosa. Entre aquestes,
hi havia alcaldes, regidors,
representants de partits
polítics, però també
empresaris -del sector de
la construcció, del moble i
turístics, entre altres-; així
com representants sindi-
cals. La promotora de la
inversió ha donat els
detalls del projecte al sec-
tor socioeconòmic i polític
de les Terres de l'Ebre a
petició de la delegació del
Govern a les Terres de
l'Ebre, que ja ha dissenyat
un pla d'acció perquè el
territori es beneficiï també
del Barcelona World. 
Tal com ha reconegut
Adserà, el projecte pot
suposar per les Terres de

l'Ebre un "rellançament
econòmic" a curt termini
durant la seva construc-
ció, ja que l'empresa vol
utilitzar tots els recursos

locals que pugui; però
també durant el seu fun-
cionament. "Tenir un
motor econòmic com
aquest a 40 minuts que

necessitarà subministra-
ment de serveis i menjar,
de gent que treballi al
complex però visqui a
l'Ebre...", ha afegit.  

L'empresa promotora
de macrocomplex
turístic Barcelona
World, Veremonte, ja
està tancant prea-
cords amb operadors
internacionals que
s'han interessat en el
projecte després de
fer-se públic. 

ACN

Més de 150 persones van assistir dimecres a la presentació.

Cedida

L'Ajuntament d'Amposta
va aprovar aquest dilluns
les ordenances fiscals del
2013.  
Els augments es correspo-
nen amb el pla d'ajust
aprovat al mes de març i
suposen un augment del
2% de l'IBI, de la taxa per

canvi de titularitat del
cementiri, el mercat muni-
cipal, les instal·lacions
esportives i el consum
d'aigua. 
Tots els grups de l'oposi-
ció han votat en contra de
la proposta. El PSC
d'Amposta ha estat molt

crític i ha denunciat amb
contundència perquè
grava encara més a la ciu-
tadania en un moment
d'extrema dificultat. 
La gravetat radica també
en què l'impost porta una
pujada acumulada de més
del 100% en els darrers

deu anys, amb exemples
prou gràfics com que l'any
2002 es pagaven 200
euros mensuals per un pis
de 90 metres quadrats i
avui se n'han de pagar
més de 400. 
Per tot això, els socialis-
tes han titllat el govern de
CiU d'estar completament
desconnectats i allunyats
de la realitat al municipi.
“Més de 2.000 aturats a
Amposta, rebaixes dels
sous d'un 20% en els
nòmines en els darrers
anys, baixades generalit-
zades de les facturacions
de les empreses, previsió

de congelació de les pen-
sions, moltes famílies
sense cap ingrés i retalla-
des generalitzades obliga-
ven, com a mínim, a con-
gelar els impostos i, si era
possible, a baixar-los”, ha
argumentat el portaveu
del grup, Antoni Espanya.
En el mateix sentit s’ha
manifestat el portaveu
d’ERC, Adam Tomàs afir-
mant que l’equip de
govern «intenta tapar sota
una manta de normalitat
certs augments» i ha afe-
git que actualment «la
situació no és de normali-
tat sinó d’excepcionalitat».

L’Ajuntament d’Amposta augmenta 
l’IBI un 2% amb tots els vots en contra de

l’oposició
Acusen l’alcalde Manel Ferré «d’estar desconnectat de la realitat»

L'alcalde de Sant Carles de
la Ràpita, Joan Martín
Masdéu (CiU), ha iniciat
aquest dimarts una ronda
de contactes amb els dife-
rents grups polítics munici-
pals per intentar arribar a
un nou pacte que li perme-
ti governar la resta de man-
dat amb una majoria sufi-
cient després de la marxa
del PSC. Conscient que un
nou pacte pot resultar
complicat en l'actual
moment, Martín Masdéu ha
demanat "sensatesa" a la
resta de grups en el cas
que es vegi abocat a
governar en minoria. En
aquest sentit, ha plantejat
la convocatòria de reu-
nions periòdiques amb la
resta de grups municipals
per poder posar sobre la
taula aportacions o quei-
xes més enllà dels plens.

Ronda de
contactes a la

Ràpita

Un petit incendi en la
residència d'avis Onada
Golden Beach, aquest
dimarts a la tarda, a Sant
Carles de la Ràpita obligava
a desallotjar tot l'edifici. Els
fets es van produir cap a
les cuatre de la tarda, quan
van cremar uns cables
elèctrics, situats en un pas-
sadís que connectava una
sala tècnica amb un
gimnàs, i es generava una
columna de fum en l'edifici.
Com a conseqüència, i
com diu el Protocol
d’Emergències, es van
desallotjar els 130 avis de
la residència, de cinc
plantes, mentre Bombers
i Mossos d’Esquadra res-
tablien la normalitat de
l’edifici. 

Un petit incendi
en l’Onada de la

Ràpita

El complex Barcelona World crea 
expectació a les Terres de l’Ebre

Més de 150 persones, entre empresaris i polítics, van assistir a la presentació al territori

ACTUALITAT
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Amb aquest acord de Ple
l'Ajuntament de Deltebre s'ha
declarat "territori català lliure
i sobirà". La moció que cons-
ta de set punts, a diferència
d'altres que s'han aprovat a
diversos municipis catalans,
inclou a més a més que

aquesta declaració s'inscri-
gui en el panell informatiu
que marca l'inici del terme
municipal; així com que l'es-
telada estigui present a tots
els actes oficials que organit-
zi l'Ajuntament, i també insta
el Parlament a sotmetre a
votació la declaració "unilate-
ral" de sobirania nacional de
Catalunya. 
L'alcalde de Deltebre, el
republicà Gervasi Aspa, des-
tacava la jornada com a “dia
històric i genial” tenint en
compte que la moció ha
comptat amb una àmplia
majoria “ és la fi de l'autono-
misme i el principi d'una
nova etapa que té com a
camí la independència fins a
arribar a la república”. 
El portaveu de CiU a
l'Ajuntament de Deltebre,
Lluís Soler, també mostrava
la seva satisfacció afirmant
“la moció és una aposta i un
punt d'inflexió important pel
municipi no es tracta només
d'un tema de sentiments,
sino també de context en
tots els sentiments: econò-

mic, cultural i lingüístic”. 
Els tres regidors del PSC hi
han votat a favor ja que
compten amb el recolza-
ment de l'executiva local i la
militància, el portaveu adjunt
del PSC a l'Ajuntament de

Deltebre, Joan Alginet, asse-
gurava “ser clars i valents tot
afirmant que el PSOE no és
un bona aliat del PSC en l'a-
posta pel federalisme”. 
El PP hi ha votat en contra,
el portaveu Tomàs

Castells creu que “s'hauria
d'esperar a presentar
aquesta moció després de
les eleccions del novem-
bre quan el poble de
Deltebre hagi fet pública la
seva postura”.

Û
Deltebre s’ha declarat
"territori català, lliure i
sobirà". L'Ajuntament
de Deltebre va aprovar
al ple de dimarts la
moció en defensa de
Catalunya com a nou
estat d'Europa amb
una ampla majoria, 15
vots dels 17 possibles.
A banda dels regidors
d'ERC (7) i CIU (5) ,que
subscrivien la moció
també hi han votat a
favor els regidors del
PSC (3). El PP (1) ha
estat l'únic que ha
votat en contra de la
moció. Deltebre es declara lliure i sobirà.

Cedida

La presidenta de
l'Assemblea Nacional
Catalana (ANC), Carme
Forcadell, ha reconegut
que la legalitat espanyola
mai serà la via per acon-
seguir la independència
de Catalunya i que
només serà possible
"amb la democràcia i la
voluntat del poble
català". Forcadell ha
recordat a la vicepresi-
denta del govern espan-
yol, Soraya Sáenz de
Santamaria, que la
Constitució en què s'em-
para per descartar un
referèndum d'autodeter-
minació a Catalunya és la
que ha provocat, amb
sentències com la de
l'Estatut, la situació
actual. "La Constitució no
ens ha deixat ser cata-
lans tal i com nosaltres
volem ser", ha apuntat. El
Secretariat Nacional de
l'ANC ha celebrat a
Amposta el seu plenari
per preparar un nou pla
d'acció. 

ANC Deltebre es declara «territori català, lliure i sobirà»
Una amplia majoria ha recolzat la moció, 15 vots dels 17 possibles

ACTUALITAT

AJUNTAMENT DE L’ALDEA
EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de L'Aldea, en la seva sessió del dia 14 de setembre de 2012, va adoptar l'acord que en la part resolutiva disposava:

“1r. Publicar i sotmetre a informació pública l'avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal, així com l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar que en forma
part, pel termini de 20 dies d'acord amb el què disposa l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú.
2n.- Aprovar el programa de participació ciutadana presentat que recull les mesures i els moments d'exercici d'aquest dret dels veïns.
Obrir un termini de 20 dies d'acord amb el què disposa l'article 86 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, reguladora del règim jurídic de les administracions públi-
ques i del procediment administratiu comú, perquè els veïns facin els suggeriments que creguin convenients, els quals, prèvia valoració tècnica, poden tenir-se en
compte a l'hora de redactar el POUM.
Fer constar a l'edicte d'exposició pública que contra aquesta aprovació que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant
el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva publicació. Alternativament, i de forma potes-
tativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació.
3er.- No suspendre l'atorgament de llicències, ni de tramitació de procediments, donat que l'equip tècnic redactor manifesta que no fa falta suspendre'l en aquest
moment.
4art.- Trametre l'avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal a la Secretaria per a la Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques
de la Generalitat de Catalunya, per a l'emissió de l'informe urbanístic corresponent.
D'acord amb la Circular 1/2009 de la Secretaria de Planificació Territorial del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, l'in-
forme urbanístic inclourà, en el seu cas, l'informe territorial. L'informe s'ha de lliurar en el termini d'un mes i s'ha d'incorporar en el Document de referència i lliurar-se
a l'ajuntament concernit
5è.- Trametre l'avanç del Pla d'ordenació urbanística municipal i l'informe de sostenibilitat ambiental preliminar al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya i demanar-li l'emissió del Document de referència per tal d'elaborar l'informe de sostenibilitat ambiental que s'ha d'incloure en el Pla d'orde-
nació urbanística municipal. Un cop es rebi aquest Document de referència que es procedeixi a l'elaboració de l'Informe de sostenibilitat ambiental per l'equip redac-
tor del POUM.
6è. Sol·licitar els informes sectorials previs a l'aprovació inicial del Pla d'ordenació urbanística municipal.
7è. Publicar l'edicte d'informació pública de l'avanç, de l'aprovació del programa de participació ciutadana i de l'acord de no suspensió de l'atorgament de llicències,
amb el corresponent peu de recursos, al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i a la web de l'Ajuntament. 
Publicar, addicionalment, a dos diaris dels de major circulació de l'àmbit municipal, el mateix edicte.
Contra la resta d'acords, vers els quals no s'ha especificat els recursos que s'hi poden interposar, per tractar-se d'actes administratius de tràmit no qualificats, no pro-
cedeix la interposició de cap tipus de recurs“.

La consulta de la documentació es pot realitzar a les oficines de l'Ajuntament de L'Aldea, els dies laborables de 9 a 13 hores, i a la plana web de l'Ajuntament. 

L'Aldea, 24 de setembre de 2012.
L'Alcalde,

Daniel Andreu i Falcó.
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En concret, aquesta planta
està concebuda com la
receptora d'una mescla de
biomassa consistent en
purins animals, fracció orgà-
nica provinent de residus
sòlids municipals, fangs de

depuradora cultius energè-
tics i macròfits. El projecte
presentat al programa Life+
inclou des del tractament
previ d'aquesta biomassa a
la seva conversió en bio-
gas. Amb la sol·licitud d'a-
questa subvenció,
l'Ajuntament d'Ascó assu-
meix el compromís de cofi-
nançar aquest projecte
sempre i quan resulti selec-
cionat per les autoritats
europees, que no resoldran
l'expedient fins el mes de
maig vinent. Durant aquest
temps poden incloure's
altres socis. La valoració
econòmica global del pro-
jecte és de 2,5 ME, dels
quals la UE, en el cas de
seleccionar-lo, n'aportaria la
meitat. El projecte compta
amb el suport local de la
Unió Empresarial d'Ascó,
entitat privada que agrupa
els industrials locals i que
n'és la promotora, la
Comunitat de Regants
d'Ascó i la Cooperativa
Agrícola, així com de la

Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre.
L'Ajuntament d'Ascó consi-
dera aquest projecte com
una possibilitat real de
desenvolupament econò-

mic a mig termini. De fet, el
consistori actual defensa un
model econòmic basat en la
diversificació econòmica i
en l'aprofitament dels recur-
sos actuals que aporta a les

arques públiques la indús-
tria nuclear per tal d'estimu-
lar l'economia local i garan-
tir el mínim impacte en el
dia que aquesta indústria
deixi d'operar. 

L'Ajuntament d'Ascó
ha entregat al progra-
ma Life+ de la Unió
Europea la documen-
tació necessària per
tal d'acollir-se a
aquesta línia de sub-
vencions europees. El
projecte presentat
consisteix en la cons-
trucció d'una planta de
biogas al terme muni-
cipal d'Ascó i de 0,25
Mw de potència que
s'abastirà de la bio-
massa de l'entorn,
entre la qual hi figuren
els macròfits provi-
nents del riu Ebre. 

La planta s’abastirà dels macròfits del riu.
Cedida

El Govern de la Generalitat
de Catalunya està ultimant
les al·legacions al Pla
Hidrològic de la Conca de
l'Ebre. El termini per presen-
tar-les acaba el dia 12 de
novembre. 

Mentrestant el
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) va ratificar
dijous de la setmana passa-
da  la seva voluntat de dialo-
gar amb el Govern la pro-
posta de cabal mediambien-

tal del tram final de l'Ebre en
la reunió que van mantenir
el president de l'organisme
de conca, Xavier de Pedro,
i el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís Recoder.
Recoder va acordar amb De

Pedro una nova trobada un
cop enllestides les al·lega-
cions però ha insistit al pre-

sident de la CHE que cal
respectar el cabal ecològic
que necessita el riu..

Últimes al.legacions al 
Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre
El termini acaba el dia 12 de novembre

Facilitar l'aparcament o
la bonificació d'impos-
tos, entre les mesures
d'Iniciativa-Entesa per
Tortosa per reactivar el
comerç local. El porta-
veu del grup, Jordi
Jordan, ha assenyalat
que la crisi econòmica i
l'aplicació de mesures
com la pujada de l'IBI o
l'IRPF ha provocat que
desenes de comerços de
la ciutat tanquen les
seves portes. Així les
coses, Jordan ha instat
l'ajuntament de Tortosa a
treballar per impulsar
aquest petit i mitjà
comerç tot posant
damunt la taula tot un
seguit de mesures que
contribueixen a aconse-
guir-ho. Entre elles facili-
tar l'aparcament al cen-
tre de Tortosa.

ICV proposa
mesures pel

comerç

El grup municipal
d'Esquerra d'Alcanar,
després de la visita que
va fer el diputat al
Congrés Joan Tardà, ha
presentat una moció
debatuda al  Ple de dijous
en què demana la millora
de l'accés viari de l'N-
340 a les Cases
d'Alcanar al P.K. 1062,7.
La moció fa un repàs
dels diversos episodis
que ha viscut aquest punt
viari i, segons Manel
Martí, portaveu del grup
municipal d'ERC, 'està
feta amb voluntat cons-
tructiva i amb la intenció
d'arreglar un problema
que està per sobre de
partidismes i ideologies'. 

Millora de 
l’accès a la N340

L’Ajuntament d’Ascó s’acull al programa europeu Life+
per construir una planta de biogas

El projecte persegueix l’aprofitament de la biomassa de l’entorn per generar gas

ACTUALITAT
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Es tracta de la promoció
“Tapa a la Carta”, en què
13 restaurants de Sant
Carles de la Ràpita
inclouran una tapa espe-
cial per a l'ocasió als
seus menús a la carta,
entre el 27 i el 30 de
setembre. 
En aquest sentit, la inicia-
tiva està dirigida als
clients que es quedin a
dinar o sopar als restau-
rants participants i el
preu de cada tapa “pot
variar entre els 3 i els 7

euros, segons el criteri
de cada establiment”, ha
explicat Imma Bòria.
La iniciativa va sorgir de
Saborea España, que va
proposar la data del 29
de setembre com a Dia
Mundial de la Tapa, coin-
cidint amb la commemo-
ració del Dia Mundial del
Turisme dos dies abans,
el 27. 
En aquest sentit, aquest
club gastronòmic va
acordar amb els munici-
pis que en formen part,
entre ells la Ràpita, l'or-
ganització de rutes per
homenatjar la cultura de
la tapa. 
Així, una trentena de
localitats organitzaran el
cap de setmana del 27 al
20 de setembre més de
40 rutes de tapes.
Segons dades de la
Secretaria d'Estat de
Turisme, la “tapa” s'ha
consolidat com un distin-
tiu gastronòmic que va
atreure a 6 milions de
turistes internacionals
dels 57 que visitaren

l'Estat espanyol el 2011.
D’altra banda, també s’ha
anunciat la creació d’una
Taula Conjunta de Treballl
entre l’Ajuntament,
l’Estació Nàutica i el

Col.lectiu de Cuina per
unir esforços i treballar
de manera conjunt a de
cara a promocionar turís-
ticament el municipi de la
Ràpita. La temporada

d’estiu s’ha valorat de
manera positiva, i ara el
repte és desestacionalit-
zar el turisme amb l’ofer-
ta variada que s’ofereix. 

Els restaurants de Sant Carles de la Ràpita
celebren el Dia Mundial de la Tapa

La presidenta del
Col·lectiu de Cuina La
Ràpita-Delta de l'Ebre,
Imma Bòria, va pre-
sentar, dimarts passat,
una nova proposta
gastronòmica per
commemorar el Dia
Mundial de la Tapa. 

Entre el 27 i el 30 de setembre, 13 restaurants oferiran aquest servei

El preu de la tapa anirà entre els 3 i els 7 euros

REDACCIÓ

Les platges de l'Ametlla
de Mar han rebut la qualifi-
cació d'excel·lent en l'in-
forme que ha fet
l'ACA(Agència Catalana de
l'Aigua) a finals d'estiu res-
pecte al seu estat durant
els mesos de juliol, agost
i primers de setembre. 
De fet, la major part de
platges catalanes han
obtingut aquest any
aquesta qualificació.
L'ACA, que valora la quali-
tat de les aigües, coinci-
deix amb les valoracions
de ADEAC(Fundació
Europea d'Educació
Ambiental i del
Consumidor), entitat enca-
rregada de l'atorgament
de les Banderes Blaves,
que també ha donat pun-
tuacions excel·lents a l'es-
tat de les platges. Aquest
any hi havia certa preocu-

pació pel fet que els ajus-
taments econòmics i de
personal han obligat a
redimensionar el servei de
neteja de platges, priorit-
zant la neteja i el bon estat
de les platges amb distin-
tiu de Bandera Blava. Tot i
reconèixer que algunes de
les 29 platges o cales de
la costa de l'Ametlla de
Mar no s'han pogut nete-
jar amb la mateixa assiduï-
tat, des de la Regidoria de
Medi Ambient s'han mos-
trat satisfets del resultat
final, cosa que atribueixen
en part, a la bona feina i la
implicació del personal de
neteja de platges. 
Segons Andreu Martí,
alcalde de l'Ajuntament,
“la rebaixa de personal
destinat a la neteja de
platges ha estat molt
important. A més aquest

any, a diferència de l'any
passat ,no hem tingut cap
pla d'ocupació que contri-
buís a aquesta feina.
L'esforç fet pels treballa-
dors de la brigada ha
estat considerable i se'ls
ha de donar les gràcies
per l'esforç. 

La neteja s'ha prioritzat
sobre les que tenen ban-
dera blava, tot i que
també se n 'han netejat
d'altres que també són
molt populars”.
En l'àmbit de la vigilància i
el socors, aquest any l'a-
portació de l'Ajuntament a

Creu Roja, s'ha vist reduï-
da de 45.000 Û respecte
a l'any anterior. Tot i així,
s'han mantingut ma major
part dels serveis, els
quals han permès passar
amb bona nota la seva
aportació al manteniment
de les Banderes Blaves.

Les platges de l’Ametlla de Mar passen l’estiu 
amb qualificació d’excel.lent

Tant l’ACA com ADEAC han donat la màxima valoració

El ple del Consell
Comarcal del Baix Ebre
va aprovar divendres
passat els convenis
amb l'Ajuntament de
Tortosa i l'Ametlla de
Mar per al finançament
del transport no obliga-
tori. L'aplicació d'una
normativa recuperada
fa cinc anys obligava a
repercutir el cost del
desplaçament en auto-
bús a les famílies dels
alumnes residents en
nuclis de població que,
malgrat pertànyer al
mateix municipi, estan
força allunyats del cen-
tre escolar. En el cas de
Tortosa, aquesta pro-
blemàtica afectava uns
seixanta alumnes dels
pobles de Vinallop,
Bítem i Campredó. Amb
l'aprovació d'aquests
convenis els alumnes no
hauran de fer-se càrrec
del cost del transport
escolar.

Convenis de
transport no

obligatori

Sota el nom 'Ostres,
Xarel.lo Penedès!', el
Consell Regulador de la
DO Penedès i els pro-
ductors d'Ostres del
Delta de l'Ebre, van pre-
sentar dissabte, en el
marc de la Mostra de
Vins i Caves de
Catalunya, que se cele-
bra aquests dies a
Barcelona, una nova
proposta gastronòmica
pels propers mesos de
novembre a abril, que
maridarà els vins de
Xarel.lo de la DO
Penedès, amb les
ostres del Delta de
l'Ebre. La proposta
esdevé un maridatge de
luxe i a la vegada, una
eina de promoció per
donar a conèixer
aquests productes ela-
borats a Catalunya. La
proposta 'Ostres,
Xarel.lo Penedès!' es
desenvoluparà entre
novembre del 2012 i
abril del 2013 en res-
taurants del Garraf i el
Delta de l'Ebre.

«Ostres,
Xarel.lo

Penedès!»

ACTUALITAT
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Aquest dissabte 29 i diu-
menge 30, de setembre,
Ulldecona participa a les
Jornades del Patrimoni a
Catalunya amb visites guia-
des especialitzades gratuï-
tes. Durant aquests dos
dies els visitants podran
gaudir de les pintures
rupestres. 
El 29 de setembre es faran
visites guiades al Centre
d'Interpretació i Abric 1 i 4
a les 10, a les 12 i a les 16
hores. I el dia 30 també es
podran visitar a les 10, a
les 12 hores i a les 11,30
hores es farà un taller infan-
til de pintura rupestre. 
Pel que fa a un altre ele-
ment arquitectònic, definit

dintre el patrimoni del muni-
cipi, el Castell d'Ulldecona.
En aquesta ocasió es faran
visites guiades el dissabte
29 de setembre a les 12
hores. 
En aquestes Jornades
també es compatarà amb
la possibilitat de contem-
plar les Oliveres Mil·lenàries
que es troben en el museu
a l'aire lliure de la partida
de l'Arión. Les Jornades
Europees del Patrimoni són
cada setembre una cita
obligada i una ocasió immi-
llorable per continuar la
difusió i el coneixement del
patrimoni de Catalunya.
Aixa, la Direcció General
del Patrimoni Cultural, que

participa en aquesta cele-
bració internacional des
dels seus inicis, ha iniciat
en l'edició d'enguany la
transformació d'aquestes
jornades en un esdeveni-
ment més participatiu, no
només amb la incorporació
de nous col·laboradors en
l'organització, com l'Institut
Ramon Muntaner, sinó
també amb la coordinació

d'activitats amb entitats pri-
vades i associacions, com
per exemple Amical

Viquipèdia, en què la ciuta-
dania podrà participar,
conèixer i compartir patri-
moni i coneixement. 
L'actualització dels canals
de comunicació busca ofe-
rir una nova visió del patri-
moni, totalment actualitza-
da i atractiva. 
Aquesta edició aglutina
més de 360 activitats
repartides per tot el territo-

ri català, en gairebé més de
200 municipis.

«Sègula, lo futur de les Terres de l’Ebre» es passarà dintre de les II Jornades Somriu del municipi

La Torre de l’Ermita, motiu d’estudi

La Comissió d'Urbanisme de
les Terres de l'Ebre (CUTE) ha
donat finalment llum verda al
complex hoteler de quatre
estrelles del Mas de la
Xalamera, a Benifallet. La
CUTE ha informat que final-
ment, s'ha rebaixat el sostre
constructiu que inicialment
havia previst el promotor,
l'empresari andorrà Antoni
Cachafeiro, que era de 120
habitacions, i s'estima que el
projecte final, que és el que
definirà el nombre definitiu,
podrà establir al voltant de 90
habitacles i una sala de con-
vencions de 800 metres qua-
drats. El Mas de la Xalamera

és una finca de 120 hectàre-
es situada al sud del terme
municipal de Benifallet, a la
riba del riu Ebre El projecte de
Cachafeiro preveu restaurar
les edificacions actuals, algu-
nes d'elles del segle XIII, com
la casa principal, dues naus,
un magatzem i altres
dependències menors. La
inversió prevista per aquesta
restauració és de 3,37
milions, que se sumaran a
7.130.000 més (la inversió
global és de 10,5 milions)
que aniran destinats a cons-
truir una sèrie d'edificis en
forma de 'L', on es alberga-
rien les habitacions.  

Benifallet més a prop de tenir Hotel

La Plataforma en Defensa
de l'Ebre ha recollit en
només tres mesos més
de 10.000 signatures
contra el Pla Hidrològic
de la Conca de l'Ebre que
es faran arribar a la Unió
Europea. La Plataforma
està molt satisfeta amb la
xifra recollida ja que no
s'ha fet amb una campan-
ya organitzada sinó que
ha estat la gent a títol per-

sonal qui, a través
d'Internet, podia aconse-
guir els models, signar-
los i fer-los arribar des-
prés a la PDE. Les signa-
tures, una queixa i una
petició formal han de ser-
vir per demanar que
Europa intervingui en l'ela-
boració del pla. La
Plataforma viatjarà a
Brussel·les enter el 15 i el
19 d'octubre.

10.000 signatures contra el PHLa projecció del film es farà
el proper 29 de setembre, a
les 22: 00h i comptarà amb
l'actuació de “Los
Sirgadors” interpretant en
directe la banda sonora del
documental. A l'octubre el
calendari de presentacions
s'atura a Flix, Alcanar,
Tortosa, Tarragona i des de
Lleida i Girona reclamen la
força dels sirgadors, a
Palamós i Guissona respecti-
vament. Des de la producto-
ra, Sègula Films “fem una
crida als alcaldes i alcaldes-
ses dels pobles i capitals de
les comarques de l'Ebre a
sumar-se a la campanya de
distribució de Sègula”.
Després de mostrar el docu-
mental a les Terres de
l'Ebre, el següent objectiu és
“pujar a la capital de
Catalunya, al novembre, on

el club Tres C de Cultura i
TV3 ens esperen per la pre-
sentació oficial a
Barcelona”. En el documen-
tal es planteja com és la
tasca de buscar el futur mit-
jançant la cohesió social
davant un panorama incert
com el que travessem.
Treball dirigit per Mario
Pons, “Sègula” té per objec-
tiu, buscar la cohesió per fer
moure un territori que,

segons els impulsors, “es
mereix molt més que resig-
nació i que a la vegada pot
servir d'exemple de supera-
ció davant les perspectives
incertes de futur”. “Sègula,
lo futur de les Terres de
l'Ebre”, en la seva versió
anglesa "Tow Line, The futu-
re of the Ebre Lands”, també
ha estat presentada al festi-
val International
Documentary Film Festival

Amsterdam (IDFA; a
l'International documentary
film festival de Copenhagen,
Tous Ecrans de Ginebra, al
FIPA de Biaritz, Sundance
Film Festival, UTA (EUA), al
Medimed de Sitges i el
Festival Internacional de
Cinema de Mediambient de
Barcelona, on al 2006, ja
vam guanyar una Menció
Especial de Jurat amb
“Contracorrent”.

El documental de Mario Pons
aterra a Sant Jaume d’Enveja

Després de la première a
Deltebre, al maig, 500
espectadors i l'Ampolla a
l'agost, amb 600 sirga-
dors més, el llaüt fílmic de
“Sègula, lo futur de les
Terres de l'Ebre” s'atura a
Sant Jaume d'Enveja, a
les “Segones Jornades
Somriu”, organitzades
per l'Ajuntament en com-
memoració del segon ani-
versari del pont “lo
Passador”.

Mario Pons, realitzador de «Sègula» i Antonio Martínez.

cedida

Ulldecona participa en les Jornades
Europees del Patrimoni de Catalunya

L’edició d’enguany vol transformar les Jornades en un esdeveniment més participatiu

ACTUALITAT

REDACCIO

La regidoria de Turisme del
Muncipi de l'Aldea presenta
una guia didàctica de la
Torre de l'Ermita. Aquesta
guia pretén ser una eina de
treball per les diferents
escoles i centres
d'educació secundària els
quals, en el marc de la seva
activitat docent, vulguin
realitzar una activitat
extraescolar amb els seus
alumnes. La guia consta
d'una breu explicació del
que són les torres de
guaita i de la seva
importància històrica
alhora que proposa tot un
seguit d'activitats

didàctiques que el
professorat pot proposar
als seus alumnes. Miriam
Ferrando, regidora de
turisme del municipi ha
volgut aclarar “creiem que
des del punt de vista de
l'educació també ens pot
ajudar a potenciar aquest
actiu turístic i/o històric tan
important”. La guia, consta
de 42 pàgines i conté
informació sobre el context
territorial i històric de la
Torre de l'Ermita La
descàrrega de la guia es
pot realitzar des de els
webs:www.laldea.org i des
de www.infoaldaia.info.

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 22 de setembre un
camioner hongarès que circulava per l'autopista AP-7. El
camioner va donar un resultat d'1,08 grams d'alcohol per
litre d'aire expiratner és 0,15 mg/l.

Actualitat

Les Jornades Europees del Patrimoni
són cada setembre una cita obligada

Els pacients ingressats a
l'Hospital Verge de la
Cinta de Tortosa que
requereixin sessions d'he-
modiàlisi s'evitaran el
trasllat fins a l'Hospital de
la Santa Creu de Jesús.
Un acord entre els dos
centres hospitalaris, de
titularitat pública, ha
permès obrir un espai, a
la Unitat de Medicina
Intensiva (UMI) del Verge
de la Cinta on s'hi ha ins-

tal·lat dos monitors de
diàlisi i una planta d'ai-
gües, necessària per fer
el tractament. Des d'a-
quest mes, un equip
mèdic i d'infermeria es
desplaça al Verge de la
Cinta per fer les sessions
i atendre els usuaris. Fins
ara, l'Hospital de Tortosa
derivava cada mes cinc
pacients, que estaven
ingressats, a l'Hospital de
Jesús.

Hemodiàlisi a l’HVC
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Dos gols rebuts en 450
minuts. La Rapitenca no té
fisures. A Rubí es va tornar a
demostrar. Un equip que juga
unit i que així defensa. Va ser
un partit intens, d’aplicació.
De tàctica. Dels que agrada

als entrenadors per l’ordre.
No van haver-hi moltes oca-
sions però les que van existir,
més clares, foren rapiten-
ques. 
Al final, empat a zero i un altre
punt per als ebrencs. Positiu
en la seua lluita per anar con-
solidant-se. 

Diumenge (12 h), s’ha de fer
bo el punt, contra el Júpiter.
En principi, fins ahir dijous, es
disposava de tota la plantilla. I
tampoc cap novetat tot i que
en breu podria haver-ne.
Abans del partit de diumege,
destacar el de dissabte del
juvenil, amb el Cornellà. 

Mitjana anglesa

La Rapitenca va empatar
al camp del Rubí (0-0) i
segueix trepitjant amb fer-
mesa en l’inici de lliga,
principalment en l’aspecte
defensiu, només dos gols
rebuts i en els darrers tres
partits, cap.
L’equip, amb la inèrcia de
l’ascens, s’afiança a la
categoria. Manté la mitja-
na anglesa i diumenge ha
d’ampliar-la buscant la
victòria contra el Júpiter.
Serà el darrer partit abans
del descans obligat per la
Copa Regions UEFA. Fins el
21 d’octubre hi haurà des-
cans. La victòria contra el
Júpiter serà important en
diversos sentits, però
també per poder estar
dues setmanes amb
millors perspectives.

ACTUALITAT

La Rapitenca empata a Rubí (0-0) i diumenge rebrà el Júpiter

M.V.

La Rapitenca tornarà a jugar a casa diumenge

Cedida

L’esport mobilitza la pobla-
ció. No ho descobriré jo ara. Al
gimnàs, a la Via Verda, cami-
nant o corrent, en bicicleta o ja
inscrit de forma federada amb
algun club de la modalitat que
sigui. Es immensa la quantitat
de persones que es mouen dia-
riament. La quantitat de col.lec-
tius que organitzen curses i que
ho fan amb entusiasme i amb
una il.lusió que només compor-
ta que cad any n’hi hagin més
cal destacar-la, en tots els àm-
bits. 

A més, en els darrers anys,
tothom se n’ha donat compte
del que mou l’esport. No passa-
va així temps enrera. Ho recor-
do. No se li donava (ni les insti-
tucions) la importància
necessària. I ara, qui més qui
menys s’implica. 

El missatge d’avui és d’ànim i
d’agraiment a tota la gent que

ajuda i facilita, amb el seu tre-
ball, que es pugui dur a terme
qualsevol mena d’activitat física.
Des de la vessant que sigui i de
la forma que sigui. Des del pre-
sident i la directiva d’un club fins
els col.laboradors que marquen
el recorregut d’una cursa. A tot-
hom.  

I ara, ja en clau federada,
aquesta mateixa actitud protec-
cionista l’hem de tenir en tots
els esports. Les incidències no
beneficien. A les instal.lacions
esportives hi ha gent molt jove,
nens i nenes, i mai han de veu-
re aquesta mena d’espectacles.
Dissabte va ser a Campredó,
contra l’Atlas. Ja no entraré en
detall de què va passar. L’únic
que remarco és que, quan pas-
sen aquestes incidències, anem
en contra del que més estimem
(esportivament parlant). I cal
pensar-ho per a poder-les evitar. 

Esport, sí. Incidències, no
L’opinió de Michel

Àrbitres catalans de Tercera divisió
xiularan a Galicia. I a la inversa

Els comitès gallec i el català han arribat a una entesa a través de
la qual àrbitres de Tercera divisió gallecs xiulen partits de la cate-
goria, aquí a Catalunya i, a la vegada, àrbitres catalans ho faran
a Galicia. Es considera un premi a col.legiats de les dues territo-
rials que destaquen i que, per edat, no poden pujar a la 2a. B.
Lluís Pablo, amb assistents també ebrencs, xiularà properament
un partit del Deportivo B. 

Per la seua part, l’Ascó, líder, visita demà el Moell

L’Amposta s’enlaira a cops de 0-3
JUGARÀ EL BLAI SANCHIS DE LA CAVA EL DIA 11 (20.30 H)

L’Amposta va golejar el Vista
Alegre (0-3). Segona victòria, se-
gona seguida, segona fora de
casa i segona pel mateix marca-
dor. Sensacional. La resposta a
la primera derrota ha estat
esplèndida, acompanyada de
dos resultats que donen con-
fiança (molta) i que permeten a
l’Amposta fer-se respectar a la
categoria. No obstant, tot i que
s’ha fet un pas ferm endavant, en
queden molts més per fer.

Oscar Benet va marcar territo-
ri molt aviat, amb el 0-1. No obs-
tant, a l’Amposta li va costar i va
passar-ho malament perquè, en
una fase del duel, no interpretava
bé el partit. Malgrat això, va man-
tenir l’avantatge fins el descans.
A la represa, Arnau s’estrenava
amb el 0-2, a l’inici. El gol va ser
molt important. Va frenar l’em-
penta del conjunt barceloní, un
dels que, a priori, ha de lluitar per
les primeres places. El Vista Ale-

gre va pressionar més amunt
però es va trobar a un Amposta
conjuntat i sacrificat i, sobre tot,
amb ofici. Tenia marge de millora
perquè és un conjunt renovat i
amb jugadors que venen de Se-
gona catalana, la majòria. Però
ho ha fet ràpid. El Vista Alegre va
tenir la seua ocasió, però no va
entrar en situació i, amb més es-
pais, l’Amposta va sentenciar
amb un gran gol del camarlenc
Victor. 0-3 i cap a casa. Millor im-
possible. L’Amposta va tenir les
baixes de Jonatan, Sergi Ventura
i Uliaque. Ara manca tranquil.litat
i no confiar-se en excès. Diumen-
ge rebrà el Valls, equip que no ha
puntuat. Un partit que no ha de
ser trampa, al contrari.

Segons Francesc Fabregues,
d’El Vallenc, “els resultats del
Valls no fan justícia al que s'ha
vist al terreny de joc en aquestes
primeres jornades. Els vallencs
van ser força superiors al Vilano-

va i també van merèixer la victò-
ria davant del Torreforta. Davant
de la Reddis, va estar més igua-
lat tot i que el càstig final va ser
de nou, injust. Josep Piñol no ha
començat de la millor manera la
temporada on sembla que el 4-3-
3 no li està donant els resultats
esperats. El tècnic, de ben se-
gur, presentarà variants diumen-
ge a Amposta”.

D’altra banda, l’Ascó va pas-
sar per sobre el Tecnofutbol en
un duel sense història (6-0). El
nou Ascó és un equip com-
promès i això es nota. Es líder i
demà visita el Morell (17 h). 

Els del Roquetenc, “amb poca roba”, han fet un calendari 

Veterans atrevits
ACTUALITAT

Fa uns anys van fer-ho els
veterans del Catalònia. 
L’any passat, el primer equip
de la Rapitenca. 
Enguany, han estat els vete-
rans del Roquetenc els que

han dissenyat el calendari
atrevit. 
Ja està a venda, i es pot acon-
seguir a trvés de jugadors o
tècnics de l’equip. 
Val 5 euros, aclarint que 2 són

de loteria de Nadal, del núme-
ro que té l’equip. 
El calendari dels Veterans del
Roquetenc ha creat expecta-
ció i cal valorar la iniciativa
‘atrevida’ dels jugadors. 

L’Amposta rebrà
diumenge el Valls 

(18 h). Abans es farà la
presentació del futbol

base del club.

Futbol base

A les dotze del migdia.
Serà la darrera jornada
abans del descans de 2
setmanes per la Copa

Regions UEFA

A la Devesa
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La Cava va vèncer i convèncer
en la seua visita a Cambrils (0-
2). L’equip va oferir una bona
imatge, ben posat en defensa, i
amb l’artilleria ofensiva en fun-
cionament, amb un Jaime extra-
ordi que va ser un malson per a
la defensa loca. Jaime està mo-
tivat i es nota. Ell va fer el 0-1.

A la represa, tot i la inferioritat
per l’expulsió de Josué (va debu-
tar Aitor), la Cava no va passar
angúnies i, a més, va fer més
sensació de perill amb una ban-
da esquerra on entre Agus i
Mauri van imposar-se. De penal,
Jaime sentenciava (72’). 
La Cava s’aproxima a l’equip

que les expectatives que pot
arribar a crear. Dues victòries,
cap gol encaixat en els dos par-
tits i bona resposta a la goleja-
da de la primera jornada a Je-
sús i Maria. Diumenge, la Cava
rebrà al Cunit, tot buscant refer-
mar la línia progressiva de joc i
de resultats. 

La Cava, amb Jaime pletòric, passa per sobre del Cambrils 

TOT I LA INFERIORITAT NUMÈRICA (0-2)

El R. Bítem va empatar a Calafell
(1-1). Un partit que va tenir simi-
lituds als dos anteriors, amb un
R- Bítem que va anar a remolc i
que va reaccionar amb el domini
del joc, creant ocasions però
sense poder convertir-les. Al fi-
nal, però, es va salvar un punt
que va ser meritori perquè el gol
va arribar en els darrers minuts,

obra d’Asín, però que sap a poc
tenint en compte el joc i l’actitud
dels de Bítem en el que es po-
dria considerar (sobre tot al se-
gon temps) el millor partit dels
tres jugats. L’àrbitre va estar
molt permisiu amb les pèrdues
de temps locals. 
Tres empats. Diumenge, gran
derbi amb el J. i Maria. 

El R. Bítem no pot convertir les
ocasions amb un triomf: tercer empat

El Gandesa va guanyar el
Salou (2-1). Va ser un partit
amb dues parts diferenciades.
A la primera, el Gandesa es va
imposar. Va sortir molt con-
vençut de la importància dels
punts, després de les dues de-
rrotes anteriors. I, aviat, arran
d’una bona jugada col.lectiva,
Cristina va aconseguir l’1-0.
Poc després, era Joan qui

aprofitava un rebuig per esta-
blir el 2-0. Fins al descans, con-
trol i més arribades locals. A la
represa, el Gandesa va perdre
pistonada. No va tenir tanta
sortida del darrera i el partit va
travar-se. El joc agressiu dels
visitants va ajudar a que no hi
hagués ritme. 

El Salou, molt directe, acusa
la baixa de Nico. Va reduir

distàncies a falta de tres mi-
nuts. L’àrbitre “va afegir-ne
nou”. Per això va haver incerte-
sa. Però els punts van quedar-
se a casa. Era el que interessa-
va. Diumenge, desplaçament
al camp del Roda.  

El Gandesa, amb més confiança,
visitarà diumenge el Roda de Barà

L’ÀRBITRE VA AFEGIR NOU MINUTS

L’Alcanar va obtenir la pri-
mera victòria. Va ser al camp
de l’Ampolla (1-2). 

Al primer temps, tot i el gol
de Manel Sol, que avançava a
l’Ampolla, l’Alcanar ja va estar
millor. Va controlar el partit i,
a més, va gaudir d’arribada.
Així mateix, va ser important
la capacitat de reacció que va
demostrar. En dos minuts fa-

tídics per l’Ampolla, va remun-
tar. L’empat va pesar en el
conjunt local. Arran d’una in-
decisió va venir el gol d’Ivan.
Acte seguit, Vates va marcar-
ne un altre, espectacular. 

A la represa, l’Ampolla va
sortir amb molta voluntat i va
inquietar la porteria rival.
Però l’Alcanar, amb els mi-
nuts, va imposar-se i va tor-

nar a tenir opcions per deci-
dir abans. Com en partits an-
teriors, no va ser efectiu. No
obstant, va poder guanyar.
L’Ampolla, recuperant a Brigi,
afronta diumenge un partit de
la seua lliga, a SP i SP.  

L’Alcanar deixa emprenta dels seus
recursos, a l’Ampolla

PRIMERA VICTÒRIA

El Roquetenc va perdre a Camp Clar (2-1) en un partit en el que te-
nia molts pronunciaments per haver aconseguit més premi. Però
l’efectivitat del pichichi local Caballos i també la seua manca d’en-
cert  van decidir. Valls va obrir el marcador amb el 0-1. Però Caba-
llos va empatar acte seguit. El Camp Clar va afiançar-se. A la repre-
sa, arran d’una falta, Caballos va fer el 2-1. El Camp Clar jugava
amb deu i el Roquetenc va abocar-se. Va tenir opcions, com una pi-
lota al pal i un penal fallat per Aleix. El Camp Clar, per coratge i en-
trega, va poder superar els intents d’un Roquetenc que necessita
més temps. Demà derbi a Roquetes amb la visita del Tortosa.

El Roquetenc no té encert i cedeix
davant d’un Camp Clar enlairat

DEMÀ DERBI A ROQUETES, AMB EL TORTOSA (18 H)

Tortosa i Catalònia van empatar
(1-1) en un derbi inèdit en compe-
tició oficial i que va generar, com
passarà en altres en aquesta
temporada, un gran ambient a
l’estadi amb massiva presència
de seguidors del conjunt jesu-
senc.

El Catalònia, ordenat i molt en-
coratjat per la seua afició, que va
fer una festa del derbi, va anar
guanyant metres i va anar impo-
sant-se ja a la primera part, amb
intensitat defensiva i obstruint,
amb un exquisit treball tàctic, la

creació de joc del Tortosa a la
zona ampla. D’aquesta forma,
amb recuperació de pilota i
llançament buscant la velocitat
dels jugadors ofensius, Calafat
tindria la primera ocasió. El por-
ter local, Selu, altre cop desta-
cat, va evitar la rematada de To-
ni. No fallaria, però, l’exjugador
tortosí a la mitja hora, creuant la
pilota i fent el 0-1. El Catalònia es-
tava ben posat i el Tortosa ho in-
tentada però sense reacció. Ja
vam comentar la setmana passa-
da que l’equip està en fase em-

brionària i es veurà superat per
rivals motivats i amb experiència
a la Segona catalana. A la repre-
sa no va canviar la dinàmica del
derbi. Amb els minuts, el partit
es va fracturar i el Cata en va sor-
tir beneficiat podent contraata-
car. La seua pressió ho propicia-
va. Així van venir dues opcions
clares per a sentenciar. Del 0-2,
que ho hagués finiquitat tot, es
va passar a l’1-1 (84’) en una ac-
ció en què, al seu inici, Cristian
es va afavorir d’un control amb el
braç. Bona jugada d’Angel i re-

matada d’Edgar des de la frontal
de l’àrea. El Tortosa, amb molta
emoció a l’estadi, va poder mar-
car el segon gol, arran d’una bo-
na jugada. Sisco, defensa visi-
tant, de forma acrobàtica, va
traure la pilota sota els pals. L’1-
1 deixava mal cos als jesusencs.
Havien treballat per guanyar i ho
havien pogut fer. El Tortosa, en-
cara massa tou defensivament,
ha de seguir patint per millorar.
Demà visita el Roquetenc, en un
altre derbi (18 h). Es confia en in-
corporar a Marc Gisbert i poder
comptar amb Eden. I caldrà veu-
re l’evolució de Gerard. Per expe-
riència, són necessaris.  El Cata,
també ha de continuar creixent.
El partit de diumenge l’ha de re-
forçar per fer-ho. 

El Catalònia deixa escapar dos punts
Perdona el 0-2, quan té ocasions, i el Tortosa acaba empatant (1-1)

GRAN AMBIENT A L’ESTADI, AMB GRAN NOMBRE DE SEGUIDORS JESUSENCS

Acció del gol de Toni Calafat. Era el 0-1.

CANAL TE

El Jesús i Maria va empatar, a
l’Aube, contra el Roda de Barà
(1-1). Un partit equilibrat, i que
sobre tot al primer temps, va
estar marcat pel respecte i la
precaució. Per això va ser tra-
vat. El Roda, ben aplicat, va difi-
cultar molt el joc habitual d’un
Jesús i Maria que només va po-
der gaudir d’una opció, amb una

rematada de Nico al travesser.
El Roda, buscant el contraatac
amb la velocitat d’Asis, va tenir-
ne dues. A la represa, el partit
va tendir a fracturar-se. El Roda
no perdia la disciplina defensiva,
però el duel va guanyar en alter-
nativa, els dos equips van dispo-
sar de més ambició. En un ac-
ció aillada, Aleix va desviar la

pilota de sota els pals amb el
braç. L’àrbitre va xiular penal
(hagués pogut mostrar la ver-
mella). Amb el 0-1, el Roda es
va quedar amb deu. El Jesús i

Maria, amb Decal i, posterior-
ment amb Pier, va gaudir de
més profunditat. Va assetjar el
rival i va fer-lo defensar dins l’à-
rea. Un llançament enverinat de
Manel des del darrera va com-
portar una rematada de Ferre-
res, pentinant la pilota i fent l’1-
1. Tercer gol del ‘Killer’ que
enguany està amb molta con-
fiança. Decal va poder fer el 2-
1. Però l’empat va ser just. 

Ferreres salva un punt amb 
el gol a darrera hora

EL RODA VA AVANÇAR-SE, DE PENAL

Santi Forné, tècnic de la Cava.

CANAL TE

El Jesús i Maria visitarà
diumenge el R. Bítem.

Un altre derbi atractiu.

A les 17 hores

Va vèncer el Salou (2-1),
diumenge passat, amb

gols de Cristian i de
Joan.

Primer triomf
Ivan i Raül Vates, amb un

gran gol, van remuntar
l’1-0 que havia

aconseguit el local 
Manel Sol

En dos minuts

MEREIXIA MÉS
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El Vilalba va empatar sense gols contra el Perelló (0-0). Un partit igua-
lat, amb alternatives, i en el que les defenses van estar fermes. Va ha-
ver molt de treball per part de dos equips que es van mostrar compac-
tes. Tot i acabar amb empat a zero, van haver-hi ocasions, però sense
encert en els darrers metres.

Amb el Vilalba (expulsat Miki a Ulldecona) va jugar de porter Víctor (ju-
gador de camp). I no va rebre camp gol. Han fitxat Abdull II (Vilalba) i Di-
dac (Roquetenc), jugador que torna a l’equip de la Terra Alta.

El Vilalba, amb Víctor de porter, manté
l’empat contra el Perelló

DIDAC I ABDUL II HAN FITXAT AMB ELS DE GASPAR

L’Horta va guanyar (3-1) el Móra la Nova en un partit que va estar obert fins
el tercer gol local. Sisco al primer temps establia l’1-0. Ernest ampliaiva
al’avantatge a l’inici de la represa. Magí, amb un gran gol, posava al seu
equip dins de la confrontació. Tot això fins que Isaac aconseguia el tercer
gol, quan el partit més incert podia estar. Victòria important per a l’Horta.

El Deltebre, per la seua part, va obtenir-ne una també de valuosa, que
referma el nou projecte. Va ser contra l’Ulldecona, equip que presentava
baixes i que durant el primer temps va tenir la lesió de Borrell. Abans del
descans, el Deltebre, més ben posat, va decidir a través de David Rovira i
d’Agustí. Victòria merescuda i treballada dels de Capera. 

L’Horta i el Deltebre guanyen, contra el
Móra la Nova i l’Ulldecona

PRIMER TRIOMF PELS DE CANTÓ

A LA CALA, 1-3

La Sénia i Camarles van empa-
tar sense gols. Un partit intens,
amb molt de ritme entre dos
aspirants a les primeres places
i que van demostrar que ho
seran. 
D’entrada, a la primera meitat,
el Camarles va estar més ben
posat, jugant bé la pilota al
centre del camp. Li va faltar un
xic més de profunditat. La
Sénia, poc abans del descans,
ja va avisar amb un parell d’arri-
bades amb possibilitats. A la
represa, amb els minuts, els
seniencs van agafar el domini i
van fer patir al Camarles que

es va haver de defensar més
enrera i no va poder sortir. No
tenia la pilota i va haver d’anar
darrera d’ella. Bon desgast
dels dos equips en un segon
temps de nivell superior.
La Sénia, liderada per un habi-
lidós Chescu, va gaudir de tres
ocasions clares. Però Joaquin,
el millor dels camarlencs, va
evitar-les. 
Dos equips amb propostes  i
apostes localistes similars i
amb potencial per lluitar altre
cop per estar dalt a la taula. 
La Sénia, a més, disposa d’una
plantilla amplia, amb qualitat. 

0-0, però partit de categoria superior
Dins de la igualtat, els seniencs van tenir més opcions

TERCERA CATALANA. LA SÉNIA-CAMARLES 

Un pot estar a la Xina, a Singapur, a Àfri-
ca o a Mèxic cantant unes ranxeres i pot
veure per internet els resultats del futbol
ebrenc al moment. Jo fa cinc anys que hi
col.laboro de forma altruista, amb aquest
projecte. O sigui, no cobro ni un euro.
Tampoc per escriure aquesta columna. 
Anem al tema. Aquesta setmana he bate-
jat la nova Icompeticion amb nous dis-
senys, noves idees, noves eines...qualse-
vol persona que s’enregistre en aquesta web té una eina de les
seues lligues bestial, genuina, sorprenent. Proveu-ho. Ara qual-
sevol aficionat pot ser-ne el subgestor. Per exemple, Paco
Callarisa, ànima mater del futbol dels veterans, és qui gestiona
la lliga de veterans. Jo l’ajudaré amb el que pugui, però ell serà
qui tallarà el bacallà.  En menys d’una setmana han entrat 25
subgestors a tota Catalunya i cada dia arriben noves peticions
perquè Icompeticion pretèn que les lligues siguin de tots.
Recordeu que és l’única web d’Espanya que recull el futbol inter-
nacional, nacional, de Catalunya, de Tarragona i d’aquestes
Terres. Té la super-base de dades (millors equips visitants,
millors equips locals, més golejadors, més golejats, els millors
de la 1a. i de la 2a. volta els equips en més forma (o sigui, les
darreres cinc jornades...). Qui no coneix Icompeticion pot entrar
i comprovar un món diferent del futbol a la xarxa, és com entrar
en un nou univers. Qui ja la coneix, de moment, ha trobat can-
vis i més en veuran.  Els diumenges a les 21 hores ja estan tots
els marcadors de més de 1000 partits. Un servidor és qui els
col.loca un a un, amb paciència i dedicació innata pel bé del fut-
bol català, i ebrenc, com no, la meua Terra que tant estimo. 
La Festa de l’Amposta, Ascó i Rapitenca
Vaig dir fa tres mesos que la Rapitenca i l’Amposta no baixarien.
Escrit està i després dels primers compassos està confirmat
que aquests dos conjunts mantindran la categoria amb solvèn-
cia. La Rapitenca segueix com la campanya passada, mante-
nint la seua porteria a zero. És el tercer equip menys golejat.
Dels cins partits n’ha perdut un i fora ha puntuat en tres sorti-
des. Més no se li pot demanar. Un equip que estava a la
Primera regional, anys enrera, i un Nàstic que va estar-hi a
Primera divisió és curiós que es puguin veure les cares la tem-
porada vinent, si baixa el Nàstic. Què gran és el futbol.
Solament li demano al mister que l’equip jugui amb més alegria
(sé que el darrer partit a casa a la primera meitat ja va fer-ho),
l’afició vol gols i això és el que li manca a l’equip. 
L’Amposta, dos partits seguits a camp contrari i dues victòries
espectaculars, amb idèntic resultat, 0-3. La base d’aquest
Amposta comença en la pretemporada i en un gran ordre
defensiu. I compte a la dada: els golejadors són jugadors dife-
rents. Això és molt bo.
A Ascó somien: són líders. El vestidor té millor ambient. El mis-
ter Miguel Rubio ha fitxat a jugadors més compromesos.
L’objectiu és retornar a Tercera.
En quina categoria deu estar el Tortosa?
El millor que li està passant al Tortosa està fora del camp.
Gairebé 800 persones en el partit contra el Catalònia. I gairebé
400 a Bítem. Quan el Figueres estava a la Segona divisió acu-
dien 500 espectadors. Quan va baixar a Tercera regional, 800.
Està demostrat que no per estar en una categoria superior
molts equips tenen més espectadors. 
En quina categoria deu estar el Tortosa? Tercera divisió,
Primera o Segona catalana. Vist el partit contra el Catalònia
està clar que li convé l’actual, feia anys que no es veia un ple
com el del diumenge, ni el dia del derbi contra la Rapitenca. Es
el segon partit que el Tortosa salva un punt en els darrers
minuts, la setmana passada amb el R. Bítem i aquesta contra
el Catalònia. I justament en els darrers minuts va sortir Amaré,
jugador que mereix ser titular. Demà, si perd a Roquetes, que
s’oblidi de l’ascens. Els rivals s’escapen. El Tortosa deu donar
un gir de 180 % perquè si permet que R. Bítem i Catalònia li
peguin un bany, és que es confirma la meua teoria de que per-
què tants fitxatges si hi havia un equip recentment sortit del
juvenil que podien ser tots titulars. 
Es curiós que a Tortosa i rodalies es pot veure futbol de la cate-
goria dissabtes i diumenge. R. Bítem i Tortosa, en diumenge,
Catalònia i Roquetenc, en dissabte. Això beneficia el futbol. 
Quarta catalana, s’obre la veda per al cessament d’en-
trenadors
El Perelló no va poder guanyar a Vilalba. Allí no guanya ni el
Barça. El Camarles i la Sénia van fer un partit esportiu, nobre i
frenètic. I el Flix va guanyar a l’Ametlla. Els quatre ja estan en
les quatre principals posicions. Vaig apostar per ells i els qua-
tre, en menys de deu setmanes, se poden separar de la resta
d’equips. Però, qui serà qui els pugui seguir?. Això és una incòg-
nita. I compte en les últimes quatre posicions. Ni un equip dels

On està el tresor del futbol ebrenc?

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Una acció del partit de diumenge, entre la Sénia i el Camarles.

CANAL TE

El Flix remunta el gol de la Cala, equip que
es queixa del criteri arbitral

El Flix va guanyar a l’Ametlla (1-3). Un partit un xic escalfat i en el que
els de la Cala va acabar amb nou i queixant-se perquè “l’àrbitre no va
mesurar amb el mateix criteri als dos equips, sent permisiu amb ac-
cions agressives del rival”. Guille remuntava a la primera part. A la re-
presa, Jacob va marcar l’1-2, “una acció precedida, en la jugada ante-
rior, d’una falta clara que no fou xiulada”, deien des de la Cala. La
represa va ser moguda. El Flix va sentenciar amb l’1-3 (Meseguer).

SASTRE, PRESIDENT DE L’OLÍMPIC, HA DIMITIT

El Pinell busca incorporacions i les pot 
fer en els propers dies

El Pinell va perdre contra l’Olímpic (1-3). Pol va fer el 0-1 i Camarero va
empatar a l’inici de la represa. Tres minuts més tard, Barceló feia l’1-2.
El Pinell es quedava amb deu i després, per simular un penal que “per
nosaltres va ser clar”, amb nou. Julio fou expulsat. L’Olímpic va decidir
amb el gol del pichichi Silva. El Pinell busca ampliar la plantilla per fer
fitxatges. De l’Olímpic, dir que el president ha dimitit.  

EL SANT JAUME, MINVAT PER LES BAIXES

Primers punts per al Tivenys
El Tivenys va assolir tres punts de gran valor perquè són els primers.
Va guanyar el Sant Jaume (3-2). Manel va avançar el Sant Jaume. Jordi
Sanz, en un moment clau, abans del descans, va empatar. Pau marca-
va el 2-1 ja a la represa dins d’una fase igualada, si bé els locals pres-
sionaven amb més insistència. Malgrat això, Ivan Benito va empatar.
Pau, com no, el golejador, va generar el gol del triomf. El Sant Jaume
tenia 10 baixes. Confia en recuperar gent per visitar diumenge el Vilal-
ba, partit canviat d’ordre per  la resembra de la gespa. 

MARC ALEGRE LIDERA EL PRIMER TRIOMF

L’Aldeana, més efectiu

L’Aldeana va guanyar el Santa Bàrbara (4-1). Marc Alegre, amb un gol
a la primera part i un altre a l’inici de la represa, va encarrilar el duel.
Però arran d’una indecisió defensiva local, Xavi Gilabert va posar incer-
tesa amb el 2-1. No obstant, l’Aldeana va tenir més efectivitat que els
dos primers partits i va decidir amb el gol d’Edu (77’) i de Rallo (86’).  

Triomf important. El Santa Bàrbara, que havia tingut les seues op-
cions al final de la primera meitat, va acusar certa debilitat defensiva,
“un fet que anirem rectificant i millorant”, deia el seu tècnic el qual tam-
bé esperava recuperar gent per al derbi contra la Sénia. 

CAMPREDÓ-ATLAS (2-1)

Greus incidents al final del partit
El Campredó va guanyar el primer partit, contra l’Atlas (2-1). Bonilla,
aviat, va marcar l’1-0 amb un gol olímpic. Genís empatava. Poc des-
prés, Ismail feia el 2-1. Fins el final, joc travat i poca història. Quan es
va acabar, segons fonts consultades, “un jugador de l’Atlas va enviar,
amb dos xuts, dues pilotes fora del recinte. Un nostre va recriminar-li i
llavors el van agredir, entrant aficionats de l’Atlas dins del camp i pro-
duint-se la batussa”. Per la seua part, Moha, de l’Atlas, deia que “un ju-
gador nostre va rebre una colzada durant el partit, sagnant per la bo-
ca. I el jugador local que va pegar-li, quan fou substituït, es va enfrontar
amb una aficionat nostre. El partit va seguir fins el final, quan aquest
jugador nostre que va rebre la colzada va fer un xut a una pilota i va
enviar-la fora del camp. Va fer mal fet, ho admetem. Però llavors, un
jugador del Campredó li va fer una espenta i el va tombar a terra, sent
el detonant del que va passar després. La veritat és que només tenim
problemes amb aquest equip, quan el visitem”. El Campredó espera
que “la Federació prengui cartes amb aquest tema. No és nou”.

que ha pujat: Atlas, Flix i Campredó. Volen tan alt, tant que en el partit entre Campredó i Atlas va haver-hi coets, avions i altres coses. Es va
recordar el passat. 
Fins el Tivenys va guanyar el seu primer partit i està, de moment, fora de perill. Quatre equips, M. Nova, S. Bàrbara, Sant Jaume i Pinell estan
en zona de descens. Això és anecdòtic, ara, però confirma que el guió del descens potser per a equips que aspiraven a estar més amunt,
amb la qual cosa que vagin fent les maletes alguns entrenadors que ara estan a l’atur que aviat poden tenir feina. 
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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 té equilibri, la nostra
experiència es 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 nerviós, Rebecca
Jackson, doctora en quiopràctica, detecta i rectifica
les vèrtebres malament aliniades amb les 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 formes 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 afectiva 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'equilibri, reduiex el teu moviment i la postura del cos.

Dolor d'Espatlles, Braços, i Mans
Braquialgia, tendinitis, parestesis, formiguejos, mol-
tes són les dolències provocades per subluxacions
(desplacaments vertebrals) a les zones cervicals o
dorsals.

Dolor d'Esquena, lumbàlgia, ciàtica, i hèrnies
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 a
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 cos funciona en
el seu millor moment com un cotxe ben afinat!!
La quiropràctica és la tercera professió sanitària al
món. La Doctora Rebecca Jackson ha cursat 5 anys
d'educació superior universitària en l'estudi d'aquesta
ciència. La Doctora Rebecca Jackson amplia l'expe-
riència, treballant molts dels 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 QUIROPRÀCTICA
EBRECLÍNIC CENTRE MÈDIC - C/ARGENTINA, 25 - 2on, TORTOSA TEL. 977 448 095
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Alejandro Piñeiro, fent el primer gol del Batea, dissabte a Bítem
CANALTE

Els
resultats

de la
jornada

El Batea va guanyar al
camp del R. Bítem B (0-2)

amb dos gols del seu
pichichi Alejandro

Piñeiro.

Tercera jornada
PRÒXIMA JORNADA  

Manlleu-Terrassa
Castelldefels-Santboià

Palamós-Vilafranca
Balaguer-Figueres

Vic-Cornellà
Olot-Gavà

Pobla Mafumet-Muntayesa
Europa-Gramanet

Rapitenca-Júpiter (12 h)
Vilassar-Rubí

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

Tercera divisió RESULTATS
5a jornada, 3a divisió
Gramanet-Pobla M. 0-0
Gavà-Vic 1-1
Muntanyesa-Olot 1-1
Júpiter-Europa 0-1
Rubí-Rapitenca 0-0
Figueres-Palamós 3-1
Vilafranca-Castelldefels   0-0
Terrassa-Vilassar 2-2
Santboià-Manlleu 1-1
Cornellà-Balaguer 1-0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Móra Nova-Campredó (16.30 h)
Diumenge

Camarles-Pinell (16.30 h)
S. Bàrbara-la Sénia (16.45 h)

Atlas-Aldeana (17 h)
Flix-Horta (17 h)

Ulldecona-l’Ametlla (16.45 h)
Perelló-Deltebre (17 h)

Vilalba-Sant Jaume (16.30 h)
Olimpic-Tivenys (17 h)

RESULTATS

3a jornada Tercera catalana

Tivenys-Sant Jaume 3-2

Horta-Móra la Nova 3-1

Campredó-Atlas Tortosa 2-1

Aldeana-S. Bàrbara 4-1

Vilalba-Perelló 0-0

Pinell-Olímpic 1-3

la Sénia-Camarles 0-0

L’Ametlla-Flix 1-3

Deltebre-Ulldecona 2-0

Tercera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 3 6 1 7

2. la Sénia 3 5 1 7

3. Perelló 3 8 5 7

4. Flix 3 7 3 6

5. Olimpic 3 7 4 6

6. Ulldecona 3 5 3 6

7. Deltebre 3 5 5 6 

8. Horta 3 6 5 4

9. Vilalba 3 1 3 4

10. Campredó 3 4 7 4

11. Aldeana 3 6 6 3

12. Atlas 3 5 6 3

13. Tivenys 3 7 9 3

14. L’Ametlla 3 4 6 3

15. Móra Nova 3 3 5 3

16. S. Bàrbara 3 5 8 2

17. Sant Jaume 3 4 7 1

18. Pinell 3 3 7 1

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Tivissa-Benissanet (17.30 h)
Diumenge

Alcanar-Catalònia (18.30 h)
Godall-Muntells (16.30 h)

Batea-Roquetenc (16.30 h)
Arnes-R. Bítem (17-30 h)
la Galera-Bot (16.30 h)

Corbera-Jesús i Maria (17 h)
Deltebre (descansa)

Xerta-Ginestar (16.30 h)

RESULTATS

3a jornada, Quarta catalana

Deltebre-Corbera 0-6

Roquetenc-Godall 3-2

Catalònia-Tivissa 4-1

R. Bítem-Batea 0-2

Jesús i Maria-La Galera 3-0

Benissanet-Xerta 4-0

Bot-Arnes 2-0

Alcanar-Muntells 3-0

Quarta catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catalònia 3 10 4 9

2. Batea 3 9 3 9

3. Corbera 3 13 2 7

4. Alcanar 3 5 1 6

5. R. Bítem 3 4 2 6

6. Roquetenc 3 7 6 6

7. la Galera 3 6 5 6

8. Benissanet 3 5 1 4

9. Bot 3 6 6 4

10. Jesús i Maria 3 5 5 3

11. Arnes 3 3 5 3

12. Xerta 3 5 8 3

13. Deltebre 3 3 11 3

14. Godall 3 4 8 1

15. Tivissa 3 2 7 0

16. Ginestar 3 2 8 0

17. Muntells 3 3 10 0

PRÒXIMA JORNADA 
Igualada-Vista Alegre

Torredembarra-Martinenc

Tecnofutbol-Andorra

Morell-Ascó (dissabte 17 h)

Tàrrega-Santfeliuenc

Vilanova-Viladecans

Torreforta-Cervera

Reddis-Sants

Amposta-Valls (diu 18 h)

RESULTATS

3a jornada, Primera catalana

Andorra-Torredembarra 2-0

Santfeliuenc-Morell 2-1

Martinenc-Igualada 3-0

Ascó-Tecnofutbol 6-0

Viladecans-Tàrrega 0-0

Sants-Torreforta 3-1

Vista Alegre-Amposta 0-3

Valls-Reddis 1-2

Cervera-Vilanova 0-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Ascó 3 10 2 9

2. Andorra 3 5 1 9

3. Santfeliuenc 3 5 2 9

4. Viladecans 3 5 0 7

5. Vilanova 3 4 2 7

6. Amposta 3 6 1 6

7. Torreforta 3 3 3 6

8. Martinenc 3 6 4 4

9. Sants 3 6 5 4

10. Tàrrega 3 5 5 4

11. Reddis 3 3 5 4

12. Cervera 3 4 5 3

13. Morell 3 3 6 3

14. Vista Alegre 3 4 7 2

15. Valls 3 2 5 0

16. Torredembarra 3 2 6 0

17. Igualada 3 2 7 0

18. Tecnofutbol 3 0 9 0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Catalònia-Calafell (17 h)
Roda Barà-Gandesa (17 h)
Roquetenc-Tortosa (18 h)

Diumenge
SP i SP-l’Ampolla (11.30 h)

Catllar-Vilaseca (12 h)
la Cava-Cunit (18 h)
Salou-Cambrils (17 h)

R. Bítem-Jesús i Maria (17 h)
Alcanar-Camp Clar (16.30 h)

RESULTATS

3a jornada, Segona catalana

Cunit-Catllar 0-1

Calafell-R. Bítem 1-1

Camp Clar-Roquetenc 2-1

Cambrils-la Cava 0-2

Vilaseca-SP i SP 4-0

Gandesa-Salou 2-1

L’Ampolla-Alcanar 1-2

Tortosa-Catalònia 1-1

Jesús i Maria-Roda Barà 1-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1.Vilaseca 3 8 0 9

2. Jesús i Maria 3 6 2 7

3. Roda Barà 3 5 2 7

4. Camp Clar 3 4 2 7

5. la Cava 3 5 4 6

6. Catllar 3 2 2 6

7. Alcanar 3 5 4 5

8. Cunit 3 5 5 3

9. R. Bítem 3 4 4 3

10. Cambrils 3 2 3 3

11. Ampolla 3 3 5 3

12. Gandesa 3 2 4 3

13. SP i SP 3 3 9 3

14. Tortosa 3 4 5 2

15. Catalònia 3 2 3 2

16. Calafell 3 3 5 2

17. Roquetenc 3 4 6 1

18. Salou 3 3 5 1
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PATINATGE. ES VA DISPUTAR A GRANDOLA (PORTUGAL)

Els cadets i els juvenils masculins del club volei Roquetes van participar en un torneig de pre-
temporada, Torneig Pablo Herrera, a Castelló. Sobre els cadets, realitzaven una competició
en els equips: Illa Grau, València, Teruel i Roquetes. Els juvenils van quedar tercers en la  pri-
mera fase. En diumenge pel matí els esperaven les semifinals. La primera semifinal dels
cadets van ser contra l'Illa Grau, que perdien per 2-1, però realitzant una gran partit. Després
van jugar una altre partit contra el Teruel, on els van tornar a guanyar per 1-2. Per tant, el
cadet masculí va acabar tercer.D'altra banda, el juvenil, la semifinal la va jugar contra el Teruel.
Aquest partit el va guanyar el Roquetes per 0-2. D'aquesta manera es col·locava a la final,
jugant contra l'Illa Grau. Aquesta final va ser molt emocionant i molt igualada, però al final, els
roquetencs perdien per 2-1, quedant així en segona posició. Aquest cap de setmana, es cele-
bra un torneig a Roquetes, on participaran els equips de Salou i el Mediterraneo (Castelló).
Les categories que vindran encara estan per concretar.

Pretemporada del Club Volei Roquetes

Enguany, dels dies 17-22
de setembre, Gràndola
(Portugal) ha estat l’escena-

ri del Campionat
d’Europa de patinat-
ge artístic categoria

cadet i juvenil. La patinado-
ra Zaida Ardit del Club Patí
l’Aldea, entrenada pel tèc-
nic Manel Villarroya, va for-
mar part de la Selecció
Espanyola de Patinatge
Artístic participant-hi en
categoria juvenil. Després
d’haver assolit la 3a. posi-
ció al Campionat d’Espanya
al mes de juliol, Zaida Ardit
fou convocada per la
Federación Española de
Patinaje Artístico per a for-
mar part de l’equip de com-
petició al Campionat
d’Europa. La patinadora
ebrenca aconseguí una 8a.
posició destacant la gran
elegància del seu patinat-
ge, les cadenes de passos,
molt bones piruetes amb
alguns errors en l’apartat
de salts que van fer posi-
cionar-la en una 7a. posició
en el programa curt i en
una 8a. posició final. Cal
destacar la gran qualitat
tècnica i coreogràfica del
campionat on van estar
representants d’altres paï-
sos com França, Itàlia,

Eslovènia, Israel, Portugal,
Holanda i Dinamarca. La
patinadora del Club Patí
l’Aldea ha portat a terme
una bona temporada classi-
ficant-se 1a. de Tarragona,
7a de Catalunya, 3a.
d’Espanya i 8. d’Europa,
essent l’única patinadora
de la província de
Tarragona que ha participat

Zaida Ardit, a l’Europeu

L'equip sènior femení de
l'Handbol Tortosa es va des-
plaçar el cap de setmana
passat a Sagunt per disputar
un amistós amb un nou
equip local format amb juga-
dores que competien a la
màxima categoria d'handbol
femení de l'Estat que han
desaparegut per motius
econòmics. Enfrontar-se a
un equip d'aquesta categoria
era un repte per a les juga-
dores que han entrat en
rodatge per començar una
nova temporada a la compe-
tició de la Lliga Catalana
Sènior Femenina que s’ini-

ciarà demà dissabte amb un
desplaçament a la sempre
difícil pista del Gavà. 
I que aquest any, serà un
campionat de lliga catalana
dels més competits d'a-
quests últims anys en equips
que no defraudarien res ni
mica a la primera nacional.
L'Handbol Tortosa es pre-
senta per a la temporada
2012-2013 amb l'equip una
mica renovat per la marxa
d'alguna jugadora però amb
la base de les noies de casa
reforçades amb alguna nova
incorporació per encarar un
calendari que es presenta

exigent i de màxima compe-
titivitat. 
Tot i que per motius de estu-
dis i feina quatre jugadores
del equip no es van poder
desplaçar a Sagunt. 
El partit el va marcar tant un
equip com per l'altre, amb
una contundent defensa i
una bona resposta a les por-
teries, a falta de rodatge es
podria dir que el partit va ser
d'un nivell fora del normal,
tant en defensa com en
atac. 
El resultat va ser de Sagunt
26 Tortosa 23.

HANDBOL

Amistós de l’Handbol Tortosa a Sagunt
La lliga comença demà dissabte a la pista del Gavà

El  passat diumenge dia 23
de setembre es va dur a
terme la II Cursa del Poble de
Jesús, de 10 km,  dins el cir-
cuit running series de les
Terres de l'Ebre. 
Va haver-hi molta afluència de
seguidors, amb un circuit
semiurbà que permetia poder
seguir la cursa. Van haver
130 inscrits, i el resultats van
ser el següents: 
Categoria Absolut masculí:
1.Abderrahim El Qayed;
2.Xavi Queral Forcadell;
3.Gerard Monteverde Grau.
Categoria Absolut femení:
1. Neus Espinach Castellví; 2.

Gemma Colomé Estrada; 3.
Julia Roca Benaiges. El pri-
mer classificat local masculí
va ser Gerard Monteverde i la
primera local fèmina, Iris
Pérez. Al lliurament de tro-
feus, va assistir la
Representant Territorial de
l'Esport a les Terres de l'Ebre,
Cinta Espuny, l'Alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, l'alcalde
de Jesús, Pere Panisello, regi-

dors de l'EMD i Carles
Gilabert, Reresentant del
Consell Comarcal del Baix
Ebre.
Com a nota curiosa, darrera
del pòdium del lliurament de
trofeus hi havia una pancarta
que deia “Volem seguir sent...
No a la supressió de les
EMD's”, com a reivindicació
del Poble de Jesús.

S'ha disputat a Amposta la
cinquena regata de muletes
corresponent a la VII Lliga de
Muletes de les Terres de
L´Ebre. Amb una magnifica
participació, amb muletes de
Mora d'Ebre, Deltebre, Sant
Jaume d'Enveja i d'Amposta,
i molta presencia de públic,
les regates s'han disputat en
emoció i esportivitat. Molt
competides han estat les
regates en categoria mascu-
lina, on l'alta participació ha
permès fer series eliminatò-
ries i semifinals per classifi-
car les quatre millors muletes
a la final, on les tres muletes
que han pujat al podi han
entrat a meta nomes separa-

des per un segon. La muleta
vencedora ha estat la repre-
sentant del Club Nautic Mora
d'Ebre, l'embarcació B dels
Almogàvers en un temps de
1 minut 59 segons imposant-
se a la muleta del Club Nautic
Amposta B per només un
segon i entrant en tercera
posició la muleta de
l´Associació Esportiva Xino-
Xano A de Deltebre amb un
temps de 2 minuts i 1 segon.
En categoria femenina s'han
imposat les remeres del Club
Nautic Amposta, compartint
podi en segon lloc les noies
del Almogavers del Club
Nautic Mora d'Ebre i el tercer
lloc ha estat per les remeres

de la muleta de l´Associació
Esportiva Xino- Xano de
Deltebre. 
Aixi mateix volem destacar la
presencia de la Representant
Territorial de l´Esport a les
Terres de l´Ebre, Cinta
Espuny i del regidor
d´Esports i Turisme de l'ajun-
tament d´Amposta, el Paco
Paz  que ens han acompan-
yat a les regates i han fet
entrega dels trofeus als voga-
dors de les Terres de l´Ebre.
Laa competició ha finalitzat
amb un berenar de germanor
ofert pels amfitrions, el Club
Nautic Amposta, com a clo-
enda de una magnifica jorna-
da d'esport i amistat.

REM

Regata de Muletes ebrenca

El Catalònia va guanyar el
Tivissa (4-1). Alex va avançar
el Batea però Sergi i Aleix (3)
van remuntar. Els jesusencs
han guanyat els tres partits i
són líders juntament al Batea
que va vèncer a Bítem (0-2).
Un partit igualat, amb dos
equips amb propostes simi-
lars, intentant construir del
joc al centre del camp. Arran

d’una indecisió del porter
local, Alex va fer el 0-1. Els
de Bítem van tenir opcions
però Joan va evitar-les. I el
partit va decidir-se arran del
penal que va comportar
expulsió de Xavi. Alex va fer
el 0-2. Amb superioritat, el
Batea va tenir més opcions
de contraatac gaudint de
més arribada amb un penal

que Edgar va fallar i que
havia suposat l’expulsió de
Pau. Per la seua part, el
Corbera va golejar a Deltebre
(0-6) amb gols Cornejo (2),
Fidel (2), Jonatan i Oscar. El
Roquetenc, amb un final ajus-
tat, va superar el Godall (3-2).
Jesús i Maria i Benissanet
van golejar a la Galera i al
Xerta.

QUARTA CATALANA

Catalònia i Batea, líders

RUNNING SERIES

Cursa 10 k. de
Jesús Running 

La patinadora del 

C.P. l’Aldea va

aconseguir una vuitena

posició.

Classificació
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

LA CRÒNICA MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
KIKO MARTÍ, GUANYADOR DE LA TRANSALPINE RUN 2012

Kiko Martí té 38 i és de
Camarles. Fa uns mesos
ens explicava, aquí, en la
secció del Crac de la setma-
na de Més Ebre, com s’ha-
via convertit en un atleta a
través de les curses de
muntanya ebrenques. A
més, també ens comenta-
va, un cop s’havia especialit-
zat i havia reforçat la seua
trajectòria amb èxits espor-
tius, quin era el seu proper
repte. I que s’estava prepa-
rant per a dur-lo a terme.
Aquest repte era la
Transalpine Run 2012 una
dura Cursa de vuit etapes,
d’una mitjana de 40 quilò-
metres cada dia, i que és
força exigent, travessant
els Alps. Kiko Martí, no
només ha complert el seu
repte, acabar-la, si no que a
més n’és el guanyador. Un
gran èxit per aquest camar-
lenc que, tot i les experièn-
cies recents, anteriors a la
Transalpine, en les quals no
va poder acabar (Cursa del
Llop), no ha defallit i ha
demostrat tenir un gran
poder físic i mental. El seu
poble li va oferir una rebuda
sorpresa fa dues setmanes,
a l’alçada de les circumstàn-
cies. El seu preparador,
Rafa Flores, va moure
aquesta recepció sorpresa.
Ell ens informava que Kiko
entrena diverses hores al
dia, i que això ho compagi-
na amb la feina i també amb
el temps que  ha d’estar
amb la família. Kiko, ets un
crac. 
Més Ebre: Acabar era un
èxit. Esperaves poder guan-
yar-la?
Kiko Martí: La veritat és
que no. Sóc competitiu i
anava il.lusionat però no m’i-

maginava poder guanyar-la.
La prova era conscient que
seria molt dura, però fins
que no la vius no prens la
mesura exacta del que
representa. És molt exigent.
I hi ha moments de tot.
P: Moments de defallida en
què marxaries cap a
casa....?
R: ....Sí, hi ha moments de
soletat, complicats, de can-
sament que sembla que
puguin amb un mateix. A
més, vaig començar la
Cursa en la modalitat per
parelles però el company va
haver de retirar-se i vaig
continuar sól, amb el que
això significa.
P: Amb què i amb qui pen-
saves en els moments més
complicats?
R: Principalment amb la
família. Tinc dos filles, i elles
i la meua esposa em dona-
ven força per seguir. També
Rafa Flores, quan parlàvem.
Havia estat molt de temps
preparant la Cursa i, tot i
que en ocasions no tenia
forces, perquè no hi ha
marge per a recuperar bé,
em llevava al dia següent i
pensant amb les persones
que he esmentat, tirava
avant. Una mitjana de 40
quilòmetres diaris, amb la
duresa dels recorreguts,
pujant pics de 2000 a 3000
metres no és fàcil de supor-
tar. I no només és important
estar bé físicament, si no
que, davant de tantes adver-
sitats, mentalment has de
ser i estar molt fort. 
P: En quin moment vas
veure que podies guanyar?
R: A la sisena etapa vaig
veure que podia aconseguir-
ho. I això em va donar molt
d’impuls, em va ajudar a

traure forces d’on no les
tenia per acabar, en les
dues etapes que quedaven,
de la millor forma possible i
poder guanyar.
P: I ara què?
R: De moment, descansar
una mica i assimilar el que
he aconseguit. I després ja
obrirem altres expectatives.
Però més avant.
P: Has fet història, per a
Camarles i per a l’esport

ebrenc. Els veins de
Camarles van fer-te una
recepció sorpresa com
mereixies?
R: Sí, la veritat és que no
sabia res. 
Rafa Flores em va venir a
buscar a casa i ell ho havia
organitzat tot. Estic molt
agrait de la gent del meu
poble que va poder venir en
aquesta recepció que va ser
emocionant i molt bonica. 

El poble de Camarles va oferir-li una 
recepció especial amb motiu

d’aquesta fita històrica
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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
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
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

                                                                                                                



DIVENDRES 28
DE SETEMBRE
DE 2012

diarimés
ebreeessppeecciiaall ggaassttrroonnoommiiaa

21www.mesebre.cat

GASTRONOMIA

Plat de la setmana.

INGREDIENTS:

• 1 kg. de tomàquets madurs.

• 200 cc. d'oli d'oliva verge.

• 1 dent d'all.

• 100 gr. de pa assegut

• Sal i vinagre de Xerès.

PROCEDIMENT:

Rentar molt bé els tomàquets i trossejar-los. Fi-

car-los en la batedora juntament amb la dent d'all

pelat i l'oli.

Triturar intensament fins a aconseguir un puré fi.

Sense parar de batre, incorporar el pa en trossets.

Posar a punt de sal i vinagre. Colar, si es prefereix

fi, per un colador de malla, ajudant-nos amb el dors

d'un cassola petita, apurant al màxim fins a deixar

solament les pells dels tomàquets.

«Primentons i Tomates». Avui: Salmorejo  
JESÚS MARÍA SALCEDO PÉREZ 
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Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan    

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

Gamundi Miret CB   

Av. Colon, 8 (Ferreries) (Tortosa) 977500923 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Moran Sitja, Juan Carlos  

Barcelona, 123 A. (Amposta) 977707701

Franquet Tudó, Elvira ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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
Cel entre mig i molt ennuvolat en conjunt, si bé al terç sud del país romandrà
molt ennuvolat o cobert tot el dia.

Precipitacions
De matinada són probables alguns plugims febles i aïllats a punts de la meitat
sud, que a l'extrem sud es mantindran fins al vespre. La resta del dia és pos-
sible de febles i aïllats al litoral i prelitoral, especialment a partir de la tarda. 
A partir de la nit a l'extrem sud de Catalunya s'esperen ruixats i xàfecs d'in-
tensitat entre feble i moderada, si bé és possible que localment siguin d'inten-
sitat forta i acompanyats de tempesta. 
Acumularan quantitats minses o poc abundants de precipitació a l'extrem sud.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran lleugerament més altes, si bé a la meitat sud
l'ascens serà localment moderat. Es mouran entre 0 i 5 ºC al Pirineu, entre 5
i 10 ºC al Prepirineu, nord de la depressió Central i prelitoral nord, entre 14 i
19 ºC al terç sud i resta del litoral sud i central, i entre 10 i 15 ºC a la resta.
Les màximes quedaran semblants, tret de punts del terç sud on localment bai-
xaran lleugerament. Oscil·laran entre 18 i 24 ºC en general, si bé localment
seran més baixes al Pirineu.

Visibilitat
Serà bona en conjunt, si bé quedarà localment regular al terç sud.

Vent
Bufarà de components nord i est entre fluix i moderat, serà més reforçat el
litoral on predominarà el llevant i el gregal.
A banda, a l'Empordà bufarà la tramuntana entre fluixa i moderada.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Avui gaudiràs  de millores  en l'àmbit professio-
nal, d'entrada  potser  no vegis  molt clar ,
però   després  t'adonaràs  que serà  quelcom
molt adient  al teu  caràcter i objectius .

Taure
20/4 al 19/5

Gaudiràs   d'un  bon dia  amb algun  amic  ,
també  és possible  que entre  tu i alguna  amis-
tat  sorgeixi  l'amor  , és  a dir , que  si no ets
tu el que  tindrà  aquest  sentiment, serà  l'altre.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui una persona de gran  saviesa  obrirà  els
teus ulls i incrementarà  la teva filosofia de vida
i la teva comprensió  envers  els sentiments  i
l'espiritualitat.

Cranc
22/6 al 21/7

La Lluna  està  transitant  pel teu signe  rep  uns
aspectes  molt positius , per això  estaràs  molt
sociable , diplomàtic i xerraire , i et  relacionaràs
amb persones  de tota  mena.

Lleó
22/7 al 22/8

Hi haurà algun problema  amb uns diners  que
esperaves  rebre  avui , o bé  avui  et diran  que
de moment  no rebràs  uns diners  amb els
quals  comptaves  en un futur  pròxim .

Verge
23/8 al 21/9

Pots rebre  un increment  econòmic . També
milloraran  les relacions  amb  alguna  amiga,
germana  o familiar  del sexe femení, que  és
possible  que et  vinguin  a visitar.  

Balança
22/9 al 22/10

Milloren  les relacions  familiars  sobretot  amb
les dones  de la teva família, amb  les quals
gaudiràs d'una  conversa agradable  i molt
sentimental.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui  és possible  que algú  et necessiti per-
què facis de cangur dels seus fills . Gaudiràs
de bones  idees  per millorar  les teves fei-
nes.

Sagitari
21/11 al 21/12

Treballaràs amb molta  energia ,però  als
teus  superiors  els pot  molestar  que vul-
guis  fer les coses  a la teva  manera  i que
vagis  a la  teva. Molèsties  a les cames.

Capricorn
21/12 al 19/01

Els problemes , que segurament  tindran a
veure  amb l'economia , et vindran  de persones
amb les quals  convius  inclosa  la parella , o
dels socis.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui la teva parella  o la persona  amb la qual
convius  t'acusarà  que no saps  compartir i que
necessita més  la teva ajuda , i és que  última-
ment   evites les seves  responsabilitats. 

Peixos
19/2 al 20/3

Avui pot ser  el millor  dia des de fa força temps
, estaràs  molt sociable i encantador, i la gent
gaudirà  de la  teva conversa  plena  de savie-
sa. 

MATÍ

PLUGIM

TARDA

XÀFEC

TEMPERATURES

Màxima Mínima

23º 17°

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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Aquest remodelat museu
estarà ubicat a l'Antic
Escorxador, emblemàtic
edifici modernista de la
ciutat, on aquest estiu
encara s'estaven acabant
d'adequar les
instal·lacions que han d'a-
collir l'exposició perma-
nent. El projecte muse-
ogràfic ha suposat una
inversió al voltant dels
450.000 euros, que es
finançarà amb fons de la
Generalitat de Catalunya i
del Ministeri de Cultura.
Per part del Consistori tor-
tosí, el nou museu ha d'es-
devenir el punt neuràlgic
de l'activitat cultural de la
ciutat, així com el punt de
partida per a les visites
turístiques. Fet que ha
portat a convertir la sala

de recepció del centre en
la principal oficina de
turisme de la ciutat. 

L'Escorxador municipal
és obra de l'arquitecte
Pau Monguió i Segura, va
ser construït entre els

anys 1904 i 1906 i opera-
tiu com a escorxador fins
a finals de 1997. 
Està catalogat com a Bé
Cultural d'Interès Local i
forma part dels "150
millors elements del patri-
moni industrial de
Catalunya". La seva recu-
peració es va iniciar el

1998 i en els últims cinc
anys s'han invertit prop de
3 milions d'euros en la
restauració de diversos
espais i l'habilitació del
museu.
L'exposició arrencarà
amb els orígens de la ciu-
tat de Tortosa per parlar
després dels temps de la

Ilercavonia preromana, la
Dertusa romana, la
Tortuxa islàmica, i el pas
de la ciutat de Tortosa
com a centre de la Corona
d'Aragó a perifèria del
Regne de Espanya.
Acabarà amb una exposi-
ció sobre la Tortosa actual
i les seves claus de futur.

Aquestes explicacions,
amb algunes parts inte-
ractives, s'acompanyaran
de l'exposició d'algunes
de les peces històriques
més emblemàtiques i
importants del fons del
museu, format per milers
de peces de les diferents
èpoques.

El nou museu de Tortosa 
obre les seves portes

Coincidint amb les
Jornades Europees del
Patrimoni, demà dis-
sabte, 29 de setembre,
està previst que obri
les seves portes el nou
Museu de Tortosa. 

Ubicat a l’antic Escorxador, l’Ajuntament vol convertir-lo en el punt neuràlgic de l’activitat cultural de la ciutat

ARQUITECTURA

L’exposició arrencarà amb els orígens de Tortosa
per parlar després del temps de la Ilercavònia

preromana... Fins els nostres temps

ACTUALITAT

REDACCIÓ

              


