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L'alcalde d'Alfara,
Josep Mas, ha exigit
aquesta setmana
solucions a la
Generalitat per mante-
nir l'activitat ramadera
al municipi després
de la resolució judicial
de suspensió imme-
diata d'aquestes acti-
vitats en considerar-
les que es tracta d'un
espectacle. L'alcalde
ha defensat la
importància de l'activi-
tat i també el fet d'ha-
ver-ho obert al turisme
que ha permès gene-
rar un important movi-
ment econòmic i la
creació de llocs de tre-
ball. L’Agrupació de
Penyes Taurines de
les TE veu un rerafons
en la denúncia. P3

«Un poble a la ruïna»

El conseller del departament de la Presidència del Govern de la Generalitat de Catalunya, Francesc Homs,
inaugurarà demà dissabte 28 de setembre les noves instal.lacions del Canal Terres de l'Ebre (Canal TE),
ubicades al barri de Sant Llàtzer de Tortosa. L'acte, previst per a les 17:30h., suposarà la definitiva posa-
da en marxa d'un projecte pioner a Catalunya ja que per primer cop dos televisions locals  concessionà-
ries de freqüències TDT (Televisió Digital Terrestre) s'uneixen per emetre amb una freqüència única. A la
foto, Joan Antó i Josep Arasa, dos dels socis del projecte, als nous estudis. P10

Canal TE, demà dissabte és el gran dia

Terres de l’Ebre. La Generalitat ret
homenatge als soldats morts i desapareguts a
la Batalla de l’Ebre, demà dissabte a la
Fatarella.                                            P4

Esports. Remolins-Bítem-Tortosa, un dels derbis
apassionants que es presenten per diumenge, a
jornada de la Segona catalana.

P14

Terres de l’Ebre. Moció Sobirania Fiscal,
aprovada per unanimitat pel Ple de
l’Ajuntament de l’Aldea.
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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.
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Són mals temps per al futbol base a les terres
de l'Ebre. Com diu el refrany popular "el peix
gran menja el petit" i això és el que està suc-
ceint.
Diumenge, 8 de setembre, després de provar
de crear una plantilla de jugadors de divisió juve-
nil  a la Lliga durant  tres llargs mesos i només
es van comprometre 15 jugadors entre 17 i 19
anys, el nostre  club la UNIO ESPORTIVA ALDEA-
NA  juga el seu primer partit amistós de pretem-
porada contra el C.D. Tortosa B de la categoria
juvenil que jugat aquesta temporada a la prime-
ra divisió del grup corresponent a les Terres de
l'Ebre.
El partit va ser jugat amb total normalitat, però
la gran sorpresa va ser quan al final del mateix,
el Sr. Xavi Cid, antic entrenador del primer equip
del CD Tortosa i actual entrenador del juvenil  "A"
del  club, que jugarà aquesta temporada a la
categoria preferent, parla amb el capità de l'e-
quip aldeà, pedra angular del grup, pera conevn-
ce’l de que fitxés al Tortosa dient-li que li trucaria
més tard. Per descomptat que el noi per veure
les expectatives de futur, encara que els seus
familiars estan en contra, va acceptar la propos-
ta.
El que no veiem normal és què el sr. Cid parli
amb un jugador del poble, faltant 20 dies per
començar la lliga, sent un jugador conegut en la
categoria i que la temporada passada va debu-
tar i va jugar diversos encontres amb el primer
equip aldeà. I el pitjor, passant per sobre dels
cordinadors de futbol d'ambdós clubs.

El que més crida l’atenció i per això la denúncia
pública, és que la setmana passada, el nostre
club, esperant una resposta de Carlos Soler
coordinador de la CD Tortosa, sobre aquest
tema, es troba que el jugador aldeà, amb fitxa
presentada per la UE Aldeana a la Federació per
jugar aquesta temporada, i estan només pen-
dent de pagament, ja figurava com a jugador del
CD Tortosa per a poder debutar en lliga emb els

roigiblancs quan
l’Aldeana no sap
res ni per part del
club tortosí ni per
part de la delega-
ció de la FCF.  
Aquesta és la gota
que va vessar el
got, perquè és no
la primera vegada
que veiem i vivim
la situació que els
"grans clubs" d'a-
questes terres deixen sense jugadors "petits
clubs", en totes les categories de futbol base,
solament pel fet del seu ‘nom’ mentre joves del
mateix poble o ciutat, amb sort, es queden a la
banqueta o no  poden fer  allò que més els agra-
da que és jugar a futbol.

Aquest és el cas que va passar a un club deter-
minat i amb un senyor determinat, però no se’n
lliura cap, siguin del Montsià o del Baix Ebre, esti-
gui més prop del Delta o de la muntanya. Es veu
a sovint a suposats coordinadors parlant amb
nens de 9, 10, 11 i 12 anys perquè vagin a jugar
als seus clubs, molts de cops sense parlar
abans amb els pares i creant-los il.lusions en
èpoques dels Messi, Cristianos, Casilles, Valdez
o Xavis.

Algú ha de posar fi a això, o la Federació
Catalana de futbol o algun estament perquè si no
ens trobarem amb clubs històrics de la comarca
sense futbol base. O que facin una lliga amb
“ELS PODEROSOS” com a representants d'a-
questes terres i una lliga sense ascens o des-
cens, en totes les categories, per a poder nodrir
"caçatalens" com ja es fa en el futbol 7 FEMENÍ.

UE ALDEANA

Les ramaderies d’Alfara de Carles estan esperant
la resolució, mentrestant han hagut de paralitzar
tots els moviments que a la ramaderia es realitza-
ven i que donaven una base econòmica a la pobla-
ció ja que hi havia molts de veïns treballant els
dies que els turistes visitaven la ramaderia. 
L’alcalde d’Alfara, Josep Mas, creu que la pròpia
activitat ramadera ha de poder garantir la realitza-
ció de les seves tasques, sigui en públic o sense
públic, com són entre altres la tempta, el marcat-
ge i els sanejaments, aclarint d’aquesta forma que
són activitats permeses i que si en un moment
determinat ha hagut públic, durant aquestes, ha

estat perquè els visitants de les ramaderies han
aprofitat per veure-les com un atractiu més de la jor-
nada de visita. Només paguen el menú per menjar i
el demés no és cap negoci, en aquest sentit.
Segons l’Agrupació de penyes taurines, la plata-
forma Prou va denunciar-ho per fer, en presència
de  turistes la tempta d'animals, una pràctica
ramadera permesa. 
A conseqüència d'això s’ha suspés cautelarment
la pràctica d'aquesta activitat, a l’espera de la
resolució. L’Agrupació creu que hi ha un possible
rerafons amb tot l’afer.  Veurem com acaba tota
la problemàtica. 

Editorial

Més polèmica Festes de Sant Miquel, a Tivenys!

Opinió

Així no es fan les coses

Opinió

Tivenysanes i tivenysans,
Ha passat un altre any des
que vàrem celebrar l'última
festa  major i els nostres
patrons Sant Miquel i Sant
Benet ens convoquen un any
més perquè visquem aques-
tes dates amb alegria i en un
ambient de germanor. 
A nivell socioeconòmic conti-
nuem immersos en aquesta
crisis que, en major o menor
mesura, ens envolta a totes i
a tots. Per a molts, al llarg
d'aquest darrer any, les
coses no han canviat gaire a
millor. El camí no ens està
sent fàcil a ningú. Tot i això,
com a alcaldessa, animo a
tothom que des d'una actitud
positiva perseverem en el
treball i l'esforç per fer front
a les circumstàncies adver-
ses i hi busquem solucions. A
l'Ajuntament no som aliens a
aquesta situació, però com
m'esteu sentir dir darrera-
ment, aquesta legislatura
serà  “la de les petites
coses” que no per ser peti-
tes deixen de ser importants
(escola bressol, parc de
salut…). 
Però, bé,  ara toca parlar de
festa. En un principi, des de
l'equip de govern dúiem la
idea de fer unes festes cur-
tes, d'un cap de setmana. La
nostra sorpresa de satisfac-
ció ens la vam endur quan
ens vam reunir  amb totes
les associacions del poble.
Ens feien falta dies per enca-
bir tots els actes. Per això,
conjuntament, vam decidir
fer unes festes repartides en
dos caps de setmana on tot-
hom hi tingués cabuda:
menuts, joves i grans (i no

tant grans). Aquesta ha estat
la voluntat de la gent d'un
poble de Tivenys participatiu
i amb ganes de fer festa. Per
tot això, un any més,  us
agraeixo a tots i a totes el fet
de fer possible aquestes fes-
tes.
Desitjo que hàgiu reservat
força i il·lusió per viure uns
dies plens d'activitats i de
moments compartits amb els
nostres convilatans i que
siguin uns dies de participa-
ció tant de tota la gent del
poble com d'aquells familiars
i amics que ens visiten i que
s'integren a la festa com un
tivensyà /ana més del poble.
Que visquem la festa amb
alegria i harmonia i deixem
per uns altres dies els proble-
mes de la vida diària!
Visca la Festa Major de
Tivenys!

Maria Beltran
Alcaldessa de Tivenys
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Mas (imatge de la foto supe-
rior) ha defensat que es tracta
d'una activitat de caràcter
ramader que ha de ser regula-
da pel departament
d'Agricultura, que ja va fer les
inspeccions pertinents amb un
informe que concloïa que no es
vulnerava la llei de protecció
d'animals. Per tant, Mas creu
que la pròpia activitat ramade-
ra ha de poder garantir la rea-
lització de les seves tasques,
sigui en públic o sense públic,
com són entre altres la tempta,
el marcatge i els sanejaments
que “s'ha realitzat des de fa
molts anys i que ha fet que el
nostre municipi sigui conegut
per la seva tradició taurina”, ha
subratllat. L'alcalde ha defen-

sat la importància de l'activitat
i també el fet d'haver-ho obert
al turisme que ha permès
generar un important movi-
ment econòmic i la creació de
llocs de treball “molt necessa-
ris en un moment de crisi com
l'actual”. “Ara passen de llarg i
van a Castelló”, ha lamentat.
Per tot això, ha fet una crida a
les administracions i als repre-
sentants polítics a que visitin el
municipi i puguin veure què s'hi
fa. “Comprovaran que ningú
estima més els bous que les
ramaderies”, ha sentenciat, tot
demanant que es modifiquin
les lleis si és necessari “si no
volen abocar el poble a la
ruïna”. Mas ha estat acompan-
yat pels empresaris ramaders
Àngela Mur, Manuel Díaz i
Ernesto Martí, per l'alcalde de
Xerta i també ramader, Moisès
Fabra, i per Santi Albiol, en
representació de l'Agrupació
de Penyes i Associacions
Taurines de les Terres de
l'Ebre. Mur ha fet arribar el
malestar dels ramaders per les
repercussions “desastroses i
ruïnoses” que comporta el tan-
cament de l'activitat. “Em sem-
bla exagerat tot plegat, per
això apel·lem a la responsabili-
tat perquè es trobin les solu-
cions oportunes, som moltes
generacions les que hi hem tre-

ballat, aquí no som empresaris
d'espectacles sinó d'una activi-
tat ramadera que es desenvo-
lupa des de fa cent anys i que
forma part de la història de
Catalunya”. Sobre això, ha
recordat que els visitants de
les ramaderies només paguen
el menú “en el qual fem promo-
ció dels productes del nostre
territori”, ja que “l'activitat
forma part del dia a dia”. Mur
ha volgut deixar constància
que els ramaders “ens deixem
la vida pel benestar dels ani-
mals”. En aquest sentit, ha
explicat que el cessament de
l'activitat afecta a la cura del
seu ramat, uns 200 caps, que
per alimentar-se necessita un
tràiler de palla que costa 800
euros i 21.000 quilos de pinso
que en costen 6.000. “Si no
treballem d'on han de sortir els
diners per mantenir-lo?”, ha
recalcat. Cal destacar que al
municipi hi ha al voltant de 600
bous braus. “La situació és
molt crítica i ens trobem molt
indefensos”, ha lamentat.
Segons ha explicat, les pèr-

dues que representa cessar
l'activitat que es desenvolupa
des del maig fins a l'octubre
arriben en el seu cas als més
de 100.000 euros, a banda
d'haver hagut de rescindir con-
tractes de feina “en un moment
tan delicat com el que ens tro-
bem” i suspendre inversions
com la construcció d'una depu-
radora. Per tot plegat, han pre-
sentat recurs d'apel·lació con-
tra aquesta mesura com
també es va fer el recurs perti-
nent davant la sanció imposa-
da pel departament d'Interior.
No obstant això, apel·len a les
instàncies polítiques i judicials a
trobar una solució per poder
mantenir aquesta activitat. Així
ho ha reclamat també Moisés
Fabra que ha mostrat la seva
solidaritat amb el municipi
d'Alfara i ha fet una defensa
profunda “de les tradicions
ramaderes i culturals del nos-
tre territori”. “Tot i que ja hi ha
una normativa espanyola sobre
les temptes i, per tant, no cal-
dria, si s'ha de regular a
Catalunya que es faci quan

més aviat millor, no és només
un tema de l'Ebre sinó d'altres
indrets del territori i, per tant,
afecta a tot el país”, ha expo-
sat, tot reclamant que es facin
les modificacions que calgui

perquè es restableixi d'imme-
diat l'activitat que s'estava
duent a terme. 
“Volem un sí a les nostres acti-
vitats ramaderes”, ha senten-
ciat.

L’Ajuntament d’Alfara exigeix solucions a la Generalitat

per mantenir l’activitat ramadera al municipi

L'alcalde d'Alfara, Josep
Mas, ha exigit aquesta
setmana solucions a la
Generalitat per mantenir
l'activitat ramadera al
municipi després de la
resolució judicial de sus-
pensió immediata d'a-
questes activitats en con-
siderar-les que es tracta
d'un espectacle.

L’alcalde Josep Mas reclama que es modifiquin si convé les lleis si no es vol abocar “al poble a la ruïna”

“Ningú estima més els bous que les ramaderies”

MV

ACTUALITAT

Segons l’Agrupació de Penyes 
Taurines de les TE: “la plataforma PROU

va denunciar per fer, en presència de 
turistes, la tempta d'animals, pràctica
ramadera permesa. A conseqüència

d'això s’ha suspés cautelarment la pràc-
tica d'aquesta activitat”

L'Agrupació de Penyes i
Comissions Taurines de les
Terres de l'Ebre dóna tot el
suport a les dos ramaderies
d'Alfara de Carles. “No esta-
ven fent res il.legal i ara els
ramaders podran aguantar
una temporada sense cap
ingrés però si la cosa conti-
nua així hauran de tancar
definitivament les seves por-

tes i matar a tots els ani-
mals. Si tant defensen les
plataformes animalistes els
animals que defensin també
aquestes dos ramaderies o
és que per darrera hi han
altres interesos que fan que
no vulguin defensar els bous
braus?. Lluitarem fins al final
per a que es faci justicia i els
bous puguin seguir pasturant

lliurement a les seves fin-
ques”.
L'alcalde d'Alfara ha fet una
crida a la ciutadania a partici-
par demà dissabte en el
correbou que es farà al muni-
cipi amb motiu de la festivitat
de Sant Miquel en què
demana que es mostri el
suport també a l'activitat
ramadera al municipi.

A través de xarxes socials ha
hagut convocatòria per fer
una trobada de suport, demà
dissabte. Coincideix amb
l'assamblea de l'Agrupació
de Penyes que es fa al Palau
de Congresos d'Amposta.
Després de l'Assamblea i de
les eleccions per al nou pre-
sident hi haurà un sopar i la
Gala taurina de l'Agrupació.

“Lluitarem fins el final”

L’Agrupació de Penyes dóna tot el suport a les ramaderies d’Alfara

La delegació de Govern va
emetre aquest comunicat,
divendres passat: “La interlo-
cutòria, on es demanaven
mesures cautelars per incoar
un expedient sancionador i
aturar l'activitat, s'extralimi-
ta entrant en qüestions de
fons quan encara no s'ha
contestat la demanda ni s'ha
dictat sentència. Les inspec-
cions realitzades pel Dept.
d'Agricultura a les explota-
cions confirmen que no hi ha
maltractament als animals. El
Departament interposarà
recurs d'apel.lació contra la
interlocutòria dictada pel
Jutjat contenciós administra-
tiu núm. 17 de Barcelona,
per considerar-la jurídica-

ment incorrecte per motius
formals. El Govern encara no
ha pogut contestar la deman-
da, i per tant, encara no ha
pogut rebatre les al.lega-
cions de fons de la demanda
ni presentar els seus argu-
ments d'acord amb els princi-
pis legals del dret a la defen-
sa. La conducta denunciada
no apareix tipificada a la llei
de protecció dels animals i,
per tant, Agricultura no té
cobertura legal ni és compe-
tent per sancionar per aquest
motiu.Les competències san-
cionadores en matèria d'es-
pectacles corresponen al
Departament d'Interior, a qui
el Departament d'Agricultura
ja va trametre l'expedient”.

El Govern recorrerà la interlocutòria
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El director general de
Relacions Institucionals i
amb el Parlament, Miquel
Puig (imatge de la foto),
presidirà l’acte d’home-
natge, que tindrà lloc al
Memorial de les
Camposines, a la
Fatarella (Terra Alta),
demà dissabte, 28 de
setembre. Hi assistiran
també la directora dels
Serveis Territorials del
Departament de
Governació a les Terres
de l’Ebre, Rosa Peig, i l’al-
calde de la Fatarella,
Jesús Ruana.
L’acte, que començarà a
les 12 del migdia, consis-
teix en la inauguració
d’una placa amb els noms
de quaranta soldats ins-

crits recentment en el
Cens de persones desa-
paregudes, dels quals se
sap o es pot suposar que
van morir o desaparèixer
en el transcurs de la
Batalla de l’Ebre. Aquesta
placa s’afegeix a les que
ja hi ha al Memorial de les
Camposines i eleva a
1.264 el nombre de
noms inscrits en aquest
espai memorial.
L’homenatge es comple-
tarà amb una interpreta-
ció musical i una ofrena
floral per part de les per-
sones assistents.
que, encara avui dia, apa-
reixen al territori.

Medalla centenària
D’altra banda, Juan José
Eixarch rep la Medalla
Centenària de Benestar
Social i Família.

La directora dels Serveis
Territorials de Benestar
Social i Família a les
Terres de l’Ebre, Manolita
Cid, li va lliurar ahir la
Medalla Centenària del
Departament al senyor
Juan José Eixarch. A l'ac-

te, que es va celebrar al
domicili de l’homenatjat a
les Cases d’Alcanar,
també hi van assistir
amics i familiars. Juan
José Eixarch i Martí va
néixer a Mata de Morella.
Va fer estudis primaris i

va treballar de pagès, cui-
ner i espardenyer. Ha tin-
gut un fill i una néta. La
Medalla Centenària és
una iniciativa del
Departament de Benestar
Social i Família. 

La injecció de gas matalàs
al magatzem submarí
Castor ha provocat un cen-
tenar de petits terratrèmols
en només sis dies.
Aquest mes de setembre
s'ha iniciat el procés d'injec-
ció de gas matalàs al magat-
zem submarí Castor, situat
davant la costa de Vinaròs.
Com a conseqüència d'això,
en només sis dies s'han pro-

duït, a la costa canareva i
vinarossenca, un centenar
de petits terratrèmols amb
l'epicentre davant la costa
castellonenca. El dia que
van començar els treballs
d'injecció, el Servei
d'Informació Sísmica de
l'Institut Geogràfic Nacional
(IGN) va registrar fins a vint
petits terratrèmols a la
zona, i els dies següents

s'han produït una mitjana
d'entre deu i quinze micro-
sismes diaris, essent el més
important el que es va regis-
trar el dia 13, de 3 graus a
l'escala de Richter. Davant
d'aquest fet, l'Ajuntament
d'Alcanar ha enviat cartes
per a demanar informació a
l'empresa promotora (Escal
UGS), al Servei Provincial de
Costes a Tarragona, al

Servei Provincial de Costes
a Castelló, a la Direcció
General per al Canvi Climàtic
de la Generalitat Valenciana i
al Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient.
En aquests escrits, el con-
sistori canareu exposa l'alar-
ma ciutadana que aquesta
situació ha creat i els perju-
dicis que pot provocar al
sector de la pesca i als
recursos naturals de la
zona, així com a la imatge
turística del municipi. A més,
es pregunta si es tenia
coneixement d'aquests tre-
balls d'injecció, ja que
l'Observatori de l'Ebre havia
advertit que s'havia de verifi-
car prèviament que les pres-
sions per la injecció no frac-

turessen les roques.
Així mateix, es dóna a conèi-
xer que la Policia Local
d'Alcanar ha redactat un
informe on s'assenyala que
en les mateixes dates s'han
detectat un seguit de taques
fosques a prop de la costa,
possiblement procedents
dels treballs d'injecció de
gas.
D'altra banda, la Plataforma
Ciutadana en Defensa de les
Terres del Sénia també ha
reclamat informació i res-
ponsabilitats a les adminis-
tracions públiques i ha recor-
dat que ja va denunciar la
falta d'estudis sobre
aquests efectes geològics
en el procés de tramitació
del projecte Castor.

L’Ajuntament d’Alcanar demana
explicacions sobre els terratrèmols

Del projecte Castor

Dos terratrèmols de 2,5
graus a l'escala de Richter
s'han deixat sentir aquest
dimecres davant del cap
de Tortosa, segons infor-
ma Protecció Civil.
L'epicentre s'ha localitzat
entre 43 i 44 quilòmetres
de la costa. En concret, els
sismes, que no han estat
percebuts per la població,
s'ha produït quan faltaven
cinc minuts per a tres
quarts de set del matí i
quatre minuts abans de les
set de la tarda, del dime-
cres. Just unes 24 hores
abans, a les 2:21 hores de
la matinada de dimarts es
va produir un altre sisme,
en aquest cas de 3,7
graus entre la Costa de
Tarragona i la de Castelló,
sense constància que hagi
estat percebut per la
població.

Dos terratrèmols
de 2,5 graus

Del 22 al 29 de setembre
de 2013 se celebra a
Catalunya la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i
Segura. A l’Aldea s’organit-
za una pedalada popular a
través de les regidories
d’esports i Medi Ambient i
el cos de la policia local.
Punt de trobada serà diu-
menge davant de
l’Ajuntament a les 10 h. 
I sota el lema Aire net  a
Amposta els agents de la
policia local que tenen
assignada la tasca de
monitors per a la Mobilitat
Seguretat, durant aquesta
setmana han impartit
xerrades als alumnes de
6è, en el diferents
col·legis de primària de la
població. 

Setmana de la
Mobilitat
Sostenible

La Generalitat ret homenatge als soldats morts i
desapareguts a la Batalla de l’Ebre

El director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament, Miquel Puig, presidirà l'acte, demà a la Fatarella 
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El dijous 9 de setembre
l'Ajuntament de Sant Jaume
d'Enveja, va convocar per
mig de la Regidoria
d'Agricultura Ramaderia i
Pesca, a les empreses que
desenvolupen treballs agríco-
les a la localitat. Com tots els
anys, es va insistir en que es
prenguin les mesures
adients per mantenir la segu-
retat i neteja del fang diposi-
tat per la maquinaria agrícola
als camins i carreteres del
municipi, durant el procés de
la campanya de la sega, es
va posar damunt la taula el
problema del cargol poma. 
Els empresaris van demanar
a l'Ajuntament la col·labora-
ció per establir unes rutes
adequades i prioritàries per a
la maquinaria agrícola, i
advertir als conductors de
turismes de la presència de
maquinaria agrícola als
camins i carreteres, princi-
palment als visitants i turistes
que desconeixen la pro-

blemàtica. Des del col·lectiu
de maquinistes també es va
insistir en la necessitat de
que els propietaris arrossers
adeqüin les seves finques
amb baixadors i eres per
descarregar les màquines i
evitar produir danys als
camins i carreteres asfalta-
des. 
Una altra de les qüestions
que es va exposar a la reunió
es la preocupació de l'ajunta-
ment per la problemàtica
ocasionada per la plaga del
caragol poma. L'alcalde del
municipi, Joan Castor Gonell,
va manifestar que es tracta
d'aconseguir la implicació
dels pagesos i empresaris
de treballs agrícoles per evi-
tar que el caragol poma
envaeixi l'hemidelta dret.
Gonell considera el tema d'in-
terès general: “estem treba-
llant conjuntament amb el
director dels Serveis
Territorials d'Agricultura i
Ramaderia per evitar que el
caragol poma s'estengui a
l'hemidelta dret. Crec que
hem de posar totes les
mesures al nostre abast si

volem aconseguir-ho, i ha de
ser amb la implicació i
col·laboració de tots”.
El Sergent-Cap de la Policia
Local de Sant Jaume
d'Enveja, Francesc Josep
Panisello, va puntualitzar que
es tracta de donar compli-
ment a l'article 2.6 del la
Resolució AAM/1455/2012
de 16 de juliol, per la qual es
fixen les mesures a dur a

terme per al control del cara-
gol poma (pomacea sp.) a
l'hemidelta esquerre del
Delta de l'Ebre, que diu tex-
tualment: “tota la maquinària
utilitzada en el cultiu de
l'arròs itinerant cap a fora de
l'hemidelta esquerre haurà
de ser netejada per evitar la
propagació del caragol
poma”. 
Gonell s'ha mostrat partidari

de no deixar circular pel
terme municipal cap tipus de
maquinària que vingui de tre-
ballar en el cultiu de l'arròs
de la part esquerra del Delta
i prèviament no hagi estat
ben netejada. Cal recordar
que durant els treballs de
recol·lecció, el departament
d'Agricultura i Ramaderia mit-
jançant la contractació d'una
empresa externa de serveis,
posa a disposició dels
maquinistes un servei de
neteja gratuït, ubicats als ter-
mes municipals de Deltebre i
Aldea abans de creuar el riu
Ebre. 
Els caps de policia dels muni-
cipis afectats: Sant Jaume
d'Enveja, Deltebre i
Amposta, juntament amb els
responsables del cos d'a-
gents rurals, han iniciat reu-
nions de coordinació i con-
trols de neteja de les màqui-
nes. 
Els pagesos i empresaris
agrícoles del Delta van valo-
rar positivament la iniciativa
de l'Ajuntament, coincidint
amb l'alcalde en que és un
tema d'interès general.

L'ampliació del parc natural
dels Ports, incorporant-hi
les serres de Cavalls i
Pàndols, és una possibilitat
en estudi que està "justifica-
da" i ben "mesurada". Ara
bé, el conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, ha
reconegut que la proposta
que ha redactat el seu propi
departament d'ampliar la
figura de protecció dels
Ports, convertint-lo en el

segon Parc Nacional de
Catalunya, ja és una altra
història. Vila ha fet tot el
possible per deixar clar que
la idea no arriba per la via
de la imposició –per a major
tranquil·litat d'alguns alcal-
des i sectors que van reac-
cionar amb inquietud des-
prés que l'Agència ACN fes
pública el passat mes d'a-
gost l'existència de la pro-
posta-, és més, ha recoma-

nat a les Terres de l'Ebre
que si volen optar per tirar
endavant el projecte acon-
sella que primer es porte a
terme "una reflexió amb
rigor i serenitat".
Segons ha avançat Vila, que
ha presidit aquesta setmana
la reunió del consell rector
de l'Institut per al
Desenvolupament de les
Comarques de l'Ebre
(Idece), ha avançat que esta

tardor compareixerà al
Parlament de Catalunya
"per explicar els criteris en
relació a la possible amplia-
ció dels espais protegits o
bé del nivell de protecció", i
ha comentat que esta sego-
na opció, pel que fa als
Ports "només té sentit si
partim de la base que el
mon local ho comparteix".
En este sentit ha exposat la
consideració que "incoar un
expedient de parc nacional
és un tema d'una magnitud i
d'una ambició molt diferent
a una ampliació, i cal asse-
gurar-nos que tothom en

coneix les conseqüències".
Així, "un parc natural admet
moltes activitats, en canvi el
nacional té vocació de pro-
tegir, i pràcticament no s'hi
fa res", ha apuntat.
Segons va fer públic
l'Agència Catalana de
Notícies, el document que
ha avaluat Territori contem-
pla que l'augment de la figu-
ra de protecció preveu
generar 600 nous llocs de
treball i 40 MEUR anuals per
al territori. 
Per contra, caldria restringir
la caça, la silvicultura i la
ramaderia.

Vila diu que l’ampliació del parc dels Ports està més
prop però no assegura el mateix per ser Parc Nacional

El consell d’administració
d’Ascó Serveis ha donat
llum verd a l’obertura d’un
nou període d’inscripció
per a veïns interessats en
accedir a una de les 14
vivendes que ha promogut
el consistori al c/Unió.
Aquest nou període estarà
obert durant un mes i els
interessats podran acudir a
presentar-la a les noves ofi-
cines d’Ascó Serveis. El
consell d’administració ha
aprovat una modificació de
les bases per accedir a
aquestes vivendes, benefi-
ciant els veïns d’Ascó al
considerar com a excloent
el requisit d’empadrona-
ment, en cas que el nom-
bre de sol·licituds superin
als de pisos disponibles.

Nou període
d’inscripció als
pisos del carrer
Unió, d’Ascó

Des del passat mes de
gener de 2013, els serveis
d'Urologia dels hospitals
Joan XXIII de Tarragona i
Verge de la Cinta de Tortosa
disposen d'un làser
d'Holmium de 100 W d'últi-
ma generació que ha
permès donar un salt quali-
tatiu en el tractament dels
pacients amb hiperplàsia
benigna de la pròstata
(HBP), iniciant el programa
d'enucleació prostàtica.
L'HBP és un creixement
benigne (no cancerós) de la
glàndula prostàtica, que
representa la malaltia
prostàtica més freqüent.
Els símptomes que ocasio-
na l'HBP poden arribar a ser
molt molestos. Els tracta-
ments disponibles són far-
macològics o quirúrgics. 

Reduis els riscos
en cirurgia de

pròstata

L’Ajuntament de Sant Jaume cerca la complicitat dels
agricultors per evitar la invasió del cargol poma

Als empresaris de maquinària agrícola
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Des de l'Alcaldia de
l'Ajuntament de l'Aldea s’ha
comunicat  la moció aprova-
da  dins del plenari  sobre la
Sobirania Fiscal. “Catalunya
pateix dins l'Estat espanyol
un dèficit fiscal continuat,
que afecta i agreuja la reta-
llada de prestacions socials
bàsiques com la sanitat, els
serveis socials i l'educació,
perjudica l'economia del
nostre país i fa encara més
pregona la crisi econòmica
que colpeix Catalunya amb
especial virulència.
Simultàniament, l'Estat
espanyol ha demostrat una
absoluta deslleialtat amb les
institucions catalanes, amb
la Generalitat i els
Ajuntaments, en no satisfer-
los una gran quantitat de
deutes contrets, pressupos-
tats i que la pròpia legislació
espanyola reconeix”. El dèfi-
cit fiscal i els deutes de
l'Estat amb Catalunya han
anat mantenint-se al llarg
dels anys, fins i tot mentre
s'augmentava la càrrega fis-
cal que, en aquests
moments, és homologable
a la dels països rics
d'Europa, mentre es reben
unes prestacions socials
molt allunyades de les mitja-
nes europees.
Davant d'aquesta clamoro-
sa situació, és del tot just

que l'administració local
catalana passi de la denún-
cia a aplicar mesures que
permetin pal·liar aquest
greuge, i posar les bases
per a una solució definitiva.
Per aconseguir l'objectiu de
posar fi a l'espoli fiscal és
imprescindible que tots els
impostos que actualment
paguen les institucions i els
ciutadans del nostre país es
liquidin a l'Agència Tributària
de Catalunya, en lloc de fer-
ho a l'Agència Tributària
espanyola, que actualment
recapta prop del 95% dels
impostos suportats a
Catalunya. El passat mes de
setembre, la Generalitat de
Catalunya va iniciar el camí
per a la creació d'una hisen-
da pròpia amb la firma d'un
conveni amb les quatre dipu-
tacions per coordinar els
seus sistemes de cobra-
ment d'impostos. La volun-
tat del conveni és explorar
com coordinar les estructu-
res de les diputacions per
recaptar impostos locals
amb les de l'Agència
Tributària Catalana, que
recapta l'impost de succes-
sions, el d'actes jurídics
documentals i el de compra-
venda de pisos, entre d'al-
tres. L'administració local
catalana, com a institució
més propera a la ciutadania
i compromesa amb les difi-
cultats socials derivades del
dèficit fiscal que patim, dels
reiterats incompliments de
l'Estat amb Catalunya, així

com de l'actual crisi econò-
mica, podem i hem de con-
tribuir a l'objectiu de posar fi
a aquest espoli que pateix
Catalunya, exercint la sobi-
rania fiscal i ingressant a
l'Agència Tributària de
Catalunya els impostos que
fins ara ingressàvem a
l'Agència Tributària espan-
yola. Aquest és un acte
completament legal, com
ha quedat demostrat a par-
tir de les administracions
locals que ja exerceixen la
sobirania fiscal. I té la cober-
tura d'entitats municipalis-
tes com l'Assemblea de
Municipis per la
Independència, que el 15 de
febrer de 2013, reunida en
assemblea, va aprovar per
unanimitat "que tots els

municipis adherits comencin
a exercir tot seguit, la sobi-
rania fiscal per la qual pas-
sin a ingressar els impostos
dels seus treballadors (IRPF)
i IVA a l'Agència Tributària
Catalana, en lloc de fer-ho a
l'Agència espanyola. Això,
ho podran fer per designa-
ció del Ple o per voluntat
dels seus batlles i equips de
Govern. Per tot l'exposat,
després de conèixer la pro-
posta presentada pels
grups municipals esmen-
tats, el Ple de l'Ajuntament
de L'Aldea adopta els
següents ACORDS:
Primer.- Manifestar la volun-
tat de l'Ajuntament de
L'Aldea d'exercir la seva
sobirania fiscal.
Segon.- Comprometre's a

ingressar els pagaments
efectuats per l'Ajuntament
de L'Aldea, corresponents a
l'Impost sobre la Renda de
les Persones Físiques (IRPF)
i, en cas d'haver-n'hi,
l'Impost sobre el Valor
Afegit (IVA), a l'Agència
Tributària de Catalunya, en
el moment que sigui possi-
ble i d'acord amb l'estratè-
gia conjunta que determini
el Parlament de Catalunya i
l'Associació de Municipis
per la Independència.
Tercer.- Traslladar aquest
acord a l'Associació de
Municipis per la
Independència (AMI), per tal
de consensuar un calendari
d'actuació conjunta que
aglutini el màxim nombre de
municipis adherits a aques-
ta proposta.
Quart.- Fer públic aquests
acords a través dels princi-
pals mitjans de comunicació
de les Terres de l'Ebre. 
Cinquè.- Notificar la pre-
sent moció a la Conselleria
d'Economia de la
Generalitat de Catalunya, a
l'Associació de Municipis
per la Independència, a
l'Associació Catalana de
Municipis, a la Federació de
Municipis de Catalunya i a
l'Agència Tributària de
Catalunya”.

La moció fou aprovada pels
vots a favor dels 6 regidors
d'ERC, els 4 regidors de CIU
i l'abstenció del regidor del
PSC.

L'Alcalde de l'Ametlla de
Mar, Andreu Martí, a mani-
festat que cal estar satisfet
pel resultat de la campanya
de descomptes a l'aparca-
ment municipal Escoles
Velles per la presentació de
tiquets de consum en els
comerços locals. Segons
les estadístiques dels
mesos de juliol i agost i fins
al 18 de setembre, els
usuaris han presentat
7.175 tiquets de consum
corresponents a 206 esta-
bliments diferents, el que
suposa un import total de
consum en establiments de
272.070 euros que han fet
possible que els consumi-
dors s'hagin beneficiat de

descomptes en l'aparca-
ment. Segons es desprèn
de les dades, els establi-
ments que més descomp-
tes han generat per la pre-
sentació de tiquets de con-
sum han estat els bars,
cafeteries i restaurants i
per ubicació, els que es tro-
ben més propers a l'aparca-
ment. Els clients dels super-
mercats SUMA han estat
els que més han utilitzat els
descomptes presentant fins
a 996 tiquets, seguits dels
de Bon Àrea amb 355,
Establiments Serafí amb
295, Spar Pijoan amb 270 i
Peixos Guzman amb 223.
Pel que fa a l'import per
consum dels tiquets, els

Supermercats Suma també
hi figuren al capdavant amb
tiquets aportats per valor
de 25.622 E, seguit del
Restaurant Alguer amb
15.556 E, Establiments
Serafí, amb 19,000 E, Spar
Pijoan amb 10.625 E i l'es-
tanc amb tiquets per valor
de 9.343 E. 
Andreu Martí, alcalde de
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar, ha dit que, “hi ha hagut
més de deu comerços que
han comptabilitzat més de
200 tiquets i això és fer-ne
un bon ús en benefici del
client, del comerç local i
dels ciutadans. Ara el que
cal es posar damunt de la
taula noves propostes i

sumar, ja que l'Ajuntament
ja ho està fent”. Cal recor-
dar que sota el lema
Compra aquí i aparca gra-
tis, la Regidoria de Comerç
de l'Ametlla de Mar va
posar en marxa la campan-
ya com a suport al comerç
local després de les reu-
nions mantingudes amb els
comerciants locals, i tal
com va sol·licitar el sector.

Així, aquells clients que han
presentat tiquets del dia
corresponents a comerços
locals, ubicats al nucli urbà,
per valor de 5 E, han pogut
gaudir de 30 minuts d'apar-
cament gratuït; per tiquets
per valor de 20, la gratuïtat
ha estat d'1 hora; per 50
de 2 hores i per 75 o més,
de 2,30 hores.

206 establiments s’han beneficiat de la campanya
‘Compra aquí i aparca gratis’, a l’Ametlla de Mar

Després que els apicultors
gironins van confirmar l’arri-
bada a Catalunya de la vespa
asiàtica ‘velutina’, una espè-
cie invasora molt agressiva
que és una autèntica ame-
naça per les abelles a les
quals es menja, els apicul-
tors ja fa temps que estudien
com fer-li front. Aquesta
espècie es multiplica en
zones humides i per això el
malestar a l’Ebre, per les
conseqüències que pot tenir.
La preocupació ha incremen-
tat i més al Perelló que és el
poble apícola del país per
excel·lència. Per aquest
motiu, s’ha comunicat l’estat
actual i que es potencien les
actuacions perquè aquesta
espècie no pugui ser més
perjudicial. 

La vespa asiàtica
preocupa la

producció de mel

L’economia del Camp de
Tarragona i les Terres de
l’Ebre ja acumula dos anys
de recessió i les xifres d’a-
tur globals se situen per
sobre de la mitjana catalana
i espanyola. Així ho ha cons-
tatat l’informe de conjuntura
econòmica del segon tri-
mestre de l’any del Camp
de Tarragona i de les Terres
de l’Ebre encarregat per les
cambres de comerç a la
URV. Alguns dels indicadors
que mostren aquesta reces-
sió és la disminució del
5,61% de l’ocupació, el des-
cens del 3,37% d’afiliats a la
Seguretat social, i l’aug-
ment de l’atur en 4,5 punts.
També, des de l’any 2010
les deu comarques de la
demarcació de Tarragona
han perdut un 10% de les
empreses de més de cinc
treballadors. L’informe
també mostra que la caigu-
da del PIB ha tocat fons i
que l’impuls del comerç
exterior ha contribuït a evi-
tar un major aprofundiment
de la crisi. Tot i això, el pre-
sident de la Cambra de
Comerç de Tortosa, José
Luís Móra, ha recordat que
factors com la manca de
fluïdesa de crèdit o les difi-
cultats en l’ocupació són
elements que no serveixen
per impulsar la demanda
interna. Per la seva banda,
el responsable del grup de
recerca de la URV, Agustí
Segarra, ha explicat que el
principal repte és l’atur, i ha
afegit que s’ha de ‘recupe-
rar la il·lusió’ per encarar
una moderada recuperació.

Index d’atur per
sobre la mitjana

catalana

Moció Sobirania Fiscal, aprovada  pel Ple de
l’Ajuntament de l’Aldea

“Amb els vots a favor dels 6 regidors d’ERC, els 4 de CIU i l’abstenció del regidor del PSC”
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Aquest diumenge 29 de
setembre es farà a Deltebre
la segona Trobada de Grups
de Ball de de Jota de les
Terres de l'Ebre que comp-
tarà amb la participació de
l'Esbart Dansaire Rapitenc,
Grup de Balls de Campredó,
Sarabastall de Sant Jaume
d'Enveja, grup de Jotes de
l'Aldea, Paracota
d'Amposta, Grup de Jotes
de Benifallet, Grup de Jota
de Pinell de Brai i l'amfitrio-
na la Colla Sardanista i de
Jotes de Deltebre. 

La trobada tindrà lloc a la
Plaça de l'Ajuntament de
Deltebre a partir de les
17.30h de la tarda, en una
jornada de gran valor emo-
cional per un ball tan tradi-
cional a les nostres terres i
que de ben segur, com en la
primera Trobada, tindrà una
extraordinària repercussió.

Balanç positiu
D’altra banda, finalitzada ja
la temporada turística
forta l'Àrea de Turisme de
Deltebre fa un balanç posi-
tiu. Entre el
23 de març i fins al 14 de
setembre, l'Oficina
Municipal de Turisme ha
atès 11.551 consultes,
1.777 més respecte el
mateix període de l'any
passat. Quant a la pro-
cedència de les persones
ateses les dades les
encapçalen els catalans
amb 5.594 visitants, dels
quals un 78% són de
Barcelona, seguits dels
espanyols 2.880, els euro-
peus 2.975, on els france-
sos suposen un 52'67%, i
finalment 102 són els turis-

tes d'altres països. Pel que
fa als resultats per mesos
la taxa de visitants més
alta es va registrar a l'a-
gost amb 4.151, seguit
del juliol amb 2.181 i el
març amb 1.465 visitants.

Esmorzar a les escoles
Dins de l’actualitat del
municipi, també informar
que l'Àrea de Medi Ambient
i Rural de l'Ajuntament de
Deltebre ha repartit els
saquets per dur l'esmorzar
als alumnes de P3 de les
tres escoles del municipi i
als alumnes de P1 de
l'Escola Bressol l'Hortet. 
L'acció s'emmarca dins de
les actuacions de reducció
i reciclatge de residus que
l'Àrea de Medi Ambient va
iniciar l'any 2007 amb l'ob-
jectiu de sensibilitzar els
ciutadans de la necessitat
de reduir la generació de
residus, fent especial
incidència en les bosses
de plàstic d'un sol ús, un
residu molt difícil d'elimi-
nar.

Deltebre acull la II Trobada de Grups de Ball de Jota
de les Terres de l’Ebre

D’altra banda, s’ha fet una valoració “positiva” de la temporada turística

REDACCIÓ

La Federació d'Amposta
d'Associacions de Veïns ha
signat un acord amb la
Cooperativa d'Arrossaires
del Delta per a la concessió
de l'espai que els Arrossaires
disposen a la capital del
Montsià. El col·lectiu veïnal
l'adequarà per a poder dispo-
sar així d'un lloc de reunió, un
arxiu, oferir un punt d'atenció
al veí, un espai obert a con-
ferències i xerrades, etc.
La concessió, feta per a cinc
anys, es fa amb la voluntat
de dinamitzar el món veïnal i
associatiu de les Terres de
l'Ebre.
Una vegada s'adeqüi l'edifici
(feina que s'està realitzant
amb el treball voluntari dels
veïns) s'oferirà un nou servei
de la Federació d'Amposta
d'Associacions de Veïns
(FAAV), el punt d'atenció al

veí.
Així mateix, l'espai servirà
per a dinamitzar projectes
que la Federació ja té en
marxa avui en dia (Ràdio
Participa, Voluntaris i
Participació Terres de l'Ebre,
sensors veïnals, comparsa
de carnaval, recreacions
històriques, conservació de
les tradicions, etc.) i s'hi esta-
blirà un saló d'actes obert
per a poder-hi realitzar con-
ferències, exposicions, xerra-
des, etc.
L'espai, situat al carrer Prim
Nº92-96 s'adequarà partint
de l’ajuda dels veïns i a dona-
cions de material per part
d'empreses. 
La FAAV ha arribat a un acord
amb l'Ajuntament d'Amposta
per tal que el consistori es
faci càrrec d'impostos i
taxes a canvi que a l'espai

s'emmagatzemen les carros-
ses de festes. 
S'ha demanat també una reu-
nió amb la Diputació de
Tarragona per tal d'establir-hi
col·laboració.

Cedit l’Edifici ‘Terres de l’Ebre’ a la Federació
d’Amposta d’Associacions de Veïns

Les obres de desconta-
minació de l'embassa-
ment de Flix (Ribera
d'Ebre) han permès
extreure, fins aquests
moments, un 17% del
milió de tones de llots
tòxics contaminats que
s'acumulen al fons del
pantà.
Així ho ha transmès el
director de l'obra, Marc
Pujols, a una delegació
de la Comissió de
Territori i Sostenibilitat
del Parlament, encapça-
lada pel seu president,
Salvador Milà, que ha
visitat aquesta setmana
les instal·lacions on
tenen lloc els treballs
que executa la societat
estatal Acuamed.
L'extracció va
començar el passat
mes de març i ha de
finalitzar abans de
desembre de 2015 per
poder rebre el 70% del
finançament de la Unió
Europea dels 165
milions d'euros d'inver-
sió que suposa.

Extrets el 17%
dels llots tòxics

del fons de
l’embassament

de Flix

La regidoria de Turisme,
conjuntament amb
l'Associació de
Mestresses de Casa
d'Alcanar, i amb la
col·laboració del Museu
de les Terres de l'Ebre,
us conviden a participar
al XVII Mercat Iber
d'Alcanar, aquest proper
cap de setmana, dies 28
i 29 de setembre. 
Durant tot el cap de set-
mana hi haurà activitats
molt diverses, on podreu
visitar les tradicionals
parades de venda amb
tota la diversitat de pro-
ductes artesanals.
Una cita obligada aquest
cap de setmana per a
poder gaudir de les
peculiaretats d’aquest
Mercat Iber que tindrà
lloc a Alcanar. 

Aquest cap de
setmana,

Mercat Iber de
Sant Miquel, a

Alcanar

ACTUALITAT Serà el diumenge a la

Plaça de l’Ajuntament, a

partir de les 17.30 h.

La FAAV també  ha arribat a un acord amb

l’Ajuntament per tal que el consistori es faci càrrec

d’impostos i taxes a canvi de que a l’espai

s’emmagatzemen les carrosses de festes

Acord signat amb la Cooperativa d’Arrossaires, entitat que fa la concessió, per cinc anys
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El proper dissabte 5 d'octu-
bre tindrà lloc el bateig dels
Xiqüelos i Xiqüeles del Delta,
un fet històric per al Delta de
l'Ebre. La colla va nàixer el
desembre de 2012 per la
voluntat d'un grup d'ebrencs i
ebrenques, que practicaven
castells a la colla castellera
de la Sagrada Família, de
portar el món casteller a la
seva ciutat natal, fundant-se
el març de 2013.
Tot i no ser encara una activi-
tat tradicional, gaudeix d'una
bona acceptació social,
sumant-s'hi cada cop més
persones de localitats tan
diferents com Amposta, la
Ràpita, la Sénia, la Galera,
Alcanar, Deltebre, Santa
Bàrbara, l’Aldea, Ulldecona,
Benicarló o Vinaròs.
Durant tot aquest trajecte
fins arribar al bateig, aquesta

acceptació s'ha traduït
també en multitud de demos-
tracions arreu del territori, ja
fora al Mercat d'Amposta, la
Fira del Llibre de Jesús, la
Marxa Nocturna pel Delta, la
XX Fira de la Terrissa de la
Galera, la Festa del Vi Català
o Fira-Tots d'Amposta, la
Musclada Solidària, les
Festes Majors de La Ràpita,
la Festa del Turisme de
Riumar, les Festes
Alternatives “Surt al Castell”,
el XXXVè Aplec dels Ports de
Morella, les Festes Majors de
La Sénia o la Via Catalana
cap a la Independència.
Ara arriba el gran moment
esperat. Una gran jornada
festiva i castellera però,
sobretot, històrica, ja què
Amposta passarà a ser plaça
oficial castellera de
Catalunya i la colla represen-

tarà el Delta de l’Ebre arreu
del país, a més de poder lluir
la camisa “blau-Delta”.
El bateig tindrà lloc a la Plaça
de la Vila d'Amposta el pro-
per dissabte 5 d'octubre,
actuant a les 19h els

Xiqüelos i Xiqüeles del Delta
amb les colles padrines Nens
del Vendrell i Castellers de
Sagrada Família.
Al llarg de la jornada també hi
ha prevista una varietat d'ac-
tes. 

S’ha presentat el grup promotor que redactarà la proposta davant de la Unesco

Memorial Mestre Monclús

Demà dissabte tindrà lloc
al Perelló la 32a Trobada
de Bandes de Catalunya.
Una fita històrica per una
població amb tradició i que
estarà present per la seua
Banda: l’Amburgada. 
La jrnada, a més, signifi-
carà un gran moviment a la

localitat del Baix Ebre on hi
haurà, per aquest motiu, un
ampli desplegament per l’o-
casió.
Des de l’Ajuntament pere-
llonenc s’ha comunicat que
es pot trobar més informa-
ció al web:
www.elperello.cat

Trobada de Bandes, al Perelló

La Policia Local de Roquetes,
la de Tortosa i els Mossos
han participat en una opera-
ció conjunta per desmante-
llar una plantació de marihua-
na al municipi de Roquetes
que ha acabat amb la deten-
ció de Ramon M.S.J., de 24
anys i veí de Tortosa. Els
agents han comissat més de
70 quilos en plantes i 150
grams de droga preparada

per ser comercialitzada.
L'operació culmina una inves-
tigació iniciada per la Policia
Local de Tortosa al municipi,
amb la localització d'un punt
de venda d'estupefaents que
ha conduït a la detenció del
propietari i al desmantella-
ment de la plantació, també
de la seva propietat. El detin-
gut va passar a disposició
del jutge de guàrdia.

Desmantellen una plantació de
Marihuanada a Roquetes

I és que aquest dimarts al
matí s'ha presentat el grup
promotor que redactarà la
proposta tècnica davant la
Unesco, i que està
coordinat pel president
d'Amics dels Castells de
Tortosa i regidor d'ICV, Jordi
Jordan, el director de l'arxiu
històric de les Terres de
l'Ebre, Albert Curto, i la
doctora en Història de l'Art,
Maria Victòria Almuni. 
A banda dels coordinadors,
el grup està format per
diferents personalitats del
món cultural, acadèmic i
associatiu de la ciutat i les
Terres de l'Ebre. En la
presentació del grup
promotor, Jordan ha
explicat que el
reconeixement de la ciutat
com a Patrimoni de la
Humanitat té tres objectius
clars: “que el patrimoni de
Tortosa pugui tenir el
reconeixement internacional,
la preservació d'aquest
patrimoni històric i també,
que serveixi de revulsiu per
l'economia de la ciutat i del

conjunt de les Terres de
l'Ebre”. Jordan també ha
explicat que un dels fets
que han impulsat la iniciativa
de la candidatura popular ha
estat la publicació d'un
decret de la Generalitat que
reconeix la possibilitat que
entitats i ciutadans
poguessin presentar les
seves propostes perquè
puguin ser escollides, en
primera instància per la
Generalitat i en segona pel
govern espanyol. També, ha
estat un incentiu l'aval de
l'exdirector general de la
Unesco, Federico Mayor

Zaragoza i el
reconeixement de les Terres
de l'Ebre com Reserva de la
Biosfera. Per la seva part, el
director de l'arxiu històric
de les Terres de l'Ebre ha
admès que el patrimoni
arquitectònic i monumental
de la Tortosa antiga no
suposa una oferta que per
ella mateixa pugui
aconseguir el
reconeixement. 
Per aquest motiu, Curto ha
afirmat que s'ha de donar
un enfocament de
'globalitat' i de 'conjunt' a la
proposta. A la vegada,

Curto ha afegit que Tortosa
és com una mena de
'museu' en què es troben
les diferents etapes
històriques. 
Per últim, els responsables
de la candidatura confien
ara en obtenir el suport de
les administracions locals i
territorials en aquest
procés, que Jordan ha
reconegut que serà llarg.
Així, el president dels Amics
dels Castells ha detallat que
si el projecte supera totes
les seleccions podria ser
sotmès a consideració de la
Unesco en uns dos anys.

Tortosa emprèn el camí per ser
reconeguda Patrimoni de la Humanitat

La candidatura
perquè Tortosa sigui
reconeguda Patrimoni
de la Humanitat ha
començat a caminar

Bateig dels Xiqüelos i 
Xiqüeles del Delta

El dissabte dia 5 d’octubre, a la Plaça de la Vila d’Amposta

ACTUALITAT

Enguany, el memorial
Mestre Monclús té continuï-
tat i el concert d’homenatge,
en el qual no faltarà la músi-
ca del mestre, anirà a càrrec
de la Unió Musical L’Artística
de Sant Jaume d’Enveja i de
la Banda Municipal de
Música de Tortosa, i tindrà

lloc aquest diumenge, dia
29 de setembre, a les 12
hores, al Teatre Auditori
Felip Pedrell. L’entrada és
gratuïta.   El mestre Monclús
va néixer a Tortosa l’any
1912 i va ser director de la
Banda Municipal durant gai-
rebé 25 anys. 

Les Jornades Europees del
Patrimoni són una iniciativa
per a apropar el patrimoni,
especialment el local i més
proper, a la societat, que va
començar l'any 1984,
essent 50 els estats euro-
peus que hi participen. En el
cas de Catalunya aquestes
jornades tenen lloc aquest
cap de setmana, enguany

sota el lema "Europa, un
patrimoni comú". 
Des de la xarxa Ebre,
Natura&Cultura, que
encapçala el Consorci del
Museu de les TE amb la
col·laboració de diversos
ajuntaments, s'han organit-
zat un seguit d'activitats  en
els diferents equipaments
que hi formen part.

El divendres 4 d'octubre a les 21:30 hores, la CUP Tortosa
organitzarà el darrer concert del grup Obrint Pas a les Terres
de l'Ebre. Un concert acústic que es farà a l'auditori Felip
Pedrell de Tortosa i on els valencians faran un recorregut per la
seua discografia i vivències personals.

Actualitat

Amb l'objectiu de promoure i
reforçar l'esport a la universitat
i a l'hoa fomentar lligams entre
els alumnes de la universitat i
donar a conèixer l'entorn natu-
ral als estudiants que no són

de les Terres de l'Ebre el servei
d'esports del Campus Terres
de l'Ebre ha organitzat per al
diumenge 6 d'octubre una pira-
guada pel riu Ebre entre
Tortosa i Amposta.

Piraguada entre Tortosa i Amposta

Els Bombers de la Generalitat
van donar dissabte al vespre
per extingit el foc de Tivissa,
que va cremar un total de

146 hectàrees i on van parti-
cipar des del passat dijous un
centenar de dotacions del
cos d'emergències.

Extinguit el foc de Tivissa

Jornades Europees del Patrimoni
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CRAC de la setmana: Josep Arasa, director de Canal TE
L’ENTREVISTA  MICHEL VIÑAS

“A POC QUE TOT SURTI COM ESTÀ PREVIST, FAREM UNA TELEVISIÓ DE REFERÈNCIA”

El conseller del departament
de la Presidència del Govern
de la Generalitat de
Catalunya, Francesc Homs,
inaugurarà demà dissabte
28 de setembre les noves
instal.lacions del Canal
Terres de l'Ebre (Canal TE),
ubicades al barri de Sant
Llàtzer de Tortosa. L'acte,
previst per a les 17:30h.
hores, suposarà la definitiva
posada en marxa d'un pro-
jecte pioner a Catalunya ja
que per primer cop dos tele-
visions locals  concessionà-
ries de freqüències TDT
(Televisió Digital Terrestre)
s'uneixen per emetre amb
una freqüència única. El nou
local que inaugurarà el con-
seller destaca per l'extraor-
dinari plató que té capacitat
per a prop de 100 persones
com a públic en directe, al
contindre unes graderies. La
nova seu de la televisió local
està ubicada al carrer Bisbe
Serra nº 6 de Tortosa, i s'hi
accedeix pel carrer paral.lel
a l'església dels Àngels,
situat a pocs metres de la
seu del Consell Comarcal
del Baix Ebre i als baixos de
la futura residència L'Onada.
Més Ebre en parla de tot ple-
gat amb el director de Canal
TE, Josep Arasa.

Més Ebre: Tot a punt? 
Josep Arasa: Sí, després
de quatre mesos de transi-
ció, ja hi estem. D’entrada,
cal demanar disculpes pel

retard i també per la progra-
mació de les darreres set-
manes, però s’ha d’entendre
que hem hagut de fer una
nova instal.lació amb mate-
rial de dues televisions. I no
és fàcil, puc assegurar-ho.
Pel demès, a hores d’ara,
satisfets perquè un 95 % de
la gent invitada a la inaugura-
ció de demà ja ens ha confir-
mat que vindrà. Per tant,
serà molt lluida. L’acte està
previst de 17.30, fins a les
18.30 h. I, posteriorment,
d’acord amb Joan Antó, un
dels socis, es farà una jorna-
da de portes obertes pels
veïns de Sant Llàtzer i en
general per tots els teles-
pectadors que, des d’aquí
mateix, des del Més Ebre, ja
es poden donar com a invi-
tats per venir a veure els
estudis de la nova tele. 
ME: Il.lusió?. 
JA: Molta. En els últims dies
ja hem rebut visites institu-
cionals i els comentaris han
estat encoratjadors. Em
quedo, per destacar, el que
em va fer Francesc Sancho,
secretari del Departament
de Salut, quan va veure el
plató. Va manifestar que
semblava el de TV3... la rea-
litat és que impressiona i és
l’eix de la nova instal.lació. I
ara que s’estava acabant i
que agafa forma, el cert és
que està força bé, per la
seua dimensió i per la grade-
ria en la que gairebé caben
100 persones, que poden

estar-hi durant els progra-
mes. 
ME: Novetats?. 
JA: La programació serà de
9 hores i mitja. 6 seran de la
Xarxa i 3,5 seran pròpies.
Això vol dir que es repetiran
poc els programes. Que hi
haurà una vocació oberta,
amb molta actualitat.
ME: La Xarxa?. 
JA: El nou Canal TE és el
gran corresponsal a les
Terres de l’Ebre de noticies i
reportatges. Exportem noti-
cies a la resta de Catalunya.
Després aixó significa que la
propia Xarxa té una contra-
prestació i ja que nosaltres
els servim, ells ho fan a

nosaltres. I per això aprofi-
tam la seua informació. La
Xarxa és com el segon
canal públic de Catalunya,
paral.lel a TV3.
ME: Per tant, Canal TE no
tindrà vincles amb TV3 com
es va poder especular?. 
JA: No. Nosaltres, per a
TV3, només farem els
repors dels partits de la
Rapitenca, quan jugui a
casa. Però res més. Una
altra cosa és que la Xarxa
negociï amb TV3 una noticia
que els hi haguéssim enviat
nosaltres. Això ja es cosa de
les relacions o acords que
puguin tenir entre ells, la
Xarxa i TV3. Sé que es va

comentar que nosaltres
podiem ser com una delega-
ció de TV3 a l’Ebre. Però no
és així. De fet, TV3 disposa
ara de la seua delegació
ebrenca, amb Victor
Sorribes. 
ME: Canal 21?. 
JA: Al seu moment se li va
oferir participar en el projec-
te. En aquests moments no
sé si vol o no. Per nosaltres
no quedarà. 
ME: Programes?. 
JA: Poc a poc s’anirà conei-
xent, a partir de dilluns, la
nova programació del nou
Canal TE. Hi haurà progra-
mes similars, amb caretes
diferents, i altres de nous.

Entre els presentadors, hi
seran la Clara Tena, Jordi
Pazos, Ximo Rambla, Michel
Viñas, Diana Mar, Jaume
Borja i Jordi Segarra.
ME: Què recomana perquè
els telespectadors puguin
seguir el Canal TE?. 
JA: Que ens posin a prova.
Estem molt il.lusionats en
fer-ho de la millor forma pos-
sible. A poc que vagi tot
com està previst, estic con-
vençut que farem una televi-
sió referent, de qualitat i
molt participativa, amb la
intervenció dels propis
espectadors als estudis,
amb la interelació que això
suposa. 

El conseller del departament de la Presidència
del Govern de la Generalitat, Francesc Homs,
inaugurarà demà dissabte (17.30 h) les noves
instal.lacions del Canal TE, ubicades al barri

de Sant Llàtzer de Tortosa
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Posteriorment, Alexis es va
autoexpulsar. I, tot i això, el
duel era igualat. Però poc
abans del descans, una accio
desafortunada en defensa dels
locals va aprofitar-la el
Santfeliuenc per marcar el 0-2.
El tercer gol, a l’inici de la
represa, va finiquitar el partit. I
el 0-4 fou anecdòtic.
La realitat és aquesta. Cal tor-
nar a incidir en què la tempora-
da serà complicada, de pati-
ment. Hi ha jugadors que la
lliga passada se’n van sortir
però que ara, amb una segona
temporada a Tercera, no ofe-
reixen la mateixa motivació.
També les circumstàncies han

canviat. L’època és més auste-
ra fins i tot que l’any anterior,
amb el que això comporta.
Més limitacions.
La directiva ha manifestat que
hi ha confiança total amb l’e-
quip i el tècnic. També ha acla-
rit que si és necessari farà un
esforç per apuntalar la plantilla
ofensivament, dins de les pos-
sibilitats del moment i amb un
jugador que es pugués adap-

tar-hi.
El propera partit és clau. La
ferida és gran i es visita el cuer
Gramanet, conjunt que ha
rebut 11 gols fins ara. Els
mateixos que la
Rapitenca....l’equip que més
s’havia distingit per la seua for-
talesa al darrera.
S’haurà de recòrrer a l’orgull
rapitenc. L’equip ha demostrat
que el té. I cal confiar-hi. Un

resultat positiu a Santa Coloma
donaria un viratge a l’estat d’à-
nim actual d’una afició que no
ho veu clar perquè a casa la
Rapitenca no ha estat aquell
rival agressiu i ordenat de tem-
porades precedents. Queda
temps per a poder rectificar i
millorar.
Per la seua part, l’Ascó va per-
dre al camp del Cornellà (3-1).
Un resultat abussiu pel que va
ser el partit. I que va tenir una
jugada clau al minut 62 amb el
segon gol local que fou el 2-1.
Es va demanar falta al porter
asconenc. No fou xiulada. Poc
després, en desconcert de
l’Ascó, el Cornellà va senten-
ciar. 3-1. S’ha de rectificar diu-
menge, contra el Santboià.
L’Ascó té arguments i ofici
com per recuperar-se de la pri-
mera derrota. 

Nova desfeta de la Rapitenca a la Devesa

La Rapitenca va perdre a
casa contra el Santfeliuenc
(0-4). Una nova desfeta,
segona seguida a casa, que
crea inquietud per la forma.
I el Santfeliuenc, com el
Rubí, no va ser un rival
ferotge. Però va aprofitar
les facilitats. La Rapitenca
va viure un partit acciden-
tat, ja des del primer gol,
amb el gol en propia porte-
ria. 

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va perdre el primer partit, al camp del Cornellà (3-1)

M.V.

L’Ascó rebrà diumenge el Santboià (12 h).

La Rapitenca visitarà
diumenge la Gramanet,

cuer. L’Ascó, també
diumenge (12h), rebrà

el Santboià.

Propera jornada

L’Amposta deixa escapa un 0-3 i empata a Horta mentre que el Jesús i Maria cau golejat a casa

Nacho Pérez: «Por a perdre»
PRIMERA CATALANA

L’Amposta va sumar un punt
amb camp de l’Horta que, aprio-
ri, podria ser positiu però que no
va ser-ho tant si tenim en comp-
te que guanyava 0-3 a la mitja
hora amb els gols d’Aleix (2) i
d’Albert Arnau. Però a la repre-
sa, l’Horta va remuntar fins el 3-
3 final.  I va poder guanyar. 

Nacho Pérez, tècnic de l’Am-
posta, deia que “tornem a enso-
pegar amb la mateixa pedra. Re-
sulta inexplicable com podem
deixar de guanyar un partit en el
qual teniem una aventatge de
tres gols, a més de tenir-ne el
control. Però és la realitat. La
sensació en aquests moments
és que l’equip té por a perdre”.

Nacho afegia que “jo perso-
nalment vull demanar tot el re-
colzament de l´afició i socis de
l´Amposta. Sabem que mereixen
molt més, però a hores d’ara ne-
cessitem que estiguin i animin a
l’equip fins al final. Els jugadors
ho volen fer, però de vegades
aquesta temor et bloqueja i no

et deixa actuar”. El tècnic consi-
derava que “l’equip està molt
compromès, treballa al màxim
per poder arribar en les millors
condicions per competir, a més
es demostra que es capaç de
fer coses bones durant un
temps del partit. Ens falta donar-
li aquesta continuitat al joc du-
rant els 90 minuts. L´important
és que penso que tenim el pro-
blema detectat, ara ens toca tre-
ballar individual i colectivamente
sobre aquest aspecte psicolò-
gic. Podem solventar aquesta si-
tuació. Es aviat, queda molt per
davant, i estic convençut que te-
nim els recursos necessaris per
poder-ho fer. Aquesta situació
canviarà i ens farem forts”.

Del proper partit, contra l’Alpi-
cat (diu, 17 h), Nacho explicava
que “tenim un repte, estem pre-
parats i esperant en ganes que
arribi, perquè l´equip té il.lusió
per demostrar que està capaci-
tat per fer millor les coses, el
temps ens ficarà al lloc que ens

pertoqui”. Es farà un minut de si-
lenci en record a Joaquin Moya.
Per la seua part, el Jesús i Maria
va perdre 0-4, contra el Torrefor-
ta. Un resultat enganyós perquè
al minut 62 era de 0-0. José Ma-
ri Aliau, tècnic de l’equip, comen-
tava que “el 0-4 és un càstig ex-
cessiu per als mèrits dels dos
equips. Cal dir que la primera
part va ser travada, sense nosal-
tres tampoc desplegar un joc
brillant ni gaudir d'ocasions cla-
res, llevat d'una a les acaballes
de la mateixa que hagués pogut
canviar el signe del partit”. La
segona part, segons José Mari,
“continuava amb la mateixa tòni-
ca amb una oacasió clara del Je-
sús i Maria al llançament d'una
falta d'Ivan que va fregar el pal. I
als cinc minuts de la represa Se-
bas veia la segona groga i era
expulsat; a partir d'aquí,  el To-
rreforta en el primer xut a porta
una puntada de Ferri de fora l'à-
rea entrava pel mateix escaire
de la portería d'Enric”. La UD Je-

sús i Maria va avançar línies per
tal d'aconseguir el gol de l'em-
pat, i als últims cinc miuts amb
l'equip abocat el Torreforta a la
contra va dictar sentencia fins el
0-4”. Per al proper partit a Tàrre-
ga diumenge 16.30 h. són bai-
xes Sebas expulsat, i Curto, Pier
amb un esquinç, i la també pro-
bable d'Iku amb molesties a l'es-
quena.

Sobre si hi ha preocupació,
pel fet de rebre set gols a casa
en dos partits, el tècnic aclaria
que “si bé és cert que encara es-
tem a la tercera jornada, no puc
obviar que les dos derrotes a ca-
sa i els set gols encaixats és mo-
tiu de preocupació; en aquestes
categories, qualsevol error es
paga i és just el que ens està
passant a nosaltres, i de mo-
mento l'única sortida que tenim
és treballar i treballar cada se-
mana per tal de minimitzar
aquests errors i capgirar aquest
signe, i amb treball estic segur
que ens en sortirem”.

Ens ha deixat Joaquin Moya,
mític ex-jugador i ex-entrena-
dor del CF Amposta, a l´edat
de 80 anys. Va jugar a primera
divisió amb el Condal l´any
1957, cedit pel FC Barcelona,
club en el que va jugar partits
amistosos. Va entrenar altres
equips de les Terres de l’Ebre i
és pot ben dir que ha estat un
dels referents del futbol
ebrenc. 

Recordo a Joaquin Moya.
Perfectament. Era jo molt crio.
Parlo de fa uns quants anys. El
meu pare i Mario Perolada so-
lien compartir bones tertúlies
futbolístiques amb Joaquin Mo-
ya. I jo, tot i ser molt jove, tenia
el privilegi d’escoltar-los. Tots
tres ja no estan entre nosal-
tres. Talent i sabiduria que mai
es perdran. Ara, allí on esteu,
segur que retrobareu les vos-
tres converses.  

Una pèrdua significativa i
que em va doldre quan em
vaig assabentar. Els darrers
anys, coincidia més d’un diven-
dres, quan reparteixo el Més
Ebre, amb el senyor Moya a
Amposta. Sempre parlàvem
una bona estona. Va ser un
Gran del nostre futbol. I sobre

tot per a la seua ciutat i el seu
club, el CF Amposta, el que
portava ben endins. 

Des d’aquí el meu petit ho-
menatge. Curt però merescut.
Fins sempre, senyor Moya!.
Deixa bona emprenta.

Es complicat després de l’e-
moció de recordar a algú que
ja no està, poder parlar d’altres
qüestions. Però aquesta set-
mana hauria de fer-ho del nom-
bre d’impugnacions que han
hagut entre Tercera i Quarta
catalana (en 3 jornades). Dos
partits que han canviat el seu
resultat (Ulldecona-Horta i la
Galera-Tivenys) i altres en els
que les impugnacions han es-
tat desestimades. Alguna cosa
falla. Més endavant ho comen-
tarem.  Finalment, destacar la
imatge del Canal Plus, dime-
cres, d’Edu Albacar en aca-
bar el partit contra el Madrid. I
les seus lògiques declara-
cions. “Va ser un atracament”.
I gran. I és que ho fou. Em que-
do amb el seu partit i que és
un orgull veure’l al màxim nivell. 

En record a 
Joaquin Moya

L’opinió de Michel

Sempre serà recordat pels esportistes

Estadi Municipal Josep Otero
DIUMENGE FOU OFICIAL

L'Estadi Municipal de Tortosa passa a denominar-se oficialment Estadi Municipal "Josep
Otero", en homenatge a l'ex-jugador i ex-entrenador del CD Tortosa, i màxim golejador en la

història del club, que va morir fa només uns mesos. L'acte, diumenge abans del derbi
Tortosa-la Cava, va comptar amb la presència de la vídua, els fills i resta de família de l'ho-

menatjat, i fou presidit per l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, acompanyat pel regidor
d'Esports, Pere Panisello, altres membres de la Corporació, per la representant de la

Secretaria General d'Esports, pels representants de la directiva del CD Tortosa, i altres auto-
ritats. Es va descobrir una placa, ubicada a l'accés a la graderia, i posteriorment es van fer

els parlaments a la gespa. 
D’aquesta manera, Josep Otero sempre serà recordat pels esportistes. L’estadi, en el que

tantes vivences va viure i on tant va ensenyar, portarà per sempre el seu nom. 

IRIS SOLÀ
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Roquetenc va sumar la pri-
mera victòria de la temporada,
fou contra el Perelló (5-2). Un
inici efectiu va permetre enca-
rrilar-la amb els gols de Llorenç
i del jove Xavi (en porta dos).
Roger va posar dins del partit al
Perelló però un altre gol local,
de Marc Baiges, va ampliar les

distàncies. El Roquetenc, però,
es va quedar amb deu i Mohe-
dano s’estrenava amb el 3-2. La
clau fou que un minut després,
Mario establia el 4-2. Ja al final,
el debutant Calafat aconseguia
el 5-2. 
Ximo Talarn, tècnic del Roque-
tenc, deia que “era un partit

molt important per nosaltres, i
conscients d'aquesta importàn-
cia i necessitat de punts que te-
níem, vam sortir molt posats al
camp i vam dominar tota la pri-
mera part, tenint el control en
tot moment, a excepció de 10
minuts, quan el Perelló va estar
millor”. Talarm afegia que “la se-
gona part, amb el 3-1, va co-
mençar igual, fins que l'àrbitre
va condicionar el partit amb una
expulsió a Marc Baiges molt ri-

gorosa. A partir d'aquí, vam sa-
ber defensar-nos amb ordre i
sentenciar al contraatac”. Jo-
sep Boyer, tècnic d’El Perelló,
comentava que “no vam co-
mençar ben posats i aviat vam
rebre l’1-0. Tot i haver-ho parlat,
de sortir molt atents, no vam

fer-ho. Vam passar una fase de
desconcert i vam rebre el 2-0.
Amb els minuts, vam reaccio-
nar i el gol de Roger ens va po-
sar dins del partit. Però el 3-1
ens va tornar a fer mal. No obs-
tant, va saber reaccionar i vam
fer el 3-2 i vam tenir opcions
com dues pilotes que van anar
al pal. Jugàvem amb superiori-
tat numèrica i semblava que po-
díem empatar i de fet van ha-
ver-hi fases del partit que ha

estat les millors que hem fet
fins ara, per joc i arribades.
Però arran d’una indecisió ens
van marcar el 4-2 que va decidí.
El cinquè gol ja fou anecdòtic i
per a mi en fora de joc. Ofensi-
vament vam estar bé però en
l’aspecte defesiu vam estar
massa fràgils. I van pagar-ho
car”. El Perelló està estudiant
poder fer alguna incorporació
per apuntalar la plantilla. Diu-
menge rebrà la Canonja. 

El Roquetenc agafa aire
VA GUANYAR A EL PERELLÓ (5-2)

El Gandesa va guanyar el Roda de Berà (1-0), amb un gol de Dilla (52’).
Segons el seu tècnic, Enrique Aleixendri, “va ser un partit, en general,
molt travat. I també molt disputat, amb molt centrecampisme i poques
ocasions”. A la represa, aviat, Dilla va marcar l’1-0: “tot i fer el gol, el
partit no va obrir-se. Nosatres és cert que vam mantenir el control
però també que ho és que excepte una ocasió, no en vam crear per
a sentenciar. El Roda només en va tenir una (80’) amb un tret que va
fregar el pal. La conclusió positiva fou la victòria. El Roda és un equip
incomode, dificil de batre. El triomf fou treballat”. Demà dissabte, el
Gandesa visita el Catalònia (16 h). Un partit especial per a Enrique, que
és de Jesús i va fer-se al Catalònia. També ho serà per Pau.

Partit especial per a Enrique Aleixendri,
demà a la Santa Creu de Jesús

EL GANDESA, AMB DIFICULTATS, VA VÈNCER EL RODA

L’Alcanar va empatar a Vilaseca (1-1) on va oferir una altra imatge. Era
un partit important, un examen després dels dos anteriors. I l’equip va
demostrar que vol millorar i que té voluntat per fer-ho. Després d’un
primer temps anivellat, a la represa el lleidatà Adrià va marcar el 0-1.
Important el gol per la seua confiança. Però la clau fou que poc des-
prés, el local Gallego, de falta, va empatar amb un obús a l’estil Cris-
tiano, des d’uns 30 metres. El partit, amb l’1-1, va estar obert i l’Alca-
nar al final va disposar de dues contres per a poder guanyar. Alfons
Royo destacava “tot i que ens feia falta guanyar, cal valorar la millora,
sobre tot l’actitud. Diumenge hem de fer bo aquest empat a casa i re-
cuperar la bona imatge per fer oblidar a l’afició la de l’anterior partit”.

Ja fou un altre Alcanar,
al camp del Vila-seca

EMPAT I MILLORA DELS D’ALFONS ROYO

El Tortosa, en la jornada passada, va guanyar a la Cava amb gol de
Miguel (24’), en un partit festiu per ser un derbi i per efectuar-se la
presentació del futbol base i en el que, a més, es va fer oficial el
nom de Josep Otero a l’estadi tortosí. Nando Crespo, tècnic del
Tortosa, del partit contra la Cava, deia que “a la primera meitat, tot
i no jugar com desitjariem, vam gaudir de quatre ocasions clares,
amb el gol. El seu porter, Aitor, va estar molt encertat, sobre tot
amb dues de Miguel. No vam tenir el control del partit, però si que
vam arribar amb possibilitats, principalment durant la primera mitja
hora”. La segona part, segons Crespo, “ja va ser diferent pel fet de
quedar-nos en deu. Vam haver de replegar-nos i cedir el domini a la
Cava. L’important és que vam saber sofrir i que els jugadors van fer
un gran treball, clau per assolir una victòria important”. Santi Forner,
tècnic de la Cava, comentava que “el Tortosa va sortir molt fort, cre-
ant dues opcions i fent el gol. Després, nosaltres vam estar més
posats i fins el descans ja vam pressionar més amunt, tenint
opcions. A la represa, la tònica fou la mateixa fins que va arribar l’ex-
pulsió. El Tortosa va passar a defensar-se molt enrera i nosaltres,
tot i disposar de dues oportunitats clares, no vam saber aprofitar la
superioritat numèrica. La veritat és que no sé si l’expulsió ens va
anar massa bé perquè el Tortosa va passar a tancar-se més del que
ho hagués fet estan amb onze jugadors”. 

Un gol de Miguel val els tres punts,
contra la Cava

CD TORTOSA. 3 DE 3. 

La primera part fou part dominada pels jesusencs que van jugar amb
molta intensitat. Els de la Santa Creu disposaren de dos ocasions per
mig de Leandro i Pau abans que Pau fes un gran gol de vaselina. Els
verdets no van baixar la intensitat i al 38’ Leandro també de vaselina
marcava el 0-2. A la represa els tarragonins van intentar apretar més
amunt però no van crear gaire perill. El Cata va saber aguantar i, a poc
del final, un recuperat Albert Gallego establia el 0-3. Un gol carregat
d’emoció, per tot el que ha passat. El proper partit serà demà a la San-
ta Creu davant el Gandesa (16 h). 
A les baixes ja sabudes de Sisco i Eugeni es sumarà la de Jorge que
va rebre un fort cop al pòmul, dissabte a Calafell.

El Catalònia creix amb un triomf
de sis punts a Calafell

UN ALTRE BON DERBI, DEMÀ: CATA-GANDESA (16H)

Serà un derbi amb grans
al.licients. El Tortosa ha guan-
yat les tres jornades i buscarà
seguir amb la bona ratxa. Els
de Bítem després de golejar a
Roquetes, han cedit dues
derrotes i voldran refer-se. 
No cal dir que tothom es
coneix. Fins i tot enguany amb
més motius perquè el R.
Bítem ha fitxat un bon nombre
de jugadors que estaven al
Tortosa, i que han arribat de la
mà del que fou segon entrena-
dor la temporada passada. 
Sergio Navarro, del derbi,
deia que “crec que el Tortosa
serà un dels aspirants a l’as-
cens, té un bon bloc, ja conso-

lidat de l’any passat.
Nosaltres intentarem fer un
partit seriós defensivament i
aprofitar les ocasions que tin-
guéssim. Un partit amb una
motivació extra ja que molts
de jugadors del R. Bítem han
estat al Tortosa. Per nosal-
tres, a més de la rivalitat,  és
important ja que els tres punts
ens fan falta, tot i que encara
estem al principi de tempora-
da i que no són decisius.
Tenim molt de marge de millo-
ra, amb un equip jove que
crec que cada cop anirà a
més”. Povill i Angel són dubte,
mentre que Puig serà baixa
per sanció i Sepe per lesió.

Nando Crespo, tècnic del
Tortosa, per la seua part,
explicava que “serà un partit
molt complicat. Juguem con-
tra un bon equip i al seu
camp. Es un derbi en el que
no compten classificacions ni
dinàmiques. Haurem d’estar
molt atents i concentrats des
de l’inici si volem traure un
bon resultat”. Cristian, expul-
sat diumenge passat, serà
baixa. 
Darrera jornada
El R. Bítem va perdre dissabte
al camp del Morell (1-0).
Sergio Navarro recordava que
“vam sortir molt ordenats en
defensa i gaudint de dues

opcions clares de Joel
Crespo, amb un 1 contra 1
amb el porter i amb un tret al
travesser. El partit estava con-
trolat, sense passar angúnies
quan al fil del descans va arri-
bar la jugada decisiva: l'arbitre
xiula un penal més que discu-
tible que suposa l’expulsió de
Manolo Puig, totalment injus-
ta, fins i tot el tècnic local va
admetre-ho. La represa va ser
anivellada, amb més iniciativa
del Morell però sense crear
opcions mentre que nosaltres
en vam tenir dues al contraa-
tac per a empatar. Penso que
vam merèixer l’empat. Estic
satisfet, tot i la derrota”. 

R. Bítem-Tortosa, derbi amb al.licients
Partit amb ‘morbo’ i que serà interessant pels aficionats

DIUMENGE, A LES 17 HORES

La Cava rebrà diumenge a
l’Ampolla. Necessita refer-se
després dels dos darrers resul-
tats, tot i que cal considerar
que van ser contra Morell i Tor-
tosa, dos dels equips capda-
vanters. L’Ampolla es presenta
amb la moral pels núvols, amb
un inici de campionat excel.lent.

Santi Forner, tècnic de la Cava,
és conscient de la importància
del partit: “ens hem enfrontat a
dos equips com Morel i Tortosa
i els resultats podien entrar dins
del previst. Diumenge rebem a
l’Ampolla, sent conscients que
serà un rival complicat perquè
arriba amb molta confiança”.

Santi afegia que “ens falta, en-
tre altres coses, adquirir més
solidesa defensiva, com la que
teníem l’any passat. Un cop la
recuperem, també tindrem més
confiança i tot plegat millorarà”.

Pardo serà baixa mentre que
Jaime torna. Un altre resultat
advers podria portar dubtes
per a la Cava i també certa in-
quietud. Per això buscarà el
triomf, per evitar neguits.

Miquel Cotaina, tècnic de
l’Ampolla, del derbi, explicava
que “intentarem mantenir la línia
de joc i actitud de les tres pri-
meres jornades. Sabem que si
no ho fem, la Cava, que té un
gran equip, ens superarà. Es un
derbi en el que no hi ha classifi-

cacions i per noaltres, d’entra-
da, és un partit en el que no hi
ha res a perdre i molt a guan-
yar”. Edu és baixa definitiva,
després de la lesió d’aquest es-
tiu. 

L’Ampolla va guanyar diu-
menge passat el Cambrils (1-0).
Es la tercera victòria (ha sumat
els nou punts) i per això és un
dels líders. Segons Cotaina, “la
veritat és que no vam estar a
l’alçada dels dos partits ante-
riors. I sobre tot al primer

temps, el Cambrils va estar
més posat, gaudint d’un parell
d’opcions clares que va evitar
Chema”. Però l’Ampolla està en
un gran moment i una de les po-
ques oportunitats que va tenir
va convertir-la el jove Guillem
amb l’1-0 (45’). A la represa, re-
cordava Cotaina, “el partit va
estar igualat i també obert,
amb alternatives. Vam ser pràc-
tics i vam tenir l’ofici suficient
per conservar el resultat, el
més important”. 

La Cava-l’Ampolla, un
altre derbi atractiu

DIUMENGE 18 HORES

Els locals per recuperar-se
mentre que l’Ampolla

voldrà mantenir la bona
ratxa de l’inici de lliga,

amb tres victòries

Buscaran el triomf

El Roquetenc va
sentenciar jugant amb

deu

Amb un menys
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TERCERA CATALANA. INICI DE LLIGA

En aquesta temporada hi haurà més igualtat que mai a 1a. catalana. A les quatre pri-
meres places, dos equips de Tarragona i dos de Lleida quan sempre dominaven la
categoria els equips de Barcelona. Queda confirmat que quan els equips de la gran
capital apreten seran la bomba...
Amposta i Jesús i Maria van començar malament. Queda molta temporada però
com no espavilin, ho poden passar malament. Tenen plantilles per a fer una campan-
ya decent. Clar, si milloren. En aquesta categoria, la meitat dels equips han estat a
Tercera divisió: Júpiter amb 45 temporades, Igualada (33), Balaguer (30), Martinenc
(28), Horta (23), Vilanova Geltrú (20), Tàrrega (15), Amposta (11) Andorra (7) i els
altres vuit equips restants no han militat a categoria nacional, ho han fet a Primera
regional fins els setanta i després a Preferent o a la Primera catalana quan fou creada al 91/92: Torreforta
i Viladecans (29), Mariano Poblet (10), Vista Alegre (9) Jesus i Maria (8), Torredembarra (6), Almacelles
(3) Tecnofutbol  (2) i Alpicat que debuta.
Balaguer, Martinenc, Viladecans, Horta i compte amb el Tàrrega, són per a mi els màxims favorits.
Sempre dic que en les primeres quatre jornades ja es poden traure conclusions. En la lliga passada, el
primer diumenge d’octubre, set equips comandaven la classificació: Viladecans, Santfeliuenc, Ascó,
Andorra, Amposta, Martinenc i Vilanova. I dels quatre primers al final de temporada estaven quatre dels
conjunts abans esmentats. I sempre passa que el primer i el segon al final del campionat estan a la quar-
ta jornada entre els cinc primers. Ascó i Santfeliuenc ho estaven. 
Pels descensos opten: Alpicat, Almacelles, Andorra i un equip de Barcelona i un altre de la nostra provin-
cia. El Jesús i Maria cal valorar la fita històrica de militar a solament quatre categories del Barça quan fa
quatre anys estava a Segona regional. D’aquell conjunt que fou campió a Segona regional queden 7 juga-
dors: Albert, Ximo, Esmel, Aleix, Sebas, Iku i Ferreres. De l’onze bàsic de la temporada passada conti-
nuen nou jugadors. Solament dues baixes: Nico i Geira. I segueixen per ordre de partits jugats com a titu-
lars: Ximo Marti, Albert Torres, Sebas, Aleix Masdeu, Ferreres, Manel Maseras, Dani de Cal i Sergi Curto.
Dada important és que continuen nou jugadors dels que van jugar més partits i solament hi ha dues altes:
Manel Subirats i Ivan. Però potser insuficients per a reforçar una plantilla que s’enfronta a una categoria
molt dura. Pot passar de tot a l’Aube. Fins que hi hagi canvi de mister si l’equip no funciona. I que puguin
haver-hi fitxatges a la segona volta si són necessaris. 
En les primers tres jornades han perdut dos partits al seu camp. L’any passat a Segona catalana, la de
l’ascens, i l’anterior, en les tres primeres jornades no van guanyar ni un partit. Qui mal comença, bé acaba.
Cal esperar que així sigui  i que es pugui repetir l’estadística de les anteriors temporades.
El millor per a l’Amposta d’aquesta temporada és que continuen deu dels onze jugadors bàsics. Solament
no ho fa Dani Fatsini. Per ordre de partits jugats la lliga passada com a titulars: José Ramon, Dani Bel,
Isaac, Ferran, Xavi Anell, Oscar Benet, Joan Pérez i Diego Becerra. S’ha fitxat un sol jugador que entra
en l’onze bàsic: Aleix. I si agafa el ritme, Albert Arnau s’ha de consolidar i ha de completar una davante-
ra que tragui el mal gust de boca als aficionats que la temporada passada no van gaudir de l’equip a
casa. A destacar també el fitxatge de Didac, que pot entrar en l’onze bàsic.
Un equip que té un 30 % de més nivell amb l’arribada de nous jugadors i amb l’experiència dels que que-
den de la lliga anterior que ja es van adaptar a la Primera catalana, doncs quatre d’ells venien de Segona.
Resaltar un jugador amb gran futur, Cristo. L’Amposta, excepte debacle es mantindrà. Pot quedar a la
part mitjana de la taula. De moment, les tres primares jornades, dues fora de casa en partits en els que
guanyava amb claredat per 0-2 i 0-3. Però va acabar empatant-li l’equip rival. A casa, fins ara, desil.lusió.
La vida continua igual. El millor, la renovació del mister i mantenir el bloc, el que garantitza somiar amb
poder superar-se. Però d’ascens, res. Com a molt mitja taula. A hores d’ara, aquesta categoria és la que
li correspon a l’Amposta. La tercera divisió li va gran. El nivell de la seua cantera ha baixat i tampoc té un
projecte esportiu molt clar. 
Dels equips de Tarragona m’agrada la plantilla que ha fet el Catllar. Ha fitxat força bé. Garantitzo que no
baixarà. Segueix el tècnic Angel Garcia. Una mica especial, anti-premsa, però bon element. Es conegut
a les Terres de l’Ebre pel seu pas per Gandesa, Amposta, Roquetenc i l’Ampolla. Continuen 9 jugadors
de la temporada passada, de l’onze bàsic. 
8 ho fan al Torredembarra amb el fitxatge estrella d’Isma Rojas i amb la renovació del rokero Rosado.
Mentre que el Torreforta, malgrat els problemes de cada any per poder pagar als jugadors, té un entre-
nador de postin com José López que porta nou temporadaes al club i que el va pujar de Tercera catala-
na. I els darrers anys el salva en la darrera jornada però el salva. Dels equips de Tarragona descendirà
un com a màxim. La temporada passada vaig dir que en baixarien un o dos. I vaig encertar de ple. En
van baixar dos. Una categoria molt complicada en la que qui marca primer té molt fet per a poder guan-
yar o puntuar. Llavors es tanca darrera a defensar el resultat. La igualtat es veu per exemple en la prime-
ra jornada en la que va haver-hi sis empats.
3A DIVISIÓ. TERÀPIA A ALTA MAR. L’Ascó va perdre, algun dia havia de ser. Penso que aquest resul-
tat els farà més forts. Fa unes setmanes vaig tenir diferències amb Michel Viñas sobre el resultat
Rapitenca-Rubí (0-3). Ell em deia que el resultat era enganyós, inflat. Ara contra el Santfeliuenc (0-4), i des
de la Ràpita em comentaven que “Rubí i Santfeliuenc no són dos equips superiors a nosaltres”. Quasi res.
Dos partits i set gols rebuts a casa. O jo no sé res de futbol o deu ser que els gols entren de casualitat.
La defensa no és la de la temporada passada, no està igual. 
Després del partit, Fernando Garcia va trucar al restaurant Xiquita de la Costa. El propietari, Andres ‘lo
Peton’, li havia dit que la plantilla estava invitada qualsevol diumenge de la temporada. Fernando va apro-
fitar la invitació diumenge quan l’equip més ho necessitava. Van fer uns entrants, una fideuà, paella i
Teixidó va dur a terme la teràpia. “A la segona volta recollirem la collita”, diuen des del club. Jo no sé però
entre teràpies i en els desplaçaments quan van a veure rivals, Teixidó i Fernando es fan un munt d’àpats,
per a considerar. 
2A CATALANA. QUINS EQUIPS BAIXARAN D’AQUESTES TERRES. Solament un, els ho garantitzo.
I igual aquest ni acaba baixant.
Compte amb el Reddis. Bon porter, Boris; bona defensa, Usio, Granados, Oscar de la Fuente (pretempo-
rada amb el Reus), Pereira, polivalent; Jorge Mora, que fou el milor jugador la temporada passada i sola-
ment té 20 anys, Marcel i com a homes punta: Guiu, Foguet i aquesta setmana amb el debut de Víctor
Garrido. Reddis potser el campió: 33% de possibilitats. El Tortosa segueix refermant la seua millora i, a
més, ofereix ofici. Aprofita les ocasions: nou punts. Té un 33% d’opcions de ser segon. La Cava, fins ara,
no és l’equip de la temporada passada. Crea poques opcions. Callarisa continua sense marcar. El seu fut-
bol és superior, és de 1a. catalana o Tercera divisió. Potser li està costant adaptar-se. Gandesa, passeta
a passeta, guanyant per la mínima, tres jornades i gols repartits. Catalònia, no baixarà els ho asseguro.
Anirà millor que la temporada anterior, amb més ganes i ofici i amb juvenils que s’han integrat molt bé (Jordi
Tomàs tercera jornada seguida com a titular). Primers minuts d’Albert Gallego després de la lesió. Segueix
agafant forma Ivan Curto (un dels millors pivots de la categoria quan estigui al cent per cent). Eugeni, per
la seua part, ja veu la llum després del calvari de l’operació. Pau Díez i Ondozábal fan vibrar la Santa Creu
com anys enrere. Quasi es confirma el que vaig dir que l’Ampolla no baixarà. Si guanya els dos partits con-
tra els que poden baixar, Calafell i Selva, primera fase i segona, són un total de 33 punts els que pot acon-
seguir si sumem els nou actuals. Ja el deia molt prop de la permanència. “Com saps de matemàtiques”,

1a. Catalana. De moment, Amposta i Jesús i Maria suspesos

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

em diu Miquel Cotaina. La veritat és que ni sé de matemàtiques ni sé de futbol. Solament sé escriure el que
sé. Al R. Bítem li van robar el partit a Morell, dissabte. Malgrat això, no baixarà l’equip de Joaquim Roda. Juga
força bé, principalment a camp contrari. Alcanar, la setmana passada fou molt dura per al tècnic Alfons Royo.
La soletat d’un entrenador. Ni li vaig trucar. Si que vaig fer-ho en aquesta. Per a donar-li ànims i parlar de tot
menys de futbol. Li van pendre els dos millors jugadors (Molas i Manel) i en dues jonades li fan deu gols. I això
que la defensa de l’Alcanar anys enrera era del milloret...vindran temps millors. Roquetenc, simptomes de millo-
ra i van marcar cinc jugadors diferents, bona senyal, amb gol del debutant Calafat. Perelló, tres jornades, cinc
gols. Es la part positiva. La negativa és que ha d’apuntalar més el centre del camp i també la defensa. Ha de
millorar molt. 8 gols rebuts.
3A. CATALANA, ELS CANDIDATS. MIG APAGATS. Quan es porten tres jornades, únicament queden tres
equips imbatuds: Ulldecona, Camarles i Corbera. Miren la igualtat que hi haurà en aquesta temporada i aques-
ta és la dada que la confirma amb vuit equips amb quatre punts i que entre els cinc primers classificats sola-
ment hi ha un candidat dels quatre que jo vaig pronunciar: Ulldecona, Deltebre, Flix i Camarles. També igualtat
en la taula de golejadors, set jugadors empatats a tres gols. Meravellosos Móra la Nova, Corbera, Batea i S.
Bàrbara. Ja tenim equips revelació. Espai que en aquesta categoria hi ha equips que pugen com a coets i que
també poden baixar de la mateixa forma. Desde la Sénia me diuen que Fidel, davanter del Corbera, “sembla-
va cosí germà de l’àrbitre. Tot ho protestava. I gairebé tot el que deia, l’àrbitre ho feia”. Tindrà ‘poders’ Fidel?.
De moment a la Sénia arriba un nou jugador. Fernando Polichino. No és xino, és argentí. Gran Alcanar.
Solament li han fet tres gols. Això confirma que serà una lliga divertida, emocionant i fins i tot sorprenent a les
primeres places i fins la jornada 34 als llocs de dalt hi hauran molts candidats. Ni Camarles, ni Flix, ni Ulldecona,
ni Deltebre van guanyar. El Flix en dues jornades només ha fet un gol. El millor, en la jornada, 3,5 gols de pro-
mig i sis equips van marcar tres gols o més. 
QUARTA CATALANA. ELS SET MAGNÍFICS. Em vaig equivocar amb el Bot. No pujarà. No ha marcat ni un
gol. Tivenys, Godall i Campredó, amb la directa cap a l’ascens. Grans Ginestar (zero gols rebuts) i l’Ebre Escola,
amb un. El més emocionant d’aquesta categoria, set equips invictes. 
JA ES CUER EL MADRID. Mentre renoven a Ronaldo i es gasten milions amb Bale, el Castilla és cuer de
Segona divisió. Sense comentaris. Tot i que també és cert que el primer equip va acabar amb sis jugadors
de la cantera: Diego, Arbeloa, Nacho, Carbajal, Jesé i Morata. Però el futbol està complicat cada cop més.
Saragossa, Deportivo i Mallorca, no estan en un bon moment classificatori a la segona divisió. Cap en ascens. 
LES FEMINES ES POSEN LES BOTES. Alcanar, Arnes, Aldeana, S.Bàrbara, la Cava, Olimpic, Gandesa,
Tortosa – Ebre, Ginestar, R.-Bítem i S. Jaume (nou equip) seran els integrants de la competició de futbol-7 de
fèmines. Jesús i Maria, Masdenverge i Ulldecona que es passa al futbol 11, juntament amb la Cava que tindrà
dos equips, han estat baixa. La competició comença demà però el més fort és que la Federació no va pen-
jar els calendaris fins el dilluns d’aquesta setmana (sense comentaris) i per avisar al personal femení, nosaltres
vam fer un precalendari dos dies abans, a ICOMPETICION.

CF CAMARLES                       CF ULLDECONA 

El Camarles va veure com
l’Ulldecona li empatava el par-
tit en els darrers minuts (1-1).
Els de Meca van imposar-se al
primer temps quan Marc Prades
va fer l’1-0 i van haver-hi altres
opcions. A la represa el partit va
igualar-se i amb els canvis,
l’Ulldecona va guanyar en pro-
funditat. Aleix Tortajada va donar
un altre aire a l’equip de
Sansano que, no obstant, no va

tenir opcions clares. Fins el
darrer minut quan Joaquin,

incorporat a l’atac, es va antici-
par al porter local i va empatar.
Un empat que va deixar un mal
cos a l’equip camarlenc.
Impugnació
L’Ulldecona va impugnar el partit
contra l’Horta per alineació inde-
guda de Jordi Benaiges (va jugar
uns minuts) i el comité li ha
donat la raó i els punts. 

1-1

El S. Bàrbara va guanyar l’Aldeana
en un partit igualat en el que qui va
cometre menys errades va guan-
yar. Esbrí fou qui va liderar el
triomf amb dos gols per al S.
Bàrbara. Ja el tercer fou amb una
cessió errònia d’un jugador visi-
tant al seu porter. Jefrey va aprofi-
tar-ho per a marcar el 3-0.
Amado, de penal, maquillava el
resultat pels aldeans. Un resultat
un xic inflat. Finalment, dir que
l’Aldeana va impugnar el partit a
Pinell però el comitè ho ha deses-
timat quan sembla que hi havia
baixa mèdica d’un jugador local. 

S.BÀRBARA-ALDEANA 3-1

El Deltebre va perdre amb el Batea
(1-3) en un duel en què va pagar
cares les seus errades. Ja amb el
0-0 va fallar un penal que hagués
pogut ser clau en el desenvolupa-
ment del partit. El Batea, ben posat
i amb velocitat a la davantera, va
fer el 0-1 amb el gol de Cristian.
David Rovira empatava pels locals
però la seua reacció no es va pro-
duir i el Batea va decidir amb l’1-2
d’Agustí als dos minuts de la repre-
sa. Un gol que va fer mal al
Deltebre. El propi Agustí sentencia-
va amb l’1-3.

DELTEBRE-BATEA 1-3

El Mora la Nova va guanyar a Sant
Jaume (2-6). I això que els locals
van avançar-se al minut 1. Però el
gol els va acomodar. Edu, arran
d’un córner, feia l’1-1. La jugada
clau fou el penal a Magí, que fou
expulsió, i que ell va transformar
amb l’1-2. El Sant Jaume ja va viure
un partit accidentat. Magi, de
penal, va fer l’1-3. Pinxo, en dues
ocasions i amb el Sant Jaume tren-
cat, va posar l’1-5. Narcís, de falta,
va marcar el sisè. I també de falta.
el Sant Jaume va fer el 2-6. 

SANT JAUME-M. NOVA 2-6

El Corbera és la revelació. Es el
líder. Diumenge en un partit trepi-
dant, amb jugades polèmiques i
molta emoció va vèncer a la Sénia
(4-2). Fidel va fallar un penal (10’).
Isaac va fer un gran gol que fou l’1-
1. El partit estava obert. Fidel i
Ahmed van capgirar el marcador.
Raül va empatar i Fidel va fer el 3-
2 (40’). La Sénia es va quedar en
deu però tot i això empatà a la
represa. Fins que al 82’ Jonatan
(gol emotiu) va rematar una centra-
da de Fidel. Gran partit.

CORBERA - LA SÉNIA 4-3
Partit igualat, molt tàctic i disputat

amb molta intensitat. L’empat fou

conisderat com a just pels locals

mentre que el Flix va reclamar un

penal no xiulat per mans a l’àrea

dels de Rovira. Destacar la lesió

del porter pinellà, Roger, i el debut

de Joan Alerany. 

PINELL-FLIX 0-0

L’Olimpic no va perdonar en la
seua visita al camp  del filial del
Bitem. Va sortir amb les idees cla-
res i va tenir encert amb els gols
d’Ignasi i de Johan (2). Miquel va
fer el gol local a la represa, però
els de Bítem no van poder posar-
se en el partit.

R. BITEM - OLIMPIC 1-3

Alcanar i Vilalba van empatar en un
partit igualat i en el que els locals
van tenir opcions per a pder guan-
yar. I el Vilalba també va tenir les
seues. Els canareus milloren però
no poden reflectir-ho amb un
triomf. Pau va marcar aviat el gol
canareu i Xavi Gilabert empatava
per al Vilalba. 

ALCANAR-VILALBA 1-1

L’Horta va guanyar l’Ametlla amb
un gol de Celma. Un partit dominat
pels locals al primer temps, quan
més van pressionar i ocasions van
crear. La Cala li va costar entrar en
situació. Va fer-ho a la represa,
quan va rebre el gol. Però els seus
intents van topar amb la seguretat
defensiva dels locals. A l’Horta li
han impugnat el partit d’Ulldecona.
Per tant, només té tres punts. 

HORTA - L’AMETLLA 1-0
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Xerta (16.30 h)
Campredó-Godall (17 h)

la Cava-Muntells (16.30 h)
Sant Jaume-Jesús i Maria (16.30 h)

diumenge
Benissanet-Arnes (16.30 h)

Bot-Catalònia (16.30 h)
la Galera-Ginestar (16.30 h)
Tivenys-Ebre Escola (16 h)

RESULTATS

3a jornada Quarta catalana

Xerta-Benissanet 1-3

Godall-Roquetenc 6-1

Muntells-Campredó 1-8

Ascó-la Cava 6-2

Catalònia-Sant Jaume 5-0

Ginestar-Bot 4-0

Ebre Escola-la Galera 0-0

Arnes-Tivenys 1-3

descansava J. i Maria

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tivenys 3 9 1 9

2. Campredó 3 12 2 7

3. Ebre Escola 3 3 1 7

4. Ginestar 2 10 0 6

5. Catalònia 2 9 1 6

6. Godall 2 9 2 6

7. Roquetenc 2 10 8 6

8. J. i Maria 2 2 1 4

9. Arnes 3 5 5 4

10. Ascó 3 9 9 3

11. Benissanet 2 4 4 3

12. la Galera 3 1 6 1

13. Xerta 2 2 4 1

14. la Cava 3 4 12 0

15. Bot 3 0 8 0

16. S. Jaume 3 1 13 0

17. Muntells 3 1 14 0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra Nova-Horta (16.30 h)
diumenge

Ulldecona-Pinell (16.30 h)
l’Ametlla-Camarles (17 h)
Olimpic-S. Jaume (17 h)
Batea-R. Bítem (17 h)

la Sénia-Deltebre (18 h)
Vilalba-Corbera (16.30 h)
Aldeana-Alcanar (16.30 h)

Flix-S. Bàrbara (17 h)

RESULTATS

3 jornada, Tercera catalana  

Camarles-Ulldecona 1-1

Horta-l’Ametlla 1-0

S. Jaume-M.Nova 2-6

R. Bítem-Olimpic 1-3

Deltebre-Batea 1-3

Corbera-la Sénia 4-3

Alcanar-Vilalba 1-1

S. Bàrbara-Aldeana 3-1

Pinell-Flix 0-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 3 9 6 9

2. Camarles 3 8 3 7

3. Móra Nova 3 12 6 6

4. S. Bàrbara 3 7 4 6

5. Batea 3 5 3 6

6. Ulldecona 2 4 1 4

7. Flix 3 7 5 4

8. Deltebre 3 6 4 4

9. L’Ametlla 3 4 2 4

10. Olimpic 3 6 5 4

11. Pinell 3 4 5 4

12. Vilalba 3 3 7 4

13. Horta 3 1 5 3

14. Aldeana 3 5 6 3

15. la Sénia 3 6 8 3

16. Alcanar 3 1 3 1

17. S. Jaume 2 3 7 1

18. R. Bítem 3 1 12 0

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Catalònia-Gandesa (16 h)
Reddis-Morell (17 h)

diumenge
Alcanar-Calafell (16.30 h)
Cambrils-Vilaseca (12 h)

la Cava-l’Ampolla (18 h)
R. Bítem-Tortosa (17 h)
Perelló-Canonja (16.30 h)
Valls-Roquetenc (16.30 h)
Roda Berà-la Selva (12 h)

RESULTATS

3 jornada, Segona catalana

Calafell-Catalònia 0-3

Vilaseca-Alcanar 1-1

l’Ampolla-Cambrils 1-0

Tortosa-la Cava 1-0

Morell-R. Bítem 1-0

Canonja-Reddis 1-4

Roquetenc-Perelló 5-2

la Selva-Valls 0-5

Gandesa-Roda Berà 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 3 12 3 9

2. l’Ampolla 3 9 1 9

3. Tortosa 3 7 2 9

4. Morell 3 6 1 7

5. Gandesa 3 4 2 7

6. Valls 3 7 2 6

7. Catalònia 3 5 3 6

8. la Cava 3 3 3 4

9. Vilaseca 3 3 3 4

10. R. Bítem 3 6 5 3

11. Roda Berà 3 1 2 3

12. Canonja 3 5 7 3

13. Roquetenc 3 7 10 3

14. Perelló 3 5 8 3

15. Calafell 3 1 5 1

16. Alcanar 3 3 11 1

17. Cambrils 3 1 7 0

18. la Selva 3 3 13 0

Segona catalana

Pinell i Flix van empatar sense gols en un partit molt igualat.
PAU FOLQUÉ/JE FLIX

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó va perdre el primer
partit, a Cornellà, mentre
que la Rapitenca va sofrir

una nova desfeta a la Devesa,
amb el Santfeliuenc.

Derrotes
PRÒXIMA JORNADA

Vilafranca-Palamós
Gramenet-Rapitenca (diu 11.45 h)

Santfeliuenc-Terrassa
Vilassar-Masnou

Rubí-Cornellà
Ascó-Santboià (diu 12 h)

Figueres-Gavà
P. Mafumet-Castelldefels

Manlleu-Europa
Muntanyesa-Cerdanyola

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Muntanyesa 6 5 1 0 10 2 16
2. Cornellà 6 5 0 1 14 7 15
3.  Rubí 6 4 1 1 12 4 13
4. Santfeliuenc 6 4 1 1 10 4 13
5. Europa 6 4 0 2 9 6 12
6. Palamós 6 3 2 1 11 8 11
7. Cerdanyola 6 3 2 1 10 8 11
8. Terrassa 6 3 2 1 6 4 11
9. Ascó 6 3 2 1 6 5 11
10. Figueres 6 3 0 3 8 9 9
11. P. Mafumet 6 2 1 3 4 4 7
12. Manlleu 6 2 1 3 5 6 7
13. Rapitenca 6 2 1 3 5 11 7
14. Vilafranca 6 1 3 2 5 5 6
15. Gavà 6 2 0 4 5 7 6
16. Masnou 6 1 2 3 4 8 5
17. Vilassar 6 0 3 3 6 9 3
18. Castelldefels 6 0 1 5 3 11 1

Tercera divisió RESULTATS
6a jornada, Tercera divisió

Vilafranca-Muntanyesa 0-0
Palamós-Gramanet 2-0
Rapitenca-Santfeliuenc 0-4
Terrassa-Vilassar 2-1
Masnou-Rubí 1-3
Cornellà-Ascó 3-1
Santboià-Figueres 1-2
Gavà-P. Mafumet 0-1
Castelldefels-Manlleu 1-2
Europa-Cerdanyola 1-3

PRÒXIMA JORNADA 
Igualada-Almacelles

Martinenc-Tecnofutbol

Torredembarra-Catllar

Amposta-Alpicat (diu 17 h)

Torreforta-Horta

Tàrrega-J i Maria (diu 16.30h)

Balaguer-Viladecans

Andorra-Marianao

V. Alegre-Vilanova

RESULTATS

3 jornada, Primera catalana

Tecnofutbol-Igualada 1-0

Catllar-Martinenc 2-0

Alpicat-Torredembarra 1-3

Horta-Amposta 3-3

Jesús i Ma.-Torreforta 0-4

Viladecans-Tàrrega 1-2

Marianao-Balaguer 1-1

Vilanova-Andorra 3-0

Almacelles-V. Alegre 2-2

Primera catalana

L’Ascó va perdre el primer partit, diumenge a Cornellà.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catllar 3 5 1 7

2. Balaguer 3 5 2 7

3. Tàrrega 3 5 2 7

4. Torredembarra 3 6 6 6

5. Horta 3 7 4 5

6. Tecnofutbol 3 3 2 5

7. Martinenc 3 8 4 4

8. Vilanova 3 4 2 4

9. Viladecans 3 5 4 4

10. Marianao 3 4 3 4

11. Torreforta 3 4 5 3

12. J. i Maria 3 4 8 3

13. Almacelles 2 3 3 2

14. Amposta 3 6 7 2

15. Vista Alegre 3 5 7 2

16. Andorra 3 2 5 1

17. Igualada 3 1 4 1

18. Alpicat 3 3 11 1
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Tivenys va impugnar el partit
que va disputar a la Galera, en
la segona jornada (1-1). I el
comitè li ha donat la raó. Per
tant, ara encapcel.la el grup en
solitari, amb nou punts.
Diumenge va guanyar a Arnes
1-3. Els locals van avançar-se a
la primera meitat, quan el
Tivenys no va trobar la posició
al camp. Joan Aguilar va fer l’1-
0. No obstant, el gol de Robert
Beltran abans del descans va
ser clau per al canvi que va
sofrir el partit a la represa, que
ja va estar més equilibrada i
oberta. El Tivenys, amb dos
gols de J. Miquel en els darrers
minuts va sentenciar.
Diumenge, en festes, rebrà la
visita de l’Ebre Escola, en el
partit de la jornada.
El Campredó va golejar als
Muntells (1-8) en un partit
sense història. Ja al descans,
els de Jordi Vallès guanyaven
0-3. Didac (3), Omar, Ismail,
Ikhlef, Paco i Edgar Montserrat

van marcar.
Edu Català ha informat que
entrenarà a partir d’ara Els
Muntells. 
L’Ebre Escola, en el tercer par-
tit seguit a casa, va cedir un
empat contra la Galera. La
manca d’encert en els darrers
metres va comportar aquest
empat sense gols.
El Ginestar va golejar el Bot i
ofereix bones sensacions,
amb un treball més consolidat
per part del seu tècnic. Alex
Bladé (2), Domenech i Joan
Font van fer els gols.
El Catalònia tampoc va perdo-
nar i va golejar el filial del Sant
Jaume mentre que el triomf
més destacat fou el del Godall
contra el Roquetenc (6-1). El
partit va estar obert fins el 4-1
(60’). Joan Zaragoza (3),
Labernia, Ibeas i Oriol van mar-
car. Laureà va fer el gol visi-
tant. El Benissanet, per la seua
part, va obtenir un triomf treba-
lla a Xerta. 

El Tivenys, líder en solitari
QUARTA CATALANA. IMPUGNACIÓ 

El  passat diumenge dia 22
de setembre es va dur a
terme la III Cursa del Poble
de Jesús, de 10 km,  dins el
circuit running series de les
Terres de l'Ebre.  Cal desta-
car a més de la bona organit-
zació, el treball dels nombro-
sos col·laboradors.
Van haver 121 inscrits, i el
resultat va ser el següent:
Categoria Absolut masculí:
1. Xavi Queral; 2.
Ferran de Torres; 3. Gerard

Monteverde. Categoria
Absolut femení: 1. Pilar
Rus; 2.Neus Espinach; 3.
Jordina Peña.- El primer
classificat local masculí va
ser Gerard Monteverde i la
primera local fèmina, Iris
Pérez.  Com a nota curiosa,
darrera del pòdium hi havia
una pancarta que deia
“Volem seguir sent... No a la
supressió de les EMD's”,
com a reivindicació del Poble
de Jesús.

Cursa 10 Km a Jesús
XAVI QUERAL I PILAR RIUS, GUANYADORS

El circuit MX d'Els Reguers,
després d'una llarga trajectò-
ria amb la disputa de 9
Campionats de Catalunya de
Motocross, torna a formar
part dels circuits homologats
per la Federació Catalana de
Motociclisme. La competició
tindrà lloc el diumenge  dia
29 de setembre amb la cele-
bració de la primera cursa de

la Lliga Catalana de
Motocross, impulsada per la
Federació Catalana de
Motociclisme. La nova posa-
da en marxa d'aquest equipa-
ment esportiu ha estat possi-
ble gràcies a l'acord entre el
Moto Club Roquetes i el Moto
Club Tot Motor Els Reguers,
que mantenen l'afició de l'Off
Road i l'MX a les Terres de

l'Ebre. 
Es ve celebrant un entrena-
ment oficial cada mes, i un
entrenament setmanal
només per als socis, a banda
d'altres activitats que es
venen realitzant més esporà-
dicament. L'alcaldessa dels
Reguers, Esther Vidal, junta-
ment amb el regidor
d'Esports de l'Ajuntament de

Tortosa, Pere Panisello, han
acompanyat aquesta setma-
na als membres de l'equip
organitzador en la presenta-
ció d'aquest esdeveniment
esportiu, que compta amb el
suport de l'Ajuntament de
Tortosa/Tortosasport i de la
Federació Catalana de
Motociclisme.

XIIè Motocros Els Reguers
DIUMENGE. LLIGA CATALANA

Primera victòria del primer
equip de Cantaires a la 2a
Catalana (89-70). Després
d'una setmana molt difícil per
als jugadors tortosins (digerir i

canalitzar la contundent derro-
ta de la primera jornada no és
gens fàcil), l'equip s'ha aixecat
amb força i ha aconseguit una
meritable victòria contra el

Bàsquet Ribes.
La primera part ha estat molt
igualada doncs tots dos equips
hem estat molt encertats ofen-
sivament. Així, al descans el
marcador reflectia un ajustat
45-41 després d'un primer
temps trepidant.

El tercer quart ha vist la millor
versió local. La defensa ha
sabut ajustar els moviments
dels seus jugadors exteriors
(els veritables canalitzadors del
seu joc ofensiu) mentre en atac
es va seguir amb el mateix
encert. Hem passat a coman-

dar més clarament el marca-
dor amb una diferència de 16
punts (68-52). Els visitants han
intentat tornar al partit pujant la
intensitat defensiva a l'inici de
l'últim quart. 2 triples consecu-
tius han igualat el marcador
(73-62, minut 34), però un tri-

ple i 2 contraatacs han desfet
qualsevol patiment (82-62,
minut 36). Aquests 20 punts
s'han mantingut fins al final del
partit (89-70).
La propera setmana visita a la
complicada pista del AD
Torreforta. 

Primera victòria
CB CANTAIRES

La Festa de la Bicicleta més solidària
La recaptació de la jornada anirà destinada a la investigació de l’Atàxia de Friedrich

DIUMENGE 29. 61ENA. EDICIÓ

La Festa de la Bicicleta, que
arriba enguany a la seva 61a
edició, està ja plenament con-
solidada com l'activitat anual
ciclista més popular i de
referència al territori de les
Terres de l'Ebre. Així, el proper
diumenge 29 de setembre
tindrà lloc aquesta tradicional
trobada no competitiva i desti-
nada a l'oci de tota la família
organitzada per la Penya
Ciclista Baix Ebre "Ja arriba-
rem" amb la col·laboració de
l'Ajuntament de Tortosa i de
Tortosasport. "Cada vegada
més -ha dit Pere Panisello, regi-
dor d'Esports de l'Ajuntament
de Tortosa- esport i solidaritat
estan més relacionats, i per
això aquesta festa ciclista ser-
virà de plataforma per a difon-
dre i recaudar fons per a la
investigació d'una rara malal-
tia, l'Atàxia de Friedrich, molt
desconeguda i que afecta a un
percentatge molt petit de

població". Per la seva banda,
Cristina Beguer, representant
de l'associació Genefa, que
acull a nivell de l'Estat espanyol
a famílies amb membres amb
aquesta problemàtica de salut,
ha explicat les característiques
de la mateixa i ha volgut agrair
a la organització de la 61 Festa
de la Bicicleta el suport i l'ajuda
que, gràcies a aquesta iniciati-
va, impulsarà la investigació de
la malaltia. La pedalada, que
començarà a les 09 hores
amb la convocatòria de partici-
pants a la plaça de
l'Ajuntament, continuant pel
carrer Sabina, avinguda
Generalitat, Parc Municipal i
avinguda Lleida, des d'on s'ac-
cedirà pel carril-bici al pont del
Tren i es farà camí per la Via
Verda fins a l'antiga estació
d'Aldover. Allà tindra lloc un
refrigeri per als participants i
jocs infantils. A les 11.30
hores començarà la tornada.

Era la primera vegada que
Flix acollia aquesta competi-
ció, on el Club Nàutic Flix va
destacar no sols pels bons
resultats obtinguts, sinó per
l'organització de la prova,
cosa que ha merescut la feli-
citació de la Federació
Catalana de Rem i així mateix
també ho va expressar l'alcal-

de de Flix. El club Natació
Badalona va ser el club que
més primers llocs va aconse-
guir en aquest campionat, un
total de tres seguit del Club
Nàutic Flix amb dos, Club
Rem Santa Cristina, club rem
Xon´s Empuriabrava, Club
Nàutic Móra d’Ebre i l’A.E.
Xino-Xano.

XIX Campionat de Catalunya
DE LLAGUT A FLIX
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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
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209

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

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

d’educació a Distancia
C/. Cervantes, 17  43500 -

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

informacion@tortosa.uned.es
www.uned.es/ca-tortosa

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

Fax 977 70 33 41
www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Gin-Tònic Mombasa

BAR COCTELERIA TABÚ - SANT CARLES DE LA RÀPITA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

- Ginebra Mombasa

- Tònica Fentimas

- Una branqueta de canyella

- Baies de gi ebre

- Aranja

PREPARACIÓ:

Es gela la copa

Posem la canyella, les baies i  l’aranja.

Després, primer afegim la ginebra, i per aca-
bar posem la tònica

ALEIX BELTRAN
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Al litoral nord i sud hi haurà intervals de núvols baixos fins a mig matí i
novament a partir del vespre, quan deixaran el cel entre mig i molt ennu-
volat. A la resta del país el cel estarà mig ennuvolat pel pas de núvols alts
i mitjans, si bé al centre de la jornada minvarà la nuvolositat i dominarà
l'ambient assolellat.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Semblants o puntualment més altes. Les mínimes es mouran entre els 8 i
13 ºC al Pirineu, si bé seran puntualment més altes al vessant nord, entre
11 i 16 ºC al Prepirineu, entre 14 i 19 ºC a la depressió Central i el preli-
toral nord, i entre 17 i 22 ºC a la resta del país. Les màximes arribaran a
valors d'entre 25 i 30 ºC al Pirineu i al litoral, i entre 27 i 32 ºC a la resta,
tot i que a Ponent i la Catalunya Central quedaran localment per sobre.

Visibilitat
Bona en general, amb algunes boirines matinals.

Vent
Als dos extrems del litoral bufarà de component sud fluix. A la resta el vent
serà fluix i de direcció variable, amb domini del component sud i est al
centre de la jornada.

El temps. Previsió

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

29º 23°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí    

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

Gamundi Miret CB   

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

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Xavier Ferre - Lluis Ferre  

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Laura Lluís - Aida Noe               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

les farmàcies de guàrdia de la resta de dies, es pot consultar a

través de la web http://www.coft.org/.

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Estaràs amb ganes de gaudir de molta interac-
ció social, i també dels petits plaers. Però
també et posaràs nerviós per qualsevol futili-
tat.

Taure
20/4 al 19/5

Estaràs capritxós i amb ganes de no fer res
gaudint del sofà i dels bons àpats. Et sentiràs
romàntic i complaent amb els altres i amb la
parella.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui cauràs simpàtic, i serà un bon dia per
aclarir malentesos i per fer noves amistats,
però evita posar-te filosòfic, perquè et poden
considerar boig.

Cranc
22/6 al 21/7

El teu estat d'ànim segueix alterat i inestable,
estaràs molt sensible i et sentiràs com una
criatura que necessita que la mimin i l'afala-
guin.

Lleó
22/7 al 22/8

Avui tindràs el cap als núvols, estaràs poc rea-
lista; no prenguis decisions precipitades i deixa
passar uns dies. Les relacions amb la parella
o socis no aniran bé.

Verge
23/8 al 21/9

Econòmicament vas bé , però estaràs força
malgastador, sentiràs com una ànsia d'entrar
a totes les botigues i comprar-te qualsevol
coseta. 

Balança
22/9 al 22/10

Avui les relacions socials seran el plat fort, i
hi poden haver moltes satisfaccions, però
seràs com una abelleta anant d'una flor a l'al-
tra. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui en el sector econòmic pots tenir molt
guanys, però també una pèrdua important i
inesperada que possiblement tingui a veure
amb propietats.

Sagitari
21/11 al 21/12

Et sentiràs ple d'optimisme i amb ganes
de menjar-te el món, i de fer canvis totals
en la teva vida sense parar-te a pensar
gaire.

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui estaràs molt sensible i veuràs el món
de color rosa, les relacions socials et
donaran satisfaccions, i potser fins i tot t'e-
namores.

Aquari
20/1 al 18/2

Hauràs de procurar ser més realista, el cap se
te'n va en fantasies i oblides les teves responsa-
bilitats, i et pots trobar alguna enganxada amb
algú.

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs amb ganes de trencar esquemes i fer
canvis radicals en la teva vida, no et deixis
emportar per l'exageració, i vigila els teus
actes.
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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 .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local
comercial en l'avingu-
da principal de Les
Cases d'Alcanar.
Façana acristalada.
Totalment condicio-
nat. Ideal com oficina
o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144

Amposta. Avda. de
la  Ràp i ta  110.
Local en l loguer de
216m2. Centre del
pob le .  Tota lment
equipat. Possibi l i tat
de l loguer o com-
pra. 
Tel: 977249700 

L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial
55m2, molt bé situat
enfront del club naú-
tic. Ampli aparador,
sòl de parquet. Sala
gran i despatx bany.
Tel: 670516520

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  Loca l
comerc ia l  amb
soterrani, 100 m2.
Nou per  estrenar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1 .100 Û /mes  Te l :
610203144

Ul ldecona. Edi f ic i
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de
3 dormitoris, cuina
equ ipada,  a .c .  i
acabats de primera
qual itat. Pàrquing i
t raster  opc iona l .
Consult i  preus i dis-
tr ibucions. 
Tel: 977252727  

Miami Platja. 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
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

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
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  

Vila-seca . Local a
l logar  de 80m2,
dues plantes, esqui -
nera amb tota  la
façana acristalada,
ideal per a qualse-
vo l  negoc i . .  Preu
1.000E/mes.  Te l :
977249700  

La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb
balcó i  bany.
Ascensor. Nou per
estrenar. Preu men-
sua l :  425E.  Mol t
centr ic .  Te l :
977249700 
Ul ldecona. Local
en l loguer de 35m_,
reformat, amb apa-
rador al carrer, sòl
de parquet i bany,
tota lment equ ipat ,
Ideal per oficina o
botiga. Situat en el
carrer  Major
d 'U l ldecona.  Preu
390E. 
Tel: 977743399

Reus .  P laça
Hercules. Local per
reformar en edif ici
nou. 160m2, canto-
ner.  Pos ib i l i ta t  de
l logar plaça de par-
qu ing.  L loguer
1.100E/mes.  Te l :
610203144

Caste l ló . Avgda.
Sant Pere 31. Local
comercial de 70 m_
aprox.  mol t  bé
situat en Grau de
Castel ló. Dividit en

àmplia sala d'aten-
ció al públ ic, des-
patx i  lavabo, par-
quet. Aparador a 2
carrers. Preu de l lo-
guer  800E.  Te l :
977252727   

Deltebre . Zona La
Cava,  avda. 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 Ràpita.C/Gorria.
Local en lloguer. 2ª
planta amb ascen-
sor. 61m2 en sala
amb balcó i bany.
Asensor. Per estre-
nar. Edifici nou en la
mil lor zona del
poble. Lloguer
451E/mes. Tel:
977249700 

MOTOR�

                                

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

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 
LA RÀPITA

ES TRASPASSA
LLIBRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT.

660 58 47 87

Venc pis molt lluminós a
La Cava. 3 habitacions,
totes exteriors, 2 amb

armari. Cuina totalment
equipada. Mosquiteres a

finestres i portes.
Cortines.Ascensor, cale-
facció, aire acondicio-
nat, dos bany, un total-
ment reformat. Piscina
comunitària, parking i
terrassa que dona al
carrer.Preu- 50.000.
Tel. 669 97 37 00.
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I per l'alcalde d'Alcanyís,
Juan Carlos Gracia -ciutat
que acull la competició al
seu circuit- els quals han
estat acompanyats per
Ferran Bel, alcalde de
Tortosa. Aquesta presenta-
ció s'emmarca dins del con-

veni de col·laboració que va
estar renovat aquest passat
mes d'abril pels alcaldes de
les ciutats de Tortosa,
Alcanyís i Morella i que, sota
el nom de "Ruta dels Tres
Reis", potencia, difon i dóna
suport a tota mena d'activi-
tats turístiques i de caire
cultural i esportiu que
poden tindre lloc en qualse-
vol dels tres municipis.
"Tortosa és la porta d'entra-
da -ha dit l'alcalde, Ferran
Bel- per acudir a aquest
esdeveniment a Alcanyís, a
banda que moltíssims torto-
sins i tortosines són segui-
dors de les activitats que es
porten a terme al circuit de
la ciutat agermanada". 
Així mateix, Bel ha expres-
sat la seva confiança en què

"Motorland ha de ser un
actiu turístic també per a
Tortosa". 
Cal esmentar que el circuit
d'Alcanyís té una activa
agenda que el manté en fun-
cionament, entre competi-
cions i entrenaments, un
total de 270 díes a l'any, el
que li garanteix una elevada
rendibilitat com a atractiu
de primera categoria pels
amants del motor.    
El Gran Premio Iveco de
Aragón/Motorland es
desenvoluparà durant
aquest cap de setmana, des
d’avui divendres 27 al diu-
menge 29 de setembre, i es
preveu que acollirà milers
d'aficionats al motociclisme
per a poder veure el que l'al-
calde d'Alcanyís, Juan

Carlos Gracia, ha definit
com "impresionant especta-
cle" en el qual prenen part
els noms més punters en
l'àmbit del motor internacio-
nal. 
Així mateix, Gracia ha expli-
cat que es pot arribar sense

problemes a la zona del cir-
cuit amb vehicle particular
ja que es disposa de zones
d'aparcament i d'acampa-
da. Per la seva banda, l'em-
presa tortosina de trans-
ports Hife posa a disposició
del públic interessat en

assistir a aquest Gran Premi
serveis de llençadores que
incorporen preus combinats
amb les entrades al circuit.
Per a més informació al res-
pecte, podeu adreçar-vos al
web www.hife.es i al telè-
fon/24 h 902 119 814.     

El Motorland-Aragón reunirà a Alcanyís els
noms punters del motociclisme internacional

El Gran Premio Iveco de
Aragón/Motorland ha
estat presentat aquesta
setmana a Tortosa per
representants de l'orga-
nització d'aquest esdeve-
niment internacional de
primer nivell dins del
món del motociclisme.

La competició, que comença avui divendres, ha estat presentada a Tortosa dins del consorci "Ruta dels Tres Reis" 

FERRAN BEL: “HA DE SER UN ACTIU TURÍSTIC TAMBÉ PER A TORTOSA”

ACTUALITAT

REDACCIÓ

                     


