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La progressió de
moviments sismics
ha passat de crear
malestar a ser un
motiu d’indignació i
també d’impotència
i més veient que
passen els dies i
que no hi ha la infor-
mació suficient i
que els moviments,
principalment de
nit, són més accen-
tuats. Espadaler
ja ha avançat que el
Pla alerta d’actua-
ció ja estat prepa-
rat, si fos necessa-
ri. Les manifesta-
cions no han trigat
i es demanen expli-
cacions però,
sobre tot, solu-
cions.   

P3

«Indignació i impotència»

Dissabte, la nova televisió Canal Terres de l’Ebre va nàixer de manera oficial amb la inauguració de les noves
instal·lacions, al barri de Sant Llàtzer de Tortosa. El conseller de la Presidència, Francesc Homs, va ser l’en-
carregat de donar el tret de sortida a la nova singladura del canal, fruit de la fusió de Canal TE i L’Ebre TV.
L’acte va comptar amb una important representació de les institucions locals, comarcals i territorials de
l’Ebre, així com la presència de dos directors generals del govern i professionals de la comunicació, a més
d’una nodrida presència d’empresaris i membres de la societat ebrenca.

P18,19 i 24

Canal Terres de l’Ebre comença la seua programació

Terres de l’Ebre. Un somni fet realitat: la
variant de l’Aldea, de la N-340, ja és una
realitat.                                           

P4

Esports. Demà, jornada de bàsquet femení al
Pavelló de Ferreries. A les 18.30 h, partit entre
l’Unigirona i l’Stadium Casablanca, de la primera
divisió. P17

Terres de l’Ebre. Amposta passarà a ser
plaça oficial castellera amb el bateig dels
Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, demà per la
tarde. P10Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

Per desgràcia dormo a Barcelona entre setmana,
lluny de la família i de casa. Fot, no disfrutar de
les xiquetes. Avui, la desgràcia és angoixa en sen-
tir a la meua dona al telèfon com no han dormit
en tota la nit, amics i familiars em confirmen l'ex-
trema preocupació. Les estructures d'alguns edi-
ficis han fet sentir cruixits, els llits han saltat de
terra... 'On poso les xiquetes?' em demana la
dona si la cosa va a més. 
La gent de la Plataforma d'Alcanar contra el pro-
jecte ha picat pedra durant anys amb el suport
incondicional de l'alcalde d'Alcanar. Recordo estar
de vacances a Escòcia quan l'alcalde d'Alcanar,
l'amic Alfons Montserrat, em trucava esglaiat per
la publicació al BOE del projecte. Des d'aquell 2
d'agost del 2007, en què el Ministre d'Indústria,
Joan Clos, va engegar el projecte, des d'ERC
hem desplegat desenes d'iniciatives parlamentà-
ries assessorats per la Plataforma al Parlament,
al Congrés, al Senat, a Europa de la mà del lla-
vors eurodiputat Oriol Junqueras, mocions als
ajuntaments... Vam batallar contra els socialistes
que pretenien portar el projecte a l'Ebre
(http://lamarfanta.blogspot.com.es/2007/09/s
abat-sembolica-amb-el-projecte-castor.html). 
Com sempre, lluitant contra els del 'sí a tot', els
del 'sí' al cementeri nuclear, al Castor, a les nucle-
ars, als transvasaments... Estem farts, a l'Ebre,

de lluitar, i el mal és que ni
amb la independència ens
deixaran tranquils des de
Madrid. Ja sabien el que
feien, quan el Govern
Zapatero posava el Castor
només a 2 quilòmetres del
riu Sénia, a la part sud,
fugint d'un alcalde d'ERC i
d'un Govern català on ERC
hi pesava molt. 
Avui sóc a l'Ebre reunit
amb la Plataforma, i amb els companys d'ERC del
territori. El nostre grup parlamentari a Madrid ja
ha demanat la compareixença urgent del Ministre
d'Indústria. Dilluns en parlava amb el conseller de
Presidència del nostre Govern, i la setmana que
ve, al Ple del Parlament, demanaré al Govern
català que assumeixi aquest tema com a priorita-
ri. I com sempre, haurem d'anar a Europa a
demanar la seva empara.
Però tot això té l'eficiència que té. Cal que tornem
a mobilitzar el territori més que mai, el Castor no
pot tornar a entrar en funcionament. Ens juguem
massa. Demà en parlarem.

Lluís Salvadó, diputat del 
Parlament de Catalunya per ERC

Anem al Rovelló, a Tortosa
Del diumenge 4 d’octubre al 3 de novembre, cinquena edició de les
jornades gastronòmiques del Rovelló. Ruta de tapes per bars i res-
taurants de la ciutat. Tapa de bolets més consumició: 2.5 euros. 

La ciutadania està a l’expectativa de tot el que
està succeint els darrers dies, amb els moviments
sismics que feia décades que no s’havien vist de
forma tan accentuada com ara. Es moment de
prevenir i de que s’agafin responsabilitats en un
afer d’aquesta magnitud. I després ja es decidirà
si els informes efectuats al seu dia van ser o no
erronis i del perquè. Però és l’hora de prevenir i,
sobre tot, de buscar les solucions pertinents. Les
darreres nits, sobre tot la matinada de dijous, fou
la confirmació del que ja havia succeit dies abans.
Va haver més gent que va detectar els moviments
i que està molt preocupada. L’alarma social exis-

teix. També n’hi ha que encara no han notat res,
tot i viure prop. I que són més prudents. Però els
resultats són per estar inquiet i la societat dema-
na solucions immediates. Que s’accelerin.
L’alcalde de Tarragona, a més, informava que cal
considerar que hi ha una central nuclear molt
prop. Es cert. Però també, dins del possible, s’ha
de transmetre la calma suficient i que el Pla aler-
ta està preparat per si és necessari. 
Les Terres de l’Ebre, el gran paradís que la natura
ens ha donat, i del que sempre hem presumit, es
veu afectat per altres factors que no ens ha donat
aquesta natura. 

Editorial

Inquietuds

El Castor no pot tornar a funcionar

Opinió

No hi ha ningú que pugui dubtar
que estimo el meu país,
Catalunya. Ningú pot dubtar
que estimo el meu poble. Ningú
pot dubtar que defenso la
meva terra, que no és altra que
les TTEE. Doncs, si és així, per
què no tinc aquest sentiment
independentista, que ara sem-
bla que tingui molta gent. Crec,
sincerament, que la resposta
està en que no ho he estat mai.
Perquè, posats a decidir,
també des de Barcelona ens
espolien, també els nostres
impostos se'n van a Barcelona,
també aquí a casa nostra no es
veu el reequilibri territorial per
enlloc, entenent per Barcelona
els nuclis de decisió. També a
Barcelona tenen una cultura
amb moltíssimes manifesta-
cions ben diferents de la nos-
tra: nosaltres tenim la Jota, que
ells ni l'afiguren com diem aquí
baix. Nosaltres estimem la
festa dels bous, ells ... Més
d'un cop han estat a punt de
transvasar lo riu, i amb els
recursos naturals que tenim
aquí, Barcelona i Tarragona és
fan més grans, i tantes i tantes
coses que ens fan ser dife-
rents, que em faria falta molt
espai en aquest article per
nombrar-les totes.
Ara bé, també penso que junts
som més forts i que tenim més
lligams que ens uneixen que no
ens separem. I també penso
que Catalunya és alguna cosa
més que els nostres gover-
nants, i què si preguntéssim a
tots i cadascun dels Catalans
molt probablement ens dona-
rien la raó i, fins i tot, baixarien
a donar-nos suport. 
I si és així, que algú em doni un
motiu per ser independent de la
resta d'Espanya i alhora, pels
mateixos principis, no voler-ho
ser de la resta de Catalunya.
Perquè posats a creure, since-
rament, algú creu en termes

generals que aquí baix aniríem
molt millor amb una Catalunya
independent, o serem més
dependents? També crec amb
el dret a decidir, i tal com
estem no podem continuar i és
per això que reclamo dels nos-
tres governants un esforç per
entendre'ns i establir ponts, i
no barreres. S'ha demostrat
que “l'estatus quo” actual ens
perjudica i molt ,i que el princi-
pi bàsic de solidaritat es veu
trencat quan no hi ha retorn,
com ara ens passa. 
No amago res a ningú si procla-
mo que soc Federalista entès
com a la llibertat de cada poble
d'Espanya per autogovernar-se
i això implica amb capacitat
financera per fer-ho i no com
ara que estem en mans del
govern de torn. Per tant, recla-
mo dependre de mi mateix
alhora que vull ser solidari amb
la resta de pobles d'Espanya
entenent aquesta com un con-
junt d'homes i dones amb qui
compartir els  principis de lli-
bertat, fraternitat  igualtat i soli-
daritat, que per això sóc
Socialista.

Francesc Miró Melich.
Alcalde de Godall

Doneu-me un motiu per ser 
independentista

Opinió

Carta oberta al Sr. Francesc Homs i Molist, conseller de la Presidència 

Honorable Senyor, amb aquesta carta oberta, volem explicar-li  els fets que van ocórrer dissabte passat, 28 de setembre,
a la inauguració de l'exposició Sota un núvol de pols groga. Tortosa, ciutat bombardejada (1937-1939). Abans, però, volem
aprofitar aquesta carta oberta per felicitar l'organització i el comissari i comissària de l'exposició (una exposició que és,
sens dubte, un pas més en la recuperació de la memòria històrica) i per encoratjar  l'ajuntament a retirar, amb coherència
amb l'esperit de l'exposició, el monument franquista del riu. Amb la nostra presència a la inauguració d'aquest acte, com
es fa habitualment quan algun membre del govern de la Generalitat acudeix a algun acte, es pretenia mostrar, de forma
pacífica i respectuosa, el nostre desacord amb la política de retallades que  duu a terme el seu govern,  tan en l'ensenya-
ment com en la sanitat i serveis públics i,  també, demanar la retirada del monument franquista més gran de Catalunya,
que encara roman al bell mig del riu. La nostra sorpresa va ser  l'activació del protocol d'alt risc amb el desplegament d'un
desmesurat dispositiu policial ( antiavalots, policia secreta,...) i la intimidació a què se'ns va sotmetre a un grup de perso-
nes tota l'estona. De males maneres, demanant-nos mòbils, exigint-nos d'esborrar les fotos de les càmeres fotogràfiques,
empentes... Ens van negar l'entrada a l'acte adduint que era un acte privat i que calia invitació per a poder-hi entrar. Des
de quan una inauguració d'una exposició organitzada per l'ajuntament és una acte privat? I més quan, a més a més, esta-
va anunciat a l'agenda cultural? No havent-hi prou amb la intimidació i les empentes, es va arribar a la detenció, sense cap
motiu, d' un company que va ser immobilitzat de forma violenta, dolorosa i totalment injustificada i d'un altre company quan
va anar-los a preguntar la raó de la primera detenció. Els dos detinguts van ser traslladats a la comissaria dels mossos
emmanillats ( un d'ells, quan van sortir al cap de tres hores encara tenia senyals als canells). Aquests companys estan ara
a  l'espera de la sentència  del juí ràpid per faltes que s'ha celebrat dimarts 1 d'octubre al jutjat número 4 de Tortosa.  Les
persones que vam poder entrar a la inauguració amb invitació també vam estar tota l'estona assetjades i intimidades pels
policies. Quan vam voler traure una pancarta on deia DIGNIFIQUEM LA MEMÒRIA HISTÒRICA: RETIREM LO MONUMENT, de
males maneres ens van empènyer fins tirar-nos fora de l'acte, adduint que no podíem treure cap pancarta perquè era un
acte privat, quan era un acte organitzat per l'Ajuntament de Tortosa. No sé si sabreu que a Tortosa, des de fa molt temps,
venim treballant per la retirada dels símbols franquistes del nostre entorn. La darrera campanya es va dur a terme coinci-
dint amb els 70 anys de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat, i va culminar amb la presentació d'una moció popu-
lar avalada per gairebé dues mil signatures que demanaven la retirada del monument (ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L'A-
JUNTAMENT 25/2010). La moció va ser rebutjada pels volts del PP i de CiU.  Aquest monument fou encarregat per a enal-
tir el Caudillo de la cruzada y de los veinticinco años de paz,  és  el símbol  franquista més gran  de Catalunya que enca-
ra perdura. Respon a la política d'imposició dels símbols del règim franquista sobre la ciutadania. ¿Com,  38 anys després
de la mort del dictador, encara hem de sofrir en els nostres espais públics la presència d'aquests símbols que enalteixen
el cop d'estat del 18 de juliol de 1936, amb la consegüent guerra civil i la dictadura  feixista que van significar sofriment,
mort, desapareguts, presó, exili,...tal com es mostra en l'exposició que vostè  va inaugurar? Cop d'Estat i guerra que  va
suposar la prohibició de totes les manifestacions pròpies de la nostra cultura i la nostra llengua i que va pretendre l'exter-
mini de Catalunya com a poble. Senyor conseller, ¿quina il·lusió podem tenir els catalans i les catalanes que lluitem per la
llibertat i la justícia amb un nou Estat propi, si els qui el construeixen actuen de manera tan similar a la de l'Estat espanyol,
atropellant els nostres drets a l'expressió lliure? Us demanem que reflexioneu sobre això.

Grup de suport contra la repressió de les Terres de l'Ebre.
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La darrera hora parla d’una
reunió ahir la  tarde entre dife-
rents ajuntaments, consell
comarcals, Generalitat, protec-
ció civil i instituts geològics de
Catalunya, amb el conseller
d'Interior, Ramon Espadale
(imatge de la foto). 
A la nit, a Vinaròs, hi ha previs-
ta una manifestació. A Alcanar
ja va efectuar-se una cassola-
da i també a Amposta. I a la

Ràpita. La inquietud és impor-
tant. Des de la Plataforma en
defensa de les Terres del Sénia
també s’ha gestionat la recer-
ca d’informació per demà ofe-
rir una assemblea a les 22
hores, a l’Auditori canareu
Josep Ma. Valls. I és que sobre
tot la matinada del dijous els
moviments ja van ser percepti-
ble per un gran nombre de
veïns. Allí es plantejarà als
assistents de fer una manifes-
tació diumenge a les 12 del
migdia. Des de la plataforma
indicaven que “avui (ahir per al
lector) hem arribat a un estat
d’alarma que necessita una
actuació immediata. La nit pas-
sada, ha hagut més gent que
ha notat els moviments, sobre
tot sobre la una de la matina-
da. I ara les preguntes són
constants. Què passa? Què
passarà? Què hem de fer?
Estem parlant de que estem al
limit i la població ha d’estar ben
informada i, a més, tranquil.la
amb seguretat de que s’ac-

tuarà perquè a la planta es con-
firmi que s’atura l’activitat”. La
coincidència general és que
ara no s’ha d’estar pendent de
si, al seu dia, els informes eren
correctes o no, “ja es veurà”,

és moment de prevenir i d’ana-
litzar les causes i que no hi
hagin més incidències.
Aquesta ha de ser la postura
entre els pobles del Baix
Maestrat i els de l’Ebre davant

d’aquest conflicte actual.
Protecció Civil ja ha informat
que està prenent mesures per
si els moviments arriben al
punt 5. 
I és que com s’ha comunicat

des de l’Observatori de l’Ebre,
“no estem preparats per
suportar un moviment d’aques-
ta magnitud”. 
El 112 està col.lapsat els
darrers dies.

Què és el que està passant?

La preocupació s’ha con-
vertit en alerta. La pro-
gressió dels moviments
sismics ha comportat el
malestar i la indignació.
La sensibilitat és gran i a
mesura que passen les
hores, hi ha més incertesa
per no saber que pot pas-
sar i que és el que s’ha de
fer. 

El conseller d’Interior Ramon Espadaler va estar ahir a Alcanar en una reunió per analitzar la situació actual

La ciutadania està preocupada. Avui divendres, hi haurà una assemblea informativa a l’Audiori d’Alcanar

MV

ACTUALITAT

La indignació ha envadit les
poblacions afectades que
cada cop en són més. La
matinada de dijous, també  la
Ràpita, la Sénia i fins i tot
Tarragona i Barcelona van
detectar moviments. I van
ser-ne més de 20. 
L’alerta és considerable entre
la població. I la resignació
també: “a Catalunya i en con-

cret a a les Terres de l’Ebre
estem indefensos. Alcanar va
dir que No volia el magatzem
i llavors se’l van emportar a
Vinaròs, població que sembla
ser que rep més de 700.000
Euros d’impostos pel magat-
zem. I el problema és que el
seguim tenint a casa nostra.
I ara envien un institut per fer-
ne un estudi quan aquí tots

tenim clar el que està pas-
sant. Com sempre, embuts”.
La població està sensible:
“és que hi ha vides humanes
pel mig i tot plegat és molt
seriós. L’activitat diuen que
ha parat però el que pensem
molts és que de nit alguna
actuació pot haver-hi. Si no ,
perquè els moviments
només són de nit”. I la darre-

ra conclusió és que “un pro-
jecte tan milionari no es fàcil
d’aturar. Però estem al limit i
no val a badar. De moment
tot queda en anècdotes.
Però si la cosa va a més,
podem lamentar incidències
greus. Hi ha cases que no
estan preparades per a
suportar-ho, si els moviments
van a més”.

Per què els moviments només són de nit?

Hi ha veïns de les localitats afectades que creuen que l’activitat al Magatzem, de nit, no s’ha aturat

Parlen els veins 
“

La matinada de dijous va ser caòtica amb
moviments continuats a Vinaròs. Gent als

balcons i estat d’alarma”.
“Això acabarà com a Lorca. I el pitjor és que

no sabem el que hem de fer. A Alcanar ja són
molts els hem notat els moviments”

“Tots els moviments són de nit. Això vol dir
que possiblement no han parat l’activitat, com
a mínim de nit. I amb una inversió com la que

hi ha, qui ho para”.
“Al seu dia quan a Alcanar vam dir que No,
semblava que feiem malament. I ara ja es

veu el que està succeint”. 

Alfons Monserrat, Alcalde
d’Alcanar, admetia estar,
“preocupat. La inquietud
entre la població existeix. I
ni el Ministeri ni l’empresa
faciliten la informació con-
creta del que està pas-
sant. Diuen que segueixen
fent estudis”. Del projecte
Castor: “ja va entrar forçat
i les expectatives que hi
havien no eren bones. I
s’està confirmant”.

Alfons
Montserrat

J. Martín Masdeu,
Alcalde de la Ràpita,
comentava que “a la reu-
nió d’ahir ja vaig exposar
que era important tenir
més informació i sobre
tot de prevenció. Tenir un
protocol d’actuació. I ja
hem arribat a un limit per-
què es paralitzi l’activitat
a la planta i amb això
estem units i amb les
mateixes postures”.

J. Martin
Masdeu

El ministre ha indicat
aquesta setmana que “la
declaració d'impacte del
Castor no tenia cap con-
dicionament sobre pro-
blemes sísmics.
D’entrada, la sensació és
que poden haver-hi vin-
cles amb els moviments
sismics però cal esperar
més resutats dels estu-
dis i les investigacions
que s’estan efectuant”

Arias
Cañete

Xavier Pallarés, delegat del
Govern, “ha demanat trans-
parència a l'empresa que
gestiona la planta. I que
l'Estat escolti les reivindica-
cions de la Generalitat. Cal
mirar també les condicions
d'aquesta bossa de gas per-
què no hi hagi cap esquerda
que provoqui els moviments.
Està clar que la manca d’in-
formació preocupa i espe-
rem aviat tenir solucions".

Xavier
Pallarès

J.Bautista Juan, Alcalde de
Vinaròs:  “tenim la confirma-
ció, segons ordre ministerial,
que l’activitat està paralitza-
da. El ministre Soria ha indi-
cat que es possible que hi
hagi relació entre els seis-
mes i el gas injectat. El més
important és garantir la segu-
retat ciutadana. I si es com-
proven negligències en la tra-
mitació, es demanaran res-
ponsabilitats”.

Juan B.
Juan

El conseller d'Interior,
Ramon Espadaler, ahir a
Alcanar, deia que “el més
greu és que no tenim la
informació que hauriem
de tenir. Es evident que
es demanaran responsa-
bilitats a qui faci falta si
és necessari. I de cara a
la població hem de
comentar que l’activació
del Pla està preparada si
es fa precisa”. 

Ramon
Espadaler
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El conseller de la
Presidència, Francesc
Homs, ha presidit aquest dis-
sabte l'acte d'inauguració de
l'exposició “Sota un núvol de
pols groga. Tortosa bombar-
dejada 1937-1939”, a la
Sala d'exposicions tempo-
rals Antoni Garcia del Museu
de Tortosa. Homs ha estat
acompanyat per l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, el regi-
dor de Cultura, Joaquim del
Pino, i el comissari de l'expo-
sició Toni Roura. Es podrà
visitar-se fins al 26 de gener
de 2014.
L'exposició es presenta amb
motiu del 75è aniversari dels
bombardejos sobre Tortosa
durant la Guerra Civil espan-
yola. La mostra vol posar de
relleu de quina manera
Tortosa, a causa del seu pes
estratègic, va ser no només
bombardejada sinó que
durant vuit mesos va esdeve-
nir front de guerra i va haver
de ser completament eva-

cuada per tal d'evitar més
morts entre la població civil.
El conseller Homs ha dit que
aquesta mostra és un “bon
exemple de com un país ha
de fer front a la seva memò-
ria històrica, a base d'una
certa dosi de coratge”.
També s'ha referit al
“moment singular” que està
vivint Catalunya, tot lamen-
tant que la banalització del
feixisme “encara esdevé una
major barbaritat quan veus

exposicions com aquesta”. 
L'alcalde, de la seva banda,
ha afirmat que l'èxit d'aques-
ta exposició rau en el fet que
dóna una visió molt global
del que van suposar els bom-
bardejos sobre tota la ciutat i
ha tingut un record per a les
víctimes i per als supervi-
vents, “els nostres iaios i
iaies, que van haver de treba-
llar en condicions duríssimes
per tirar endavant als seus
fills”.

El municipi de l'Aldea ha
vist complert un somni. La
variant de la N-340, reivin-
dicada des de fa dècades,
fou inaugurada ahir dijous
per la ministra de Foment,
Ana Pastor. 
La via reduirà el pas de
17.000 vehicles diaris pel
centre del municipi, 4.500
dels quals vehicles pesats.

Foment ha invertit 40,94
milions d'euros en el nou
traçat de 8,3 quilòmetres
de carretera. Des de
l'Aldea, Pastor ha tornat a
descartar les solucions per
trobar finançament per a
l'autovia A27 que "repercu-
teixin en els ciutadans",
com podria ser la
instal·lació d'un peatge o

l'ampliació de concessions
a les autopistes. Foment
invertirà l'any que ve 15
milions d'euros per al tram
Valls-Morell de l'A27. 
Dani Andreu, Alcalde de
l’Aldea, satisfet i emocio-
nat, reconeixia que “han
estat molts anys de lluita i
finalment s’ha fet realitat el
que venia sent un somni”. 

La variant de l’Aldea de la N-340 ja és una
realitat després de décades de reivindicacions

Un jove militant d'Arran i el
Casal Panxampla i un
home, de 63 anys, activis-
ta de la PAH i la PDE, van
ser detinguts aquest dis-
sabte durant la visita del
conseller de Presidència,
Francesc Homs, a
Tortosa. Segons ACN, els
fets es van produir quan
agents dels Mossos
d'Esquadra van intentar
apartar un grup de perso-
nes, que protestaven per
les polítiques socials del
Govern, a les portes del
Museu de Tortosa, on
Homs inaugurava una
exposició. Els dos detin-
guts foren acusats d'un
presumpte delicte d'a-
temptat contra l'autoritat,
com han confirmat fonts
dels Mossos. Des del
Col·lectiu de Suport con-
tra la Repressió de les
Terres de l'Ebre denun-
cien "la manca de llibertat
d'expressió que de mane-
ra reiterada es viu a

Tortosa, així com la bruta-
litat innecessària amb la
que van actuar els mos-
sos dissabte passat".
"Com potser que un
govern que vol donar
lliçons de democràcia a
Europa i a Madrid, recla-
mant el dret a decidir,
com potser que no deixe
manifestar-se lliurement al
poble", han afirmat en la
compareixença davant
dels mitjans. “Dimarts la
justícia va accelerar tots
els seus mecanismes per
jutjar Dennís i Vicençs, les
dues persones detingu-
des. Als jutjats han estat
acompanyats per la soli-
daritat d'una vintena de
persones. Acompanyats
dels seus advocats van
acudir al jutjat d'instrucció
número 4 on després es
va desenvolupar el juí de
faltes. La proposta final
acusatòria fou de
12Ûdurant 20 dies per
cadascun dels acusats”.

Les incidències
Segons el Sindicat, el
motiu de dels dos dies de
vaga “respon a un exercici
de Solidaritat i de
Consciència. Desprès de
gairebé més i mig de nego-
ciacions de l'Expedient de
Regulació d'Ocupació
(ERO) plantejat per
l'Empresa (CX/FROB), s'ha
avançat molt poc i s'està
arribant al termini màxim
fixat per arribar a un Acord
que és el 9 d'octubre”. La
Manifestació a Barcelona la
tarda del 5 de setembre
amb 5.000 participants,
les aturades parcials amb
el seguiment majoritari de
gairebé el 95% de la planti-
lla, “no van servir perque
l'Empresa s'avenís a modifi-
car la seva proposta inicial
amparada en la Reforma
Laboral, més enllà d'incre-
mentar amb comptagotes
els dies i mesos d'indemnit-
zació per als 2.395 emple-
ats que vol acomiadar”.
L'objectiu segueix sent
minorar el nombre màxim
d'acomiadaments, amb
una proposta basada amb
els acords que “s'han acon-
seguit a altres entitats
nacionalitzades on el pro-
pietari també és l'Estat per
mig del FROB. Vam concre-
tar negociar tres punts si
volien que es desconvo-
quéssin les vagues: 1-
Sortida de majors de 54
anys; 2 - Negociar Baixes
Incentivades amb les condi-
cions Nacionalitzades. 3.
Acceptavem rebaixes sala-
rials temporals”. “No van
voler seguir parlant. I, per
tant, la vaga va seguir”.
Ahir hi havia una nova reu-
nió “i no es descarten més
mobilitzacions en forma de
vaga si la Direcció es mos-
tra intransigent en els punts
bàsics que demanem”.

Els treballadors
de Catalunya
Caixa fan dos
dies de vaga

El Conseller Homs va inaugurar l’exposició ‘Sota un
nuvol de pols groga. Tortosa bombardejada 1937-39’

L’acte va acabar marcat per unes incidències que van comportar dues detencions

ACTUALITAT

SETO GALLEGO
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Segons l'enquesta feta des
de l'Oficina Municipal de
Turisme a 70  establiments
turístics de l'Ametlla de Mar
(Hotels, càmpings, immobi-
liàries, bars, restaurants,
botigues i Mercat Municipal)
l'ocupació mitjana durant
aquesta temporada ha estat
del 71% (60% el mes de juliol
i un 82% el mes d'agost),
aquestes dades són similars
a les de l'any anterior. Si es
comparen amb el context
territorial de les Terres de
l'Ebre representen un 10%
més de les 4 comarques
ebrenques que obtenen un
61% de mitjana.
Segons Vicent Martí, regidor
de Turisme de l'Ajuntament
de l'Ametlla de Mar, “davant
la situació econòmica que
tenim és important que man-
tinguem xifres, sobre tot per-
què el nostre municipi, a
diferència d'altres nuclis
turístics, no disposa de la
seguretat que dona treballar

a gran escala amb els tour
operadors, que són els que
ofereixen destinacions molt
competitives, en canvi
aquest turisme familiar i de
proximitat, que cerca llocs
no tant massificats, és de
més alt poder adquisitiu”.
El sector hoteler i aparta-
ments, bona ocupació. 
Els Hotels de l'Ametlla han
obtingut una bona ocupació
aquesta temporada, el mes
de juliol va ser del 66% i el
mes d'agost d'un bon 93%,
els càmpings van obtenir
una ocupació del 50% el
juliol i del 75% l'agost.
El turisme francès, conti-
nua líder
França, com va sent habitual
cada any, és la destinació
líder pel que fa a les visites a
l'oficina de Turisme amb un
40%, el turisme nacional
obté un 38%, i a molta
distància alemanys i angle-
sos amb un 5% cada desti-
nació. 
Segons l'enquesta el turisme
rus puja en tots els sectors,
arribant fins a un 17% d'aug-
ment als hotels i Càmpings,

un 15% als bars i restaurants
i fins un 39% al sector
comercial.
El comerç local afirma
que el turisme ha baixat.
Mentre a la pregunta que si
enguany ha hagut més, igual
o menys turistes que l'any
passat els sectors hotelers,
immobiliàries i de l'hostaleria
es mantenen, un 55% dels

comerços locals contesten
que el turisme ha baixat. 
En canvi el sector bars i res-
taurants contesten en un
36% que ha pujat i tan sols
un 14% diuen que han tingut
menys clients.

La informació turística el
més valorat.
Sotmesos a valoració dife-

rents serveis turístics de la
vila, la informació turística
rep una molt bona valoració
mentre que la segueixen i
sempre amb la finalitat de
millorar la neteja de les plat-
ges, la seguretat, les activi-
tats d'estiu i tanquen l'estat
de la neteja i condicionament
dels carrers i els aparca-
ments al terme municipal. 

L'alcalde del Perelló, Ferran Cid, lamenta que els pressupostos
estatals destinin una partida de “zero euros a l'obra de l'autovia per
al 2014, sobretot després d'haver aconseguit la declaració d'im-
pacte ambiental -aprovada aquest mes de juliol”. A partir d'aquí, Cid
anuncia que els alcaldes de les Terres de l'Ebre afectats per aques-
ta autovia demanaran als partits amb representació al Congrés que
presentin una esmena conjunta per poder començar la redacció
del projecte constructiu.
Cid recorda que el passat mes de juny, diversos alcaldes afectats
pel tram de la futura A-7 entre el Perelló i l'Hospitalet de l'Infant,
acompanyats de diputats i senadors catalans, es van reunir a
Madrid amb el director general de Carreteres del Ministeri de
Foment, Jorge Urrecho. En aquella reunió, el director es va com-
prometre que, abans d'acabar l'estiu, Foment publicaria la diagno-
si d'impacte ambiental del tram d'autovia A-7 entre el Perelló i
l'Hospitalet de l'Infant, i així va ser. El BOE del 6 d'agost publicava
la resolució 8695 de 23 de juliol de 2013, per la qual es formula
declaració d'impacte ambiental del projecte Autovia A-7, tram
Castelló-l'Hospitalet de l'Infant, subtram el Perelló-l'Hospitalet de
l'Infant. Per a Cid va ser una satisfacció que s'hagués publicat, "mal-
grat els retards", i que "el director general hagués complert amb la
seva paraula". A partir d'aquí, Cid entén que, una vegada feta la
publicació al BOE, el següent pas hauria de ser redactar el projec-
te constructiu, però en canvi, no s'ha tingut en compte en els pres-
supostos. "Tal com ha demostrat Urrecho, quan hi ha voluntat polí-
tica les coses es poden fer bé i, per tant, demanem al govern
espanyol i al diputat del PP de les Terres de l'Ebre, Joan Bertomeu,
que tinguin prou sensibilitat com per incorporar aquesta esmena
del tot necessària", afirma Cid. L'alcalde del Perelló també ha fet
saber que els alcaldes de l'Aldea, l'Ametlla, l'Ampolla, Camarles i ell
mateix tenen pendent una reunió amb el secretari general
d'Infraestructures, Manuel Niño González, per abordar la
bonificació dels peatges de l'AP-7 de les Terres de l'Ebre,
on no hi ha una via ràpida gratuïta alternativa a la de paga-
ment, que és l'A-7.

El Perelló reclama la redacció del
projecte de l’A-7 fins a l’Hospitalet, no

inclosa en els pressupostos estatals

El projecte de PGE fixa per al
tram de la línia ferroviària del
Corredor del Mediterrani,
que ha d'acabar de connec-
tar Vandellòs i Tarragona,
una partida de 108 milions
d'euros, només tres més
que als pressupostos de
l'any passat -dels quals, se
n'haurien executat enguany
100-. La inversió prevista
inclou també la construcció
d'estacions dins d'una perio-
dificació que ha de finalitzar
el 2018 -mantenint una pre-
visió de 95 milions per al
2015 vinent i decreixent-. 
En el mateix capítol, Adif
inclou també altres actua-
cions que afecten de forma
conjunta també altres
demarcacions -211,68
milions en total-, com és el
cas de l'adaptació a l'ample
de banda internacional del
tram entre Castelló i
Castellbisbal, que represen-
tarà 100 milions aquest
2014, després que els 50
milions previstos per
enguany s'acabin quedant
finalment en uns 20. Per la
seva banda, Foment desti-
narà 112.790 euros a l'estu-
di informatiu de la línia d'alta
velocitat entre Castelló i
Tarragona.
De forma idèntica que als
PGE encara en vigor per
aquest 2013 -que preveien
un total de 336,17 milions
d'euros d'inversió, pels
343,09 del 2014-, la sego-
na gran partida dels comp-
tes se n'anirà novament a
les obres de descontamina-
ció química del pantà de Flix.
Seran, en total, 49,17
milions d'euros, la partida
anual més important per
poder finalitzar les actua-
cions abans de 2015 i, així,
no perdre el 70% dels ajuts
europeus emesos per
finançar el 70% del cost
total d'aquesta operació
d'extracció dels llots tòxics.

Principals
inversions al

Camp i a l’Ebre

L’ocupació turística de l’Ametlla de Mar 
«es manté similar a l’any passat»

“El 71% registrat durant l’estiu supera en un 10 % la mitjana de les Terres de l’Ebre”

ACTUALITAT

«»

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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L'Ajuntament de Tortosa ha
presentat la campanya
"Aixequem les persianes",
destinada a fomentar el llo-
guer de locals comercials
buits del nucli antic i del
centre de la ciutat. Es trac-
ta d'una iniciativa que es va
posar en marxa l'any pas-
sat per primera vegada i
que aquest 2013 compta
amb el suport de la
Generalitat de Catalunya i
s'ha exportat a onze muni-
cipis més del país. Un total
de 20 locals del nucli antic,
i 15 de la zona centre,
s'han adherit a aquesta
campanya, que es visualit-
za amb la incorporació
d'uns vinils identificatius als
locals que hi participen i
amb la celebració d'una
jornada de portes obertes
el proper dissabte 5 d'octu-
bre. 
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i el tinent d'al-

calde de l'àrea de
Promoció, Emili Lehmann,
han presentat la iniciativa
acompanyats de represen-
tants de les associacions
de comerciants del centre i
del nucli antic. Es tracta de
locals d'entre 50 i 150
metres quadrats i amb uns
preus de lloguer que
oscil·len entre els 200 i els
600 euros. Dels 25 locals
que l'any passat van parti-
cipar en aquesta campan-
ya, una desena es van llo-
gar poc després. 
A www.tortosa.cat es pot
consultar l'oferta de locals
i la seva ubicació, i el pro-
per dissabte 5 d'octubre,
en horari de 10 a 14 hores,
tothom qui ho vulgui podrà
visitar-los. 
L'alcalde ha recordat que
l'objectiu final d'aquesta ini-
ciativa és generar activitat
econòmica a la ciutat i s'ha
felicitat que després de
l'experiència de l'any pas-
sat hagi acabat exportant-
se a altres ciutats del país.
Lehmann, de la seva

banda, ha dit que aquests
programes s'han posat en
marxa en municipis que
han fet actuacions en el
marc de la Llei de barris i
que l'acció de l'any passat
ha fet que enguany hi hagi

hagut altres propietaris
que s'han interessat a par-
ticipar-hi. 
En el conjunt de Catalunya
participen dotze municipis
(Barcelona, Castelldefels,
el Pont de Suert, l'Arboç, la

Bisbal d'Empordà, les
Borges Blanques, la Pobla
de Segur, Olot, Sant Pere
de Torelló, Solsona,
Tortosa i Ulldecona) que
oferten un total de 100
locals comercials buits.

El passat diumenge es van
concentrar 18 persone , la
majoria socis del Club
Excursionista 4T, a més d'uns
amics de Tortosa i en Ramon,
que es el coordinador d'a-
questa zona; per a realitzar la
tasca de marcatge d'un tram
del “Camí” (itinerari excursio-
nista que passa per casa nos-
tra i que engloba tots els paï-
sos catalans). La marca del
camí és un vuit, ja que el reco-

rregut forma un vuit i el punt
on es creua es a Montserrat.
Aquest vuit té una obertura a
cada extrem, aquestes ober-
tures són les que indicaran al
viatger la direcció correcta a
seguir. Han estat senyalitzats
uns 9 quilometres en total i el
recorregut de l'Aldea, enllaça
d'Amposta pel canal (GR 92),
segueix fins al” pont de Tino”
on marxa cap al Mas de
Bernis, i arriba a l'àrea de lleu-

re de l'ermita. D'aquí segueix
pel costat del cementiri fins la
cruïlla dels 4 camins i fins el
Mas Masdeu, ja compartint la
via verda per la Raval de
Fesol, pel Camí del Bordà i
fins la Serra de les Veles.
L'Aldea ha estat el primer
municipi del B.Ebre en senya-
litzar amb la marca, el tram
que li correspon del ”Camí”i
que creua tota aquesta
comarca.

Marcatge del ‘Camí’, a l’Aldea

Josep Estrada, gerent de
Soldebre durant més de
19 anys, ha deixat el
càrrec després de jubilar-
se. El nou gerent és un
jove de 33 nays, Pere
Miró. Miró és enginyer
tècnic agrícola, especia-
lista en alimentació i que
arriba de la multinacional
Lidel, on fins ara ocupava
un lloc de responsabilitat
a Canàries. Miró ha
estat escollit entre els
400 aspirants que es van
presentar, a la selecció
feta, per una empresa
externa a Soldebre.
Durant un any, treballarà
conjuntament amb
Estrada per conèixer
millor la cooperativa.

Josep Estrada
deixa la gerència

de Soldebre

L'Ajuntament de Deltebre
ha aprovat aquesta set-
mana, al ple ordinari, els
estatuts del Consell
Municipal de Comerç i
Turisme amb la unanimi-
tat de tots els grups
municipals (ERC,PSC,CiU
i PP). Es tracta d'un
òrgan de nova creació
que tindrà caràcter con-
sultiu, de participació i
d'assessorament en
aspectes comercials i
turístics, i on estaran
representants tots els
grups municipals així
com les entitats i empre-
ses turístiques del muni-
cipi.

Consell de
comerç i turisme

a Deltebre

Presentat el programa “Aixequem les persianes” de
promoció de locals buits del nucli antic

“L’Ajuntament de Tortosa va posar en marxa aquesta iniciativa l’any 2012 i ara es fa en 11 municipis més de Catalunya”

Itinerari excursionista que passa per casa nostra i engloba els paísos catalans

ACTUALITAT
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Esquerra reclama un com-
promís ferm de la conselle-
ra de Benestar Social i
Família que garanteixi les
150 places concertades de
la nova residència. “L´únic
document amb què compta
l’Ajuntament d’Amposta és
el que va signar l´any 2010
amb l´anterior Govern de la
Generalitat i, ara, l´actual ha
decidit congelar la concer-
tació de noves places, així
com els nous ingressos”.
El Grup Municipal
d'Esquerra d'Amposta ha
explicat com els seus repre-
sentants al Consell
d'Administració de
l'Hospital Comarcal, abans
de manifestar el seu posi-
cionament sobre l'adquisi-
ció dels terrenys on s'ha de
construir la nova residència
de gent gran, van reclamar
al Consell el document que
certifica el compromís del
què parla l'alcalde Manel
Ferré del Departament de
Benestar i Família per con-
certar 60 noves places.
Atès que el conveni que es
va signar l'any 2010 no ha

estat ratificat per l'actual
Consellera de Benestar i
que, per tant, no hi ha la
garantia que, un cop acaba-
da aquesta obra, que
compta amb un pressupost
de 12 MEUR, s'ampliarà el
nombre de places, ERC va
optar, conjuntament amb la
resta de membres de l'opo-
sició, a votar en contra d'a-
questa operació de compra
de terrenys, valorada en
570.000 E, al Consell
d'Administració.
“Cal tenir en compte que
aquesta decisió s'ha pres
en un context en què la
Generalitat ha notificat
recentment al sector la con-
gelació del procés de con-
certació de noves places,
així com l'admissió de nous
ingressos. A Catalunya hi
ha un total de 8.500 llits
buits”. 
Per a ERC d'Amposta és
primordial que, molt abans
d'iniciar les obres d'aquest
equipament, “tinguem la
certesa que podrem oferir
el 100 % de les places.
Perquè si només podem
oferir les 80 que tenim en
aquests moments, no haurà
valgut la pena invertir-hi
tants diners”.
Tomàs ha anunciat que,
malgrat defensar un altre
model, l'equip de Govern

tindrà el suport d'ERC
d'Amposta, perquè “nosal-
tres també volem que
aquesta nova residència
per a la gent gran sigui una
realitat”. 
L’alcalde d’Amposta respon
dient que sembla que “fa la
sensació que no ho han
entès res, perquè no és
normal que proposin fer
una altra residència més
petita i mantenir l’actual
quan la que hi ha ara mateix
està obsoleta i té greus difi-
cultats de funcionament. La
nova residència forma part
d’un projecte més ambiciós
que ha de respondre a les

necessitats dels ampostins
pel que fa a la qualitat assis-
tencial, tant a nivell sanitari
com de serveis socials i ho
ha de fer tant en les neces-
sitats presents com en el
futur. Si Adam Tomàs
necessitava de la
Consellera Carme
Capdevila el document per
escrit sobre la concertació
de les places de la residèn-
cia, jo confio en la paraula
de l’anterior conseller
Cleries i de l’actual conse-
llera Neus Munté que han
manifestat en diverses oca-
sions la voluntat de mante-
nir aquest compromís. En
això consisteix el respecte
institucional i les regles del
joc democràtic, en assolir
els compromisos ante-
riors”. Ferré afegia que
“només es pot entendre
aquest posicionament si es
pensa que aquest és un
projecte de l’equip de
govern, perquè si realment
tenen la voluntat de que
puguem disposar d’aquest
equipament de primer nivell
no s’entén que continuïn
posant-hi entrebancs”
Un equipament més petit no
donaria resposta a les
necessitats que hi ha ara
mateix i tampoc a les futu-
res, i “pensem que la ciuta-
dania d’Amposta mereix un

equipament digne i de la
màxima qualitat”. 

Futuro Ciudad 
D’altra banda, en el daRrer
ple, el grup socilaista pre-
gunta pel deute de “Futuro
Ciudad Amposta” amb
l’Ajuntament que ascendeix
a 266.000 E. 
L’Ajuntament ha informat
que, segons l'informe de
l'Oficina de Gestió
Tributària, a dia d'avui
Futuro Ciudad porta pagats
a l'Ajuntament d'Amposta
576.761,93 euros corres-
ponents als diversos impos-
tos i taxes. Ara per ara que-
den pendents de cobrar per
part d'aquesta societat
262.267,03 euros als
quals s'aplicarà un 20% de
recàrrec per la demora.
La regidora d'Hisenda,
Isabel Ferré, ha aclarit que
d'aquest import que queda
per cobrar, una part (que és
la que correspon al segon
termini de l'any actual)
encara està en el període
de pagament voluntari, i els
que corresponen als anys
2011, 2012 i primer termi-
ni de 2013 estan seguint el
procés habitual, de manera
que estan en fase executi-
va. O sigui que s'ha iniciat ja
l'expedient per procedir a
cobrar-los.

Esquerra d’Amposta reclama un compromís que
garanteixi les 150 places de la nova residència

Manel Ferré: “no és normal que proposin fer-ne una més petita i mantenir l’actual, que està obsoleta”

REDACCIÓ

Els republicans diuen
estar preocupats perquè
“s’aposta per un model
urbanístic que no resol
les mancances actuals, ni
pensa en la qualitat de
vida dels rapitencs ni en
l’economia i identitat del
poble”.
El Ple Municipal de la
Ràpita ha aprovat en la
darrera sessió el nou Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) per 9
vots a favor (6 CiU, 3
PSC), 7 en contra (ERC,
EBIN, Grup no Adscrits) i
1 abstenció PSC. Uns
números que per al Grup
Municipal d’Esquerra a la
Ràpita demostren “la

incapacitat de l’alcalde
per consensuar els princi-
pals temes del poble, de
fet, CiU ha hipotecat el
futur de la Ràpita apro-
vant un POUM sense con-
sens polític ni social” – ha
valorat, el portaveu
d’ERC, Josep Caparrós .
El POUM defineix el model
urbanístic per desenvolu-
par un municipi durant les
properes dècades i el
Govern Municipal ha apos-
tat per “un model urbanís-
tic d’especulació i de
grans edificacions per
desenvolupar la zona de
la Càmera Arrossera i
abandona l’opció de
desenvolupar les zones

de l’Horta Vella i el
Saliner amb un urbanisme
de baixes densitats, mal-
grat que CIU històrica-
ment apostava per aquest
model i, fins i tot, havien
promès en el seu progra-
ma electoral aplicar-lo” –
ha afirmat Josep
Caparrós. 
Josep Caparrós. ERC
demanava destinar les
Coves d’en Pipi i el
“Matadero” per la ubica-
ció d’hotels i el POUM
“només contempla ús
hoteler al Matadero però,
compartit amb altres
usos municipals, la qual
cosa demostra la falta de
voluntat del Govern, ja

que cap empresa hotelera
s’instal·larà en un espai
on ha de deixar ubicar als
baixos un equipament
municipal” – ha reblat
Josep Caparrós.

J. Martin Masdeu,
Alcalde de la Ràpita, acla-
riq eu “em sembla lamen-
table que s’util ize el
POUM per fer política,
quan nosaltres hem pro-
posat consens i per acon-
seguir-lo vam traure fins i
tot idees que teníem ini-
cialment. Jo mateix he
brindat aquest consens
però no s’ha pogut obte-
nir, en dos anys. Jo crec
que el temps serà el que
donarà la raó. La ciutada-

nia podrà comprovar que
s’ha governat sense cap
tipus d’interés (puc
remarcar-ho). Estic molt
satisfet dels tècnics muni-
cipals i de l’equip que va
redactar el POUM”.
L’Alcalde afegia que
“penso que s’han de dir
les coses tal com són, i,
dels llocs que fan referèn-
cia, cal aclarir que nosal-
tres no podem disposar
de zones de domini
públic. La veritat és que
lamento aquest to des-
tructiu i aquesta política
de desgast, no antepo-
sant els interessos del
poble i pensant en els
seus. 

Josep Caparrós: “CiU ha hipotecat el futur del poble de la
Ràpita aprovant un POUM sense consens social”

Els Bombers de la
Generalitat van controlar
dimecres a la tarda l'incen-
di que havia començat a
cremar per la tarda a Batea
i que ha afectat entre 5 i 6
hectàrees de vegetació, la
major part de la qual era
agrícola i un petit sector
era forestal. 
L'avís del foc es va rebre
minuts abans de les tres de
la tarda. Vuit vehicles dels
bombers van remullar la
zona mentre que els tres
mitjans aeris ja es van reti-
rar. El paratge que ha que-
dat afectat és el de Les
Serres, a prop del quilòme-
tre 69,5 de la carretera C-
221.

Controlat
l’incendi de

Batea

ACTUALITAT

J. Martín Masdeu, Alcalde: “lamento aquesta política de desgast, distorsionant la realitat” Esperançadora evolució
econòmica a les Terres
de l'Ebre en el segon tri-
mestre d'enguany,
segons l'estudi realitzat
per la Càtedra
d'Economia Local i
Regional del Campus
Terres de l'Ebre de la
URV. L'estudi valora que
hi ha indicis que fan pen-
sar que s'ha tocat fons
en la crisi econòmica: la
indústria comença a
recuperar-se i els ser-
veis donen senyals de
millora.En aquests tres
mesos unes mil perso-
nes més s'han afiliat a la
seguretat social respec-
te al primer trimestre i
unes 930 han deixat les
llistes de l'atur registrat.

La població d'Horta de
Sant Joan organitza el
diumenge 6 d'octubre
per novè any consecutiu
la "Dolça tardor", una
mostra de productes d'e-
laboració artesana que
vol retre homenatge a les
tradicions i els costums
de la terra, on es podrà
trobar el bo i millor dels
productes que la tardor
ofereix. 

Evolució
econòmica a

l’Ebre

‘Dolça Tardor’, a
Horta de 
Sant Joan
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Amb el primer dels
concerts, una Gala Lírica
amb un repertori de les
millors sarsueles així com
d'àries i cors d'òperes del
gran músic i compositor
italià Giuseppe Verdi,
coincidint amb el
bicentenari del seu
naixement. Aquest concert
estarà protagonitzat pel
quintet Z en Concert,
integrat per dues sopranos,
un tenor, un baríton i una
pianista i amb les veus de
les corals Orfeó
Ulldeconenc d'Ulldecona, la
Coral Santa Llúcia del
Perelló i la Coral Aquae de
la Unió Filharmònica
d'Amposta. La part
instrumental anirà a càrrec
de la Banda de Música de la
Unió Filharmònica
d'Amposta sota la direcció
de Carles Royo. Tot plegat,
més de 90 veus i de 70
músics damunt de
l'escenari per gaudir d'una
vetllada molt especial. El
segon concert serà el
dissabte 2 de novembre
amb el grup Pepet i Marieta
que, després de tres anys

de silenci discogràfic, es
reinventen en el seu darrer
disc "Lo món d'un mos" per
a reafirmar-se com una de
les bandes festives més
autèntiques, originals i
versàtils dels Països
Catalans. E l
dissabte 9 de novembre
serà el torn de Joan Martí
Frasquier, un músic
profundament implicat amb
la música del seu temps i
sempre obert a noves
experiències artístiques que
presentarà el seu darrer
projecte, 21th Century
Music for Baritone
Saxophone i amb el que
recentment ha participat en
el XVI World Saxophone
Congress.
El dissabte 16 de novembre
finalitzarà la programació
del 19è Cicle de Música
Pep Gimeno, més conegut
per Botifarra, una de les
veus més sol·licitades de
cançó d'arrel tradicional
que estarà acompanyat per
la Rondalla de la Costera.
L'abonament per tot el Cicle
és de 40 euros i també es
poden adquirir entrades per

a cada concert. Si voleu
més informació del Cicle de
Música, la trobareu al web

www.lafila.cat/ciclemusica
o bé trucant al telèfon 977
70 30 30.

A la Biblioteca Marcel.lí Domingo, l’Auditori Felip Pedrell o l’Aula Didàctica del Museu

Actes de celebració de Ràdio Delta

Pobles agermanats per la
força del vent
El municipi del Perelló és
prepara per rebre aquest
cap de setmana, un grup
d'alemanys del municipi de
Dardesheim. Membres de
l'Ajuntament, empresa eòli-
ca de la població i les dues
entitats locals, Coral Sta.

Llúcia i Agrupació Musical
l'Emburgada, van estar
l'estiu del 2012 amb un
viatge on la música no va
faltar i les dues poblacions
van compartir el paisatge
dels molins de vent. 
Aquella visita emotiva té
tornada aquest cap de set-
mana.

El Perelló-Dardesheim

Els dies 25, 26 i 27 d'octu-
bre, la Unió Excursionista
de Catalunya, amb la
col·laboració de la FEEC
(Federació d'Entitats
Excursionistes de
Catalunya) i de
Tortosaesport/Ajuntament
de Tortosa, organitzarà a
Tortosa la desena edició de
Gorgs, la tradicional troba-
da que agrupa els aficio-

nats al descens de
barrancs i que cada any
serveix per a la divulgació
d'un indret diferent del país
amb possibilitats per a la
pràctica d'aquesta modali-
tat esportiva. 
Per a aconseguir la nomina-
ció, la candidatura tortosi-
na va haver de competir
amb la vila de Sort, al
Pirineu lleidatà.

X edició de Gorgs

Amb l'objectiu de donar a
conèixer l'art com a eina edu-
cativa amb un gran poder de
transformació social i per a
posar de relleu el Nucli Antic
de Tortosa a travès de dife-
rents activitats artístiques, de
coneixement de la ciutat, i
lúdiques i de lleure. "Art Total"
s'emmarca dins del programa
"Treball als Barris" impulsat
des de l'àrea de Governació
de l'Ajuntament de Tortosa.
Amb aquest objectiu bàsic de
reforçar la cohesió social i la
convivència al Nucli Antic de
la ciutat de Tortosa, "Art Total"
és un producte destinat a
joves d'entre 16 i 30 anys,
que es desenvoluparà entre

els mesos d'octubre i desem-
bre de 2013 amb tres grans
àmbits: tallers artístics, conei-
xement de la ciutat, i activitats
lúdiques i de lleure, i inclou
dibuix animat, stop-motion,
edició digital, música, dansa,
teatre, plàstica i fotografia.
Moltes d'aquestes activitats
tindran lloc a espais com la
Biblioteca Marcel·lí Domingo,
el Teatre Auditori Felip Pedrell
o l'Aula Didàctica del Museu

de Tortosa.   
En aquest moment es compta
amb una vintena de persones
inscrites, tot i que el plaç
romandrà encara obert
durant 15 dies més (la inscrip-
ció és totalment gratuïta). 
Per a obtindre més informació
d'"Art Total 2013", podeu
adreçar-vos a la regidoria de
Joventut de l'Ajuntament de
Tortosa, al Punt d'Informació
Juvenil (977504573) que es

troba al Centre Cívic
Ferreries. I per a fer el segui-
ment del desenvolupament de
les activitats, es podrà consul-
tar el Facebook del Punt Jove
d i del seu blog o bé a travès
del programa de ràdio  quin-
zenal que engegarà a partir
del 15 d'octubre Ràdio
Tortosa-Emissora Municipal. 
https://www.facebook.com/p
untjove.tortosa  http://artto-
tal2013.blogspot.com.es/   

El Nucli Antic de Tortosa s’omple
d’activitats artístiques amb ‘Art Total’

Arriba la cinquena edició
d'"Art Total" organitzat per
la regidoria de Joventut de
l'Ajuntament de Tortosa
juntament amb el
Departament d'Empresa i
Ocupació de la Generalitat
de Catalunya, el Servei
d'Ocupació de Catalunya i
el Fons Social Europeu de
la Unió Europea.

Cicles de Música Ciutat d’Amposta

Organitzats per la Societat Musical La Unió Filharmònica i amb la col.laboració de l’Ajuntament

ACTUALITAT

L'Emissora Municipal de
Deltebre, Ràdio Delta, conti-
nua els actes de celebració
del seu 30è aniversari.
Demà dissabte, 5 d'octubre,
tindrà lloc l'acte institucional
i de reconeixement dels 30
anys que comptarà amb la
presència del Secretari de

Comunicació de la
Generalitat de Catalunya,
Josep Martí i la participació
dels Alcaldes, Regidors,
Directors i Col.laboradors
que han format part de la
història de Ràdio Delta. Serà
a les 20h al saló de Plens de
l'Ajuntament.

Des des de les regidories de
Medi Ambient, Esports,
Benestar i Família i Sanitat de
l'ajuntament de l'Aldea us
informem que L'Aldea aviat
comptarà amb un servei de
dinamització del parc de salut
ubicat davant de l'ajuntament
a l'Avda. Francesc Robert
Graupera del municipi 
Els parcs urbans de salut són

un espai de trobada, equipats
amb diferents aparells adap-
tats a les persones grans que
permeten exercitar de forma
lliure o acompanyada qualitats
físiques bàsiques com la
força, la flexibilitat, la resistèn-
cia, l'equilibri i la coordinació,
components vitals de la condi-
ció física relacionada amb la
salut i la qualitat de vida.

"Manuel Carrasco i Formiguera, una vida per la llibertat",
exposició que avui divendres 4 d'octubre (20 hores)
inaugurarà, al Centre Cívic Ferreries, el Secretari de
Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals de la
Generalitat de Catalunya, Joan Cañada.

Actualitat

Amb l'objectiu de promoure i
reforçar l'esport a la universitat
i a l'hora fomentar lligams entre
els alumnes de la universitat i
donar a conèixer l'entorn natu-
ral als estudiants que no són de
l'Ebre el servei d'esports del

Campus Terres de l'Ebre ha
organitzat per al diumenge 6
d'octubre una piraguada pel riu
Ebre entre Tortosa i Amposta.
També diumenge tindrà lloc la
Piraguada Jove, entre l’Aldea i
Sant Jaume.

Cap de setmana de piraguades

Demà dissabte al Casal
Municipal de Caseres tindrà
lloc la jornada sobre els
càtars a Catalunya en el

vuitè centenari de la Batalla
de Muret, 1213-2013. El
programa es pot consultar a:
www.caseres.altanet.org

Els càtars, una ruta per Catalunya

Dinamització del Parc de Salut aldeà

                            



DIVENDRES 4
D’OCTUBRE

DE 201310

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
OOPPIINNIIÓÓ

«»

CRAC de la setmana:
L’ENTREVISTA  MICHEL VIÑAS

ALBERT FERRÉ, CAP DE COLLA DELS XIQÜELOS I XIQÜELES DEL DELTA

Demà dissabte 5 d'octubre
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 acti-
vitat tradicional, gaudeix
d'una bona acceptació
social, sumant-s'hi cada
cop més persones de loca-
litats 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, aques-
ta acceptació s'ha traduït
també en multitud de
demostracions 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 caste-
llera però, sobretot, històri-
ca, ja què Amposta passarà
a ser plaça oficial castellera
de Catalunya i la colla pas-
sarà a representar 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 demà 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 jorna-
da també hi ha prevista una
varietat d'actes. Així, a les
17:30h, a la mateixa plaça,
actuaran la Jota Paracota
acompanyada de la
Rondalla Aldeana i, poste-
riorment, a les 18:15h,
actuació de la Muixeranga
de Vinaròs.
A les 24h, al Pavelló Firal,
una gran nit de concerts
gratuïta amb Contracop, Ni
Puta Idea i Ben Endins?

Tribut a Sopa de Cabra. I
doble sessió DJ: DJ Picot
amb "Cutre party" i DJ
Pepsi. Davant d’aquesta fita
històrica, Més Ebre parla
avui amb Albert Ferré, cap
de colla dels Xiqüelos i
Xiqüeles del Delta.
Més Ebre: El Gran Dia? 
Albert Ferré: Doncs si. La
veritat és que ja el tenim
aquí. Hem treballat molt i
tot i que s’estan ultimant
detalls, ja tot està gairebé a
punt per aquesta gran jor-
nada. 
ME: Es un fet històric a les
Terres de l’Ebre?. 
AF: Sí, es pot dir així. Un
pas endavant en una activi-
tat que ara ja s’està arrelant
al nostre territori, amb
molta gent que hi participa.  
ME: Com va començar tot?. 
AF: De forma casual,
podriem dir. A Barcelona, a
la Sagrada Família, vam
coincidir entusiastes
ebrencs d’aquesta activitat.
Ens va agrada tant veure-ho
i poder practicar-hi. També
tot l’ambient que es crea,
amb sentiment i emocions
que no es poden descriure,
i llavors vam parlar de
poder crear una colla al
Delta. Ens va motivar tant
que ens vam posar en mar-

xar per tirar avant la idea. I
des de llavors, amb molt de
treball i implicació de tots
plegats, hem arribat fins
aquí. Satisfets per haver
pogut dur a terme aquesta
il.lusió. I ara ja està tot a
punt amb les Colles padri-
nes que ens ajudaran i que
estaran demà al bateix.
ME: Què són colles padri-
nes?. 
AF: Quan vas a fundar-te
com a colla, necessites un
suport de gent experimen-
tada. Que el dia del bateig
t’acompanyi, que et doni
consells estratègics i que
t’ajudi fent, a la vegada, les
seues actuacions. Demà a
la Plaça de l’Ajuntament
d’Amposta es podrà com-
provar tot. Moments de ner-
vis fins que no ens hi troba-
rem, per tot el que significa
el que hem fet i anem a fer.
ME: Un dia intens es pre-
senta?. 
AF: Sí, a més del bateig hi
haurà altres actuacions i
activitats que faran que
sigui un dia molt engresca-
dor i emotiu, amb el valor
afegit de que a les Terres
de l’Ebre ja tenim colles
castelleres, amb el senti-
ment català que això supo-
sa. Des d’a-
quí, des del Més Ebre, invi-
tem a tota la gent que vul-
gui estar demà a Amposta
en una jornada com a
aquesta.
I a Xiqüelos i xiqüeles del
Delta trobareu més informa-
ció. 

Demà dissabte tindrà lloc el bateig dels
Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, colla castellera

que va nèixer el desembre del 2012.
Hi haurà una jornada intensa d’activitats.

Amposta passarà a ser plaça oficial castellera
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Des del club s’ha confirmat
que el “jugador ens va dir que
no estava còmode i va dema-
nar la baixa. I li hem donat”. Fa
unes setmanes, Més Ebre ja va
publicar que el Vinaròs s’havia
interessat pel davanter de l’e-
quip rapitenc. Ara ho ha tornat
a fer i és la primera proposta
seriosa que té el jugador. Hi ha
altres rumors (Amposta i un
equip de Tercera catalana que
estaria interessat) però només
són això, rumors. Javi marxa
de vacances a Màlaga i quan
torni decidirà el seu futur
esportiu.
Així mateix, Ferran Roig ha
demanat la baixa. Segons la

directiva rapitenca, “per
motius laborals. Nosaltres hem
entès el que ens planteja i no li
posarem cap problema.
Diumenge no va convocat i la
setmana vinent fitxarà amb la
Cava, equip amb qui si que pot
fer compatibles aquests com-
promisos laborals que li han
sorgit”. Per compensar-ho, la
Rapitenca ha fitxat al davanter
David Pino (Formentera). Un

jugador que estava amb
Elcacho i del que hi ha bones
referències. Amb aquest pano-
rama, la Rapitenca rebrà diu-
mege el Vilafranca, equip que
entra el gelerenc Delfin
Ferreres (12 h). I ho amb
necessitat de guanyar, des-
prés de cinc jornades. En la
jornada passada va veure com
la Gramanet li empatava en un
partit en què els de Teixidó

mereixien més (1-1). Josué,
Ferran, Marc Vernet, Aleix
(acaba sanció) i Martí seran
baixa diumenge.
L’Ascó, per la seua part, es va
refer i va guanyar el Santboià,
cuer del grup (2-0). Ermengol i
Piju, en tres minuts del primer
temps van decidir amb els
gols. L’Ascó, que suma la quar-
ta victòria a casa, visita el
Gavà, diumenge vinent (12 h).

Javi Ramos i Ferran són baixa a la Rapitenca

Javi Ramos ha causat baixa
de la Rapitenca. El pichichi
va demanar-la perquè “no
em trobava agust en el que
portem de temporada.
Potser m’havia posat massa
autopressió i no estava
còmode. I penso que quan
això passa el millor és dei-
xar-ho. Es el millor per a mi
i també per a l’equip”.

TERCERA DIVISIÓ

Ferran ho és per motius laborals. La setmana vinent fitxarà amb el CD la Cava

M.V.

Javi Ramos, quan jugava amb la Rapitenca.

Javi Ramos té una
oferta del Vinaròs. Hi

ha rumors que pot
interessar a l’Amposta.
Ell marxa de vacances a

Màlaga i decidirà en
tornar.

Oferta

La Rapitenca ha fitxat
al davanter David Pino

(Formentera).
Diumenge, a la Devesa
(12 h), podria debutar

Fitxatge

El Jesús i Maria fa el millor partit, però cau al camp del líder Tàrrega (2-0)

Plou sobre mullat per a l’Amposta
PRIMERA CATALANA

L’Amposta va cedir un empat
contra el cuer, l’Alpicat (3-3). Un
empat dolorós perquè els de Na-
cho guanyaven 3-1 al minut 71,
amb els gols d’Aleix, Becerra i
Cristòfer. Però va entrar la inquie-
tud amb el segon gol visitant. I el
tercer també va arribar, en
temps afegit (3-3). Decepció a
l’estadi i també protestes d’un
sector de l’afició, amb algun en-
frontament.

Nacho Pérez, sobre aquesta
qüestió, deia que “no hem de do-
nar-li més importància, l’afició ca-
da setmana ve al camp, ens exi-
geix guanyar, i no li podem oferir
aquesta victòria. Es normal que
aquesta setmana el soci s´enfadi
després de veure com capgirem
el marcador amb un resultat a
favor de 3-1, i al final deixem de
guanyar-lo i treiem un sol punt. Ja
fa setmanes que anem en aques-
ta dinàmica i hem de continuar
madurant i treballant creient que
aquestes situacions les hem de
saber controlar”. L’Amposta visi-

ta diumenge el Catllar, un dels lí-
ders. Sobre si li preocupa la dinà-
mica, Nacho deia que “és evi-
dent que existeix preocupació
pel fet que encara no hem guan-
yat cap partit, però existeix l´al-
tra lectura, que és que l’equip tot
i no guanyar, fa coses positives,
ja que ho demostra en moltes
fases dels partits, amb bon joc i
gols, però hi ha algo que es més
important. acabar guanyant. I
està clar que encara no ho hem
fet, però l´equip s´esforça i treba-
lla per poder millorar aquests
moments en què se’ns escapen
els partits. El diumenge tenim
l´oportunitat de demostrar-ho, i
ho farem”.

D’altra banda, el Jesús i Maria
va fer un gran partit, sent desta-
cat pel tècnic local Edu March.
Però va perdre 2-0.

Segons José Mari Aliau, “el
partit venia marcat per les baixes
que presentàvem: Sebas per
sanció unides a la de Curto, Pier,
i Iku per lesió a les que s'unia Ma-

nel Maseras amb una forta gas-
troenteritis”. Del partit, el tècnic
partidalenc, comentava que “el
Tàrrega va sortir amb molta em-
brenzida i en els primers 10' va
disposar d'un parell d'ocasions
que Enric molt encertat va des-
fer. Passat aquest temps la UD
Jesús i Maria va anar situant-se al
terreny de joc i fruit d'això gau-
diem d'una rematada de Ferre-
res que es perdia per poc fruit
d'una jugada col-lectiva. Tot i això
al minut 38 va arribar el gol local
fruit d'un desajust defensiu nos-
tre. L'equip no va baixar el cap, i
a les acaballes de la primera
part, Ivan marcava el gol de l'em-
pat incomprenssiblement anul-lat
per l'àrbitre”. José Mari afegia
que “a la segona part vam sortir
disposats a buscar el partit, i els
primers 20' vam estar abocats a
la seva portería gaudint d'una in-
millorable ocasió d'Ivan a passa-
da de De Cal que el deixava da-
vant del porter i la seva
rematada va sortir un xic alta; i ai-

xí va anar transcorrent la segona
part fins que quan mancaven 5'
per finalitzar el matx el Tàrrega
marcava el 2-0 definitiu en un
clar fora de joc”.

Per al proper partit, demà
dissabte a les 18hores davant un
històric, el Balaguer, “espero re-
cuperar a Manel Maseras, Se-
bas, Pier, i a veure com evolucio-
na Iku. Curto continua de baixa.
Malgrat tot he de dir que estic sa-
tisfet del partit del passat diu-
menge ja que en tot moment
vam estar dintre el partit i llàsti-
ma que alguna decisió arbitral no
ens acompanyés; ara a veure si
podem estrenar el casiller de
victòries com a locals i així aga-
far confiança per a futurs com-
promisos”.

L’Amposta visita el Catllar
i el J. i Maria rep demà el

Balaguer (18 h)

Propera

La temporada ja es preveia
complicada, per a la Rapiten-
ca, a la Tercera divisió. Les
retallades no són una excep-
ció per a un club que les està
patint, amb el que tot això
comporta. A més, jugadors
que per la seua feina no po-
den estar en les millors condi-
cions per a poder entrenar i
jugar i una campanya nova en
la que les motivacions no són
les mateixes que la passada,
la del retorn a Tercera.  L’efer-
vescència, quan tot s’ajunta,
no és tan accentuada. Per tot
plegat, la temporada serà du-
ra. Les convivències ja sé sap
també que desgasten, així
com els cicles. Una combina-
ció perillosa que necessitarà
de la paciència suficient da-
vant d’un campionat en el que
l’avantatge de la Rapitenca és
que la majoria d’equips de la
Tercera divisió estan igual de
limitats i amb problemes. I
això dóna possibilitats i espe-
rances. Però no serà fàcil. 
La Tercera divisió és costosa,
i més des del Sud del país.
Les coses s’intenten fer bé,
però no sempre surten. 

Esperem que, sobre tot, la
flama es pugui mantenir. A ni-

vell de resultats, dues victò-
ries seguides ho canviarien
tot. I això és el que manca. I
principalment ara.

I la temporada també es
preveu complicada a Ampos-
ta. La lliga pasada fou la de l’i-
nici d’un nou projecte, nove-
dós i il.lusionant amb el debut
de molts de jugadors a Prime-
ra catalana. Però ara, tot i la
bona voluntat i que és aviat,
no hi ha, fins ara, els matei-
xos resultats. 

Crec que el discurs seria el
mateix que en el cas de la Ra-
pitenca. S’ha de tocar de
peus a terra. No obstant, l’afi-
cionat és exigent i vol anar a
veure guanyar el seu equip. I
no li agrada que no ho faci.
Però comentaris pel facebo-
ok i altres situacions al camp
no afavoreixen per anar en la
mateixa direcció. 

Cal remar-hi. I  veure que hi
ha temps per millorar. I saber
valorar la situació esportiva i
econòmica, amb el dèficit
que s’arrosega. Hi ha socis
molestos pel que paguen i
perquè voldrien tenir més
equip. 

També s’ha de veure sem-
pre la mitja botella plena.

Temporada complicada

L’opinió de Michel

El programa esportiu, a les 21.30 h.

Minut 91, dilluns s’estrena
A CANAL TERRES DE L’EBRE

Dilluns vinent, dia 7 d’octubre,
la nova programació del Canal
Terres de l’Ebre, ja oferirà el
programa esportiu, presentat i
dirigit per Michel Viñas, amb
l’anàlisi de la jornada, les
entrevistes i els reportatges
dels partits de la jornada per
categoria. La cita serà a les
21.30 hores, el dilluns. El pri-
mer convidat serà Antoni

Teixidó, tècnic de la
Rapitenca. Amb ell comenta-
rem el partit contra el
Vilafranca i també l’actualitat
de l’equip, un xic ‘moguda’
darrerament amb baixes i amb
la incorporació d’un jugador. 
Divendres, amb Jordi Segarra,
Tot l’Esport farà la prèvia i
inclourà la secció de polies-
portiu.

JORDI GIL
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La Cava va empatar amb l’Am-
polla (1-1) en un partit en el que
va anar de menys a més i en el
que va millorar, tot i no poder
guanyar. L’Ampolla, ben posada,
continua signant un bon inici de
lliga. Té 10 punts de 12 dispu-
tats. Brigi, aprofitant una indec-
sió de la defensa i del porter lo-

cals, va fer el 0-1. Encara a la pri-
mera meitat, Jaume Esteve va
empatar arran d’una falta. A la re-
presa, els caveros van topar
amb Chema i també amb els
pals. L’afició, un xic inquieta per-
què no arriben les victòries, va
veure com el seu equip va millo-
rar respecte el partit anterior a

Tortosa. 
Santi Forner, tècnic de la Ca-

va, explicava que “vam fer un
gran partit, només va fallar el re-
sultat. La veritat és que no en-
tenc com no vam guanyar, amb
les ocasions i el joc que vam fer,
sobre tot a la segona part. L’e-
quip va jugar molt bé fent el mi-
llor partit del que portem de lliga.
Jugant així se’t pot escapar un
partit o dos, però estic con-
vençut de que anirem per amunt.
Ha de ser el punt d’inflexió. Em
va agradar l’equip davant de

l’Ampolla, rival que va crear po-
ques opcions”. El porter Aitor es
va lesionar. Té una rotura fiblilar.
L’altre Aitor també té molesties.
Una situació que preocupa. Mi-
quel Cotaina, tècnic de l’Ampolla,
per la seua part, opinava que “a
la primera meitat, el partit va es-
tar igualat. Ens vam avançar

amb el gol de Brigi però ells van
empatar poc abans del descans.
A la represa, la Cava ens va pres-
sionar moltíssim i va tenir op-
cions que Chema, encertat, va
evitar. I també va fer dos pal. No-
saltres ens vam defensar amb
ordre i vam sumar un empat me-
ritori gràcies al treball col.lectiu.
Els jugadors es deixen la pell i
aquesta és la clau del resultats
fins ara. Hem de tocar de peus a
terra sabent quines són les nos-
tres possibilitats i també limita-
cions”. De la Cava, Cotaina deia

que “em va agradar molt. Un
gran equip. A la segona part,
quan va jugar amb més intensi-
tat, ens va crear moltes dificul-
tats. Té molta qualitat individual i
també com a conjunt. Estic se-
gur que estarà dalt a la taula”.
L’Ampolla rebrà diumenge el R.
Bítem. “Partit molt complicat. Es
un equip que juga amb molta in-
tensitat, amb les idees clares,
ben armat al darrera i buscant el
contratac amb gent ràpida da-
vant que no perdona”.

Santi: «jugant així, anirem 
per amunt”

L’AMPOLLA SEGUEIX CREIXENT

L’Alcanar va golejar el Calafell(10-0). Es la golejada de la lliga i també
ho serà de la temporada. Històrica. Sense que es puguin traure grans
conclusions, l’Alcanar va fer forat i amb l’artilleria que disposa no va
perdonar. El Calafell cal dir que va posar-ho fàcil. I sense confiança, els
locals s’han de quedar en què han de continuar millorant. Adrià Fernan-
dez (3), Adrà Balcells (3), Chimeno (2), Llamas i Vates van marcar  en
un duel sense història, impropi de la categoria i que també reflecteix
que la classificació es pot fracturar amb les jornades i que pot haver-
hi desigualtat amb alguns dels equips. “Ni fa dues jornades érem els
pitjors del món, ni ara som els millors. A seguir treballant i millorant
amb el que ens manca. El millor, els punts. Donen confiança”. 

La Fanecada gaudeix d’una 
golejada històrica

10-0. 

El Roquetenc va perdre al camp del Valls (4-1) en un partit en el
què va només va estar-hi dins del mateix en els primers minuts,
quan el jove Bautista (tres gols ja) va empatar. Però fou un mirat-
ge. El Valls ja abans del descans va decidir i el Roquetenc no va
poder reaccionar. Ximo Talarn, tècnic del Roquetenc, admetia que
“partit dominat en tot moment pel Valls, en el que no vam saber
estar a l'alçada. No vam tenirla intensitat adequada, i això va per-
metre al Valls fer-nos molt de mal a pilota parada i en accions per
banda”. El Roquetenc rebrà demà el Roda. Talarn és clar: “hem de
canviar la mentalitat i afrontar-lo amb el compromís i la intensitat
que es necessita per guanyar un partit d'aquesta categoria”.

El Roquetenc haurà de buscar fer-se
fort a casa, demà amb el Roda

VA PERDRE A VALLS (4-1)

El Catalònia va empatar ambe l Gandesa en un partit igualat amb molt
migcampisme i amb poques opcions. A la primera part el catalonia va
ser superior i va disposar-ne de dues, el gandesa molt ben replegat i
esperant la contra en va crear una que fou una jugada de gols anula-
da. Dubtosa. Els locals també van demanar un penal no assenyalat del
porter Rojas a Leandro. A la represa el Gandesa va igualar molt més
un derbi que va estar molt igualat. Tambe va haver-hi una jugada polè-
mica amb un gol marcat pels locals que l'assistent va considerar que
hi havia fora de joc.  El 0-0 final es pot dir que fou just. Primera meitat
amb més mèrits del Catalònia, va poder marcar, i segona més anive-
llada, més oberta. Tots dos estan fent un bon inici de campionat.  

El Catalònia rebrà diumenge
l’Alcanar (16 h)

DISSABTE VA EMPATAR AMB EL GANDESA

El Remolins Bítem va empor-
tar-se el derbi contra el CD
Tortosa guanyant per 1-0. Els
locals van sortir amb molta
empenta i aviat van gaudir de
dues situacions de gol, amb
un penal a Emli Descarrega
que no fou xiulat. A la tercera
jugada, amb el Tortosa des-
col.locat i amb la línia defensi-
va avançada (i sense pressió
al mig de l camp), els locals
van fer l’1-0, gol de Joel
Crespo. Els visitants van recla-
mar possible fora de joc del
jove davanter. La jugada és
dubtosa i complicada, però
les dues anteriors també ho
havien estat.  Aquest gol, al

minut 9, va refermar el plante-
jament del tècnic local Sergio
Navarro. I, amb la feina dels
seus jugadors, li va sortir per-
fecte. El R. Bítem va replegar-
se i va deixar la pilota al
Tortosa que va dominar però
va fer-ho de forma infructu-
soa, sense la velocitat ade-
quada (la gespa no es va
regar i no ajudava) i sense
poder obrir el camp. No obs-
tant, va tancar a un Remolins-
Bítem que va tenir dificultats
perquè en la recta final del pri-
mer temps va defensar-se
molt enrera. Malgrat això, cal
dir que, tot i el domini del
Tortosa, els locals no van per-

dre el control del derbi. Una
jugada de gol anulada a Asin
va ser l’ocasió més clara del
Tortosa. La del Remolins-
Bítem, al contraatac, fou del
local Jota, enviant la pilota al
pal amb Selu, porter roigi-
blanc, ja batud. Hagués pogut
ser el 2-0.
A la represa va seguir la
mateixa dinàmica si bé el R.
Bítem va millorar, no defen-
sant-se tan enrera i amb la
intervenció més encertada
dels seus pivots. El Tortosa va
dominar i va insistir però no va
poder crear superioritat per
les bandes excepte en una
jugada que va suposar una

centrada-xut que va estar a
punt de sorpendre a Segura,
porter local. Una rematada al
travesser de Monje fou l’altra
ocasió d’un Tortosa que va
arriscar el màxim, deixant
només tres defenses. El
Remolins-Bítem, molt ben
armat al darrera, amb un gran
treball defensiu de tot l’equip,
i jugant amb més intensitat, va
saber sofrir i va poder senten-
ciar, amb espais al davant,
amb un contraatac que Sergio
Ruiz no va poder culminar,
davant de Selu.
Al final, victòria històrica del R.
Bítem que és el primer cop
que supera al Tortosa. 

Un gol de Joel Crespo va decidir
Els roigiblancs veuen frenada la ratxa de victòries

EL R. BÍTEM VA GUANYAR AL TORTOSA, VICTÒRIA HISTÒRICA

El Perelló va empatar amb la
Canonja (3-3). Un empat que
sap a poc perquè l’equip de
Molinos guanyava 3-1 ava-
naçada la represa. El jove
Floch, amb un gran gol, va fer
l’1-0. Empatava la Canonja
abans del descans. Però a la
represa, els perellonencs,

amb més convicció van impo-
sar-se. Una altra canonada de
Floch (era juvenil l’any pas-
sat), i una rematada de Mohe-
dano van posar el 3-1. Mohe-
dano i Roger, aprofitant dues
assistències de Narcís, van
poder sentenciar amb el
quart gol. No va ser així. I Sa-

turnino, tècnic visitant, va
moure la banqueta i va traure
l’as que tenia sota la mànega:
Caballos. El davanter va sor-
pendre i en dues ocasions en
què va guanyar l’esquena a la
dafensa va empatar. Un resul-
tat injust. Però és el preu que
s’ha de pagar per una adapta-
ció a la categoria. “Vam fer el
millor partit. Encara hem de
millorar però crec que poc
poc ens estem adaptant. Ens
manca una mica de confiança

però crec que els resultats
arribaran”, deia Molinos. 

Els perellonencs van recla-
mar-li a l’àrbitre que posés a
l’acta que la Canonja va parar

el partit quatre vegades per
fer canvis. L’àrbitre no va es-
coltar les queixes dels locals
i un dels canvis va posar-lo
que es feia a l’inici de la re-
presa, “cosa que no va ser ai-
xí. El meu delegat m’ho va co-
mentar durant la represa, que
ells havien fet quatre canvis
parant cada vegada el partit,
quan això no es pot fer i l’àr-
bitre, a més, ens va remarcar
abans del partit que ho tin-
guéssim present”.

El Perelló visita el Morell
demà dissabte, abans de re-
bre el Tortosa en un derbi
històric i inèdit en competició
oficial. Norbert va ser el por-
ter titular diumenge contra la
Canonja. Molinos segueix en
la seua línia de donar oportu-
nitats als joves de casa fent-
los debutar. Floch fou un èxit
i la seua actuació el fa tenir
molt en compte en un partit
en què va ser el factor sor-
presa.

El Perelló mereixia més
ELS LOCALS RECLAMEN QUE LA CANONJA VA FER 4 CANVIS (3-3)

El jove Floch, era juvenil
l’any passat, va explotar

amb dos grans gols. Amb
dos canonades amb

l’esquerra.

Emergent

La lesió d’Aitor Arasa  és
un inconvenient perquè

l’altre Aitor també
arrosega molesties

Els porters

Acció del gol de Joel Crespo, que fou protestat per fora de joc.
CANAL TERRES DE L’EBRE

«»
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TERCERA CATALANA. INICI DE LLIGA

Fa un any vaig fer un estudi que demostrava que en les primeres jornades es defi-
nia molt un campionat. Vostès podran dir, què diu Joaquin Celma si encara que-
den 30 jornades pel final? Doncs sí. Ho dic. I no perquè sigui un il.luminat, com hi
ha aficionats d’aquestes terres que em consideren que ho sóc. Ho afirmo amb
dades. Els hi podria demostrar aquest estudi en 20 temporades. Però no puc
perquè Super-Michel em limita l’espai i és que, si segueixo així, puc arribar a ocu-
par totes les planes d’aquest periòdic... A la Segona i Tercera catalana, el cam-
pió sempre està entre els cinc primers a la quarta jornada. I saben que fa setma-
nes que els ho comento. En la lliga passada, jornada 4, el Jesús i Maria era cin-
què. En fa dues, el Morell era segon. Fa tres, també a la quarta jornada, el Valls
era líder. Fa quatre, el Reddis, quart. Per promig, el campió està entre els tres primers al quart par-
tit. O sigui, els que estiguin entre els llocs 6è i 18è, que s’oblidin de ser campions. A la Tercera cata-
lana, està més accentuat l’equip campió. Tres dels últims campions: Perelló, l’Ampolla i Jesús i Maria,
en la jornada 4, ja anaven líders, solament l’Olimpic no ho era. Estava a la quarta plaça i finalment es
va emportar l’ascens. Continuem: els primers cinc classificats en la jornada 4, estan en un 50%, un
any, dos, tres...ho estan en la 34.
El curiós és que qui promociona en un 50 % dels casos no està entre els cinc primers, a la quarta
jornada. Va passar la lliga anterior amb el Catllar i en fa quatre amb el R. Bítem. Abans hem vist que
la Segona catalana es distingeix de la Tercera. I analitzem els primers cinc classificats en la jormna-
da 34, en les tres darreres campanyes, a Tercera. A la jornada 4 ja hi eren Perelló, Olímpic, Ulldecona
i Flix. Fa dos, en jornada 4, l’Ampolla, l’Ametlla i Camarles i La Sénia ja estaven situats: fa tres el Pinell,
Vilalba, Olímpic i l’Atmella en la jornada 4 estaven en les cinc primeres posicions i al final van quedar
en aquest podi. Solament es trenca l’estadistica, fa quatre amb solament dos equips, Jesús i Maria i
Pinell. Amb aquestes dades, es demostra que cada categoria té una personalitat diferent. Vostés
diran, però si són onze jugadors per igual, una pilota...? Doncs no. Ja veuen que es diferencien.
Encara que aquesta estadística es pot trencar enguany. Si aquest estudi el fem a la jornada 17, el
campió i el subcampió sempre està entre els cinc primers. Solament en una temporada de les darre-
res 20 es va trencar aquesta estadística. Si la temporada passada vaig demostrar que el campió en
les dues categories està molt definit a la quarta jornada i que gran part d’equips estan al final a la jor-
nada 34 igual que a la quarta, això indica que cada categoria té una personalitat pròpia. Igualtat a la
Segona catalana i i una Tercera amb tres o quatre equips molt forts que es veuen abans de
començar la lliga. Aquestes estadístiques les podríem dur a la resta de categories. Conclusions, el
campió ja està a les primeres cinc places a la quarta jornada. Reddis, per tant, potser campió o sub-
campió. Aquesta temporada és possible que no tinguem cap equip ebrenc com a primer. No sabem
si a la segona plaça. L’Ampolla no crec que pugui aguantar el ritme. Al Tortosa li falta una tempora-
da més per ser un equip campió, els seus jugadors encara no han marcat cap gol en camp contra-
ri. Gandesa, un gol per partit. Poc bagatge. Alcanar i la Cava no són els d’anteriors temporades. No
s’estranyen que la segona plaça sigui per Morell o Valls. Tant de bo no sigui així. A la Tercera catala-
na, més clar. Encara que l’Ulldecona és sisè li falta un partit amb la qual cosa podria estar entre els
cinc primers. i juntament amb el Camarles i el Flix és favorit per ocupar el podi. Solament s’han posat,
fins ara, Corbera i Batea; crec que un dels dos baixarà pistonada. A la jornada 17 repassarem altre
cop aquestes estadístique per a veure que tenen un gran index d’encert.
3A DIVISIÓ. QUÈ PASSA AMB TEIXIDÓ? Rapitenca. En la jornada 7, la temporada passada, li
havien fet només quatre gols. Ara en porta 12. Solament sis a favor. Ha empatat al camp de la
Gramanet, a Vilassar i va guanyar a la Pobla, però són equips de poc pes. La lliga passada va fer un
miracle en defensa Super Teixidó. Enguany les coses no estan sortint. Haurà de canviar de tàctica
doncs l’afició local vol veure guanyar el seu equip. Cinc jornades sense guanyar els tres punts i diu-
menge arriba el galerenc Delfin amb el seu Vilafranca.
L’Ascó, en l’anterior ocasió que va estar a Tercera, va sumar 29 punts. Ara ja en porta 14, gairebé
la meitat. La salvació està als 42 punts. En les primeres set jornades en fa dos de promig. Si segueix
a aquest ritme, seran 36 durant la primera volta. Al febrer, mes de l’amor, estarà salvat. Llavors a
somiar.
1A CATALANA, SEGUEIXEN ELS DESAMORS. La setmana passada vaig dir que suspens per al
Jesús i Maria i l’Amposta. Més del mateix aquesta. Com sofrirem en aquesta temporada! Diumenge sor-
tia el Jesús i Maria a les 13 hores cap a Tàrrega. Amb el dinar encara en plena digestió i amb cinc bai-
xes. Va plantar cara. En la segona part va debutar el juvenil Jesse Pareja (cosí germà del jugador del
Madrid). El mister del Tàrrega em va dir: “És el millor equip al que m’he enfrontat fins ara”. Però encara
ha de millorar. Amposta, tres partits fins al moment que anava guanyant i va acabar empatant. I diumen-
ge davant d’un dels rivals més fluixos, l’Alpicat. Fa dues jornades, l’afició de l’Horta va ajudar al seu equip
a la remuntada. Aquesta setmana, una aficionada li deia a l’altra per telefon: “tu et creus que has d’anar
al camp a criticar a l’equip dels teus amors?”. Jo diria a l’afició que animen al seu eqiup des del primer
minut, com ho fa una de les millors aficions d’Espanya, la de l’At de Madrid.
2A CATALANA. ELS CINC MAGNIFiCS EBRENCS. CATALONIA, R. BITEM, GANDESA, TOR-
TOSA I L’AMPOLLA. Espai amb la dada, dels vuits principals classificats, cinc d’aquestes terres. I
entre els sis primers, tres. I tres de Tarrgona que la temporada passada estaven a la Primera catala-
na: Reddis, Morell i Valls. De l’Ebre, Tortosa, l’Ampolla i Gandesa, aquests dos darrers invictes. Ni estan
la Cava ni l’Alcanar, poden ser la desil.lusió. La Cava segueix sense guanyar a casa. Segueix sense
marcar Callarisa i solament un partit guanyat. Si perden a Vilaseca, per favor no destitueixin a Santi
Forner. A l’Alcanar li van marcar deu gols en les dues primeres jornades. En aquesta ha marcat deu,
El mister Alfonso, la de la jornada de l’Ampolla (1-6) va ser la seua nit més dura com a tècnic. Dues
jornades després, va passar la més alegre amb deu dianes. De l’infern a l’èxtasi en quinze dies.
L’Alcanar ja és líder de pichichis, dos jugadors amb quatre gols. Els dos Adrià donaran que parlar. Vaig
dir que Perelló patiria i que Calafell i Selva podrien baixar. Dels últims cinc classificats estan aquests
tres.
El Perelló baixa en els darrers trams dels duels, però porta dos gols per partit. El R. Bítem juga i jugarà
millor fora de casa. Però aquesta setmana va guanyar el seu primer partit a casa. Al Tortosa li falta
gol. Bon porter i bona defensa però ha de millorar en atac. El Catalònia, només una derrota. Bé comen-
cem. Roquetenc, quatre partits i tres derrotes. En defensa, fluixos. Se salva el jove davanter Xavi
Bautista. Apunta alt aquest jugador. Ho vaig comentar i es confirma que R. Bítem i Catalònia faran bon
paper. Aquesta categoria és dura. Dels últims sis classificats, quatre són nous en la mateixa.
TERCERA. ENTRE ELS CINC PRIMERS, QUATRE DE LA RIBERA I TERRA ALTA. ‘Mami, que
será lo que tiene el negro...’, cantava Georgie Dann fa anys. Què té el Corbera de Jordi Roca?. Que
juga des del minut 1 al 90 a 100 i que té cinc jugadors (formen tots plegats una bona ‘panda’, en el
bon sentit) que fa cinc anys que juguen junts entre el S. Bàrbara i ara el Corbera: Oscar Gómez, Jordi
Porres, Jonatan Herrero, Cornejo i l’oportunista Fidel. Despullem a aquest Corbera. Dels cinc defen-
ses tres han marcat gols. Dels centrecampistes, dos han marcat i dels davanters no cal parlar-ne.

Futbol ebrenc, gairebé tot sentenciat

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Segueixen el curs de la temporada passada. Entre els dos set gols. La lliga passada, 70. Solament cal
posar un zero. Que difícil és aquesta categoria. Dos dels que han pujat volen: Corbera i Batea. A Agus
li va millor aquest camp que el del Pinell la temporada anterior. Sant Jaume continua patint. No ha guan-
yat i li hen fet onze gols en dues jornades. Camarles, suma i segueix. Ulldecona, com pateix a casa!.
Dos partits i només un gol, però no li n’han fet cap. L’Olimpic, poc a poc, s’ha col.locat dalt. Tercer equip
més golejador. I marca totes les setmanes. M’agrada el jove Sergi Anguera. Aquest és el davanter que
necessita el Roquetenc...El millor d’aquesta categoria, 30 gols. 3.3 per partit. Flix, Ulldecona i Camarles.
Els tres no van encaixar cap gol. Destacar que el S. Bàrbara (amb 10 baixes) va jugar amb 3 juvenils
(això hauria de ser obligatori). I l’Aldeana cara i creu. A casa, agrana. Fora, tot al contrari.
QUARTA CATALANA. SEGUEIX LA IGUALTAT. Vaig dir que el Godall pujaria i li va donar un repàs al
Campredó. La categoria està molt anivellada. Els set primers equips només separats per tres punts i
tres filials entre aquest, a més, l’Ebre Escola. Encara segueixen imbatuds cinc equips, quatre sense
haver puntuat i un d’ells el Bot amb un sol gol. Al.lucinant.
JUGUEN A BASQUET ALGUNS ARBITRES? Entre el meu company, Josep Carbonell, i un servidor,
fem més de mil partits cada cap de setmana. Aquesta darrera jornada, en dos partits de territorial (no
de l’Ebre), a l’acta, al resultat, posava 20-4 i 50-4. Al final van arreglar-ho. Va ser una errada. Però amb
això a més d’un directiu o aficionat li pot donar una baixada de pressió. 
QUI HA ESTAT EL JUGADOR QUE HA TINGUT MÉS NÚVIES AQUESTA TEMPORADA?. Sense
dubte, Nico. L’Ampolla, Pinell, Vilalba, Catalònia, Tortosa o Roquetenc el van tocar. Ell seguex el seu
negoci de padel i amb la seua esposa meravellosa. Però un dia s’aixecarà del llit i no es posarà les saba-
tes normals, es confondrà i es posarà les botes. I fitxarà per... jo ja sé quin equip. 
VISCA R- BÍTEM. Aquesta setmana, el juvenil perdia per 4-0 a la primera meitat. Moltes errades defensi-
ves. El mister va canviar de tàctica i quasi salta la sorpresa 6-5. Si dura el partit 10’ més acaba 10-10.
‘GRAN HERMANO’ EBRENC
El seu nom és molt famós en els vestidors de molts equips femenins de les comarques. Fran Carratalà.
Es bona persona. Ara, delegat del l’equip femení del Tortosa Ebre. No té núvia. En aquests moments,
no te feina. Col.labora a Imagina Ràdio. Jo si fos director d’aquesta emisora li donaria un programa de
12 a 3 del matí, com el conegut d’Elena Francis dels anys 70 on les dones confessaven les seus inquie-
tuds. Com que ara ja no hi ha temors en aquesta societat, de la tecnologia podria fer un programa d’alt
voltatge nocturn. La confesions dels humans atrevits d’aquestes terres. Fran me demana consell: “Què
et sembla si em presento a ‘Gran Hermano’?. Jo l’animo a que ho faci. Triomfaria com Kiko Hernandez
(viu a dos carrers de casa meua). Super Fran, els terror dels vestidors femenins a ‘Gran Hermano’!. Qué
bo seria. Jo li aconsellaria més marxar a Mèxic i fer allí les seues novel.les. Aquest país és el número 1
explorant novel.les.

CF VILALBA                            CF CORBERA 

El Corbera és líder en solitari
després de guanyar al camp
del Vilalba per 0-3. Ha sumat els
12 punts disputats i és, sense
dubte, la revelació. Ja sabiem
que podia ser un equip que s’a-
daptaria a la competició, perquè
té ofici i jugadors experimen-
tats, però ho està fent amb
molta solvència. El partit va
estar marcat pel vent. El Vilalba
va començar millor i va tenir

dues opcions. Però el Corbera,
en canvi, fou letal. Fidel i

Cornejo aprofitaven dues juga-
des, amb rebutjos, per fer el 0-2
A la represa, amb el vent a favor
del Corbera, no va haver-hi més
història un cop Morey va acon-
seguir el tercer gol. Jordi Roca
deia que “penso que la victòria
fou merescuda. Hem de seguir
treballant com fins ara, tocant
de peus a terra”.

0-3

L’Olímpic, amb el seu projecte
renovat, amb gent dels planters,
segueix creixent. El Sant Jaume,
minvat i limitat d’efectius en
aquesta nova temporada, haurà
de treballar molt per enlairar-se.
Johan va fallar un penal. Robert va
tenir el 0-1. Al 39 jugada de Rosell
i remat de Sergi Anguera. Nou
penal i Sergi feia el 2-0 (42’). A la
represa, opcions visitants sense
encert i sentència morenca amb
els gols de Vernet, Lagunas i
Cabré. 

OLIMPIC- S. JAUME 5-0

Gran partit amb gran ambient per
la presentació del futbol base
senienc. El Deltebre es va avançar
amb el gol de Sergi Rodriguez, a la
sortida d’una falta. David Rovira
podria haver fet el 0-2 arran d’un
penal protestat pels locals. La pilo-
ta va anar al pal. La represa va ser
del tot oberta, i jugada amb molta
intensitat i tensió. Javi empatava i
hagués pogut passar de tot. del 2-
1 a l’1-2. Bona imatge dels dos
equips. 

LA SENIA- DELTEBRE 1-1

Partit molt igualat en quant a joc
ocasions, en el que es veia que l'e-
quip que marqués se l'enduria. Van
haver-hi dos opcions clares per
l'Ametlla i dos aturades impresio-
nants del porter camarlenc i dos
també molt clares per als visitants
que una el porter i l'altra un xic des-
viada no van entrar. Als 84' una
indecisio en una pilota llarga dels
centrals caleros la va aprofitar
Marc Prades per marcar l'unic gol
del partit. El Camarles es fa fort i ˙

L’AMETLLA- CAMARLES 0-1

L’Ulldecona va guanyar el Pinell en
un partit molt travat i en el que els
locals van jugar massa precipitats.
L’equip no s’està trobant còmode
per l’autoexigència de voler guan-
yar. El Pinell, més posat, va fer el
seu partit i va merèixer més, tenint
ocasions clares com una que va
desfer Oriol Lazaro i un pal al final.
Un gol de Roberto (en la tercera
opció que va tenir) va decidir. El
més just era l’empat. El Pinell està
a punt d fitxar un porter i un davan-
ter.

ULLDECONA-PINELL 1-0
Segona victòria dels flixancos que
van imposar-se a la represa.
Ramon, de penal inexistent pels
planers, va fer l’1-0. I ja a la repre-
sa, Jacob Siddhart (p) i Polo (gran
gol) tancaven el marcador. El
Santa va presentar 10 baixes (va
jugar amb 3 juvenils). Gilabert va
fallar un penal al primer temps.  

FLIX-S. BÀRBARA 4-0

Moya i Amado, en dos minuts 25 i
27, van posar per davant a
l’Aldeana. Lluv feia el 3-0 que sen-
tenciava. Però els locals van aca-
modar-se i l’Alcanar es va posar en
situació amb els gols d’Oriol i de
Ruben. Al final, els locals a patir. 

ALDEANA-ALCANAR 3-2

El Mora no va encertar les seues
opcions al primer temps mentre
que Celma, magistralment de falta,
feia el 0-1. A la represa, un penal
que va transformar Magí va posar
l’empat, en un duel que es fractura-
va. Miquel amb un tret que va supe-
rar a Ferran per dalt establia l’1-2.
El Mora va intentar-ho, reclamant
dos fores de jocs que li van xiular.

MORA N- HORTA 1-2

El Batea va sumar una nova victò-
ria i apuntala el bon inici de lliga.
Xavi va marcar l’1-0 ben aviat i
Agustí, poc després, aconseguia
el segon gol. Però Lluís posava
incertesa amb el 2-1. El tercer gol
local, d’Aguiló, fou clau (44’). David
Bes a l’inici de la represa va sen-
tenciar. El R. Bítem va reaccionar i
Joan va marcar el 4-2 final. 

BATEA-R.BITEM 4-2
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PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte

Xerta-Campredó (16.30 h)
Jesús i Maria-Bot (15.30 h)

Diumenge 
Benissanet-Roquetenc (16.30 h)

Godall-la Cava (16.30 h)
Ascó-Sant Jaume (12 h)

Catalònia-la Galera (18 h)
Ginestar-Tivenys (16.30 h)
Arnes-Ebre Escola (17 h)

RESULTATS

4a jornada Quarta catalana

Campredó-Godall 0-5

Roquetenc-Xerta 5-0

La Cava-Muntells 3 - 0

S. Jaume-J. i Maria 0-7

Tivenys-Ebre Escola 1-1

Benissanet-Arnes 1-0

Bot-Catalònia 1-2

La Galera-Ginestar 2-1

Ascó, descansava

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tivenys 4 10 2 10

2.  Godall 3 14 2 9

3. Catalònia 3 11 2 9

4. Roquetenc 4 15 8 9

5. Ebre Escola 4 4 2 8

6. Jesús i Maria 3 9 1 7

7. Campredó 4 12 7 7

8. Ginestar 3 11 2 6

9. Arnes 4 7 5 6

10. Benissanet 3 5 4 6

11. La Galera 4 3 7 4

12. Ascó 3 9 9 3

13. La Cava 4 7 12 3

14. Bot 4 1 10 0

15. Xerta 3 1 11 0

16. Muntells 3 1 17 0

17. S. Jaume 4 1 20 0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Dissabte 

S. Jaume-Alcanar (11.30 h)

R. Bítem-la Cava (12 h)

Diumenge

Olimpic-Arnes (16 h)

Tortosa Ebre-S. Bàrbara (16 h)

Ginestar-Aldeana (16.30 h)

Gandesa-Amposta (18 h)

RESULTATS

1a jornada Femení

Amposta-Olimpic sus

Aldeana-Tortosa Ebre 4-1

S. Bàrbara-S. Jaume 5-0

Arnes-Ginestar 8-0

Alcanar-R. Bítem 1-2

Gandesa-la Cava 3-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF    GC P

1. Arnes 1 8 0 3

2. S. Bàrbara 1 5 0 3

3. Aldeana 1 4 1 3

4. R. Bítem 1 2 1 3

5. Gandesa 1 3 3 1

6. La Cava 1 3 3 1

7. Olimpic 0 0 0 0

8. Amposta 0 0 0 0

9. Alcanar 1 1 2 0

10. Tortosa Ebre 1 1 4 0

11. Sant Jaume 1 0 5 0

12. Ginestar 1 0 8 0

Femení. Futbol-7

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Horta-Olimpic (17 h)
R. Bítem-la Sénia (18 h)

Diumenge
Ulldecona-l'Ametlla (17 h)

Camarles-Móra Nova (16.30 h)
S. Jaume-Batea (17 h)
Deltebre-Vilalba (16 h)
Corbera-Aldeana (16 h)

Alcanar-Flix (16 h)
Pinell-S. Bàrbara (16.30 h)

RESULTATS

4 jornada, Tercera catalana  

M. Nova-Horta 1-2

Ulldecona-Pinell 1-0

Vilalba-Corbera 0-3

Aldeana-Alcanar 3-2

l'Ametlla-Camarles 0-1

Olimpic-S. Jaume 5-0

Batea-R. Bítem 4-2

Flix-S. Bàrbara 4-0

la Sénia-Deltebre 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 4 12 6 12

2. Camarles 4 9 3 10

3. Batea 4 9 5 9

4. Olimpic 4 11 5 7

5. Flix 4 11 5 7

6. Ulldecona 4    5     1     7

7. M. Nova   4 13 8 6

8. Aldeana   4 8 8 6

9. S. Bàrbara 4 7 8 6

10. Horta   4 3 6 6

11. Deltebre  4 7 5 5

12. l'Ametlla  4 4 3 4

13. la Sénia 4 7 9 4

14. Pinell   4 4 6 4

15. Vilalba   4 3 10 4

16. Alcanar  4 3 6 1

17. S. Jaume 4 3 12 1

18. R. Bítem 4     3     16     0

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 

Calafell-Cambrils (17 h)
Morell-Perelló (17 h)

Diumenge
Catalònia-Alcanar (16 h)
Vilaseca-La Cava (17 h)

L’Ampolla-R. Bítem (17 h)
Tortosa-Reddis (17 h)
Canonja-Valls (11.45 h)

Gandesa-la Selva (16.30 h)

RESULTATS

4 jornada, Segona catalana

Catalònia-Gandesa 0-0

Reddis-Morell 2-0

Cambrils-Vilaseca 2-2

Roda Berà-La Selva 1-0

Alcanar-Calafell 10-0

Perelló-Canonja 3-3

Valls-Roquetenc 4-1

R. Bítem-Tortosa 1-0

la Cava-l'Ampolla 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 4 14 3 12

2. l'Ampolla 4 10 2 10

3. Valls 4 11 3 9

4. Tortosa 4 7 3 9

5. Gandesa 4 4 2 8

6. Morell 4 6 3 7

7. Catalònia 4 5 3 7

8. R. Bítem 4 7 5 6

9. Roda Berà 4 2 2 6

10. Vilaseca 4 5 5 5

11. La Cava 4 4 4 5

12. Alcanar 4 13 11 4

13. Canonja 4 8 10 4

14. Perelló 4 8 11 4

15. Roquetenc 4 8 14 3

16. Cambrils 4 3 9 1

17. Calafell 4 1 15 1

18. La Selva 4 3 14 0

Segona catalana

Una acció del partit Flix-S. Bàrbara
PAU FOLQUE

Els
resultats

de la
jornada

El Flix va golejar el Santa
Bàrbara,en el segon partit

que ha disputat a la
Ventonella,on els ha guanyat

amb solvència tots dos.

A casa, millor
PRÒXIMA JORNADA
Palamós-Muntanyesa

Rapitenca-Vilafranca (diu 12 h)
Terrassa-Gramanet

Masnou-Santfeliuenc
Cornellà-Vilassar

Santboià-Rubí
Gavà-Ascó (diu 12 h)
Castelldefels-Figueres
Europa-Pobla Mafumet

Cerdanyola-Masnou

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

Tercera divisió RESULTATS
6a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Igualada-Martinenc

Tecnofutbol-Torredembarra

Catllar-Amposta (diu 12h)

Alpicat-Torreforta

Horta-Tàrrega

Jesus i Maria-Balaguer (diss 18 h)

Viladecans-Andorra

Marianao-Vista Alegre

Almacelles-Vilanova

RESULTATS

4 jornada, Primera catalana

Andorra-Marianao 2-1

Torredembarra-Catllar 0-1

Martinenc-Tecnofutbol 1-0

Torreforta-Horta 2-1

V. Alegre-Vilanova 0-3

Tàrrega-Jesús i Maria 2-0

Igualada-Almacelles 2-1

Amposta-Alpicat 3-3

Balaguer-Viladecans 1-5

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tàrrega 4 7 2 10

2. Catllar 4 6 1 10

3. Viladecans 4 10 5 7

4. Martinenc 4 9 4 7

5. Vilanova 4 7 2 7

6. Balaguer 4 6 7 7

7. Andorra 4 5 6 7

8. Torreforta 4 6 6 6

9. Torredembarra 4 6 7 6

10. Horta 4 8 6 5

11. Tecnofutbol 4 3 3 5

12. Marianao 4 5 5 4

13. Igualada 4 3 5 4

14. Amposta 4 9 10 3

15. Jesús i Ma 4 4 10 3

16. Almacelles 4 4 6 2

17. Vista Alegre 4 5 10 2

18. Alpicat 4 6 14 2
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El Tivenys, líder, en partit en
festes, va acabar cedint un
empat contra l’Ebre Escola (1-
1). L’Alcaldesa, Maria Beltran, i
la Pubilla, Montse Salvadó, van
fer els llançaments d’honor.
Principalment al primer temps,
el Tivenys va dominar i va gau-
dir de diverses ocasions clares
que Pepe, porter de l’Ebre
Escola, va evitar. Tot això fins
que Delvis, amb un tret creuat
aconseguia l’1-0. Semblava
que el Tivenys podia encarrilar
el partit. Però no va ser així i a
la segona meitat, potser per
les festes, la intensitat local va
baixar mentre que l’Ebre
Escola es mantenia dins de la
confrontació. Fins que en
temps afegit, arran d’un cór-
ner, Mohamed va empatar.
Per la seua part, el Godall es
va reivindicar amb un resultat
contundent al camp d’un dels
favorits a lluitar oer les prime-
res places. Els godallencs van
imposar-se per 0-5. El senienc
Joan Zaragoza està marcant

distàncies i va tornar a aconse-
guir un ‘hat-trick’. Avraham i
Ruben van fer els altres gols en
un duel que va quedar decidit
al primer temps, amb el 0-4.
Un primer temps per emmar-
car dels visitants i també per
oblidar dels locals que no van
poder fer res davant de l’efec-
tivitat del conjunt del Montsià.
El filial del Roquetenc va gole-
jar el Xerta (5-0) amb gols
d’Ivan Arasa (2), Raul, Toni i
Laureà. I el del Catalònia va fer
un altre pas endavant en guan-
yar al camp d’un Bot que va
millorar però que acusa les bai-
xes. Lluís feia el 0-1. Empatava
el Bot avançada la represa
quan el partit més obert podia
estar. Però foren els visitants
amb gol de Ramon Masip els
que van vèncer. El Jesús i
Maria va golejar a Sant Jaume,
mentre que el Ginestar va
empatar a la Galera i el
Benissanet es va imposar
l’Arnes. Primer triomf de la
Cava. 

El Godall es reivindica
QUARTA CATALANA

El lliurament de pitralls de la
6à Cursa Urbana la Galera és
de les 8:30 a les 9:00h. del
diumege dia 6. S'haurà de
presentar   còpia de l'ingrés i
DNI per recollir el dorsal.
Briefing a les 9:15h. Sortida
conjunta homes i dones a les
9:30h des del Casal
Municipal. -Lliurament de tro-
feus en acabar les curses
infantils.
Informació tècnica
- Distància total: 10Km.

- 2 Avituallaments líquids.
- 1 Avituallament líquid i sòlid
a l'arribada. - Servei de dut-
xes a la meta.
Cursa infantil
- L'hora de les curses per als
petits serà a partir de les
11:00h. - Les categories de
la cursa seran tres: nens/es
de 4-5 anys, de 6-8 anys i de
9-13 anys.-
També diumege té lloc la
Milla Urbana de Jesús, ober-
ta per qui ho desitgi.

Cursa Urbana de la Galera
TAMBE DIUMENGE, MILLA DE JESÚS

Miranda de Ebro (Burgos) va
acollir l'Open Internacional
Baza Sport, primer objectiu
del TKD Alfaro d'Amposta i on
els joves taekwondistes Genis
Gisbert Casanova (-78 kgs.),
Cristian Ferré Pons (-68 kgs.)
en categoría junior i Yaiza
Ferré Pons (-47 kgs.) en cate-
goria cadete, van aconseguir
la medalla d'or en cadascuna
de les seves categories, i aixó
que encara están en la posta a

punt per a tot el que vindrà. El
proxim 19 i 20 d'octubre com-
petirán a l'Open de Toulousse
(França) i la setmana seguent
a un dels Opens mes impor-
tants de la temporada on es
trobaran als millors taekwon-
distes de tota Espanya a
l'Open Internacional de
Benicassim, on el TKD Alfaro
presentarà a mes de 20 taek-
wondistes en totes les catego-
ries.

Open Internacional 
TAEKWONDO ALFARO D’AMPOSTA

Any rere any, i ja en van set, el
darrer cap de setmana de
setembre es converteix en
una cita obligada dintre el món
de la muntanya amb  la Pujada
al Montsià – Memorial
Francesc Bort (Madro), que
enguany va arribar a la seva
setena edició. Gairebé 300
corredors van prendre la sorti-
da en la carrera, que enguany
ha tingut una distància total de
27 km amb un desnivell positiu

de 1.277 m. Pel què fa a la
cursa, en categoria masculina,
l'ebrenc Kiko Martí (AE Diedre),
amb un estratosfèric temps
de 2 h 20 min, aconseguia
emportar-se el Trofeu
Francesc Bort. 
Per la seva part, la xertolina
Ragna Debats (CE Xerta) es va
tornar a imposar de nou en la
cursa, revalidant-la (2 h 48
min).

Kiko i Ragna, s’imposen
PUJADA AL MONTSIÀ MEMORIAL FRANCESC  BORT

Derrota del primer equip del
Cantaires a la pista del
Torreforta (70-49), equip que, a
priori, lluitarà per l'ascens de
categoria, després dels fitxat-

ges de 'campanetes' que ha
fet. Tot i el que pugui semblar
pel resultat final, el partit va
estar força igualat fins a mit-
jans del segon quart. La defen-

sa tortosina va estar a gran
alçada i va saber aturar els
variats recursos dels locals.
Així, el marcador reflectia un
incert 20-19 a mitjans d'aquest
segon quart quan dues accions
van marcar els següents
minuts: una tècnica més que

rigurosa als ebrencs quan ata-
caven per capgirar el resultat, i
la lesió d'un dels jugadors més
en forma. Totes dues situa-
cions van apagar els ploms en
atac de manera que la diferèn-
cia ha augmentat ràpidament
(40-25 al descans), arribant als

20 punts a mitjans del tercer
quart. Lluny de defallir, l'equip
ebrenc ha sabut seguir treba-
llant tot i ser conscients que el
partit s'havia posat molt difícil.
El resultat de l'últim quart
expresa clarament la voluntat
dels nostres jugadors de

seguir competint fins a la últi-
ma acció (12-15).
Aquesta setmana toca treballar
per preparar el partit de diu-
menge contra l'AEJ Rirea
Cornellà, tot esperant que els
jugadors lesionats es vagin
recuperant.

Derrota a Torreforta
CB CANTAIRES

Jornada de bàsquet femení al Pavelló de Ferreries
Demà (18.30 h) partit de Primera divisió entre Unigirona i Stadium Casablanca

ORGANITZADA PEL CLUB BÀSQUET CANTAIRES

El Pavelló Poliesportiu de
Ferreries acollirà demà dis-
sabte 5 d'octubre una jorna-
da dedicada al bàsquet
femení organitzada pel Club
Bàsquet Cantaires amb la
col·laboració de la Federació
Catalana de Basquetbol i de
l'Ajuntament de
Tortosa/Tortosasport. 
Aquesta diada esportiva
inclourà com a activitat prin-
cipal la celebració, a les
18.30 hores, del partit de 1a
Divisió Nacional de Lliga
Femenina entre els equips
Unigirona Club de Bàsquet i
l'Stadium Casablanca.
Aquest partit tindrà un preu
d'entrada per al públic de 5
euros, i serà gratuït per als
menors fins a 14 anys que hi
vulguin accedir acompanyats
per un adult.   
La jornada començarà a les
12.00 hores amb un clínic

amb les jugadores de
l'Unigirona, test que servirà
per a evaluar el nivell de
Tortosa i de les Terres de
l'Ebre pel que fa a la pràctica
del bàsquet femení. 
Aquesta activitat és oberta a
totes les nenes i noies que hi
vulguin participar. 
I a les 13.00 hores tindrà lloc
un dinar (opcional) al
Restaurant Llaüt, al mateix
barri de Ferreries.   
La tarda s'iniciarà amb la
celebració de partits de bàs-
quet al carrer Alcanyís, per
acabar amb el partit entre
l'Unigirona i l'Stadium
Casablanca, acte central que
clourà aquesta jornada
esportiva dedicada al bàs-
quet femení. 
Per a més informació podeu
adreçar-vos al telèfon
637456576.  

La regidoria d'Esports convi-
da la ciutadania a la primera
Gala Esportiva casenca-cana-
reva, prevista per a demà dis-
sabte, dia 5/10/2013, al
Centre Cívic d'Alcanar, on hi
haurà entrega de guardons
de diferents categories a les
entitats i associacions del
municipi.

Gala Esportiva
CASENCA-CANAREVA

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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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: Amanida de favetes baby amb llagostins

RESTAURANT CAN BUNYOLES - ALCANAR

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:
Favetes baby
Enciam
Tomaquets
Llagostins bullits i pelats
Tomaquets cherry
Llagostins per a decorar
Oli
Menta fresca
Vinagre de moscat

PREPARACIÓ:

B u l l i r  l e s  f a v e t e s  b a b y  a l  p u n t ,  a m a -
n i r l e s  a m b o  l i ,  s a l ,  l a  m e n t a  t r i n x a d a  i
u n e s  g o t e s  d e  v i n a g re .  R e s e r v e m

Ta l l a r  e n c i a m  e n  j u l i a n a ,  e l  t o m a q u e t
a d a u s ,  e l s  l l a g o s t i n s  p e l a t s  t r o c e j a t s ,
a f e g i r - h o  a  l e s  f a v e t e s  i  p o s a r - h o  e n
u n a  c o p a .  P e r  a  d e c o r a r  p o s e m  e l s  l l a -
g o s t i n s  a m b  s a l  , l l i m o n a ,  i  t o m a q u e s
c h e r r y

ALEIX BELTRAN
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Molt ennuvolat o cobert. A partir de mitja tarda la nuvolositat minvarà d'o-
est a est i el cel quedarà entre poc i mig ennuvolat, tret del Pirineu i
Prepirineu occidental on continuarà molt ennuvolat i del massís del Port on
creixerà alguna nuvolada.
Precipitacions
De matinada fins a mig matí se n'esperen de disperses a qualsevol punt,
més extenses i continuades al quadrant nord-est i al vessant sud del
Pirineu i Prepirineu occidental. Al centre del dia seran generals i a partir
de la tarda desapareixeran progressivament d'oest a est. Seran d'intensi-
tat moderada, però sovint seran fortes preferentment a la meitat sud i est
del país. Aniran acompanyades de tempesta i localment de calamarsa.
S'acumularan quantitats entre poc abundants i abundants (entre 5 i 50 mm
en 24 hores) i localment entre molt abundants i extremadament abundants
(més de 100 mm en 24 hores) al terç nord.
Temperatures
Les mínimes i les màximes seran lleugerament més baixes i les mínimes
es donaran al final del dia. Les mínimes voltaran entre 9 i 13 ºC al Pirineu,
entre 10 i 15 ºC al Prepirineu, entre 13 i 18 ºC a la depressió Central i
entre 16 i 21 ºC a la resta. Les màximes estaran entre 13 i 18 ºC al Pirineu,
entre 16 i 21 ºC Prepirineu i depressió Central i entre 21 i 26 ºC a la resta.
Visibilitat
Serà regular fins al migdia en general i dolenta a punts de muntanya. A
partir de la tarda millorarà arreu d'oest a est, tret de les cotes del vessant
nord del Pirineu on continuarà entre regular i dolenta.
Vent
De matinada fins la primera meitat del dia, el vent serà entre fluix i mode-
rat de component est al quadrant nord-est i variable a la resta. Al llarg de
la tarda girarà a component oest entre fluix i moderat arreu. En moments
de xàfec hi hauran ràfegues, mentre que en zones elevades hi haurà cops
forts, i alguns de molt forts als cims del Pirineu. Al final del dia bufarà tra-
muntana entre fluixa i moderada a l'Empordà.

El temps. Previsió

MATÍ

PLUJA

TARDA

PLUJA

TEMPERATURES

Màxima Mínima

25º 19°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Franch Franch, Mª Teresa   

Rambla Catalunya, 47  (Tortosa) 977501345 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Moran Sitja, Juan Carlos  

Barcelona, 123 A (Amposta) 977707701

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Estàs  en un període molt seductor  , creatiu  i
lúdic  , però  no pretenguis  que arribi  la perso-
na  dels teus somnis  en pocs dies . Si no et cui-
des  tu és  impossible que milloris.

Taure
20/4 al 19/5

Una  nova persona  apareixerà  e la teva vida  i
et sentiràs  fortament  atret  per ella  No et des-
controlis  , tu ets més important  que qualsevol
assumpte de treball.

Bessons
20/5 al 21/6

Els teus nous  plantejaments  en l'amor  et poden
servir  per agafar  impuls  i consolidar  la teva
imatge  respecte  a la teva  parella . Aprofita  el
teu  dia  de descans  per airejar-te  i relaxar-te.

Cranc
22/6 al 21/7

No  et  resultarà  fàcil  negociar   amb la  teva
parella.  Potser  et  posaràs una mica nerviós.
Respecte  a la salut , avui  disposaràs  de molta
energia  física.

Lleó
22/7 al 22/8

No vols tenir desavinences amb ningú. Et
ve de gust  passar el dia tranquil  .Respecte
a la salut, has de millorar  el nivell  de qua-
litat  en el teu menjar.

Verge
23/8 al 21/9

Pots  rectificar  moltes  coses  de la teva  vida
amorosa , però  no totes  són  tant importants
com tu creus . No estàs  per orgues i qualsevol
excés  que facis costarà car.

Balança
22/9 al 22/10

Et sentiràs  millor si saps diferenciar  l'amor  de
l'amistat . Empra  la teva  energia  a lluitar  per
objectius  que et  valguin  la pena  o acabaràs
deprimit .

Escorpí
22/10 al 21/11

És un bon dia  per viure  una aventura  o per
donar-li  a la relació  que tinguis  na bona  empen-
ta. Avui  tindràs  una jornada  carregada  de com-
promisos .

Sagitari
21/11 al 21/12

Busca  l'estabilitat  en la teva vida sentimental . Si
permets  que els teus comentaris no siguin
encerts  acabaràs  patint-los  en la teva  pròpia
carn. Dosifica't  per no esgotar-te  en excés.

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit  de Venus  per la teva  vuit reflec-
teix  que en aquest moment  el relacionat
amb  la teva sexualitat  augmenta  de tem-
peratura.

Aquari
20/1 al 18/2

Venus  transitant  per la teva casa  set  indica
un període  intens  però  dolç  en les teves rela-
cions de parella. Respecte  a la salut , evita  les
situacions  que et produeixen  intranquil·litat.

Peixos
19/2 al 20/3

Les relacions  que estiguin  en punt  mort , i que fan
l'efecte  que són  un llast , seran objecte  de canvi .
La millor  manera  de regularitzar  el teu excés  d'e-
nergia  és fent esport.
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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.

    



DIVENDRES 4
D’OCTUBRE

DE 201324

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
AA LL’’ÚÚLLTTIIMMAA

El Canal Terres de l’Ebre iniciava dilluns la seua programació
oficial, després de la fusió dels dos canals que el nodreixen.
Dissabte, el conseller de la Presidència de la Generalitat,
Francesc Homs, va ser l’encarregat de tallar la cinta per inau-
gurar les noves instal·lacions i donar el tret de sortida d’a-
questa nova etapa, que suposa tot un repte per a aquest
mitjà de comunicació, que aspira a convertir-se en referent
de la informació de les Terres de l’Ebre, arreu de Catalunya. 
La festa d’inauguració va aplegar més d’un centenar de per-
sones, representants de tots els àmbits de la societat ebren-
ca. Va comptar amb música tradicional per amenitzar l’esde-
veniment amb el conegut Joseret i la seua rondalla, amb les
seues tonades apropiades i ajustades al moment i a la ina-
guració de la televisió que està situada al barri de Sant
Llàtzer, als baixos de la residència L’Onada que també va

viure una jornada de portes obertes i que s’obrirà en unes
setmanes. 
El conseller de la Presidència, Francesc Homs, va ser l’enca-
rregat de donar el tret de sortida a la nova singladura del
canal, fruit de la fusió de Canal TE i L’Ebre TV. L’acte va
comptar amb una important representació de les institucions
locals, comarcals i territorials de les Terres de l’Ebre, així
com la presència de dos directors generals del govern i pro-
fessionals de la comunicació, a més d’una nodrida presència
d’empresaris i membres de la societat ebrenca. Tots els par-
laments van coincidir a assenyalar el paper central que ocu-
parà la nova televisió, com a altaveu del territori a la resta
del país.
Josep Arasa, director de Canal Terres de l’Ebre, deia que “i
serà així a través e la Xarxa, un instrument que serveix per-
què els reportatges o notícies que fem des d’aquí, arriben a
altres indrets del país. I si és de qualitat, pot passar per a
TV3 o un altre nivelll per a televisions estatals o fins i tot en
un àmbit internacional”. Joan Antó, com a representant de

l’empresa, va manifestar que “s’obre un projecte ambiciós
no només per les modernes instal.lacions si no perquè
també s’ha de considerar que s’uneixen dos equips de pro-
fessionals experimentats que fins ara estev en dos mithans
diferents que, tots plegats, ab els equipaments que disposa
la nova televisió, són una garantia per aconseguir un nou pro-
ducte de qualitat i que ha de ser un referent”.
Ferran Bel, Alcalde de Tortosa, comentava que “el que s’ini-
cia vui, és un projecte d’austoestima. Serà difícil trobar-ne un
com aquesta a nivell de televisió  i productora territorials que
disposi d’unes instal.lacions com aquestes i, a més, tingui un
bon equip de treballa”. El conseller de la Presidència de la
Generalitat, Francesc Homs, remarcava que “no sou només
un projecte de Terres de l’Ebre, si no que ho sou a nivell
nacional. No sou només una finestra de les Terres de l’Ebre,
que també, si no que ho sou de tota Catalunya”. 
D’aquesta forma, aquesta setmana, Canal Terres de l’Ebre ja
és una realitat. I durant la mateixa ja s’ha pogut veure la nova
programació.  

ACTUALITAT

Canal Terres de l’Ebre, tret de surtida

                


