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Terres de l’Ebre

L’Ajuntament de Tortosa
vol congelar impostos i
rebaixar un 5% la taxa
d’escombràries.

P5

La MADE presenta
al.legacions a l’estudi
d’impacte dels projectes de
parcs eòlics a la Terra Alta.

P6

Societat

Cita amb la gastronomia de
la Cala, amb les Jornades
Gastronòmiques.

P9

Esports

Entrevista a l’ampostí Xavi
Costa, jugador del Reus
Deportiu d’Hoquei.

P10

Aquest és el missatge unànim per rebutjar el magatzem de gas.
“Desmantellament immediat”. Les veues ebrenques s’han sentit durant
la setmana. I es demana, amb unió de forces, actuacions ràpides a les
institucions competents per fer-ho. 

L’Ebre
toca el cel

Entre los Xics Caleros, que al febrer foren batejats
i oficialment acceptats com a colla, i els Xiqüelos i
Xiqüeles del Delta, que van ser-ho dissabte, les
Terres de l’Ebre compten amb una important repre-
sentació castellera que ha crescut de forma consi-
derable amb la suma d’uns i altres.
Dissabte passat, com al seu dia a la Cala, es va
viure una jornada emotiva, carregada de sentiment
i que va anar acompanyada de més d’una llàgrima
per la il.lusió compartida d’un grup d’entusiastes
que han vist fet realitat el seu somni, amb una
Plaça de la Vila d’Amposta com a escenari d’una
multitudinària jornada.                 

P3

«No ho volem»

Les Terres de l’Ebre veuen incrementades
les colles castelleres amb el bateig de dis-
sabte passat dels Xiqüelos i Xiqüeles del
Delta, a Amposta. La capital del Montsià,
com al seu dia ho fou l’Ametlla, ja és plaça
oficial castellera. 

Diumenge va haver una manifestació a les Cases. Dimecres a Vinaròs. A
més, hi ha indignació perquè alcaldes no foren invitats a la reunió del Ministeri
d’Indústria. “Van estar els que ens ho van demanar”, ha dit el ministre
Soria. L’Ajuntament d’Alcanar, ha aclarit que “això no és d’aquesta forma.
Vam demanar-ho i no vam tenir resposta”. P4

Avui és notícia
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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 

Ja la tenim aquí, després de tants anys d'es-
pera, s'ha fet realitat! La variant de l'Aldea ja
dóna servei.
És l'hora de donar les gràcies, uns agraï-
ments que s'endinsen en les últimes dèca-
des del segle passat. A totes aquelles per-
sones que van preveure la necessitat d'a-
questa solució i van posar fil a l'agulla dels
tràmits administratius i van exposar les pri-
meres queixes formals, per tots aquells que
en la dècada del 90 van saber mantenir
ferma la seva posició per reivindicar una
alternativa al perill que cada cop era més
evident,  fent-nos ressò de la queixa popular
que cada cop era de més i més volum. Per
totes i cadascuna de les gestions i suports
que ja entrat el nou segle es van rebre de tot
arreu. Ara és el moment de recordar a tot el
conjunt de ciutadans i ciutadanes que ho
han fet possible, la població de l'Aldea que
no va dubtar en plantar cara als poders que
no responien a la necessitat vital d'una aspi-
ració social i sobretot de seguretat perso-
nal. Un conjunt d'accions de protesta en les
que sempre ens vàrem sentir acompanyats
en cos i ànima per totes les Terres de l'Ebre.
L'Aldea no oblidarà mai el suport de totes
les administracions municipals de les nos-
tres comarques. L'Aldea no oblidarà mai
l'esforç de gestió de tanta gent que amb
tota la diversitat de l'arc polític va ficar el
seu granet de sorra per ajudar a millorar la
nostra qualitat de vida.
Ara que tenim un present tocat per la crisi,
però il·lusionant per les noves perspectives,
volem des de la nostra població mostrar el
nostre profund agraïment als ebrencs i
ebrenques, i a més a més fer objectiu comú
en el canvi que ha d'afrontar en fons i forma
la nostra Av. Catalunya.
Aquesta transformació ha de ser exemple i
referència per les necessitats d'inversió tan-

tes vegades recla-
mades per a la
nostra terra. Han
passat els pri-
mers vehicles i el
nou repte ja està
llançat, hem de
reconvertir la nos-
tra principal arte-
ria urbana amb
una via d'ús
social, atractiu
comercial i imat-
ge singular. 
Ara parem compte, l'accidentalitat no desa-
pareix, el perill no s'esvaeix com la fum, l'a-
dequació i innovació dels comerços és un
esforç comú a assolir per les administra-
cions i els emprenedors, especialment d'a-
quests últims. Els recursos per a la remode-
lació de la via urbana no cauran del cel i ara
mateix en aquest moments ja són objecte
de discussió. No creguem que tenim el camí
planet, comença un altre repte, fer d'una
carretera un carrer, fer-lo bonic, atractiu,
d'ús social, de creixement econòmic, d'im-
plantació comercial amb una imatge moder-
na.
L'Aldea ha de passar de ser aquell poble

simplement de pas, per convertir-se en un
poble d'oportunitats i com em va expressar
sàviament un company, l'Aldea ara passarà
a ser un espai “cruïlla de pobles”, una
expressió preciosa que avui dediquem, de
tot cor, als que no poden estar al nostre
costat, però que avui celebren, més joiosos
que ningú, la victòria de la seva gent.

Moltes Gràcies!

Dani Andreu
Alcalde de l'Aldea

Al febrer van ser els xics caleros i dissabte passat
foren els Xiqüelos i Xiqüeles del Delta els que van
rebre l’oficialitat com a colla castellera amb el
bateig. Amposta, com al seu dia la Cala, es va
vestir de gala per una jornada emotiva, dificil d’o-
blidar. Molta feina i il.lusió hi havia darrera d’una
jornada que va arrencar més d’una llàgrima durant
la mateixa, sobre tot en l’epicentre dels actes a la
plaça de la vila, amb la construcció dels castells.
Es un pas endavant, de mobilització social, de rei-
vindicació del setiment ebrenc i català a la vega-
da. Un orgull manifestat en forma de castell. Amb
la suma d’uns i altres, les nostres terres estaran

ben representades, amb tot el que abarquen. 
Enmig del Castor i de l’espiral de problemes i d’in-
defensions del nostre territori ebrenc, és positiu
comentar activitats de gran valor social i la impli-
cació de centenars de persones que lluiten per
aixecar les seues il.lusions amb un castell humà.
Es moment de felicitar i agrair tot l’esforç i la
vocació social i emprenedora de qui ho fa possi-
ble. Uns esdeveniments que comporten que des
d’enguany el nostre territori amplii fronteres i esti-
gui més identificat amb la tradició del seu país.
Tardes d’emoció i de sentiment. Grans Colles
Castelleres ebrenques!!!.

Editorial

Castells ebrencs

Moltes gràcies!

Opinió

Desgraciadament, Cinta ens
va deixar  el passat dia 1
d'Octubre. Fins llavors, ja feia
uns anys que estava a la
residència d'avis de L'Onada
a Deltebre.
Al principi estàvem carregats
de dubtes; estarem fent bé,
estarem massa lluny de
casa, s'adaptarà…  
Al poc temps vam tenir clar
que SÍ. No per les seves faci-
litats (ella sempre havia tingut
molt de caràcter). Si no per
tot el que l'envoltava. 
Des del primer moment, a
L'Onada de Deltebre, ens van
donar el que buscàvem. Un
tracte proper, per a Cinta i

per a nosaltres,  un ambient
molt familiar i acollidor, i mol-
tíssims etalls que van fer que
l'estància de Cinta a L'Onada
hagi sigut del tot agradable.
És per això que des d’aques-
tes línies voldríem mostrar el
nostre més sincer agraïment
a tots els treballadors, del
primer fins a l'últim. Tots
aquests professionals, que
dia rere dia fan que l’estància
dels nostres familiars més
propers, sigui d'allò més
agradable. A tots ells.
Gràcies!

Familiars de MªCinta
Ferré Prats

Agraiments a L’Onada 
Deltebre

Opinió

La participació ciutadana com a
garantia de qualitat democràtica
La participació ciutadana és un
concepte que ha cobrat especial
rellevància , no només en el món
acadèmic , sinó que també com
a part dels programes de govern
a gairebé tot el món. No obstant
això d'estar en voga , la partici-
pació ciutadana és vista fre-
qüentment només com un meca-
nisme per a fins concrets, i  en
conseqüència es corre el risc de
banalitzar el concepte. En un
món plenament globalitzat i que
teixeix llaços d'aprofundiment
democràtic amb el pas dels
anys, l'arriscat no és establir pro-
cediments de participació políti-
ca sinó just el contrari, no fer-ho.
I l'administració municipal n'és la
més pertinent en fer-ho, en apli-
car aquests procediments, per-
què en realitat és la més prope-
ra, la que separa en menor pro-
porció representants i represen-
tats. Sona xocant que determi-
nades administracions que
neguen el principi bàsic de poder
decidir democràticament puguin
tenir interès en establir proces-
sos participatius, perquè el
representant públic ha tingut
sempre reticències a compartir
el debat i la presa de decisions
en actors que molts s'han consi-
derat que no tenen suficientment
legitimitat per decidir. Tot i que
encara ens queda molt camí per
recórrer és evident que s'han fet
passos determinants en aprofun-
dir la participació tot i que en el
context que vivim, ara l'excusa
és que no hi ha diners per “això
de fer participar”. Una excusa
sense cap fonament, perquè si
alguna cosa de l'administració
no costa diners és precisament
el de poder escoltar i fer partici-
par a la gent. Cal dir també que
els governs d'esquerres han tin-
gut sempre més sensibilitat en la
participació i les han tingut sem-
pre en l'eix de les seves propos-
tes de govern, i el govern
d'Entesa a Catalunya en va ser
un bon exemple. A Deltebre hem
posat en marxa experiments
participatius que són del tot

satisfacto-
ris. Quan
vam arribar
al govern,
només tení-
em un
òrgan con-
sultiu en
m a t è r i a
escolar i que havia quedat en
desús. Avui, no tant sols hem
dinamitzat aquest ens que repre-
senta la comunitat educativa del
municipi sinó que a més hem
creat el Consell Municipal de
Cultura i recentment el ple de l'a-
juntament ha aprovat els esta-
tuts del que serà el Consell
Municipal del Comerç i el
Turisme. Tres òrgans que tenen
com a principal missió la voluntat
d'escoltar als col·lectius impli-
cats en el teixit educatiu, cultu-
ral, comercial i turístic, però a
més pretén implicar-los en la
presa de decisions i que les
seves aportacions no siguin un
brindis al sol,sinó determinants i
vinculants. A mi personalment
em satisfà profundament partici-
par d'aquestes reunions, perquè
la gent és clara, directa, aporten
i construeixen critiques que ens
ajuden a millorar. Veuria el
mateix jo tancat al meu despatx
que reunit amb vint o trenta per-
sones vinculades al sector en
qüestió ? A més percebo interès
per part dels representants de
les entitats, ganes de debatre,
de preguntar..i creieu-me que
veure òrgans municipals que fun-
cionen i susciten interès m'om-
plen d'orgull però a la vegada
d'una enorme responsabilitat de
fer-ne un bon ús d'aquesta parti-
cipació. Per això ho tenim clar i
ho seguirem impulsant, perquè
malgrat el que es vengui a la
televisió sigui el descrèdit, l'ofus-
cació i la corrupció política, als
pobles hi ha una altra política,
una altra manera de fer les
coses que ni és notícia i pel que
sembla tampoc ho serà en el
futur.

Joan Alginet Aliau
Politòleg i 3r tinent d'alcalde a

l'Ajuntament de Deltebre.

La participació ciutadana com a
garantia de qualitat democràtica

Opinió
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Albert Ferré, president de la
Colla, recordava amb emoció la
jornada. “Per a dur-la a termer i
donar-li el caire festiu que merei-
xia, s'hi van programar una sèrie
d'actes com a teloners del gran
esdeveniment. Després de fer-
nos la foto oficial del grup lluint
la camisa blava prop del pont
penjant que, a part de ser sím-
bol d'Amposta representa la
unió entre territoris a més de
representar un homenatge a
l'Ebre, pare del nostre Delta, es
va enfilar el camí de la plaça de
la Vila (recentment rebatejada)
on s'havien de realitzar els
actes”.
A partir del passat dissabte,
Amposta es va convertir en
plaça castellera. “Això vol dir
que, a partir d'ara es faran jorna-
des castelleres anuals coincidint

amb la data del nostre bateig,
amb la participació de la colla
castellera Xiqüelos i Xiqüeles del
Delta amb representants d'una
bona part del territori (Delta de
l'Ebre i comarques del Montsià,
Baix Ebre i Baix Maestrat) i d'al-
tres colles convidades d'arreu
dels Països Catalans”. Entre els
actes de la jornada cal destacar,
“primer l'actuació de la muixe-
ranga de Vinaròs, una colla ger-
mana amb la qui compartim
alguns dels membres. Els
següents en actuar van ser la
rondalla Aldeana conjuntament
amb el grup local de jota
Paracota.  El gran moment esta-
va a punt de començar”.
Les colles castelleres que, des

de feia força estona ja ocupaven
el bell mig de la plaça, varen pro-
cedir a l'acte d'enfaixament.
“Acte seguit començaren a veu-
re's la formació de les pinyes de
pilar; 6 en total, ja que cada
colla en va fer dos. La panoràmi-
ca des del balcó principal de la
casa consistorial era extraor-
dinària. El blau delta de colla del
territori, el verd dels Castellers
de la Sagrada Família i el roig
dels nens del Vendrell; només hi
faltava el grop per a veure's
com un gran parxís on els caste-
llers farien de fitxes. De cente-
nars de fitxes... Això sí, unes fit-
xes molt especials que s'anaven
agrupant i pujant i baixant, sovint
al so de les dolçaines (en el cas
de XXDD) o gralles i els tabals.
Aquella harmonia de colors jun-
tament amb un públic que ja
estava entregat abans de
començar les actuacions, era
un plaer per als sentits”.
Xiqüelos i Xiqüeles del Delta
començaren la ronda de castells
amb un 3d6, una construcció
que ja havia descarregat dissab-

te anterior a Alcanar. En desca-
rregar-los l'entusiasme entre la
colla era ben patent. Fins al
balcó arribava l'emoció de la
colla. “Tant que t'entraven ganes
de llençar-te al buit per a partici-
par d'aquell esclat d'alegria i par-
ticipar enorme abraçada col·lec-
tiva. El torns s'anaven produint
de forma simultània i en tornar a
tocar a XXDD es procedir a rea-
litzar el castell més difícil que
havien preparat per a la jornada:
un 4d6 amb agulla”. Un castell
inèdit per a la colla, la qual cosa
sempre comporta una dosi afe-
gida d'incertesa al principi i de
joia al final. Els responsables de
la pinya comencen a cridar els
components, després, el cap de
colla, crida als primers, als
segons, als dosos... Les dolçai-
nes i el tabal comencen el toc
de castells... Fins que els res-
ponsables de la canalla criden a
l'acotxador i l'enxaneta. Poc a
poc el castell va agafant forma...
Finalment l'enxaneta fa l'aleta en
senyal que el castell ha estat
carregat. Es procedeix a des-

muntar-lo mentre l'enxaneta
busca les espatlles de dos de
l'agulla que s'ha format al seu
interior i torna a fer l'aleta que-
dant un pd4. La colla torna a
vibrar i sense que hi hagués cap
terratrèmol!, tal com havia pas-
sat els dies anteriors... En
aquest moment ja s'havia asso-
lit l'èxit que suposava guanyar-se
l'entrada a la Coordinadora de
Colles Castellers de Catalunya
de ple dret. Però a l'ànim de la
colla estava poder acabar la
diada tal i com s'havia planificat.
El darrer castell era un 4d6, fet
en dues vegades anteriors (la
Ràpita i Alcanar), per tant, a
priori, i una vegada passat amb
nota l'examen que suposava la
construcció dels dos anteriors,
no havia de significar cap con-
tratemps important, com així va
ser.
La diada passava ràpid. Com
aquell que no vol s'arribà a la
darrera ronda de pilars. Per
aquest moment s'havia estat
treballant un pd4 carregat per
baix, també un construcció inè-

dita a la plaça i només desca-
rregada als assajos. Però un
contratemps, afortunadament
sense conseqüències, impedí
que la jornada acabés perfecta.
Va ser substituït per un pd4 nor-
mal. Mentre, les colles padrines
portaven a plaça castells de 7
pisos destacant entre tots ells
el 3d7 carregat per baix i el pd5
també carregat per baix per
part dels Castellers de la
Sagrada Família. I com a colofó
de la diada un acte molt simbò-
lic i emotiu: la construcció de
tants pd3 com poblacions hi ha
representades a la colla, amb la
mostra de les banderes munici-
pals des respectius pobles.
Finalment, el protocol·lari lliura-
ment de records entre les dife-
rents colles que, des de dissab-
te, compartiran estrets llaços
de d'amistat i col·laboració
mútua. Amb un àpat i un con-
cert es donaven per acabats
els actes del bateig. La propera
actuació (a Gavà) ja es farà amb
tots els honors de ser una colla
castellera.

Jornada multitudinària amb el bateig de la colla

castellera Xiqüelos i Xiqüeles del Delta, a Amposta

El passat dissabte 5 d'octu-
bre va tenir lloc el bateig de
la colla castellera Xiqüelos i
Xiqüeles del Delta amb la
presència de les colles
padrines Castellers de la
Sagrada Família (embrió
de la colla) i Nens del
Vendrell.

Les Terres de l’Ebre amplien oficialment el nombre de colles després del bateig al febrer dels Xics Caleros

Amposta, com al seu dia l’Ametlla, ja és plaça oficial castellera

MV

ACTUALITAT

Diumenge vinent, l’activitat serà a la
Cala. Coincidint amb la Diada de

l’Arrossejat, trobada castellera amb los
Xics Caleros, els Xiquets del Serrallo, i

els Xiquets d'Alcover.

              



DIVENDRES 11
D’OCTUBRE

DE 20134

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
TTEERRRREESS DDEE LL’’EEBBRREE

«»

El ple d'Alcanar exigeix oficial-
ment el desmantellament del
Castor i estudia empendre
accions legals
El ple de l'Ajuntament
d'Alcanar (Montsià) ha oficia-
litzat, amb el vot unànime de
tots els grups municipals -
ERC, a l'equip de govern, i
CiU, PP i PSC, a l'oposició-, el
rebuig sense pal·liatius al pro-
jecte de magatzem de gas
submarí Castor, exigint el seu
total desmantellament. En
una sessió extraordinària
dedicada íntegrament a la
qüestió, la moció consensua-
da i aprovada per tots els

regidors del consistori cana-
reu demana l'empara de la
Generalitat perquè defensi
políticament i jurídicament els
municipis afectats. 
D’altra banda, l’alcalde de la
Ràpita, i President del Consell
Comarcal del Montsià, Joan

Martín Masdeu, ha dit que “el
Castor és un projecte ‘faraò-
nic, amb una tecnologia
incerta i l’havíem advertit.
Però no van fer-ne cas i en s
trobem ara, més de 500
terratrèmols després. El des-
mantellament del Castor és

una opció a la que no podem
renunciar”. Masdeu afirma
que la prioritat ara és la segu-
retat de les persones.
D’altra banda, ahir, de
l’Ajuntament d’Alcanar s’acla-
ria que “davant les informa-
cions publicades en diversos
mitjansó, d'informacions que
afirmen que el Ministeri
d'Indústria, Energia i Turisme
no va convocar els alcaldes
de les poblacions de les
comarques catalanes afecta-
des per la crisi sísmica d'a-

quests últims dies, a la reunió
del passat dia 7, perquè
aquestes poblacions no ho
havien demanat, l'Ajuntament
d'Alcanar vol manifestar que
sí que va sol·licitar informació
i una entrevista a Madrid, for-
malment, mitjançant correu
postal i electrònic.
Així mateix, lamenta el
malentès que s'ha produït i
adjunta la documentació que
demostra la sol.licitud al seu
dia per poder tenir una reunió
a Madrid.

El portaveu d'Esquerra
Republicana, Alfred Bosch,
ha reclamat al ministre
d’Indústria i Energia, José
Manuel Soria que tanqui el
projecte Castor perquè
només ha servit per a ‘por-
tar la por a les cases de la
gent’.
Bosch ha denunciat que
s’ha ignorat els alcaldes
de l’Ebre, i ha criticat al
ministre per defensar el
projecte amb informacions
de tècnics que ‘van ignorar
les informacions que li van
arribar des de l’empresa
que Shell que feia l’explota-
ció petrolera als anys 80,
així com a l’observatori de
l’Ebre, els alcaldes o fins i

tot les iniciatives que ha
impulsat Esquerra
Republicana des que l’any
2007 s’impulsa el projec-
te’.
El portaveu independentis-
ta ha criticat al ministre
perquè ‘han posat por a la
gent, la gent se sent inse-
gura a la seva pròpia casa.
No és que discrepin, és
que han posat la por al cos
de la gent’ i ha afegit que
‘apel·lo a la seva conscièn-
cia, no tot val per un con-
tracte. La majoria de la
gent no dorm contracte.
No demanem ajuda, no
demanem diners, dema-
nem que deixin a la gent
viure en pau’.

Per la seua part, el Govern
va registrar aquest dilluns
a la fiscalia de medi
ambient de Tarragona una
denúncia relativa a l'episo-
di sísmic que s'està pro-
duint a les Terres de l'Ebre.
El conseller d'Interior,
Ramon Espadaler, ha
avançat des de Tarragona
que la Generalitat ja ha
posat en coneixement del
ministeri públic tota la
informació de què disposa
sobre aquest cas i ha reite-
rat que no descarta sol·lici-
tar també per la via judicial
més informació a l'empre-
sa del magatzem de gas
Castor. 
En la mateixa línia, el sena-

dor de CIU de les Terres
de l'Ebre, Ferran Bel, recla-
mava una explicació sobre
els protocols previstos per
l'Executiu central degut al
"constant augment" de la
sismicitat davant les cos-
tes del Delta de l'Ebre i de
Vinaròs. També va lamen-
tar la no presència d’alcal-
des ebrencs a la reunió de

dilluns a Madrid.
La diputada socialista
Núria Ventura, per la seua
banda, ha interpel.lat en la
sessió de control al govern
al conseller d’Interior,
Ramon Espadaler, sobre
els moviments sísmics a
les comarques del
Maestrat, el Montsià i el
Baix Ebre com a conse-
qüència de la injecció de
gas al dipòsit submarí
Castor. Ventura ha instat al
Govern de Catalunya a
prendre la iniciativa davant
la passivitat del Govern
espanyol i no buscar excu-
ses. Les JERC, per últim,
demanen el desmantella-
ment de la planta Castor a
l'empresa ACS. El jovent
independentista ha realit-
zat aquesta setmana una
acció davant les portes de
la seu d'ACS a Barcelona.

Bosch: ‘El Castor ha de tancar, només ha
portat por a les cases de la gent”

La Federació de l'Ebre d'ERC
ha qualificat la proposta de
Pressupostos Generals de
l'Estat per a l'any 2014 a les
Terres de l'Ebre de 'burla i
insult'. El president de la
Federació, Gervasi Aspa, ha
recordat que 'continuem sent
el forat negre de les inver-
sions a Catalunya i a Espanya'
i 'per això, aquests
Pressupostos són una invita-
ció perquè marxem al més
aviat possible d'Espanya'.
Segons Aspa, 'la manca d'in-
versions en infraestructures
ens condemna a ser unes
comarques menys competiti-

ves econòmicament i més
mal comunicades. Ens abo-
quen a ser el cul-de-sac de
Catalunya i de la demarcació
de Tarragona'. Per tant, la
seva conclusió és clara:
'aquests Pressupostos són un
gran motiu per defensar la
necessitat de la independèn-
cia de Catalunya i les Terres
de l'Ebre som el territori que
més ho necessita, pel mal-
tractament que rebem any
rere any del Govern espanyol'.
Aspa ha fet notar que més del
90 % de la inversió va destinat
a esmenar amb fons públics
accions fetes per empreses

privades, com és el cas de la
descontaminació del meandre
de Flix (49 MEUR), o bé la des-
tinada al Magatzem de resi-
dus nuclears d'Ascó (6
MEUR). A més, ha qualificat
de 'lamentable' que el
Ministeri de Medi Ambient i
Costes no dediqui cap partida
específica per a les Terres de
l'Ebre, quan falten partides
'per fer la guarda costera de
l'hemidelta dret, per frenar la
regressió del marge esquerre,
per posar en marxa el projec-
te de la finca de Bombita o
per fer que la bocana del riu
sigui navegable'. Pel que fa al

Ministeri de Foment, Aspa ha
titllat 'd'acudit' els 5.000
euros dedicats a cadascuna
de les variants de Gandesa
(5,1 km) i Corbera (3,9 km)
després de 13 anys que s'ha-
gin aprovat i publicat al BOE.
El dirigent republicà ha qualifi-
cat també de 'vergonya' que
el tram de l'A7 entre el Perelló
i l'Hospitalet de l'Infant no tin-
gui cap euro assignat per
redactar el projecte. Aspa ha
lamentat que 'els ciutadans de
l'Ebre estem condemnats
sempre a pagar si volem utilit-
zar una via ràpida, i a més, no
tenim cap compensació’.

Aspa: “Els pressupostos de l’Estat són una burla i un insult per a l’Ebre”

El portaveu adjunt al
Parlament, diputat per les
Terres de l’Ebre, Lluís
Salvadó, en la sessió de
control al Govern ha expo-
sat al conseller Espadaler
‘l’important alarma social’
que hi ha a l’Ebre i al
Maestrat, com a conse-
qüència de la intensa acti-
vitat sísmica provocada
pel projecte Castor. El
diputat ebrenc li ha recor-
dat que ‘la confiança en
l’empresa i en una admi-
nistració estatal, que
autoritza l’activitat sense
estudis sismològics, tot i
els antecedents sísmics
anunciats per l’empresa
Shell i per l’Observatori de
l’Ebre, és mínima’.
Salvadó ha advertit que ‘si
les activitats es reprenen
ningú ens pot assegurar
que els riscos improba-
bles no passin a ser més
nits en blanc per a la
gent, espantalls per al
turisme de la zona o que
acabem lamentant situa-
cions catastròfiques’. Per
això el diputat ebrenc ha
demanat al conseller ‘que
el Govern ens empari,
que lideri, que treballi
molt més intensament per
a que el projecte Castor
no torni a funcionar mai
més’. En aquesta mateixa
línia li ha demanant que el
Govern actuï davant les
instàncies judicials i
davant la Unió europea,
‘perquè la ciutadania no
pot pagar els plats tren-
cats, ni amb recàrrecs
sobre les factures energè-
tiques, ni posant en risc la
seva seguretat ni el futur
de les Terres de l’Ebre,
d’un projecte tramitat
sense les garanties sufi-
cients’.

Lluís Salvadó: “el
projecte Castor

no ha de tornar a
funcionar mai

més”

Oposició 
El Ple d’Alcanar exigeix oficialment el desmantellament del Castor

Segueix el malestar. L’ajuntament canareu aclareix que si que va sol.licitar la reunió a Madrid

ACTUALITAT
J. Martin Masdeu, alcalde de la Ràpita:

“la prioritat ara és la seguretat 
de les persones”.

El diputat republicà Lluís
Salvadó va defensar ahir
davant del Ple del
Parlament una moció que
demanava un ‘posiciona-
ment del Parlament de
Catalunya majoritari i nítid
contra el Pla Hidrològic de
la Conca de l’Ebre propo-
sat per la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre’, i
que en breu vol aprovar el
Govern espanyol. La
moció, que fou aprovada
per 101 vots a favor i 27
en contra, demana al
Govern català accions
legals perquè el Pla de

conca s'ajusti als requeri-
ments de la legislació
europea i també a la de
l’Estat. Per la seua part,
Meritxell Roigé, diputada
de CiU al Parlament de
Catalunya, va manifestar
que “seguirem ferms, fins
al final, en defensa del riu i
del Delta de l’Ebre”. CiU
tanca files amb una moció
parlamentària en contra el
Pla Hidrològic de la Conca
de l’Ebre assegurant que
“anirem fins on convingui
perquè la decisió no pros-
peri, i si cal a la Comissió
Europea”.

Rebuig al nou Pla de conca
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L'Ajuntament de Tortosa con-
gelarà els impostos i rebai-
xarà la taxa d'escombraries
un 5%. Aquests són dos dels
trets més significatius del
projecte d'Ordenances
Fiscals de l'Ajuntament de
Tortosa per al 2014 que
aquest dilluns han presentat
l'alcalde, Ferran Bel, i la
tinent d'alcalde de l'àrea de
Serveis Centrals, Matilde
Villarroya, i que es portaran a
aprovació pel Ple d’avui
divendres (a la foto, una imat-
ges d’arxiu). Segons el con-
sistori, l'actualització del
padró de l'IBI ha facilitat la
recaptació extra d'1,5
milions d'euros. "Aquests
diners ens permeten conti-
nuar sense incrementar la
pressió fiscal a la ciutadania i
mantenir i crear noves bonifi-
cacions socials als col·lec-
tius que més pateixen la
crisi", ha indicat Bel.
"Continuarem sent diligents
per fer que pagui tothom, en

benefici de tots", ha conti-
nuat l'alcalde de Tortosa, que
ha explicat que el procés
d'actualització cadastral que
s'inicia a nivell de tot l'Estat, i
en el qual participa Tortosa,
donarà més força a
l'Ajuntament per aconseguir
cobrar aquestes infraccions.
L'alcalde ha insistit que el
govern municipal que presi-
deix manté l'aposta per la
congelació d'impostos. En
aquest sentit, els impostos
(IBI, IAE, Plusvàlua, i ICIO) es
congelen i mantenen les
bonificacions existents.
Pel que fa a les taxes, en
general s'actualitzen d'acord
amb l'IPC interanual (1,7%).
La taxa d'escombraries, en
canvi, redueix un 5% la tarifa
per a tots els habitatges, la
resta d'epígrafs no s'actualit-
zen i s'inclou un epígraf espe-
cífic per a locals no suscepti-
bles d'activitat econòmica i
que no l'hagin tingut en els
últims 5 anys. 
Taxes als aturats
Pel que fa a la taxa sobre
llicències ambientals i d'acti-
vitats, l'Ajuntament estableix

una nova exempció per a
entitats i associacions sense
ànim de lucre, una bonifica-
ció del 40% per promoure
l'autoocupació en aturats de
llarga durada i una nova tari-
fa per promoure activitats
dins l'àmbit del PINCAT amb
una reducció del 75%. En la
taxa d'utilització privativa i
aprofitament de domini
públic s'estableix un nou fet

imposable per la instal·lació
de caixers automàtics per
part d'entitats financeres. 
La societat municipal
Tortosasport estableix una
reducció de fins al 50 per
cent de la quota per als abo-
nats en situació d'atur.
Addicionalment, les taxes
per visites als Jardins del
Príncep, Centre
d'Interpretació del

Renaixement i Museu de
Tortosa, incorporen l'entrada
gratuïta per als socis del
Club Súper 3. Al marge de
les noves bonificacions que
s'introdueixen el 2014, conti-
nuaran aplicant-se les actual-
ment vigents, entre les quals
destaca la de fins al 90% (IBI)
pels titulars o cotitulars de
família nombrosa, en funció
de la capacitat econòmica,
per l'immoble que constituei-
xi el domicili habitual. També
continua l'exempció de la
taxa per drets d'examen a
aquelles persones en situa-
ció de desocupació, així com
de la taxa per expedició de
documents per als sol·lici-
tants en relació a les presta-
cions dels serveis socials i
de l'assistència de la
Seguretat Social. En la taxa
d'escombraries, al marge de
la rebaixa general del 5% per
a tots els contribuents, es
manté l'exempció per a l'ha-
bitatge habitual en aquells
casos amb ingressos anuals
inferiors a 1,5 vegades
l'IRSC o de 2 vegades en cas
de convivència. 

L'àrea d'esports de
l'Ajuntament d'Amposta ha
posat en marxa des d'a-
quest mes d'octubre un
abonament especial per a
persones que estiguin a l'a-
tur i que vulguin fer ús de
les instal·lacions esportives
de la piscina municipal.
Aquest nou abonament, té
un preu “especialment

econòmic” de 17'82 euros
sense matrícula per a per-
sones que estiguin a l'atur i
els seus cònjuges. El requi-
sit per sol·licitar l'abona-
ment és que un dels dos
membres de la parella esti-
gui a l'atur i presentar el
document acreditatiu d'ins-
cripció a les oficines de tre-
ball que s'haurà de renovar

trimestralment.L'abonamen
t permet accedir a totes les
instal·lacions i serveis de la
piscina de dilluns a diven-
dres de 9  a 17h , dissab-
tes de 9 a 14 i de 16 a 20
h i els diumenges de 10 a
14. D’altra banda,
Expoclick Amposta 2013
serà el 15, 16 i 17 de
novembre.

Les persones a l’atur tindran preus especials
per fer ús de la piscina municipal d’Amposta

L'Ajuntament de Móra
d'Ebre ha celebrat aquesta
setmana l’acte oficial d’en-
trega de les claus i la signa-
tura dels horts socials muni-
cipals. S’han repartit les par-
cel·les a les tretze persones
que van presentar la seua
sol·licitud per participar en
aquest programa i reunien
els requisits. Aquesta iniciati-
va municipal té la finalitat
social d'oferir terrenys adap-
tats per a l'ús agrícola a
veïns de la localitat que ho
necessitin perquè puguin
produir aliments per a con-
sum propi. Els terrenys d’a-
quests horts socials es tro-
ben en una finca que ha
cedit en ús la veïna M.
Carme Inglés. L’Obra Social
de La Caixa ha fet una dona-
ció econòmica mitjançant la
qual s’ha pogut pagar, apro-
ximadament, la meitat del
cost de l’adequació de la
finca. Els horts es cedeixen
gratuïtament, si bé cada
beneficiari es compromet a
aportar un 25% de la collita
a Càritas.

Horts socials a
Móra d’Ebre

L’Associació de Jubilats i
Pensionistes de Móra la
Nova va compartir els seus 
“Àpats en companyia” amb
un total de 18 alumnes del
centre d’educació especial 
Jeroni de Moragas de Móra
d’Ebre els quals, per motius
econòmics o de salut, no
van poder participar en el
viatge de diversos dies que
va organitzar el centre. Amb
l’objectiu d’oferir-los una acti-
vitat complementària, l’enti-
tat moranovenca ha convi-
dat els alumnes a compartir
el dinar amb els seus asso-
ciats a la Llar de Jubilats
municipal. 

‘Apats en
companyia’, a
Móra la Nova

L’Ajuntament de Tortosa congela impostos i 
rebaixa un 5% la taxa d’escombràries

Són els dos trets més significatius que es portaran al ple d’avui divendres

Des d’aquest mes d’octubre

ACTUALITAT
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La MADE presenta al·lega-
cions a l'estudi d'impacte
ambiental dels projectes
de parcs eòlics de la Terra
Alta promoguts per Gas
Natural.
Demana que se suspengui
la tramitació del procedi-
ment administratiu i que
se sol·liciti a l'empresa
promotora que aclareixi
detalladament com i quan
pensa donar compliment
als compromisos adquirits
durant el concurs d'adjudi-
cació. 
El passat dia 27 de setem-
bre, la Mesa d'Alcaldes de
l'Energia de Catalunya
(MADE) va presentar al
departament de Territori i
Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya
un escrit d'al·legacions a
l'estudi d'impacte ambien-
tal dels projectes de parcs
eòlics “Los Barrancs”

(Vilalba dels Arcs), “Tres
Termes” (Batea i Vilalba
dels Arcs) i “Punta
Rodona” (Batea, Vilalba
dels Arcs i Pobla de
Massaluca), promoguts
per Eòlica Tramuntana 73,
SL, empresa substituta de
Gas Natural Fenosa
Renovables, SLU.
La MADE denuncia en
aquest escrit “que la cons-
trucció dels parcs eòlics
no provocarà els efectes
de vertebració econòmica
i social” que l'empresa
promotora va assegurar
que tiraria endavant si se
li adjudicava, entre altres,
la construcció dels tres
parcs eòlics ubicats a la
ZDP VII (Terra Alta).
Segons la MADE, les
memòries dels tres parcs
eòlics esmentats “es limi-
ten a dir que es comptabi-
litzaran les tasques agrí-
coles amb la construcció i
l'explotació del parc i que
es prioritzarà la participa-
ció d'empreses i mà d'o-

bra local en les tasques
associades”. En aquest
sentit, la MADE denuncia
“l'ambigüitat” d'aquestes
manifestacions, “la falta
absoluta de compromís
de l'empresa promotora
cap a les necessitats
econòmiques i socials de
l'entorn” i “la decidida

decisió de no complir el
que en el seu dia es va
comprometre”.
Francesc Domènech,
alcalde de Vilalba dels
Arcs, ha explicat que “en
el procediment del con-
curs, l'empresa Gas
Natural va presentar un
informe detallat on es pro-

posaven un seguit de
mesures per la vertebra-
ció econòmica i social i la
millora del teixit empresa-
rial de la zona”. Segons
Domènech, “tot això no
queda reflectit als estudis
d'impacte ambiental que
ara estan en exposició
pública”.

Catorze periodistes russos
han visitat la Ràpita i la Badia
dels Alfacs per conèixer els
seus productes turístics i
promocionar-los al mercat
rus. Es tracta de mitjans de
rellevància com les versions
russes de Discovery o
Cosmopolitan, entre altres.
L'objectiu d'aquesta visita és
augmentar la notorietat dels
productes turístics de la
Badia dels Alfacs i la Ràpita,

els quals ja es comercialitzen
a través d'alguns dels opera-
dors turístics d'aquest país.
La Badia dels Alfacs desper-
ta un gran interès per aquest
mercat, donada la possibilitat
de conduir embarcacions
sense necessitat de titulació,
la pesca artesanal i les
degustacions de marisc in-
situ a la Badia. La gastrono-
mia també és un dels princi-
pals actius, un cop es van

conèixer de primera mà els
productes turístics que
comercialitza l'Estació
Nàutica, es va poder realitzar
una degustació de productes
locals per part d'un dels
membres del Col·lectiu de
Cuina de Sant Carles de la
Ràpita. L'alcalde de la ciutat,
Joan Martín Masdéu i el regi-
dor de turisme, Lluís
Granero, van fer una valora-
ció molt positiva d'aquesta

visita de premsa, que vol
reforçar la presència del mer-
cat rus a la zona. 

Estació Nàutica com a
model
L´alcalde de Sant Feliu de
Guíxols, Joan Alfons Albó va
encapçalar la visita tècnica a
l´Estació Nàutica de Sant
Carles de la Ràpita. 
Aquest municipi està en trà-
mit de certificar-se amb
aquesta marca d´excel.lència
per a destinacions de turis-
me nàutic a l´Estat Espanyol.
I vol tenir com a referència
l’Estació rapitenca.

Catorze periodistes russos han visitat la Ràpita

El PSC de l’Ebre participarà
diumenge vinent, dia 13
d’octubre, a Madrid, en
l’Assemblea contra el
Projecte de Llei de
Racionalització i
Sostenibilitat de
l’Administració Local del
govern del PP. A l’assemblea
hi assitirarn alcaldes i alca-
desses de diferents forma-
cions polítiques, excepte del
PP, en rebuig a una propos-
ta que atempta contra l’auto-
nonomia local, els serveis
públics i els drets de la ciuta-
dania. L’alcalde de Godall i
secretari d’Acció Política del
PSC de l’Ebre, Francesc
Miró, ha recordat que es
tracta d’un projecte que reta-
lla bona part de les com-
petències als ajuntaments.

Rebuig a la
reforma de

l’administració
local

La representació sindical
de Catalunya Caixa - SEC,
CCOO, UGT i CSICA- i la
Direcció van arribar a un
preacord respecte a l’ERE,
pendent de ratificar pels
diferents òrgans de deci-
sió. El número total de llocs
de treball perduts continua
sent molt alt, 2.153, obli-
gats per la reducció de la
plantila a un màxim de
4.449 empleats. Malgrat
això, el sindicat considera
que s’ha avançat sensible-
ment en la voluntarietat
com a primer concepte per
acollir-se a les baixes a tra-
vés d’unes mesures. 

Preacord en l’ERE,
entre sindicats i la

direcció de
Catalunya Caixa

La MADE presenta al.legacions a l’estudi d’impacte dels
projectes de parcs eòlics de la Terra Alta

“Promoguts per Gas Natural”

I Guíxols pren l’Estació Nàutica de la Ràpita com a model

ACTUALITAT
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AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A - Registre Entitats: 01430043

ANUNCI
d'aprovació provisional i exposició pública projecte de subministrament d'aigua a la urbanització Montsià-Mar

El Ple de l'Ajuntament d'Alcanar, en sessió de data 4/07/2013, va aprovar inicialment la imposició i l'ordenació de contribucions especials, com a conseqüència de l'execució del
projecte de subministrament d'aigua a la urbanització Montsià-Mar, d'Alcanar-Platja, al t.m. d'Alcanar, així com l'establiment i exigència de les quals es legitima per l'obten-
ció d'un benefici o per l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.

Simultàniament va ordenar el tribut concret d'acord amb les determinacions següents:

1.- El cost previst de l'obra es fixa en 65.833,20 Ûuros. Es fixa la quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris en 59.249,88 euros, corresponents al 90% del cost suportat,
i el 10% restant (6.583,32 Ûuros) serà assumit per l'Ajuntament d'Alcanar. 

2.- La quantitat a repartir entre els beneficiaris es fixa en 59.249,88 Ûuros, corresponents al 90% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que fina-
litzada l'obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s'ha de prendre aquest cost a efectes del càlcul de les quotes, s'han d'assenyalar els subjectes passius i s'han
de girar les liquidacions que calguin.

S'apliquen com a mòduls de repartiment de la base imposable els següents:

- 25% sobre metres lineals de façana.
- 25% sobre superfície
- 50 % sobre la edificabilitat.

També va aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten d'aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons
consta en el  document annex.

S'exposa l'expedient a informació pública, mitjançant anunci publicat en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i en un dels diaris
de més difusió de la província, per un termini de 30 dies hàbils, durant el qual les persones interessades poden examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Durant aquest període d'exposició pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de contribuents. 

Les quotes corresponents es notificaran individualment a cada subjecte, si és conegut; i mitjançant edictes, si no ho és. La recaptació d'aquestes contribucions especials es farà
en dos terminis i es fraccionarà en dos pagaments, el primer a l'inici de les obres i en el segon quan les obres hagin finalitzat; i es realitzarà a través de BASE - Gestió d'ingres-
sos, organisme autònom de la Diputació de Tarragona, al qual se li ha conferit l'oportuna delegació, essent aquest organisme qui notificarà la corresponent liquidació en la qual
hi figuraran els terminis d'ingrés.

En tot el que no estigui previst en aquest acord s'aplica l'Ordenança general de contribucions especials del municipi.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 8 d'octubre de 2013
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L'Ajuntament de Deltebre ha
canviat un dels vehicles de la
flota de la Policia Local, tal i
com marquen els terminis
dels rèntings assignats.
El nou vehicle, un seat Altea
XL, disposa d'un equip d'últi-
ma generació amb il.luminació
i material de treball, a més
d'un kit especial per a detin-
guts. La novetat més impor-
tant de l'equipació és l'adquisi-
ció d'un equip de
desfibril.lador portàtil per a
poder realitzar les primeres
tasques d'auxili davant una
parada cardiovascular, ja que
tenint en compte les estadísti-
ques es pot arribar a salvar
fins a un 80% més a persones
amb parada cardiovascular si
abans que arribin els equips
mèdics els agents de la policia
poden realitzar aquesta tasca.
L'adquisició de l'aparell, que
és l'únic vehicle policial a les
terres de l'Ebre que el té, ha
anat acompanyada d'un curs
de formació als agents.
Amb l'adquisició del nou vehi-
cle, la regidora de Governació
accentua la seva voluntat de

dotar el cos de la Policia Local
de tots els mitjans necessaris
per tenir un municipi més
segur.
Ràdio Delta
D’altra banda, l'Emissora
Municipal de Deltebre, Ràdio
Delta, clou els actes de cele-
bració dels 30 anys amb l'ac-
te institucional i de reconeixe-
ment. El Secretari de
Comunicació del Govern de la
Generalitat de Catalunya,
Josep Martí, va presidir dis-
sabte l'acte, amb la presència
dels alcaldes, regidors, direc-
tors i col.laboradors de la
història de l'emissora e. El
darrer esdeveniment progra-
mat per celebrar les tres dèca-
des de Ràdio Delta, després
que al llarg de l'any s'hagin
succeït diversos actes com
una sèrie de tertúlies centra-
des amb la història de la ràdio,
una exposició, l'estrena d'un
nou logotip i la posada en
marxa del servei de radio on-
line i una nova web. El regidor
de Comunicació, Joan Alginet,
durant el seu parlament va

destacar "l'aposta ferma per-
què la ràdio continuï reforçant
la pròpia personalitat munici-
pal, oberta a tots aquells que
treballen pel municipi".
Per la seva banda l'Alcalde de
Deltebre, José Emilio
Bertomeu, va voler agrair la
tasca " del grup de fundadors,
encapçalats per Francesc
Callau, i la seva visió de tirar
endavant l'emissora malgrat
les dificultats del moment".
Finalment el Secretari de
Comunicació del Govern de la
Generalitat de Catalunya,

Josep Martí, va voler felicitar
l'emissora mentre encoratjava
a seguir mantenint l'esperit de
la municipal de Deltebre "per
ser una ràdio viva cal que con-
tinueu estant obert a tota la
ciutadania, d'aquesta forma

podeu estar 30 anys més cap-
tant el pols del municipi".
L'acte va acabar amb el lliura-
ment dels diplomes i el desco-
briment a les instal.lacions
d'una placa commemorativa
dels 30 anys.

Nou vehicle per a la Policia Local de Deltebre

L’Ajuntament ha canviat un dels vehicles, tal i com marquen els terminis dels rèntings assignats

REDACCIÓ

L'empresa estatal
Acuamed ha descartat
que hagi hagut una dis-
persió dels contaminants
acumulats en els llots
tòxics de l'embassament
de Flix, després de com-
pletar l'extracció de
170.000 metres cúbics -
un 21,25% dels 800.000
que està previst tractar-.
En declaracions a Europa
Press, el director de l'o-
bra, Marc Pujols, ha expli-
cat que les anàlisis realit-
zades aigües avall del riu
Ebre des que es va iniciar
el dragatge no han detec-
tat un repunt dels valors

de mercuri ni d'altres con-
taminants, la qual cosa és
"suficient indicatiu del bon
funcionament" del mur de
palplanxes que es va
construir al principi per
aïllar la zona de treball i
de les obres associades
per garantir el subminis-
trament segur d'aigua.
Acuamed -adscrita al
Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi
Ambient- ha subratllat que
aquest escenari s'ha
donat malgrat les abun-
dants pluges de la prima-
vera, i que han obligat a
la presa de Flix a evacuar

de 600 a 800 metres
cúbics d'aigua durant
quatre mesos seguits,
amb puntes de fins a
1.500, quan el normal és
no sobrepassar els 300.

Manteniment

D’altra banda, durant la
setmana passada es va
procedir a un seguit de
tasques de manteniment
a Flix, de les instal·lacions
dels parcs de la zona del
bloc d'habitatges de
l'Incasòl i de la plaça de
La Pau.

En l'actuació s'ha dut a
terme una polida i repin-
tat, la substitució dels ele-
ments més malmesos i la
instal.lació de la senyali-

zació on no hi era. 
L'execució d'aquesta
obra ha anat a càrrec de
l'empresa Entorn Urbà.

Acuamed descarta la dispersió de llots tòxics de Flix després
d’extreure 170.000 metres cúbics

El diputat socialista per
Tarragona, Xavier Sabaté,
ha explicat que el grup del
PSC al Parlament dema-
narà al Govern que estudiï
l’alliberament de la N-340,
entre l’Hospitalet de
l’Infant i Ulldecona, del
trànsit de camions de
gran tonatge, tal i com ja
passa a la N-II a les
comarques gironines. Així
ho han acordat en el marc
de la reunió que els parla-
mentaris socialistes de la
demarcació de Tarragona
han fet a l'Hospitalet de
l'Infant i a la qual hi han
assistit la diputada al
Parlament Núria Ventura i
el senador Joan Sabaté.

“Volem
un tractament similar al
que ja tenen a Girona. La
N-340 està col·lapsada i
la prolongació de l’A7 més
enllà de l’Hospitalet és
remota donada la manca
d’inversió del Govern del
PP. Per tant, el que sem-
bla més raonable es des-
plaçar el tràfic pesant a
l’autopista i alliberar i
millorar així la circulació
per la N-340.”

Alliberar de
vehicles pesants
la N-340 entre
l’Hospitalet i

Ulldecona

ACTUALITAT Acte de celebració dels

30 anys de Ràdio Delta,

el cap de setmana passat

Les anàlisis realitzades aigües avall “així ho indiquen”

Satisfacció per par part
de l’organització, de
com un any més, han
anat les coses en aques-
ta XXIII Trobada BTT ciu-
tat de Roquetes, organit-
zada per la Colla BTT
Roquetes – Terres de
l’Ebre. L'objectiu d'a-
questa trobada no era
competitiu i els premis
van estar els següents:
al participant més jove,
Marc Giné amb 10 anys,
i al participant més gran,
Manolo Jiménez amb 73
anys. També es va obse-
quiar amb un pernil al
club amb la participació
més nombrosa, que
aquest any va estar el
Trail Roquetes, amb 14
inscrits. “Agrair la parti-
cipació de tots els bette-
ros i betteres, també als
col·laboradors que fan
que aquest acte sigui
possible dur-lo a terme”.

Trobada BTT
Ciutat de
Roquetes
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El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha informat que
l'estació de Benifallet
podria tenir un centre
d'interpretació de la via
verda a principis del 2014.
L'ens està amb contactes
amb Adif perquè els puguin
cedir uns terrenys que es
troben en estat ruïnòs al
costat de l'edifici i
convertir-lo en un
equipament cultural. Podria
ser una realitat a principis
d'any.   La Via Verda s'ha
convertit en els darrers
anys en un dels principals
actius turístics de la
comarca, i "les pròximes

actuacions impliquen
seguir impulsant aquestes
millores de punta a punta
del Baix Ebre", ha
puntualitzat Soler.
D’altra banda, Soler també
ha aclarit que “la moció
aprovada pel plenari i,
subscrita per tots els
grups comarcals i a petició
de l'Ajuntament d'Alfara de
Carles, per tal reivindicar el
paper tradicional de les
activitats ramaderes. Es
tracta d'un conflicte que no
tindria cabuda en el marc
legal de l'Estat espanyol,
amb una llei menys
restrictiva. Si s'executa
una sanció d'acord amb

una normativa, doncs
hauria de ser tant fàcil o
tant complicat com

canviar aquesta normativa,
que és el que estem
reclamant".

Diumenge, la Diada de l’Arrossejat celebrarà el seu 29è aniversari

Fira de la Clementina, a Bítem

Aquest cap de setmana, Prat
de Comte obre les portes
per acollir alambins i les dife-
rents mostres d’entitats,
cellers i cooperatives de la
Terra Alta. Les cases es con-
verteixen en estands singu-
lars d’una festa també molt
singular. En el decurs dels
dies de la festa, com s’anun-
cia a la pàgina web

(www.aiguardent.com ), "el
públic pot degustar aiguar-
dent que s’ha de prendre
amb moderació, acompan-
yar d’un dolç típic de les nos-
tres terres com les coquetes
d’aiguardent, el redots i les
casquetes, tot i què una bona
presa de xocolata o un bon
tall de coc ràpid són molt
bones opcions".

Festa de l’Aiguardent a Prat de Comte

L’arròs i el marisc protago-
nistes de les Jornades
Gastronòmiques de
Deltebre. 
La Federació de Comerç i
Turisme de Deltebre ha
organitzat aquest mes
d'octubre una nova edició
de les jornades gastronò-
miques de tardor que tenen
com a objectiu promocio-
nar la cuina del Delta de

l'Ebre i els productes
autòctons. 
Del 12 al 27 d'octubre, 7
restaurants del municipi
oferiran menús elaborats
que tindran com a princi-
pals protagonistes l'arròs i
el marisc a un preu unitari
de 25 E. Entre tots els par-
ticipants de les jornades es
sortejarà un dinar o sopar
per a 2 persones.

Jornades Gastronòmiques de Deltebre
Així mateix, tornaTAPAMAR,
en aquest cas TAPABLANCA.
13 els restaurants que oferi-
ran propostes originals, fres-
ques, en forma de tapes. 
Un dels pilars de les jornades
és la Diada de l'Arrossejat, el
proper diumenge 13 d'octu-
bre, que enguany arriba a la
29a edició. Un any més
aquesta diada gastronòmica,
que se celebra tradicional-
ment al port de al Cala, comp-
tarà amb el concurs d'arros-
sejat, la mostra de vins i
caves, i els tastets de peix
elaborats pels restaurants del
Club de la Gastronomia. Hi
haurà per premis pels guanya-
dors de l’arrossejat sis premis
de 150 euros. A més, també
es lliurarà el premi al bar Pica-
Pica per la tapa més ben valo-
rada de la TAPA BLAVA. 
Així mateix, com a activitat
complementària, tindrà lloc la
trobada castellera amb los
Xics Caleros, els Xiquets del
Serrallo, i els Xiquets
d'Alcover. També es realit-
zarà, per primer cop, la 1a
Trobada d'instagramers. 
(més informació a la plana
11,12 i 13).

Cita amb la 
gastronomia de la Cala

El peix blanc serà el prota-
gonista de l'11 al 20 d'oc-
tubre a l'Ametlla de Mar
amb les jornades gas-
tronòmiques del Peix de la
Llotja. Durant aquests dies
restaurants del municipi
realitzen uns nous menús.

Benifallet disposarà d’un centre
d’Interpretació de la Via Verda

El Consell Comarcal del Baix Ebre està en contactes amb Adif

ACTUALITAT

L'arribada dels primers
cítrics al mercat, aquest any
amb una mica de retard per
la climatologia, coincideix
amb una nova edició de la
Fira de la Clementina de
Bítem, que es farà entre el
18 i el 20 d'octubre.
Distribuïdors de cítrics,
comerciants i entitats parti-
ciparan un any més en el
certamen firal que millor

projecta el teixit social i
econòmic d'un poble lligat
històricament a la producció
de clementines. El president
de l'EMD de Bítem, Josep
Cugat, i la regidora Matilde
Cugat, han presentat aques-
ta setmana els detalls de la
fira. La 6a Fira de la
Clementina obrirà portes el
divendres 18 d'octubre,
amb una jornada tècnica.

Aquells que estiguin valorant
la possibilitat d'adquirir un
vehicle, el cap de setmana
del 18, 19 i 20 d'octubre
tenen una cita a Tortosa, al
Pavelló Firal, amb
Ebreokasió, la fira del vehicle
d'ocasió, on els catorze
expositors que, fins ara, han
confirmat la seva assistència

presentaran la seva oferta en
els més de 6.000 m2 del
recinte del pavelló firal. 
El tinent d'alcalde de
Promoció, Emili Lehmann, i el
director de Fira Tortosa,
Ramon Ferrando, han presen-
tat aquesta setmana els
detalls d'aquesta fira, que
arriba a la seva 18ena edició.

Avui divendres 11 d'octubre, a les 13 hores, es farà l'acte
institucional amb motiu de la celebració de la festa
patronal de la Policia Local. L'acte, que estarà presidit
per l'alcalde de Tortosa, tindrà lloc a la Comissaria de la
Policia Local.

Actualitat

La Fira d'Artesania de Tivenys
reuneix una quarantena de
parades vinculades als oficis
tradicionals, entre les quals hi
destaquen els terrissaires
locals i el guarnidor de cavalls,
així com una mostra de pro-
ductes gastronòmics amb les
baldanes (botifarres negres
d'arròs) i pastissets. La fira se
celebra aquest cap de setma-

na de setmana al parc munici-
pal, situat a tocar de l'Ebre.
Precisament, l'assut del riu
Ebre i el poblat ibèric, dins el
terme municipal de Tivenys,
seran dos reclams més de la
fira. 
Per això durant tot el cap de
setmana s'habilita un tren turís-
tic que uneix el nucli urbà i
aquests punts d'interès.

Fira d’Artesania a Tivenys

Ebreokasió
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CRAC de la setmana: Xavi Costa, jugador del Reus Deportiu
L’ENTREVISTA  MICHEL VIÑAS

UN AMPOSTÍ A L’ÈLIT: “EL MEU SOMNI SERIA GUANYAR UNA COPA D’EUROPA”
Xavi Costa té 27 anys. Es

d’Amposta i actualment juga
amb el Reus  Deportiu,
equip al que ha arribat pro-
cedent del Vendrell. Va estar
abans quatre anys a
Tenerife, un a Lleida i cinc a
Vila-seca on va fitxar molt
jove, després dels seus ini-
cis a Amposta. Amb el con-
junt de Tenerife va guanyar
la CERS i amb el Vendrell
una Copa del Rei i també la
CERS.
Diumenge passat va dispu-
tar la Final de la Copa, con-
tra el Barça. Els penals no
van estar del costat del con-
junt reusenc. Aquest cap de
setmana comença la lliga, a
la pista del Tordera. 

Més Ebre: El penals... 
Xavi Costa: Sí, la veritat és
que va ser una llàstima. Fou
un partit molt igualat i intens,
tal com es preveia sent una
final. En diverses fases vam
tenir-lo per a poder decidir
del nostre costat. Però
davant teníem un gran equip
que va saber refer-se en
moments puntuals. I els
penals ja són una loteria. I
no ens va tocar...però el
cert és que vam sortir
reforçats per la forma en
què vam jugar.
ME: Començar amb un títol
hagués estat fantàstic. 
XC: Sí, hagués estat molt
bonic i més considerant que
vam tenir-ho prop. No obs-
tant, ens quedem amb la
bona feina i que vam poder-

lo guanyar. Els penals van
decidir. Una altra vegada
serà. 
ME: Ha començat una nova
una nova temporada.
Expectatives. 
XC: D’entrada, assegurar la
classificació per la Copa.
Després, lluitar per la lliga.
Sabem que serà molt com-
plicat perquè està el Barça,
el Vic que s’ha reforçat molt
i el Liceo que és l’actual
campió. Però diumenge ja
vam demostrar que podem
estar a l’alçada d’aquests
equips. I, per tant, tenim les
nostres opcions en el cam-
pionat. A la lliga europea,
poder accedir als quarts de
final, passant la fase de
grups i mirant d’arribar el
més lluny possible, sense
renunciar a la final. Tot ple-
gat no serà fàcil però amb la
feina que estem fent podem
aconseguir bons resultats. 
ME: Fitxar pel Reus, ha
estat un pas endavant. 
XC: Si. He estat força bé en
els clubs anteriors, però el
Reus és un gran. Ha guanyat
la lliga i també la Copa
d’Europa. A Reus es viu mol-
tíssim l’hoquei i la veritat és
que estic molt satisfet de
defensar aquesta samarre-
ta. Em trobo molt agust i a
més tinc l’oportunitat de
poder treballar amb els més
petits, un fet que m’apassio-
na. 
ME: Es troba a l’èlit de l’es-
port, tot i que l’hoquei
empeny per darrera de bàs-

quet i sobre tot el futbol. 
XC: Sí, està clar. No és tan
mediàtic però és un esport
amb molta tradició a
Catalunya, com també al
nord, a Galícia i Astúries. Així
com a Itàlia i Portugal. 
ME: Està totalment profes-
sionalitzat?. 
XC: Sí, evidentment que no

estem a l’alçada del bàsquet
o el futbol, amb els contrac-
tes que existeixen en
aquests esports, però t’hi
pots dedicar de forma pro-
fessional. 
ME: I Xavi com va començar
a jugar a Hoquei?. 
XC: El meu germà jugava
amb el primer equip que va

haver-hi a Amposta, fa uns
25 anys. Devia ser un equip
benjamí. Jo era més petit i

seguia al meu germà als
partits que ell disputava. I
m’agradava. Llavors volia
jugar. I, com tots, primer
havia d’apendre a patinar i
molt aviat vaig fer-ho. I vaig
començar jugant a
Amposta. Després vaig mar-
xar a Vila-seca, encara en
formació, en equips de
base.
ME: Qui recorda més per al
seu impuls a l’èlit?. 
XC: D’entrada, com he dit,
recordo al meu germà, quan
jugava. I després he de des-
tacar a Albert Mazon que,
tenint 17 anys, em va fer
debutar amb el Vila-seca a
l’Hoquei Lliga, a la pista del
Blanes.
ME: El seu idol?. 
XC: Em quedaria amb
Facundo Salinas, un jugador
argentí que estava al Liceo. 

ME: Un somni. 
XC: Poder guanyar la Copa
d’Europa i després també
poder debutar amb la selec-
ció absoluta, per jugar un
Europeu o un Mundial. He
estat en totes les categories
però no en l’absoluta. Es un
repte i una il.lusió. 
ME: A l’Ebre s’ha perdut la
tradició que existia amb l’ho-
quei. A Amposta, però, ha
hagut més continuitat. 
XC: Sí, és cert. Hi ha altres
esports que abarquen més
joves. Però a Amposta
durant anys s’hi ha treballat
amb la base i es continua
fent.    

Final de Copa: “fou una llàstima perquè en
moments puntuals, vam poder decidir. Però el

Barça és un gran equip i va saber refer-se.
Els penals ja foren una loteria”

Futur: “El Reus és un gran. Ha guanyat la lliga
i també la Copa d’Europa. Estic molt satisfet

d’haver fitxat per jugar-hi aquesta 
temporada”
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I en la propera eliminatòria
s’enfrontarà al Castelldefels. El
partit amb el Nàstic va ser
igualat i la clau pels asconencs
fou que van tornar a oferir una
segurerat defensiva que els ha
distingit fins ara. I el Nàstic no
va poder marcar. Tampoc va
fer-ho l’Ascó. Els penals van
decidir. L’Ascó va estar més
encertat. Un gol de Sangrà en
la mort subita va donar la clas-
sificació. I a seguir volant. 
En la lliga l’equip va obtenir la
primera victòria fora de casa,
a Gavà, amb dos gols de Sergi
Moreno. El conjunt local va
reduir distàncies però la victò-

ria fou per a l’Ascó que és cin-
què a tres punts del líder. El
proper partit serà diumenge a
casa, 12 h, contra el
Castelldefels, el rival també a
la propera ronda de la Copa. 
La Rapitenca, per la seua
banda, va empatar a casa amb
el Vilafranca de Delfin Ferreres
(1-1). Els rapitencs, sense
davanters (amb Munta d’impro-
visat punta), van fer el que van
poder. Teixidó va marcar l’1-0,
amb una falta magistralment
executada. El Vilafranca va

empatar de la mateixa forma,
amb una falta a la segona mei-
tat. No van haver-hi opcions.
Empat just. 
La Rapitenca pot tenir nove-
tats. “Hi ha jugadors que tenen
una proposta d’un altre club
amb feina inclosa i poc podem
fer davant d’això. Lògicament,
si hi ha sortides, hauran d’ha-
ver-hi fitxatges”. S’aclareix que
no hi ha mal ambient al vesti-
dor i que les baixes poden ser
per aquest motiu. La
Rapitenca visita el Palamós,

equip que ha sofert la dimissió
del seu president i que ha pro-
posat una rebaixa del sou als
jugadors que ha ocasionat un
bon nombre de baixes, entre
elles la d’Ivan Diaz, que ha fit-
xat amb l’Alcanar.

Ascó viu un moment històric i emotiu

La població d’Ascó viu amb
emoció el moment del seu
equip. Fa pocs anys, l’equip
de la localitat jugava a
Segona regional. Després
de la fusió i amb la progres-
sió que ha sofert el nou
club, l’Ascó ha crescut i està
a Tercera, on té una planti-
lla amb aspiracions.
Actualment és cinquè. I
dimecres va eliminar el
Nàstic de la Copa, als
penals.  

TERCERA DIVISIÓ

Va guanyar a Gavà i és cinquè a la lliga i dimecres va elimInar el Nàstic de la Copa

M.V.

Els jugadors agraits amb l’afició, després d’eliminar el Nàstic. 

La Rapitenca va
empatar a casa contra

el  Vilafranca i diumege
visita un Palamós en

plena crisis, amb canvis
a la directiva i baixes de

jugadors.

Propera jornada

La Rapitenca pot tenir
més novetats. “Hi ha
jugadors que tenen

ofertes d’un altre club
amb feina inclosa i no

es pot fer res contra
això”. Si hi ha més

baixes, hi haurà nous
fitxatges.

Novetats

Rebrà diumenge el Tecnofutbol (17 h). Necessita sumar el primer triomf

L’Amposta, amb urgència de guanyar 
PRIMERA CATALANA

L’Amposta va perdre al camp
del líder, el Catllar (3-1). Equip
que va imposar-se justament i
que va decidir a l’inici de la repre-
sa amb dos gols en pocs minuts
(51 i 58) que amplaiven l’avantat-
ge que havia donat Imanol a la
primera part, en un moment clau
(44’). Aleix, de penal, va reduir
distàncies (91’).

Nacho Pérez deia que “van ha-
ver-hi dos parts molt diferents, la
primera ens va costar adaptar-
nos els 10 primers minuts, però
després vam saber interpretar i
portar el partit allí on voliem, es
van crear tres ocasions de gols,
dos d´elles molts clares de Jo-
sep Becerra. No vam marcar. I
en  l’unica errada que vam tindre
a nivell defensiu i en l’únic llança-
ment entre els tres pals ens va
costar el gol”. Nacho afegia que
“la segona part va ser molt dife-
rent, l´equip va decaure, i no va
ser competitiu com a la primera,
així va ser que en els 10 primers
minuts de la represa ens van fer

el segon i el tercer gol i no vam
ser capaços de refer-mos”.

Sobre la situació, encara sen-
se guanyar i davant del partit
contra el Tecnofutbol de diumen-
ge, Nacho aclaria que “s´han de
treure conclusions i pendre deci-
sions per fer alguna cosa. Hi ha
un petit marge, en quan a sensa-
cions de capgirar-ho, perquè es
possible, l´únic que l´equip ne-
cessita és creure en què ho pot
fer. Les condicions futbolistiques
existeixen, però hi han altibaixos
a nivell emocional durant les tem-
porades que afecten. Però l’e-
quip té ganes de demostrar que
és capaç de molt més i lluitará
per ser millor. Una victòria ho
canviaria tot i diumege és molt
important poder aconseguir-la”.

El Jesús i Maria va perdre de
forma inverosimil contra el Bala-
guer. Va remuntar amb gols d’I-
van, un de penal, el que havia
marcat el Balaguer a l’inici. I va
tenir opcions per sentenciar.
Però els lleidatans, amb una ac-

ció de qualitat d’Iban Parra van
empatar. I, quan el Jesús i Maria
havia perdonat, jugant amb un
menys des del 40, una contra vi-
sitan en temps afegit va ser el 2-
3. Injust. I decepció. 

José Mari Aliau, tècnic del J. i
Maria, deia que “el partit va co-
mençar malament ja que a la sor-
tida d'un córner i després d'una
sèrie de rebots la pilota s'intro-
duïa a la porteria de Vizcarro; tot
i això ens vam sobreposar, i mit-
jançant Ivan per dues vegades (el
segon de penal), vam remuntar
sent dominadors del joc fins que
al minut 40 Sebas i un adversari
van al terra a disputar una pilota
i hi ha un enfrontament entre els
dos jugadors i l'àrbitre li ensenya
la vermella a Sebas quedant-nos
en 10. Tot i això abans d'arribar
al descans gaudiriem d'una oca-
sió de Manel i una altra de Fran-
cesc que estavellava la pilota al
travesser. Haguèssim pogut am-
pliar distàncies”. José Maria afe-
gia que “a la represa, la tònica

continuava sent la mateixa, fins
que als 20' els visitants establien
la igualada. Malgrat això vam
continuar buscant el partit i gau-
dint d'ocasions clares per a des-
nivellar el marcador fins que amb
l'equip abocat a l'atac un contra
del Balaguer establia el 2-3 defi-
nitiu”. El tècnic considerava que
“la veritat és que va ser un verda-
dera llàstima ja que va ser un
dels partits que millor futbol hem
fet (incloent els de l'any passat),
però el jugar tants minuts en infe-
rioritat va passar factura”. El J. i
Maria descansa per compromi-
sos internacionals del combinat
andorrà. Iku i Sergi segueixen
sent baixa. D’altra banda, s’ha
aclarit que la persona que va en-
trar al camp al partit del filial no
té cap vincle amb el club.

El Jesús i Maria descansa
en suspendre el partit

l’Andorra

Propera

El Minut 91, com així vam
pensar-ho quan es va crear la
revista esportiva, significava
el postpartit. Les reaccions i
l’anàlisi de la jornada. Dilluns
va començar, a Canal Terres
de l’Ebre, el programa amb la
vocació i l’objectiu d’informar
als telespectadors del que ha
estat la jornada dels nostres
equips, amb noticies i repor-
tatges dels partits. 

Queda molt per millorar i
per canviar. Acabem de co-
mençar. Però vull aprofitar
des d’aquí per fer un agrai-
ment a tots els que les darre-
res setmanes heu estat pre-

g u n t a n t
pel progra-
ma. I tam-
bé pels
missatges
que m’heu
fet arribar els darrers dies.
De tots, però, em quedo amb
el de l’ampostí Abraham quan
explicava el seu estat al Face-
book el dilluns al vespre i deia
que anava a “veure el nou pro-
grama d’esports del Canal Te-
res de l’Ebre. Després l’Efecti-
vament i finalment escoltaré
‘El Larguero’”. La comparativa
és del tot honorífica..., sense
dubte. Gràcies!!!

Tic, tac...1, 2, 3.......91

Canal Terres de l’Ebre
inicia diumenge (22.30
h) les transmissions de
partits del nostre futbol.
El primer serà el Perelló-
Tortosa, derbi inèdit fins
ara en partit oficial.

Perelló-Tortosa, el partit de la
jornada, diumenge a Canal

Terres de l’Ebre (22.30 h)

L’opinió de Michel

El jugador de Sant Jaume es recupera

Coto tornarà a jugar
UN SOMNI DESPRÉS DEL MALSON VISCUT

Ja vam explicar fa unes setma-
nes que Coto, jove jugador de
Sant Jaume, havia tornat a nèi-
xer. Necessitava el trasplant
d’un ronyó i la seua mare adop-
tiva, que era compatible per
fer-ho, va donar-li i després
d’una intervenció, tal com vam
explicar, va poder recuperar-se
del problema físic que tenia. 
Una història, com va conside-
rar Més Ebre al seu moment,
força emotiva i carregada de
sentiment. 
Des de llavors, Coto ha lluitat
per millorar cada dia per poder
viure en les millors condicions.
I al seu pensament estava  tor-
nar a jugar. Els metges li han
dit que pot tornar a fer esporti
i a entrenar. I ell està molt
il.lusionat. “He d’anar poc a
poc i ara només faig carrera
continua, progressant cada
dia. Però la veritat és que estic
molt content de poder tornar a
jugar. I també  agrait a la meua
mare pel que ha fet per mi”.
Per celebrar la noticia, Coto,
de vacances per terres gironi-

nes durant l’estiu, es va traslla-
dar al camp del Montiliví de
Girona per poder fer uns tocs i
sentir-se de nou futbolista. Tot
gràcies a la iniciativa d’Amado
Cebolla director del programa
esportiu Mou-te de Ràdio Delta
i Francis Serra que van obtin-
dre els permisos per entrar en
un camp de la lliga Adelante i
fer realitat aquest somni pel
jove santjaumenc.

IRIS SOLÀ
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L’Alcanar ha confirmat la incor-
poració que dilluns vam avançar
al Canal Terres de l’Ebre, al pro-
grama MINUT 91. Es tracta del
davanter Ivan Diaz, que estava al
Palamós i que va estar, entre al-
tres, a l’Espanyol. Un reforç de
luxe que ha pogut fer l’Alcanar
amb el complement de la feina.

D’altra banda, Albert Llamas ha
estat baixa. Per motius familiars
ha de tornar a Lleida.

L’Alcanar, en festes, rebrà
demà dissabte el Gandesa, en
partit avançat. 

L’equiip s’ha refet en les darre-
res tres jormades sumant 5
punts de 9. 

El Catalònia va empatar con-
tra l’Alcanar (1-1) en el derbi de
dissabte passat a la Santa Creu.
Un partit igualat, travat i disputat
amb molta intensitat en el que
dues jugades a pilota aturada
van representar els gols. Raül Va-
tes, amb el llançament magistral
d’una falta, va fer el 0-1. Acte se-

guit, poc abans del descans, fou
Cornejo qui a la sortida d’un cór-
ner establia l’1-1. A la represa, el
Cata va gaudir d’un parell d’op-
cions i, dins de la igualtat, ja cap
el final va ser l’Alcanar qui va po-
der marcar. 

Des de Jesús es considerava
que “l’empat podria ser just però

nosaltres vam tenir més oca-
sions clares i creiem que l’empat
va ser poc premi”. Des d’Alca-
nar, Alfons Royo deia que “va ser
un partit molt igualat, que fou
molt intens i en el que hagués
pogut passar de tot. El Catalònia
va tenir opcions per avançar-se
en el marcador i nosaltres vam
poder guanyar al final. Valoro
l’empat, el treball i també l’acti-

tud. Es la línia que hem de tenir”. 
El Catalònia es desplaça a

Cambrils diumenge al matí amb
la intenció de fer un punt i seguit
en el bon inici de campionat, es-
peronat per a no patir i arribar
als 50 punts. Enguany hi ha qua-
tre descensos directes més al-
guna possible compensació. 

L’Alcanar incorpora a Ivan
Diaz (Palamós)

El Catalònia reacciona al gol de
Raül Vates

ALBERT LLAMAS HA CAUSAT BAIXA EMPAT A UN GOL

El Roquetenc va perdre contra el Roda de Berà en un partit en què va
rebre el gol aviat i no va reacionar. El Roda va fer el 0-2 (33’) que ja va
decidir i és que els locals no van oferir sensació de poder refer-se. A
la represa, el Roda, amb ordre i contundència defensiva, en va tenir
prou. El Roquetenc es va veure impotent. No va respondre. Està min-
vat respecte el final de lliga passada. Cal dir també que la realitat
econòmica és la que marca. I aquesta és la situació actual. A més, Xi-
mo Talarn reclamava un canvi d’actitud i més intensitat, però no va ha-
ver-ne: “la dinàmica va ser la mateixa. Ens van marcar aviat, i no vam
tenir capacitat de reacció, tot al contrari, ens vam venir avall”. Demà
(17.30 h) partit clau a la Selva. Punts importants per tot. 

El Roquetenc viatja a la Selva amb
necessitat per aconseguir la victòria

PER A TENIR CONFIANÇA

El Perelló va perdre al camp del Morell, un dels eqiups favorits a
assolir l’ascens de categoria (4-1). L’equip de Molinos, però, va co-
mençar el partit amb caràcter i disposat a jugar alliberat. I va es-
tar millor que el rival. Mohedano, tercer gol seguit, va marcar el 0-
1 i el panorama era esperançador per als ebrencs. Va ser així fins
el gol de l’empat dels locals (26’). Com ha passat en altres oca-
sions en aquesta lliga, el Perelló quan rep un gol ho acusa i llavors
es debilita animicament i surt del partit. El Morell va fer el segon
tres minuts després (29’). A la represa, tot i que el partit estava
anivellat, el tercer gol del Morell va decidir. I després, anecdòtic,
arribaria el quart. 

El Perelló s’avança però acaba cedint
a la represa, al camp del Morell

4-1

El Gandesa, contrapronòstic i com li ha passat en les darreres tempo-
rades, va cedir un punt contra un dels equips de la part baixa, concre-
tament contra el cuer, la Selva, equip que es va estrenar sumant el pri-
mer punt a la categoria. Segons Enrique Aleixendri, “vam començar
massa precipitats, volent resoldre aviat i això, amb els minuts, va re-
presentar que juguéssim més amb el cor que amb el cap. Ens vam
contagiar del rival, no vam obrir el camp i no vam jugar amb la velocit-
ta adequada per crear perill. Vam estar molt malament. El pitjor partit
d’aquesta lliga i de les anteriors”. La Selva va fer el 0-1 avançada la re-
presa, però el Gandesa va poder empatar arran d’un penal sobre So-
riano que va transformar Gumi. 

El cuer la Selva sorprèn a 
un Gandesa molt gris

GUMIEL, DE PENAL, VA SALVAR UN PUNT

L’Ampolla i el R-Bítem van
empatar a un gol en un derbi
amb dues parts diferencia-
des. 
Era un partit en el que podien
haver-hi, d’entrada, propostes
similars. A l’expectativa i a
esperar el contraatac. Però va
ser l’Ampolla qui va agafar el
control del centre del camp i
qui va ser més directe. El
R.Bítem, en un camp massa
tou en el que van lliscar uns i
altres, no es va trobar còmo-
de al primer temps, lluny de
tenir la intensitat de la jornada
anterior. No pressionava a la
zona ampla i la defensa ni

anava avant ni enrera. Els
locals van guanyar l’esquena
en diverses jugades i van gau-
dir de fins a quatre ocasions
clares, amb un gol anulat per
un assistent que no estava del
tot segur del que assenyalava
i que confonia a tothom.
L’Ampolla no va marcar. I va
deixar perdre oportunitats per
fer-ho. El R. Bítem no estava
centrat. Va haver-hi teràpia de
xoc al descans i els visitants
van sortir amb un altre aire a
la represa. Les línies van estar
més ajustades i Sergio
Navarro va posar a Angel que,
juntament amb Crespo, podia

obrir els espais amb la seua
velocitat. Però, curiosament,
va ser a la represa quan
l’Ampolla es va avançar arran
d’un córner. Sam va fer el gol.
Quedava molt. Amb els
minuts, l’Ampolla es va anar
fent enrera. No podia tenir la
pilota i quan la robava li man-
cava més profunditat. Va acu-
sar el desgast del primer
temps. El R. Bítem va estar
més ben situat i Ubalde va
passar a controlar la zona
central, amb encert. Els de
Bítem van gaudir de dues
bones opcions, amb trets de
Sergio Ruiz i amb una jugada

per la dreta que Edgar no va
saber aprofitar. 
Finalment, arran d’una esclet-
xa defensiva dels locals que
va crear Jota, amb superiori-
tat numèrica entre línies i amb
una passada interior de mes-
tre, Angel va fer la resta. Era
l’empat. En els darrers
minuts, el R.-Bítem va insistir i
va tenir una nova opció. Al
final, empat a un en un derbi
dispar. El R-Bítem tenia les bai-
xes de Sergi Bel, Sepe i Povill.
Demà, ja en dissabte, rebrà el
Vilaseca. L’Ampolla segueix
en una bona línia. Es tercer.
Demà visita el líder Reddis.   

Un derbi desigual
L’Ampolla hagués pogut golejar al primer temps i el R. Bítem hagués pogut acabar guanyant al segon

SEGONA CATALANA

El Tortosa va perdre el primer
partit al seu camp, contra el lí-
der Reddís (0-3). Un partit igua-
lat en el que el contraatac visi-
tant va ser letal. El jugador de
Marçà (exOlísmpic), Andreu
Guiu, aprofitava una indecisió de
Selu (el bot de la pilota va en-
ganyar-lo) ifeia el 0-1. Els visi-
tants ja havien agafat a la contra

en una altra ocasió a un Tortosa
que intentava dur la iniciativa i
que també va gaudir d’una oca-
sió clara per marcar. A la repre-
sa, va seguir la mateixa dinàmi-
ca. El Tortosa va intensificar la
seua pressió i tot i no crear oca-
sions clares, tancava al seu rival
Malgrat això, fou el Reddis qui al
va tornar a ser letal aprofitant

una acció tova de la defsna lo-
cal, sense poder allunyar la pilo-
ta. Els intents locals ja van ser a
la desesperada i cap dels trets
o rematades va entrar. El Red-
dis va sentenciar en una contra
en temps afegit. “Penso que el
resultat no reflecteix el que va
ser el partit. Però ens ha de ser-
vir altre cop per apendre i millo-
rar aspectes que ens manca fer-
ho, com són automatismes
ofensius i també defensius a l’-
hora de replegar-nos”, deia l’en-
trenador Nando Crespo.  

La Cava va assolir la segona
victòria de la temporada, se-
gons fora de casa. Va vèncer
a Vila-seca (1-2) en un partit
que “vam controlar al primer
temps però en el que vam
perdonar moltes ocasions,
com ens ha passat en altres
jornades”. En l’ocasió menys,
clara, arran d’un rebuig de la

defensa local, la Cava va em-
patar amb un gol en pròpia
porteria. A la represa, el Vila-
seca va pressionar més
amunt i el partit va estar
obert, i també anivellat. El pi-
chichi David Gallego va empa-
tar. Però acte seguit, arran
de la insistència de Chicho, la
pilota va arribar-li a Callarisa

que es va estrenar. Gol impor-
tant per a ell i per l’equip. La
Cava buscar el primer triomf
a casa contr el Calafell. I per
tranquilitzar l’entorn, que ja
començava a estar inquiet. 

Un líder efectiu s’imposa al
camp del Tortosa

La Cava referma 
la millora a Vila-seca

EL REDDIS VA GUANYAR PER 0-3 FERRAN (RAPITENCA) S’INCORPORARÀ 

Tal com va avançar
dilluns Canal Terres de

l’Ebre, al programa
Minut 91, Jaume Esteve

ha causat baixa per tema
laboral

Baixa

Vates va fer el 0-1 mentre
que Cornejo empatava 

poc després.

Gols

Jugadors de l'Ampolla celebren el gol de Sam
CANAL TE
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TERCERA CATALANA

Mals moments estan passant els tres equips ebrencs que han dominat
l’hegemonia d’aquestes terres. Tortosa sense president i amb un dèficit
que cobrir, Amposta amb un canvi de poders fa dues temporades. Se’n
va Tarazona i arriba Jordi Pérez que es va fer càrrec del dèficit a canvi
de la presidència. Diu la dita, “no hi ha dos sense tres” i ara li toca a la
Rapitenca. En dues setmanes, dos mini bombes. La marxa de dos juga-
dors, Ferran a la Cava, per millors condicions laborals i Javi Ramos, que
no estava fi o les històries que cadascú pot explicar. Aquesta setmana
nou revés. Dos directius se’n va a casa. Els germans José i Joaquin. Els
Carceller. Els dos tenien previst deixar el càrrec a final de temporada, però no han aguan-
tat la pressió. Fins i tot amb ella ha pogut Teixidó que aquesta setmana tenia que anar al
plató de Michel. A la Rapitenca passen molts coses i res a la vegada. Si la pilota hagués
entrat cada setmana i estiguessin líders, un altre gall cantaria.
El Castelló, ciutat que supera en escreix a Sant Carles, està més a sota en posició que
la Rapitenca, està també a Tercera Divisió. Tant sols els separa un grup i una província.
La Rapitenca va estar molts anys a Segona Catalana o 1a Regional, com es deia anterior-
ment i no hi havia crisi, inclús amb menys socis. Avui amb crisi, la Rapitenca està en el
més alt de la seva història, “I tindriem que està agraïts, veure cada setmana a l’Europa,
Cornellà, Gavà... és com anar cada setmana als Óscars. Aquesta és un luxe”, em deia
una persona d’aquest club.
Cal destacar la figura de Fernando Garcia. Sense ell l’equip no estaria a Tercera Divisió.
Si li falla un davanter en una hora, agafa la seva agenda i truca a mitja Espanya. La
Rapitenca està més alt que mai. Set equips de futbol base a Preferent, el club número 1
en equips d’aquestes comarques, tretze, sense comptar benjamins i prebenjamins. El pri-
mer equip té una crisi com la tenen la meitat dels equips de Tercera Divisió. Aquesta set-
mana ha dimitat Miguel Aguilar del Palamós i cada setmana podem veure una moguda en
qualsevol equip. El president Ramon als seus 76 anys vol seguir un any més i complir els
8 de mandat en dues etapes diferents. El club aquesta temporada ha baixat un 30% de
pressupost i la propera el tornarà a baixar. Hi haurà cada vegada més jugadors d’aques-
tes terres i els aturats tindran un carnet especial i els joves un altre. Els casats podran
portar a tota la família a preu d’enderroc. La Rapitenca està passant un mal moment,
esportiu, econòmic...¿I quants clubs hi ha així a Catalunya i en categories Nacionals?
Gairebé tots a excepció de Madrid i Barça. El vaixell de la Rapitenca està una mica enfon-
sat i si s’enfonsa del tot igual ve Reverté, un magnat del peix i el salva. “Jo no vull ser pre-
sident de la Rapitenca, algún dia em tocarà per història però no és aquest el moment”.
Gràcies amic Reverté per atendre la meva trucada. Aquest rapitenc estava a Cuba aques-
ta setmana. No sé que passarà amb la Rapitenca. Demà, diumenge, dintre de tres setma-
nes... si hi haurà més baixes de jugadors, si haurà desbandada... tant sols sé que mister
Teixidó, don Ramon i Fernando Garcia, i tots els socis que estimen a aquest club rema-
ran encara que sigui en un barquet, encara que es pugui ensfonsar. Desitjo que guanyin
al Palamós. Si perden a seguir remant. Visca la Rapitenca i tots els clubs que estan pas-
sant un mal moment!!!
ANIMS A QUATRE ENTRENADORS que no estan passant un gran moment. Ximo, del
Roquetenc. Em va enviar un correu el diumenge, “parlem dilluns necessito un dia sense
parlar de futbol”. José Mari, del Jesús i Maria. No hi ha dubtes sobre la seua continuitat.
“Seguirà fins el final”, diuen. Potser els dubtes o els rumors els fan còrrer els seu ene-
mics... Teixidó, que el dilluns estava baix de moral. Però ha estat en mil batalles i se’n sor-
tirà. I Nacho, mister de l’Amposta, que encara no ha rebut cap toc d’atenció de la junta
però que si no guanya el diumenge podria ser fins i tot que presentés la dimissió. De
moment tot el meu carinyo cap a ell. Com ell recorda, amb el R.Bítem la seua pitjor ratxa
va durar sis jornades. Jo les vaig encertar totes. Ell és testimoni. No obstant, dilluns pas-
sat també li vaig dir que diumenge guanyarà 2-0 i que Aleix no marcarà. Ell ho sap.
TERCERA DIVISIÓ. ASCÓ, EL CEL. Ascó donant cada setmana alegries. Solament un
gol encaixat al seu camp, i en pretemporada. Va guanyar a Gavà. M’il.lusiona aquest Ascó.
Més que el meu segon equip, el Barça. I va eliminar el Nàstic de la Copa. Don Miquel
estarà feliç. Normal. 
PRIMERA CATALANA. SIS CARAMELS VAN REBRE ELS NOSTRES REPRESEN-
TANTS. A casa, el J. i Maria ha viscut tres desil.lusions. El primer partit amb el
Torredembarra va començar guanyant-lo 1-0 i es va perdre. Contra el Torreforta al minut
70 es perdia 0-1 i al final 0-4. I contra el Balaguer més del mateix. Fins el minut 64 ven-
cia per 2-1 i als darrers, jugant amb deu el Jesús i Maria des del minut 40,  va acabar 2-
3. La veritat també és que no va tenir sort l’equip de l’Aube. Mereixia més però li va tor-
nar a passar com els altres dies. Amposta, més del mateix. Cinc jornades i ni una victò-
ria. Es possible que amb la incorporació d’Aleix l’equip jugui d’una altra forma. Si, mar-
quen gols. Però també els hi marquen. Potser s’arribin als dos anys sense guanyar un par-
tit com a local. Arriba diumenge el Tecnofutbol que només ha perdut un partit fora i per
1-0. Però jo crec que serà el dia. Ja ho he dit abans.
SEGONA CATALANA. MALS PRESAGIS PER AL FUTBOL EBRENC.
Perelló i Roquetenc ho estan passant malament. I això està unit que a la zona d’ascens la
cosa pinta bé per als equips de Tarragona. Vaig avisar dels meus pronòstics fa dues jor-
nades. Els tres descendits de Primera ja estan a les primeres quatre places (Valls, Morell
i Reddis). Entre els deu primers primer classificats, sis ebrencs. I això que no està
l’Alcanar. Vaig explicar fa dues setmanes que el Reddis tenia un 66% de possibilitats de
ser campió o subcampió. Ara ho augmento al 77 %. Van despertar la Cava i l’Alcanar i
fins i tot Callarisa. El diumenge vinent marcarà dos gols. Ho garantitzo. Qui vulgui guan-
yar aquest any al camp del Catalònia haurà de suar sang. Segueixen imbatuds i solament
quatre gols en contra. L’Ampolla continua en bona línia. El millor d’aquest equip és que
sis jugadors en tan sols cinc jornades han ‘mullat’. Tres davanters han marcat, dos cen-
trecampistes i un defensa. Un equip molt equilibrat. R. Bítem, tres partits fora de casa i,
tot i que diumenge la primera part fou per oblidar, bona imatge en un partit que mereixen
perdre al descans però que van poder guanyar al final. Compte amb la dada. Del R.Bítem,
dels vuit gols, set els han marcat exjugadors del Tortosa, Joel, Edgar i Angel. I el Tortosa,
dels set gols, dos van ser marcats per jugadors del Cambrils. Amb la qual cosa, si apli-
quem una matemàtica senzilla, podria tenir més gol l’equip de Nando Crespo? Jo no ho

Rapitenca, el vaixell encara no està enfonsat

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

sé. Els entesos en futbol en saben més que jo.    El millor d’El Perelló és que Mohe porta
tres gols i que és el sisè equip que més gols ha fet. El pitjor és que a les segones parts sem-
pre baixa pistonada. No hi ha rival petit i la Selva va demostrar-ho. El Calafell que és un
equip per a baixar va vèncer el Cambrils. No és una casualitat la posició de cuer doncs va
ser dels que més va trigar a tancar la plantilla, juntament amb el Vilaseca. Aquests dos con-
junts només han guanyat un partit, Roquetenc, plou sobre mullat. Aquesta setmana faltaven
tres titulars però no és excusa per a no dir: Alarma. Sort, Ximo. 
TERCERA CATALANA. ELS MEUS ENCERTS AL 90%
En solament cinc jornades, ja els puc demostrar que l’index d’encerts és gairebé del 90 %.
Veiem aquí els quatre favorits. Deltebre (ara vuitè), Flix, Ulldecona (li falta un partit a Sant
Jaume) i Camarles. Aquests tres equips són segons amb deu punts. Vaig dir que podien bai-
xar Alcanar B i R. Bítem B. No han guanyat encara. El Corbera és líder actual però a la sego-
na volta baixarà pistonada. Sense dubte, és la millor categoria. Aquesta jornada 40 gols. 4,4
per partit. Pel Corbera aquesta setmana ni van marcar Cornejo ni Fidel. però segueix traient
petroli. Va remuntar. Olé Olé Jordi Roca. Mereixes estar com a mister a Segona catalana. Al
Camarles li van aparèixer els fantasmes de la temporada passada davant d’un gran Móra que
té sis jugadors que tots han marcat, per això aquest equip és el màxim  golejador. Han mar-
cat en totes les línies. El mèrit és del seu mister, Ambròs. Vaig dir que Ulldecona podria ser
campió i juntament amb l’Ulldecona està invicte. Però pateix al seu camp. Va despertar el S.
Jaume. El Santa Bàrbara sota minims amb només un jugador a la banqueta.  A la Sénia va
debutar l’argentí Polichino. L’equip dels meus amors ha guanyat dos partits, contra els dos
filials. Vaig dir que aquesta temporada estaria a mig gas.
QUARTA CATALANA. Godall i Catalònia, imbatuds. Aquesta campanya serà més renyida
que mai. Vuit equips en els llocs de dalt solament separats per tres punts. Per baix, cal des-
tacar equips perquè competeixen amb ganes tot i rebre ja entre els tres 56 gols. J. i Maria-
Bot, no va passar res, ni l’afició local  ni la del Bot van ser protagonistes. Foren uns amics
del porter local, que són d’Amposta, que van saltar al camp a saludar a l’àrbitre per a saber
l’hora que era o per a altres coses que mai sabrem...  
PAU I BONS ALIMENTS. Cins jornades portem i de moment tranquil.litat. Gairebé sense
incidències. A veure si quan acabi la primera volta i comenci la segona segueix tot igual.  
FABREGAT NO SEGUIRA AL CONQUENSE. Es una intuició meua. Fa una campanya de
somni, i fou líder de Segona B. Crec que té núvies. Els representants li truquen. Al final de
temporada decidirà.

CF CORBERA                          UE ALDEANA

El Corbera va guanyar l’Aldeana
i continua com a líder en solita-
ri. 5 de 5. Diumenge va tenir
dificultats perquè els aldeans van
fer el 0-2, gols de Jonatan i de
Rallo (bella factura). Abans del des-
cans, Montoro i Cacau, de córner,
van empatar. El 2-2 fou clau (44’).
A la represa, en un altre córner,
Cacau va marcar el 3-2. Els visi-
tants es van queixar de l’arbitratge.
Segons Toni Sanchez, “jo penso

que va haver algun jugador
local que mereixia no haver aca-
bat el partit i, per tant, crec que

si que va poder influir en el resul-
tat”. Sanchez afegia que “sap greu
guanyant 0-2 però hem d’apendre
i veure que l’estratègia és impor-
tant”. Roca valorava el treball i la
trajectòria de l’equip que diumen-
ge visita el Flix. Fidel, per tema
laboral (marxa fora) serà baixa en
el futur. 

3-2

L’Horta va sumar una victòria
valuosa en un partit igualat, contra
l’Olímpic. Si bé durant la primera
mitja hora els locals van dur més
la iniciativa i van gaudir de diver-
ses situacions de gol, ja abans del
descans l’Olímpic va avisar amb
un parell de contraatacs amb
perill. A la represa, els morencs es
van apoderar del partit, amb el
control i les opcions. L’Horta ho
posava malament fins que Celma
amb l’ajuda involuntària de Marc
va fer l’1-0. L’Olimpic va acusar-ho
i l’Horta, amb espais, va senten-
ciar amb una genialitat d’Esmel. 

HORTA-OLIMPIC 2-0

Primera victòria d’un Sant Jaume
que es va refer i va oferir una altra
imatge. Tot això davat d’un Batea
que potser va presentar-se confiat
per la bona línia de resultats de les
jornades anteriors. Abraham i
Manelet van marcar al primer
temps, quan els locals ja van estar
més posats. Lleugera reacció del
Batea a l’inici del segon quan
Agustí va fer el 2-1. Però es va
quedar amb deu. I llavors va
aparèixer Robert López, genial,
fent un ‘hat-trick’ i sentint corejar el
nom de ‘Messi, Messi’ al camp,
pels seus gols.

SANT JAUME-BATEA 5-1

L’Ulldecona va superar l’Ametlla
“en el millor partit que hem fet fins
ara, creant moltes ocasions a
més dels gols”. Santi i Tortajada,
després d’una jugada de Roberto,
van posar el 2-0. Tortajada feia el
tercer a la represa. La Cala va
reaccionar i Rullet ficava el seu
equip dins del partit amb el 3-2.
L’Ametlla sembla que podia tenir
opcions però arran d’una nova
jugada de Roberto, Santi va fer el
4-2. L’Ulldecona, amb un partit
menys, ja està dalt. 

ULLDECONA -L’AMETLLA 4-2

El Deltebre referma el bon inici
amb la golejada a un dèbil Vilalba.
Els de Cantó, a més, compten
amb un David Rovira en estat de
gràcia. Ell va fer l’1-0 mentre que
Noguera ampliava l’avantatge. El
propi David aconseguia el 3-0
abans del descens. Sergi
Rodriguez, un veterà recuperat,
va marcar el quart gol a la repre-
sa. El benifalletenc Marc Mesegué
va fer el 4-1. L’apatia i l’actitud pre-
ocupa a un Vilalba que busca
incorporacions per sortir-se’n.

DELTEBRE-VILALBA 4-1

El Flix no va donar opció i va acon-
seguir la primera victòria fora.
Important. Jacob, estelar, va apro-
fitar la titularitat per establir aviat el
0-1. Una gran jugada de Valeri va
culminar-la Jacob (0-2). A la repre-
sa, aviat, la màgia va posar-la
Cendrós i Jacob el 0-3. I finalment,
Jacob va assistir a Oleguer que,
hàbil, va marcar el 0-4. 

ALCANAR - FLIX 0-4

Els locals, al primer minut es van
avançar (Bernat). Mulet empatava i
un gol en pròpia porteria era l’1-2.
Amadeo feia el 2-2 (36’). Represa
oberta amb ocasions pels dos (tres
pals, dos locals). Fins que Gerard
va fer el 3-2 (94’). El Santa, amb
moltes baixes, segueix minvat. 

PINELL-S. BÀRBARA 3-2

Camarles i Móra van oferir un gran
partit. Dos equips que van demos-
trar que han de lluitar per les prime-
res places. Partit amb opcions,
intensitat en el joc i alternatives.
Florin va fer l’1-0 però Narcís (45)
va empatar. Edu Llop, destacat, va
marcar l’1-2 i Magí sentenciava.
Bartolo deia que “tot i la derrota,
estic satisfet de l’actitud i el joc”.

CAMARLES-M. NOVA 1-3

La Sénia va guanyar al camp del
filial del R. Bítem per 1-2. El gale-
renc Pau Muñoz va marcar el 0-1
que va fer que el duel estés incert
fins que no va arribar el segon gol,
obra de Raül, ja al minut 74. El R.
Bítem, millor que en altres jorna-
des, més posat, va ficar emoció
amb el gol de Sergi. Però no hi
havia més temps. Amb la Sénia va
debutar l’argentí Polichino. 

R. BÍTEM - LA SÉNIA 1-2
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Arnes (16.30 h)
Campredó-Benissanet (17 h)

la Cava-Xerta (16.30 h)
Sant Jaume-Muntells (16 h)
Tivenys-Catalònia (16.30 h)

diumenge
Bot-Ascó (16.45 h)

la Galera-Jesús i Maria (16.15 h)
Ebre Escola-Ginestar (16.30 h)

RESULTATS

5a jornada Quarta catalana

Benissanet-Roquetenc 3-2

Xerta-Campredó 0-2

Godall-la Cava 2-0

Ascó-Sant Jaume 6-0

Jesús i Maria-Bot 2-3 (sus 88)

Catalònia-la Galera 1-0

Ginestar-Tivenys 5-0

Arnes-Ebre Escola 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Godall 4 16 2 12

2. Catalònia 4 12 2 12

3. Campredó 5 14 7 10

4. Tivenys 5 10 7 10

5. Ginestar 4 16 2 9

6. Roquetenc 5 17 11 9

7. Arnes 5 9 6 9

8. Benissanet 4 9 7 9

9. Ebre Escola 5 4 3 8

10. Jesús i Maria 3 9 1 7

11. Ascó 4 15 9 6

12. la Galera 5 3 8 4

13. la Cava 5 7 14 3

14. Bot 4 1 10 0

15. Xerta 4 1 13 0

16. Muntells 3 1 17 0

17. S. Jaume 5 1 26 0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

dissabte (19)

Ginestar-Olimpic (16.15 h)

Arnes-Gandesa (17 h)

la Cava-Sant Jaume (15.30 h)

Aldeana-S. Bàrbara (11.30 h)

diumenge (20)

Amposta-R. Bítem (12 h)

Alcanar-Tortosa Ebre (11.15 h)

RESULTATS

2a jornada Quarta catalana

Ginestar-Aldeana 1-1

Olimpic-Arnes 1-3

Gandesa-Amposta 0-1

R.Bítem-la Cava 4-1

Sant Jaume-Alcanar 0-7

Tortosa Ebre-S. Bàrbara 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Arnes 2 11 1 6

2. R. Bítem 2 6 2 6

3. S. Bàrbara 2 7 2 4

4. Aldeana 2 5 2 4

5. Alcanar 2 8 2 3

6. Amposta 2 1 0 3

7. Gandesa 2 3 4 1

8. la Cava 2 4 7 1

9. Tortosa Ebre 2 3 6 1

10. Ginestar 2 1 9 1

11. Olimpic 1 1 3 0

12. Sant Jaume 2 0 12 0 

Femení Futbol-7

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra Nova-Ulldecona (16.30 h)
diumenge

l’Ametlla-Pinell (16.30 h)
Olimpic-Camarles (17 h)
Batea-Horta (16.30 h)

la Sénia-Sant Jaume (16 h)
Vilalba-R. Bítem (16.15 h)
Aldeana-Deltebre (16.30 h)

Flix-Corbera (17 h)
S. Bàrbara-Alcanar (16.30 h)

RESULTATS

5 jornada, Tercera catalana  

Ulldecona-l’Ametlla 4-2

Camarles-Móra Nova 1-3

Horta-Olimpic 2-0

S. Jaume-Batea 5-1

R. Bítem-la Sénia 1-2

Deltebre-Vilalba 4-1

Corbera-Aldeana 3-2

Alcanar-Flix 0-4

Pinell-S. Bàrbara 3-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 5 15 8 15

2. Flix 5 15 5 10

3. Ulldecona 4 9 3 10

4. Camarles 5 10 6 10

5. Móra Nova 5 16 9 9

6. Batea 5 10 10 9

7. Horta 5 5 6 9

8. Deltebre 5 11 6 8

9. Olimpic 5 11 7 7

10. la Sénia 5 9 10 7

11. Pinell 5 7 8 7

12. Aldeana 5 10 11 6

13. l’Ametlla 5 6 7 4

14. S. Bàrbara 5 9 11 6

15. S. Jaume 4 8 13 4

16. Vilalba 5 4 14 4

17. Alcanar 5 3 10 1

18. R. Bítem 5 4 18 0

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Alcanar-Gandesa (16 h)
Reddis-l’Ampolla (17h)

R. Bítem-Vilaseca (17 h)
la Selva-Roquetenc (17.30 h)

diumenge
Cambrils-Catalònia (12 h)

la Cava-Calafell (18 h)
Perelló-Tortosa (16.15 h)

Valls-Morell (16.30 h)
Roda Berà-Canonja (12 h)

RESULTATS

5 jornada, Segona catalana

Catalònia-Alcanar 1-1

Calafell-Cambrils 1-0

Vilaseca-la Cava 1-2

Ampolla-R. Bítem 1-1

Tortosa-Reddis 0-3

Morell-Perelló 4-1

Canonja-Valls 1-2

Roquetenc-R. Berà 0-2

Gandesa-la Selva 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 5 17 3 15

2.  Valls 5 13 4 12

3. Ampolla 5 11 3 11

4. Morell 5 10 4 10

5. Gandesa 5 5 3 9

6. R. Berà 5 4 2 9

7. Tortosa 5 7 6 9

8. Catalònia 5 6 4 8

9. la Cava 5 6 5 8

10. R. Bítem 5 8 6 7

11. Alcanar 5 14 12 5

12. Vilaseca 5 6 7 5

13. Canonja 5 9 12 4

14. Perelló 5 9 15 4

15. Calafell 5 9 15 4

16. Roquetenc 5 8 16 3

17. Cambrils 5 3 10 1

18. La Selva 5 4 15 1

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El Corbera porta 5 de 5 i és
líder. Diumenge visitarà el
Flix a la Ventonella, en el
partit de la jornada a la

Tercera catalana.

Líder
PRÒXIMA JORNADA

Palamós--Rapitenca (diu 17 h)
Vilafranca-Terrassa
Gramanet-Masnou

Santfeliuenc-Cornellà
Vilassar-Santboià

Rubí-Gavà
Ascó-Castelldefels (diu 12 h)

Figueres-Europa
P. Mafumet-Cerdanyola

Muntanyesa-Manlleu

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

Tercera divisió RESULTATS
8a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Martinenc-Almacelles

Torredembarra-Igualada

Amposta-Tecnofutbol (diu 17h)

Torreforta-Catllar

Tàrrega-Alpicat

Balaguer-Horta

Andorra-J. i Maria (7-12)

V. Alegre-Viladecans

Vilanova-Marianao

RESULTATS

5 jornada, Primera catalana

Igualada-Martinenc 0-3

Tecnofutbol-Torredem. 3-3

Catllar-Amposta 3-1

Alpicat-Torreforta 1-3

Horta-Tàrrega 1-0

J. i Maria-Balaguer 2-3

Viladecans-Andorra 3-1

Marianao-V. Alegre 2-0

Almacelles-Vilanova 3-0

Primera catalana

Una acció del partit Alcanar-Flix, de la Tercera catalana
PAU FOLQUE

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catllar 5 9 2 13

2. Martinenc 5 12 4 10

3. Viladecans 5 13 6 10

4. Tàrrega 5 7 3 10

5. Balaguer 5 9 9 10

6. Torreforta 5 9 7 9

7. Horta 5 9 6 8

8. Marianao 5 7 5 7

9. Vilanova 5 7 5 7

10. Torredembarra 5 9 10 7

11. Andorra 5 6 9 7

12. Tecnofutbol 5 6 6 6

13. Almacelles 5 7 6 5

14. Igualada 5 3 8 4

15. Amposta 5 10 13 3

16. J. i Maria 5 6 13 3

17. V. Alegre 5 5 12 2

18. Alpicat 5 7 17 2
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Els godallencs van vèncer el
filial de la Cava en un partit dis-
cret en el que van decidir a la
primera meitat amb els gols de
Joan Labèrnia i de Carlos
Querol (2-0). Amb els darrers
resultats encadenats, passen
a liderar la taula. En la propera
jornada descansen.
El Ginestar, per la seua part, va
golejar per 5-0 un Tivenys molt
minvat per les baixes i que no
tenia gairebé canvis. Al des-
cans es va arribar amb el 0-0.
A la represa fou expulsat De la
Torre i el Tivenys, sense recur-
so, va cedir davant d’un
Ginestar que va completar la
golejada. Bernat (2) Aleix, Enric
Sentis i Raul van marcar.
El filial del Catalònia va guanyar
la Galera (1-0) en un partit equi-
librat en el que va perdonar i en
què va poder pagar-ho perquè
els galerencs van mantenir-se
vius dins de la confrontació i
van tenir les seues arribades
amb opcions. Víctor Panisello
va marcar el gol de la victòria.

Un jugador amb projeccció al
que, no obstant, les lesions li
han privat de poder acabar
d’explotar. Té temps per a
poder fer-ho. I també qualitat.
El Benissanet va remuntar con-
tra el Roquetenc B que es va
avançar amb el 0-2 amb els
gols del pichichi Toni Barberà i
d’Ivan Arasa. Abans del des-
nas, el Benissanet va marcar, a
través de Miquel. Ivan Bladé
establia l’empat a la represa i
en temps afegit era Joan Clua
qui aconseguia el 3-2. 
Finalment, dir que el partit
Jesús i Maria-Bot fou suspés al
minut 88, amb el 2-3. Un aficio-
nat, familiar del porter ampostí
del Jesús i Maria, va entrar al
camp i va fer-li una espenta a
l’àrbitre. 
Del futbol femení, de primera
divisió, dir que el Tortosa Ebre
va guanyar 1-0 la Fundació
Vilafranca. La Cava i
l’Ulldecona, a Segona, no van
poder jugar en no presentar-se
els rivals. 

El Godall ja és líder
QUARTA CATALANA

Gerard Monteverde de l'ATE
amb un temps de 4'36'', i
Montse Mas de l'Atletisme
Montornès amb 5'26'' van
ser els més ràpids en finalit-
zar la VII Milla Urbana de
Jesús, organitzada per l'EMD
de Jesús, el Consell Esportiu
del Baix Ebre i el Club
Atletisme Terres de l'Ebre, i
on els verdaders protagonis-
tes van ser els esportistes
més menuts que van omplir
les sortides de les seves cur-

ses. Més de tres-cents parti-
cipants, representants de
24 entitats o clubs, van
prendre part en les diferents
categories convocades, amb
recorregut per un circuit urbà
per l'Avinguda Molins d'en
Comte. La Milla de Jesús,
emmarcada dins del progra-
ma de les Festes de Sant
Francesc, va comptar amb el
suport de la Diputació de
Tarragona, la Secretaria
General de l'Esport.

VII Milla de Jesús
G. MONTEVERDE I MONTSE MAS S’IMPOSEN

El sènior masculí de tercera
catalana, que va rebre al A.E
Sandor "B" i va guanyar 3-0
amb parcials 25-17, 25-20 i
25-19. Tot seguit, va jugar el
sènior masculí de segona
catalana, equip que va renun-
ciar la passada temporada a
jugar a primera catalana des-
prés de quedar en segon lloc.
Aquest equip va rebre al A.E
Sandor "A", imposant per 3-1
(25-21, 11-25, 25-18 i 25-13).
El sènior femení, va rebre al
C.V.Cunit. L'equip roquetenc,

abans de començar el partit,
va desplegar una gran pancar-
ta donan ànims a Marian, que
va patir un greu accident la
passada setmana i això farà
que aquesta perdi la tempora-
da. Les roqueteres no van
tenir cap dificultat en gunayar
el partit per un contundent 3-
0. La setmana que ve els dos
equips sèniors masculins es
desplacen Alella i a Santa
Coloma. El sènior femení tor-
narà a jugar a casa contra
l'Hortons.

Suport a Marian!
CLUB VOLEI ROQUETES

Excel·lents resultats dels
pilots del Moto Club
Roquetes aquest cap de set-
mana passat al circuit de
Montmeló, on es disputava
el Campionat del Mediterrani
de Velocitat.
Manel Segarra, segon de la
seva categoria 1.000cc.
Ivan Sanchez, nové dins la
mateixa categoria

d'StockExtrem.
Sergi Segarra guanyava dins
la categoria de superstock,
seguit de Mario Princep del
Moto Club Roquetes també.
Pel que fa a la Copa 250,
Marc Alcoba aconseguía el
segon lloc del còmput de les
dues mànegues que es van
disputar en aquesta catego-
ria.

Resultats excel.lents dels pilots
del Moto Club Roquetes

A MONTMELÓ

El cap de setmana passat, al
les instal.lacions esportives de
Santa Bàrbara, organitzat pel
Club Tennis la Plana, va tenir
lloc la fase final d’un torneig
platinium que va comptar amb
la presència estel.lar d’Alvaro
Cepeda, parella número 11
del World Padel Tour. Al plati-
nium també van participar-hi
jugadors d’altres territorials
com Oscar Neira i Marino
Pérez, que foren els finalistes

després de caure per 6-4, 3-6
i 6-2 contra Cepeda-Johnny
Montañés. Ivan garcia i Joel cli-
ment, parella número 1 a
l’Ebre es va enfrontar a la
semifinal a Marino-Neira, per-
dent en una partida del tot
atractiva. Abans d’un dels par-
tits, els jugadors van fer-li
suport a David Fornell, jugador
de la selecció ebrenca i que
darrerament ha perdut al seu
pare. 

Platinium estel.lar
PADEL. A SANTA BÀRBARA

L’Uni Girona va guanyar per
82-80 el Mann Filter Stadium
Casablanca de Saragossa, en
el partit amistós disputat al
pavelló municipal de Tortosa
dins d’una jornada de promo-
ció del bàsquet orgnitzada pel
CB Cantaires que va
començar al matí amb un clí-
nic de les jugadores de Girona
amb la seua entrenadora

Anna Caula, en què van parti-
cipar un nombrós grup de
jugadors i jugadores de cate-
gories inferiors, que després
van tenir la oportunitat de dis-
putar alguns partits .
Els dos equips, Uni Girona i
l’Stadium Casablanca van
demostrar trobar-se ja a la
recta final de la seva prepara-
ció, a punt per afrontar el pro-

per cap de setmana, la prime-
ra jornada de la màxima cate-
goria del bàsquet femení esta-
tal. El partit va resultar força
atractiu, mantenint la incerte-
sa del resultat fins a l'últim ins-
tant. Hi va haver molta intensi-
tat i força igualtat, tot i que
gairebé sempre a excepció de
l'últim quart, va anar per
davant el conjunt gironí.

L'Uni Girona supera en el darrer instant 
al Mann Filter Stadium Casablanca (82-80)

JORNADA DE PROMOCIÓ DEL BASQUET, A TORTOSA

Important, soferta i merescuda
victòria del nostre sènior en un
partit tens i emocionant que
permet al CB Cantaires a la
zona mitja de la clasificació.

El primer quart va ser dominat
pel conjunt ebrenc, especial-
ment destacat en el joc interior,
tot i que algunes errades en
tirs còmodes no van permetre-

li agafar massa avantatge (15-
13, al final del primer quart).
Els visitants van aconseguir tra-
var el joc al segon quart.
Aquest fet, unit a la lessió d'en
Ramon Romeu, que fins el
moment estava sent el jugador
tortosí més important, van tren-

car la dinàmica del partit (34-
42, minut 24). A partir d'aquí
es va veure la millor versió de
l'equip. Va saber aguantar
aquests mals moments sense
deixar marxar en el marcador
el Riera. Tot el contrari, es van
poder retallar punts fins acabar

el quart només 2 punts abaix
(47-49). El darrer quart va ser
espectacular. La defensa va
estar a un nivell extraordinari
permetent anotar només 4
punts els últims 5 minuts de
partit. La defensa en zona visi-
tant no va poder aturar la fluide-

sa ofensiva local de manera
que el marcador es va disparar
fins arribar al final de partit amb
aquests 10 punts d'avantatge
(69-59). El proper partit és
important a Cornellà amb  l'ob-
jectiu de competir fora de
casa.

Triomf sobre el Riera Cornellà
CB CANTAIRES. 69-59

Debuta amb victòria
A Mislata per 19 a 20

CLUB HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

L’Amposta Lagrama amb el
nou tècnic Claudi Olivé i la
pràctica totalitat de jugado-
res de la cantera, va
començar amb bon peu la
lliga, acnseguint una meritò-
ria victòria a la pista del
Mislata. Al conjunt ampostí
solament li va mancar una
mica més de regularitat per
a certificar una actuaciómés
completa encara.
Principalment a la segona
meitat va sofrir una fase de
dubtes i va acusar-ho. 
El partit va començar amb
molta igualat amb defenses
6-0 que es van anar impo-
sant als atacs rivals. Es va
començar a fractura al
segon parcial quan
l’Amposta va tenir més
encert i va poder evitar els
atacs del conjunt valencià.
Així, les ebrenques van arri-

bar al descans amb avantat-
ge de tres gols. A la represa,
va arribar la fase ja esmenta-
da anteriorment i les ampos-
tines van passar-ho mala-
ment veient com el seu rival
s’imposava i remuntava fins
el 17-15. Però va ser llavors
quan va refer-se l’Amposta, a
manca de deu minuts. I el
parcial 2-5 va ser decisiu per
tombar el partit altre cop,
fins arribar al 19-20 final. 
La victòria era important en
aquesta nova etapa de l’e-
quip, amb la nova direcció.
Destacar el debut
d’Arizabalaga.
AMPOSTA LAGRAMA: Gálvez,
Sara Alonso (2), Domingo
(3), Uliaque (3), Simón (6),
Vila (4), Sara Garcia, equip
inicial, Arizabalaga, Margalef,
Rieres (1), Juncosa (1),
Tortajada i Levaneite.

Pel matí, les jugadores de

l’Uni Girona van fer un

clinic amb la seua

entrenadora al que van

assistir joves jugadors i

jugadores que després

van tenir l’ocasió de

disputar diversos partits

La Jornada

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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GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Rotllets de taronja

GRANJA/FORN/GELATERIA LES CASES - LES CASES D’ALCANAR

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

10 cullerades d' oli d' oliva
Pell de llimona
2 ous
10 cullerades de sucre
10 cullerades de suc de taronja
Llimona ratllada
1 cullerada de bicarbonat
250 gr. de farina
Oli d' oliva per fregir
Sucre
1 culleradad e canyella molta

PREPARACIÓ:

Fregir la pell de la llimona amb l' oli per treure l' acidessa,
ho colem i ho reservem.

Batre els ous i barrejar-los amb el sucre, l'oli reservat, el suc
de taronja, lallimona ratllada, el bicarbonat i la canyella.batre
la barreja, afegir la farina i deixar- ho reposar, tapat una hora.

Agafem la massa i fem els rotllets. A una paella amb oli
abundant i ben calent, fregim els rotllets fins que estiguin dou-
rats. Els retirem i els posem a sobre de paper de cuina per
eixugar l' oli.

Posem el sucre per sobre i deixem refredar abans de
servir

ALEIX BELTRAN
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Al sector central del litoral i del prelitoral estarà entre molt ennuvolat i cobert,
però amb nuvolositat més trencada a partir de la tarda. A la resta estarà serè
o poc ennuvolat, si bé a partir de migdia creixeran nuvolades al quadrant nord-
est i resta del Pirineu i Prepirineu, on quedarà el molt ennuvolat, i al final del dia
també n'arribaran al litoral i prelitoral sud. A banda, fins a primera hora del matí
hi haurà núvols baixos al vessant nord del Pirineu i al prelitoral sud.
Precipitacions
A l'inici de la matinada se n'esperen de febles i disperses al vessant nord del
Pirineu, amb la cota de neu situada entorn els 1700 metres. Fins a la tarda s'es-
peren ruixats dispersos al sector central del litoral i del prelitoral, i a partir de
la tarda se n'esperen al Pirineu i al quadrant nord-est. Seran d'intensitat entre
feble i moderada, si bé és possible que de matinada siguin fortes a litoral i pre-
litoral. La cota de neu en aquests darrers sectors es situarà entorn els 1600
metres.
Temperatures
Les mínimes i les màximes seran entre lleugerament i moderadament més bai-
xes en conjunt. Les mínimes arribaran a valors de -1 a 4 ºC al Pirineu, de 3 a 8
ºC al Prepirineu, de 5 a 10 ºC a la depressió Central i al prelitoral i de 11 i 16
ºC al litoral. Les màximes oscil·laran entre 12 i 17 ºC al Pirineu, més baixa al
vessant nord, entre 13 i 18 ºC al Prepirineu i la resta del quadrant nord-est i
entre 17 i 22 ºC a la resta del país.
Visibilitat
La visibilitat serà entre bona i excel·lent, si bé al sector central del litoral i pre-
litoral serà entre bona i regular A banda, al vessant nord del Pirineu serà entre
regular i dolenta fins a primera hora del matí.
Vent
A l'Empordà i a les terres de l'Ebre bufarà tramuntana i mestral respectivament
moderat amb ratxes fortes al matí, i alguna de molt forta al nord de l'Alt
Empordà, a entre fluixa i moderada al llarg de la tarda. Al sector central del lito-
ral i prelitoral i a l'interior del quadrant nord-est quedarà fluix i de direcció varia-
ble, però predominarà el component sud al centre del dia. A la resta del país
s'imposarà el vent de components nord i oest entre fluix i moderat en general
fins a la tarda quan tendirà a afluixar. A més, fins al matí hi haurà cops molt
forts als cims del Pirineu.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

22º 11°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Borges Ayats, Joan    

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

Verges Benet, M.cinta   

Verges Pauli, 32  (Tortosa) 977440715 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Pujol - Pons  

Crta de Grao, 49 (Amposta) 977700483

Mercè Bel - Carles Mur ,               

Sant Isidre, 87 (St. Carles de la Ràpita)  977741460

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

En les teves relacions de parella no et convé ser
arrogant. Respecte a la salut, pensa que la vida
et regala moltes coses però has de saber apre-
ciar-les. 

Taure
20/4 al 19/5

T'arribaran nous estímuls de tipus sentimentals
i creatiu. Respecte a la salut, estàs en un
moment idoni per treballar el teu cos i posar-lo
en forma.

Bessons
20/5 al 21/6

Et veuràs immers en compromisos de tipus sen-
timental que d'alguna manera et molestaran. Avui
tens energia de sobres encara que et pot dur pel
camí equivocat. 

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor algú t'està buscant i vol
estar prop a tu. Respecte a la salut, el teu estat
físic passa un moment excel·lent i de gran agili-
tat. 

Lleó
22/7 al 22/8

en assumptes d'amor, mentre Mercuri, Urà
i el sol estiguin transitant per la teva casa
vuit veuràs en la teva parella bastant inte-
ressats. 

Verge
23/8 al 21/9

Avui li contagiaràs a la teva parella el teu entu-
siasme i les teves ganes de passar-t'ho bé.
Respecte a la salut, el teu humor serà una mica
canviant.  

Balança
22/9 al 22/10

Avui posaràs damunt la taula tota la teva capaci-
tat per mantenir viva la passió amb la teva pare-
lla. Si el treball estàs tot el dia assegut pots tenir
problemes d'esquena. 

Escorpí
22/10 al 21/11

La teva parella és més sàvia del que et sembla.
Escolta-la i hi sortiràs guanyant. Respecte a la
salut, vés amb compte amb la pressió i l'esgota-
ment laboral.  

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes d'amor t'enduràs una sorpresa on
menys t'ho esperes. A pesar que tot va bé, hi ha
coses que t'inquieten. Amb els diners vés amb
compte amb els teus compromisos.  

Capricorn
21/12 al 19/01

En l'amor pots ser bastant feliç sempre que
no vulguis abastar-ho tot. Respecte a la
salut, petits canvis en les teves activitats
diàries poden alterar la teva tranquil·litat. 

Aquari
20/1 al 18/2

D'aquí endavant les teves estratègies amoroses
han de ser diferents. Respecte a la teva salut,
pensa que molta activitat no es contradiu amb
el fet de dur una vida normal. 

Peixos
19/2 al 20/3

Mercuri, Urà i el sol transitant pel teu signe et dóna
una gran capacitat creativa per materialitzar les
teves pròpies iniciatives. T'interessa viure de forma
tranquil·la. 
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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

NEUMATICOS 
LOW COST !!!!!

Venta de neumaticos
seminuevos desde

20 Eur. y nuevos desde
60 Eur. montaie y

equilibrado incluidos.
Cra. N-340 
Km. 1121,8

(Gasolinera Almadrava)
Tnos. : 642284440,

678756409.
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Segons el seu president,
Òscar Calvet “el Barça va
més enllà de l'esport. El
Barça és història, és senti-
ment i són valors, i això és el
que volem transmetre en les
activitats de l'aniversari”.
Enguany la Penya Joan
Gamper celebrarà el seu
54è aniversari començant
avui divendres 11 d'octubre
amb una xerrada tertúlia al
Casino d'Amposta, seu

social de la penya, a les
20.15 h, que portarà per
títol De Gamper a Messi.
Anirà a càrrec de Frederic
Porta (foto inferior), escrip-
tor i periodista que ha treba-
llat a TVE, El Periódico,
Catalunya Ràdio, i el 9
Esportiu, entre d'altres mit-
jans. Porta també aprofitarà
per presentar els seus
darrers llibres: Kubala, una
excel·lent biografia sobre el
llegendari futbolista culé, i
De Blues i Grana, un llibre
que ens apropa a personat-
ges i jugadors històrics del
club. 
Per a Calvet “a més de par-
lar de l'actualitat blaugrana,
la xerrada ens ajudarà a
conèixer millor alguns dels
personatges que han fet
gran el nostre club”.
La següent activitat progra-
mada per la Penya Joan
Gamper és la III Caminada
solidària en benefici de
Càritas Amposta, que es
farà aquest diumenge 13
d'octubre. Se sortirà a les

10 h de la plaça del Mercat i
s'anirà fins a l'ermita del
Montsià (4 km), on es farà un
esmorzar amb tots els ins-
crits. El preu
d'inscripció és de mínim 4 E
i anirà en benefici de Càritas.
Els tiquets es podran adqui-
rir al punt de sortida de la
caminada, al Casino
d'Amposta, a la Llibreria
Gavina, a la Drogueria
Ampostina i al Forn de pa
Adell-Torres. Per a més infor-
mació també es pot consul-
tar el web
www.pbamposta.cat o bé
sol·licitar-la a l'adreça
info@pbamposta.cat.
Segons Òscar Calvet “la
caminada a més de perme-
tre'ns fer una activitat salu-
dable a tothom, ens permet
col·laborar amb entitats que
estan fent una feina social
molt important i del tot
necessària”. Calvet desitja
que la caminada superi els
350 inscrits de l'any passat,
que va recollir 996 Een bene-
fici de l'Associació de
Familiars de Malalts
d'Alzheimer. Per tal d'animar
que la gent s'apunti a la
caminada, la Penya
Barcelonista Joan Gamper
sortejarà entre tots els ins-
crits dues entrades amb viat-
ge inclòs per al partit de
Champions entre el Barça i
el Celtic de Glasgow. 
(foto F.Porta: elmundodeportivo.com).

Celebració del 54è aniversari de la 
Penya Joan Gamper d’Amposta

La Penya Barcelonista
Joan Gamper d'Amposta,
primera en portar el nom
del fundador del FC
Barcelona i també en
constituir-se fora de l'à-
rea metropolitana de
Barcelona, ha organitzat,
un any més, diferents
activitats per celebrar el
seu aniversari, comen-
cant avui divendres.

Tret de sortida avui divendres amb una xerrada tertúlia al Casino d’Amposta, a càrrec del periodista i escriptor Frederic Porta

SENTIMENT I VALORS!

I diumenge, III
Caminada solidària,

en benefici de
Càritas Amposta

ACTUALITAT

REDACCIÓ

                       


