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Els ajuts s'han lliurat a 66
locals comercials (per un
import de 7.691 euros)
i a 745 habitatges particu-
lars del municipi amb
(43.257 euros).
L'import de les subven-
cions no excedeix en
cap cas el 80% del cost
del rebut de la taxa per
la recollida, el transport
i el tractament de les
escombraries. Móra la
Nova és un dels munici-
pis més sanejats. 
“Es tracta de no estirar
més el braç que la
mànega, de complir
amb les previsions i
amb els objectius plan-
tejats”, diu l’alcalde
Ferran Bladé. P3 

Móra la Nova atorga més de 50.000 euros per al
pagament de la taxa d’escombraries

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va denunciar ahir dijous en unes declaracions al debat del
Canal Terres de l’Ebre (imatge de la foto), el que es pot considerar com l’escàndol econòmic de l’any, ja
que “és força probable que un total de 1.700 milions d’euros els hagin de pagar els ciutadans per mig
de recàrregues al rebut de la llum durant els pròxims 20 anys”, va dir Lluís Salvadó, número 3 republicà
a nivell nacional. P4

ERC denuncia que el Castor ha estat 
“el gran pelotazo de Florentino”

Terres de l’Ebre. Demà dissabte, jornada
festiva a l’Aldea amb motiu de la inauguració
de la variant.                                           

P4

Esports. Miguel (Tortosa) i el porter Damià
(Torreforta) fitxen amb la Rapitenca. Quique
(Morell), ho fa amb el Jesús i Maria. I el porter
Raül debutarà diumenge amb la Cava. P11

Terres de l’Ebre. El port de la Ràpita rebrà
l’estiu 2014 les sis primeres escales, amb
més d’un miler de passatgers. 
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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 

Enganyat, decebut, encaparrat, trist i,
sobretot, preocupat és com em sento pel
futur de la Ràpita davant la situació a què el
Govern municipal ha abocat el nostre poble.
El Govern convergent, amb el suport de
només 3 companys socialistes, ha aprovat,
sense cap tipus de consens social, el nou
Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM). 
Un POUM que defineix el creixement urbà de
la Ràpita per als propers 20 anys, sense
tenir en compte la idiosincràsia del poble i la
nostra gent, deixant-la totalment relegada i
canviant-la per la fesomia pròpia de les ciu-
tats dormitoris de l'àrea metropolitana. 
De fet, el nou POUM aposta per un canvi d'e-
dificabilitat de les zones de l'Horta Vella i El
Saliner, on estava planificat un urbanisme de
baixa densitat amb zones verdes i espais
públics, per aportar-la a la zona de la
Cambra Arrossera, on continuarà la línia
d'urbanisme metropolità amb grans edificis
(majoritàriament buits), que ja tenim al
carrer Sant Josep. D'aquesta manera, desa-
profitem el potencial turístic i natural dels
espais vora la Marina del Delta, per transfor-
mar l'entrada del poble en un nou 'Bellvitge'
i, evidentment, això només pot crear-nos
preocupació i tristesa. 
A més a més, cal afegir que aquesta nova
planificació no prioritza en cap moment les
places hoteleres, que tanta falta ens fan a la
Ràpita, com a capital turística de les Terres
de l'Ebre. És una necessitat i, fins i tot, una
urgència crear zones hoteleres per al nostre
poble, si volem aprofitar el creixement
econòmic que suposaria comptar amb més
hotels i menys amb segones residències, de
les quals els darrers anys ja n'hem fet un
bon nombre. I què ha fet, el Govern munici-
pal? Doncs només planifica una zona hotele-
ra al “Matadero”, on també s'inclou l'ús
municipal. Per tant, quin empresari hoteler
ubicarà un hotel on ha de deixar espai per a
equipaments municipals? -Crec que la pre-
gunta no deixa de ser retòrica. 
El Govern municipal ha decidit aprovar
aquest POUM, malgrat que no té ni tan sols
el suport de 2 dels 5 partits que conformen
el consistori municipal, ni tampoc té en

compte les
al·legacions dels
veïns de les zones
afectades i, a
més, va donar els
informes als
grups municipals
el dia 15 d'agost.
Sens dubte,
davant aquesta
situació, no
només fa créixer
la nostra preocu-
pació pel futur del
nostre poble, sinó
també la decep-
ció, perquè teníem l'oportunitat de fer-ho bé,
aquesta vegada. Decepció i estupefacció
per l'actitud d'un Govern municipal que
actua sense pensar en les necessitats dels
seus conciutadans que, a més, són engan-
yats i estafats per aquest Govern conver-
gent, que va presentar en el seu programa
electoral un urbanisme de baixes densitats
planificat al Saliner i l'Horta Vella i que, ara,
un cop amb el poder a les mans, simple-
ment continua la tasca de l'anterior govern
ecosocialista.
Des d'Esquerra la Ràpita vam presentar fins
a 17 al·legacions que, evidentment, no
s'han tingut en compte, per evitar aquest
colossal desastre que suposa per al nostre
poble l'aprovació d'una planificació urbanísti-
ca desencertada i gens adequada per a la
Ràpita.
Amb tot, “les decepcions no maten i les
esperances fan viure”, com deia l'escriptora
George Sand, i a Esquerra mantenim l'espe-
rança i la certesa de continuar treballant pel
nostre poble i continuarem apostant, com
hem fet sempre, perquè els rapitencs man-
tinguin la seva qualitat de vida i la Ràpita la
seva identitat.

Josep Caparrós
Portaveu local Esquerra Republicana de

Catalunya a la Ràpita

La setmana passada es coneixia la dada de
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), que
deia que hi ha 13 comarques amb un producte
interior brut per habitant per sobre de la mitjana
de Catalunya l’any 2010. 
La Ribera d’Ebre, amb un PIB per habitant de
65.100 euros, és la comarca que té un PIB per
càpita més elevat i dobla la mitjana catalana.
Aquesta comarca es caracteritza per un fort pes
de la indústria energètica. Aquests resultats indi-
quen i ajuden a entendre la situació d’una comar-
ca del territori ebrenc emergent en el panorama
econòmic del país. I dins d’aquesta un municipi

com Móra la Nova que històricament s’ha sentit
dir que ha estat dels més sanejats i dels que més
infraestructures i millores, dins de les possibili-
tats, ha anat creant. Sempre hi haurà veus discor-
dants però aquesta és la realitat. I, cada any, es
comprova amb subvencions per a millorar la qua-
litat de vida del ciutadà. 
Dins de les millores que poden mancar, no deu
ser la més urgent, està el camp de gespa artificial
a les instal.lacions esportives Antoni Mateu. Els
Atlètics ho agrairan i es podria potenciar la base.
Des d’aquí el nostre reclam per, dins de la bona
situació, poder trobar resposta.  

Editorial

Una comarca pròspera

El futur de la Ràpita en escac

Opinió

L'economista Mancur Olson
argumentava, que “amb el
temps és probable que tots els
sistemes polítics acabin sucum-
bint a la esclerosis”. La brutal
crisis econòmica que estem
patint, ha despertat entre la ciu-
tadania un recel cap a les institu-
cions i també cap la figura del
polític. Aquest desencant vers la
política és legítim i comprensi-
ble. Però no podem deixar de
valorar quin és el nostre paper
com a ciutadans. Quina és la
nostra obligació moral i ètica
com a individus que formem
part d'un tot anomenat societat
civil? Les institucions públiques
han sofert un endarreriment
notable: centres escolars, hospi-
tals, assistència social, burocrà-
cia, registres... La resposta, no
passa per carregar totes les cul-
pes al polític. La solució ha de
venir de fora de l'àmbit de les
institucions públiques. Té que
sorgir de les associacions de la
societat civil. En definitiva, ha de
provenir de nosaltres: els ciuta-
dans. Els hi explicaré amb un
exemple molt senzill. La meva
situació personal, és que he
acabat de cursar els meus estu-
dis universitaris i no trobo feina.
Estic parat a casa sense fer res,
així que molts matins surto a
passejar amb la gossa per la
ribera del riu Ebre al seu pas per
Ferreries. M'he adonat de la por-
queria que arriba a acumular-se
(excrements de gos, plàstics,
llaunes, vidres, estris de
pesca...). Així que un dimecres
per la tarda, carregat amb bos-
ses de plàstic i guants de jardi-
ner, vaig començar a recollir pel
meu compte totes les escom-
braries. Solsament que uns
quants veïns donessin un cop de
mà, deixaríem la ribera impeca-
ble per a l'ús i gaudir-ne tots els
ciutadans de Tortosa.
S'imaginen quants problemes
podríem resoldre d'aquesta
manera tan simple? Aquest teixit
associatiu és més propi dels
EEUU que dels països europeus.
Però tal i com afirma el sociòleg

i politòleg Robert Putnam, des
de la dècada de 1960 hi ha
hagut un declivi en la societat, el
civisme i la vida política (el que
ell defineix com Capital Social)
de conseqüències negatives.
Gran Bretanya ha estat el país
europeu amb més vocació asso-
ciativa dels seus ciutadans.
Però el declivi del “capital
social” britànic s'ha accelerat en
les últimes dècades. No tan sols
pel que fa a l'afiliació a partits
polítics i a sindicats, que efecti-
vament s'ha desplomat. També
pel que fa a diverses organitza-
cions benèfiques. L'any 2007 la
pertinença a qualsevol classe
d'organització fou inferior a la
de 1997. La vertadera ciutada-
nia no consisteix sols en votar,
treballar i complir la llei. També
consisteix en participar amb el
“grup”. Consisteix en educar els
nostres fills, en cuidar dels des-
favorits, en lluitar contra la delin-
qüència, en mantenir nets els
carrers... Hem de convertir-nos
en una “Gran Societat”. Per
això, considero què les organit-
zacions polítiques juvenils, tenim
el deure moral de tornar a entre-
llaçar el teixit societari entre els
nostres conciutadans. Som els
primers que hem de donar
exemple. Tenim per davant un
repte que consisteix en invertir
aquesta degeneració i tornar als
principis bàsics d'una societat
realment lliure. I aprofitant
aquestes línies, vull tendir la mà
a totes les organitzacions políti-
ques juvenils de Tortosa (JNC,
JSC, JERC, JIC) perquè ens unim
en aquest emprèstit cívic i soli-
dari. Igualment totes aquelles
associacions que vulguin partici-
par seran benvingudes. Ha arri-
bat el moment, al cap i a la fi, de
netejar la ribera del riu. 

Jaume Solé Purcalla
President de Noves

Generacions del PP de Tortosa.
gutijaume@gmail.com / nngg-

tortosa@gmail.com

Per a la societat civil tortosina

Opinió

L'EMD de Bítem, un any més
organitza la Fira de la
Clementina, un projecte iniciat
a l'octubre de 2008 i que
suposa a  data d'avui una con-
solidació d'aquest esdeveni-
ment. Consolidació aconse-
guida gracies a la implicació
de totes les entitats associa-
cions i empreses  que any
rere any ho fan possible i per
tant en la seva participació
han aconseguit l'èxit d'aquest
certament firal.
La Fira de la clementina és
celebra el 3r cap de setmana
d'octubre, concretament del
18 al 20 d'octubre, i el nostre
objectiu és crear un lloc de
participació on dinamitzar l'e-
conomia i el comerç del nos-
tre poble, potenciant també el
caràcter lúdic i emprenedor
que ens caracteritza a la gent
del nostre poble.
Vull aprofitar per fer un agraï-

ment a
totes les
administra-
cions que
col·laboren
amb aques-
ta EMD per
tal d'orga-
nitzar aquest  esdeveniment,
especialment a la Diputació
de Tarragona i al DAAM,
també a tota la gent de Bítem,
ja que sense la seva implica-
ció aquest projecte no seria
una realitat.
La meva felicitació a tots els
participants que ho feu possi-
ble i sols em queda recordar-
vos que la voluntat d'un poble
sempre el porta endavant: ¡¡
Serem, el que volem ser!!!.

Josep Cugat Ginovart
Alcalde President EMD Bítem

Fira de la Clementina de Bítem

Opinió
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L'Ajuntament de Móra la
Nova ha fet efectiu aquesta
setmana el lliurament d'un
total de 50.948 euros en
subvencions a veïns, pro-
fessionals i comerciants del
municipi per ajudar al paga-
ment de la taxa municipal
d'escombraries. El consis-
tori atorga anualment
aquestes ajudes com a gra-
tificació als ciutadans pels
bons resultats en la recolli-
da selectiva d'escombra-

ries i amb l'objectiu de boni-
ficar en el pagament de la
taxa els negocis i comerços
instal·lats a Móra la Nova,
així com d'ajudar les famí-
lies empadronades al muni-
cipi.
En total, les ajudes s'han
destinat a 66 locals comer-
cials (per un import de
7.691 euros) i a 745 habi-
tatges particulars (amb una
xifra total de 43.257
euros). En el cas dels habi-
tatges, un dels requisits
necessaris per rebre l'ajuda
és que l'immoble objecte
de la taxa sigui la residèn-
cia habitual de la família (no
es bonifiquen les segones
residències).
L'import de les subvencions
no excedeix en cap cas el
80% del cost del rebut de la
taxa per la recollida, el
transport i el tractament de
les escombraries. 
Ferran Bladé, alcalde de
Móra la Nova, declarava
que “a través d’un conveni
amb l’empresa que gestio-

na l’abocador, ja fa uns
anys que podem facilitar
aquestes ajudes als veïns,
professionals i comerços
de la localitat. S’han de
seguir una serie de requi-
sits com que el que negoci
estigui lògicament al muni-
cipi o que s’hi estigui empa-
dronat”.
Aquesta línia de subvenció
coincideix amb d’altres que
s’atorguen des del consisto-
ri per als més petits a les
llars d’infants i també a les

contribucions per vidues i
persones majors de 75
anys. A més de les que es
donen als joves amb estu-
dis postobligatoris que s’ha-
gin de desplaçar fora de la
comarca perquè no puguin
tenir un greuge amb d’al-
tres que puguin fer-ho al
seu municipi. 
Sobre tota aquesta mena
de gestió beneficiosa amb
el ciutadà, i quina és la clau
per poder-la dur a terme,
Ferran Bladé explicava que

“es tracta de no estirar més
el braç que la mànega, de
complir amb les previsions i
amb els objectius plante-
jats. Sembla fàcil però està
clar que el dia a dia demos-
tra que no és així. Però any
rera any estem complint i
aquesta, dins de les nos-
tres possibilitats, és la
satisfacció més gran que
podem tenir”.
Móra la Nova és un dels
municipis més sanejats del
país. 

“L’endeutament per mes
està en el 75% i nosaltres el
tenim sobre el 25 o 27.
Això dóna marge de manio-
bra tot i que la lesgislació
vigent no fa concesions
malgrat aquesta circumstà-
nia favorable i talla a tots
per igual amb la conseqûen-
cia que això suposa per
poder fer més coses amb
el bagatge econòmic que
presentem”, deia l’alcalde
de la localitat moranoven-
ca, Ferran Bladé. 

Més subvencions de l’Ajuntament 

de Móra la Nova 

L’Ajuntament de Móra la
Nova atorga més de
50.000 euros en subven-
cions per al pagament de
la taxa d’escombraries.
Els ajuts s'han lliurat a 66
locals comercials i a 745
habitatges particulars del
municipi.

Els ajuts s’han lliurat a 66 locals comercials i a 745 habitatges del municipi

A través d’un conveni amb l’empresa que gestiona l’abocador

MV

ACTUALITAT

Ferran Bladé, alcalde de Móra la Nova:

Municipi sanejat: “en general, es tracta
de no estirar més el braç que la mànega,
de complir amb les previsions i amb els
objectius plantejats. Aquesta és la línia i

fins ara està funcionant força bé”

Ferran Bladé, alcalde de Móra la Nova
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Des de l'Alcaldia de l'ajun-
tament de l'Aldea s’infor-
ma que demà dissabte 19
d'octubre la població
Aldeana surt al carrer
durant  tot el dia per cele-
brar una fita històrica. Un
somni complert, la N-340
ha deixat d'existir dins del
poble per donar pas a
l'Avinguda Catalunya.
Associacions,comerços,
voluntaris i l'ajuntament es
mobilitzen amb una festa
que tindrà lloc demà.
Dani Andreu Alcalde de
l'Aldea: "La posada en
marxa de la variant de
l'Aldea i l'obertura al tràn-
sit de la variant ha signifi-
cat un fet històric per al
nostre municipi, d'aquesta
manera pensem tota la
població, totes els enti-
tats, tot el consistori i el

Govern de l'Aldea que haví-
em de tindre un motiu un
dia, un lloc i un d'àmbit de
celebració. Quin lloc més
idoni que la pròpia
Avinguda Catalunya la qual
ja està eradicada d'aquella
gran circulació, perill i con-
taminació. La gent de
l'Aldea viu un abans i un
després; un abansde
posar-se en marxa la
variant i un després que
millorarà la qualitat de
vida. Són també unes
expectatives comercials,
econòmiques i socials,
que ens ajudaran a millo-
rar”.
Andreu afegia que “ens
hem posat en contacte
amb la ciutadania per tal
que demà dissabte 19
d'octubre des del matí
fins a la nit puguéssim
anar celebrant una sèrie
d'actes on hi participi tot-
hom. Com a fet important
tindríem dos qüestions, la

primera: el record i l'ofre-
na que es farà a la gent
desapareguda i també al
mateix temps el berenar-
sopar de germanor perquè
tothom pugui acollir-se a
aquest sopar que farem a
les 20 h de la tarda, on
contarem amb un sèrie de
persones que han ajudat a
que les gestions de la
variant hagin pogut arribar
a bon port. Convidem a
tota la comarca, convidem
a tot el poble a que hi
siguin  presents per fer
una celebració bonica, de
record d'estima i de futur".

Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) va denun-
ciar ahir dijous en unes
declaracions al debat del
Canal Terres de l’Ebre
(imatge de la foto), el que
es pot considerar com
l’escàndol econòmic de
l’any, ja que és “força pro-
bable que un total de
1.700 milions d’euros els
hagin de pagar els ciuta-
dans per mig de recàrre-
gues al rebut de la llum
durant els pròxims 20
anys”. Estem parlant de les
conseqüències del projecte
Càstor. Tot això en parau-
les del número 3 republicà
a nivell nacional, Lluís
Salvadó. Així mateix,
Salvadó, que també és
enginyer industrial de pro-
fessió, va dir que cal tancar
el magatzem, i es va mos-
trar alarmat de que apare-
guen informes internacio-
nals on queda clar que a
l’introduir gas al subsol,
s’han arribat a produir
terratrèmols de més de 5
punts a sobre de l’escala
Ritchter. D’altra banda,
segons ACN, el govern

espanyol haurà d'indemnit-
zar l'empresa concessionà-
ria del projecte Castor si
finalment tanca. El Tribunal
Suprem ha desestimat el
recurs presentat el juliol del
2012 pel govern espanyol
contra una clàusula del con-
tracte amb l'empresa Escal
UGS que considerava abu-
siva. Segons aquesta, l'es-
tat havia de compensar
l'empresa en cas de cadu-
citat o extinció de la con-
cessió encara que l'empre-
sa hagi actuat amb 'dol o
negligència'.
Finalment, un informe
d'Ecologistes en Acció aler-
ta d'una possible fuita de
gas al Castor produïda pels

terratrèmols.
L'activitat sísmica induïda
per l'activitat del magatzem
de gas Castor, davant la
costa de Vinaròs, podria
estar produint fissures en el
sostre de la cavitat subma-
rina i desencadenar una
"violenta" fuita de gas.
Aquesta és la conclusió
d'un informe de l'investiga-
dor de l'Institut de
Geociències de Madrid
(CSIC-UCM), Miguel de las
Doblas, i de l'expert en
navegació Antonio Jesús
Galindo, que Ecologistes
en Acció ha presentat
aquest dilluns a la Fiscalia
de Medi Ambient de
Tarragona. 

ERC denuncia que l’operació del Càstor ha
estat “el gran pelotazo de Florentino”

Al debat del Canal Terres de l’Ebre

-Detenen un Mosso per
cultivar un centenar de
plantes de marihuana. La
detenció es va produir ara
fa aproximadament un
mes, tot i que la notícia s’ha
conegut aquesta setmana.  
-Dimarts,  la Regidora de
Serveis Socials de
l’Ajuntament de
Roquetes, Maribel
Belmonte va felicitar perso-
nalment en un acte simbò-
lic a la ciutadana de major
edat del municipi: Sra.
Cinta Baset Ponciano, nas-
cuda el 16-10-1912, a
Roquetes, en el seu 101
aniversari.
-L'actor Juan Echanove
ha iniciat aquest dijous la
seva labor com a ambaixa-
dor de les oliveres mil·lenà-
ries de la mancomunitat de
la Sénia.
-Robatori a l’Ajuntament
d’Ulldecona d’on s’han
emportat de tresoreria 600
euros. “Creiem que sabien
el que feien”, ha dit l’alcal-
dessa Núria Balagué.  
-Els Bombers van donar
ahir per controlat un
incendi a la Ràpita, que
afectava una barrancada,
al camí del Botí. Es va
haver de tallar el transit a la
N-340 durant 2 hores

Noticies en 
1 minut Jornada festiva a l’Aldea amb motiu de la

inauguració de la variant
Demà dissabte: “Per celebrar una fita històrica”

ACTUALITAT

Dani Andreu: “L’Aldea
viu un abans i un

després. Invitem a tot el
poble, a tota la comarca
per fer una celebració

bonica, de record,
d’estima i de futur”
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Amb l'objectiu d'afavorir la
convivència i de reduir els
actes incívics al carrer,
l'Ajuntament de Tortosa ha
posat en marxa una cam-
panya informativa consistent
a explicar als ciutadans
l'Ordenança municipal del
bon ús de la via pública i
dels espais públics, popular-
ment coneguda com l'orde-
nança de civisme, les nor-
mes reguladores de la con-
vivència a la via pública que
s'hi inclouen i les sancions
corresponents. La difusió de
l'ordenança de civisme es
farà per diferents vies, entre
les quals la policia de proxi-
mitat i el servei municipal de
Mediació Comunitària, que
ja treballa en una línia similar
amb xerrades per fomentar
la convivència entre comuni-
tats de veïns. En aquest sen-
tit, aquest servei s'ha
reforçar amb dos plans d'o-
cupació dins de programa
Treball als Barris. L'objectiu

d'aquesta campanya és
conscienciar a la ciutadania,
divulgar, oferir mediació i,
en última instància, advertir
que els comportaments incí-
vics seran sancionats.
L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i la regidora de
Governació, Rosa Cid, han
explicat els detalls d'aques-
ta iniciativa.
Entre les situacions regula-
des hi ha el vandalisme, la
col·locació de cartells en
llocs indeguts de la via públ-
cia, la mendicitat coactiva,
el consum d'alcohol al
carrer amb aldarulls, les
molèsties per soroll, el
comerç ambulant no autorit-
zat, i el consum, tinença i
manipulació de drogues.
Les infraccions es tipifiquen
com a lleus, greus i molt
greus en funció de la pertor-
bació produïda i de la rein-
cidència.
En la línia del que han fet
altres municipis, la normati-
va ciutadana ha incorporat
altres aspectes a regular,
com la prohibició d'anar
despullat o semidespullat

pel carrer, o l'estesa de
roba en balcons en edificis
del centre històric. Amb l'ob-
jectiu de combatre la rein-
cidència, aquest any passat
es va modificar l'ordenança
per endurir les sancions
lleus, l'import mínim de les
quals passa de 50 a 100
euros. El topall de les lleus
continua en 750 euros, men-
tre que les greus oscil·len
entre 751 i 1.500 euros i les

molt greus entre 1.501 i
3.000.
Una major sensibilització
social davant la comissió
d'actes incívics, junt al fet
de disposar d'una eina com
l'ordenança de civisme al
servei del ciutadà, s'ha tra-
duït en un increment notable
de les sancions tramitades.
La labor divulgativa del ser-
vei de Mediació Comunitària
i de la policia de proximitat,

així com la disposició de
més mitjans en la tramitació
de les actes que aixeca la
Policia Local, també han
contribuït en aquest aug-
ment de les infraccions san-
cionades. Així, mentre l'any
2012 es van tramitar 271
expedients sancionadors,
aquest any, fins al 15 d'octu-
bre, aquesta mateixa xifra
puja a 321. Les multes per
sorolls (35 el 2012 per 65
durant els 10 primers
mesos de 2013), la col·loca-
ció de cartells en llocs inde-
guts (15 el 2012 front a 28
el 2013), i fer les necessi-
tats fisiològiques al carrer
(12 l'any passat i 26
enguany), són algunes de
les infraccions més denun-
ciades aquest 2013. En
canvi, el consum d'alcohol o
de drogues s'ha reduït d'un
any a l'altre. L'alcalde ha
explicat que els ciutadans
són cada dia més cons-
cients dels seus deures i
també dels seus drets, i
això genera més denúncies
en la mesura que aquests
últims es veuen vulnerats.

L'ens comarcal del Baix
Ebre, a través de l'em-
presa Aqualia i amb la
supervisió tècnica del
CODE, està duent a
terme el Pla de
Reposició i Millora del
Servei Comarcal de
Sanejament en Alta per
a l'any 2013. 

Aquest pla, que compta
amb un pressupost de
296.000 euros, ha
donat resposta a dife-
rents problemàtiques
dels municipis del Baix
Ebre. Entre les actua-
cions destacades cal
subratllar la minimitza-
ció d'olors a l'EB de

Cala Maria al TM de
l'Ampolla, la instal·lació
d'un mesurador en con-
tinu de fòsfor a l'EDAR
de Tortosa-Roquetes i
la remodelació i conne-
xió de l 'Estació de
Bombament 6 (Club
N{ut ic) del TM de
Deltebre al sistema de

sanejament. 
El president del Consell
Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, ha
explicat que “la finalitat
principal de totes
aquestes actuacions
realitzades és adequar
les condicions de sane-
jament d'aquelles ins-
tal·lacions que presen-
ten mancances en
aquest sentit per tal
d'opt imitzar uns dels
serveis essencials
municipals com és el
sanejament d'aigües”. 

Inversió del Consell Comarcal del Baix Ebre en
diversos municipis

Móra la Nova es prepara
per a la que serà la 182a.
edició de la Fira Agrícola
Ramadera i Industrial, una
de les més potents de les
Terres de l’Ebre i comar-
ques veïnes i també una
de les més antigues del
territori. El delegat del
Govern a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarés,
serà l’encarregat de tallar
la cinta inaugural el proper
dijous 24 d’octubre a les
7 de la tarda i donarà el
tret de sortida a quatre
dies intensos de fira i d’ac-
tivitats paral·leles, fins al
diumenge 27. Entre les
novetats més importants
de l’edició d’enguany cal
destacar l’ampliació i millo-
ra de la zona de vins.
Concretament, s’ha condi-
cionat l’espai que ocupa la
Fira del Vi, cosa que ha
permès també ampliar la
superfície i créixer en
nombre d’expositors que
passaran a ser 30. 

Fira Mora la
Nova

Des d’avui fins diumenge,
la Sénia serà l’escenari del
I Festival de Música en
Terres de Cruïlla, organit-
zat per l'Agrupació Musical
Senienca, el Centre
d'Estudis Seniencs i
l'Institut Ramon Muntaner,
amb la col·laboració del
Departament de Cultura
de la Generalitat, l'Antena
del Coneixement de la URV
a la Sénia , l'Obra Social
"la Caixa", la Fundació
Mútua Catalana i la
Factoria d'Arrel de la Fira
Mediterrània de Manresa.

I Festival de
Música en Terres

de Cruïlla

L’Ajuntament de Tortosa inicia una campanya de
sensibilització ciutadana per fomentar el civisme

Amb l’objectiu d’afavorir la convivència

296000 euros per a millorar les instal.lacions de sanejament

ACTUALITAT
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La regidora d'Hisenda,
Isabel Ferré ha explicat als
membres del ple que la
voluntat de l'equip de
govern amb la situació
econòmica actual és per
damunt de tot "no augmen-
tar la pressió fiscal als ciuta-
dans però mantenir tots els
serveis que prestem i amb
la mateixa qualitat". En
aquest sentit, la proposta
de l'equip de govern ha
estat la de congelar totes
les taxes i preus públics que
no augmenten ni tan sols el
percentatge que correspon
a l'IPC interanual i fer molt
poques modificacions com
a excepció a la congelació
general. A banda de la
reducció en la recollida de
brossa, s'ha reduït la taxa
de gual permanent a aquells
veïns que viuen als carrers
afectats pel mercat ambu-
lant dels dimarts, una pro-
posta que havia portat al ple

el grup d'ERC i que es va
aprovar. Així, els veïns que
tinguin guals permanents a
la zona del mercat dels
dimarts, donat que no
poden utilitzar la seva sorti-
da de vehicles un cop per
setmana pagaran un 6'58%
menys del gual, el percen-
tatge que ha establert l'estu-
di tècnic que ha calculat els
dies d'afectació de l'any.
D'altra banda, s'ha modifi-
cat també el preu de l'abo-
nament a la piscina munici-
pal per a aquelles persones
que estan a l'atur i que tin-
dran un preu més reduït de
manera que puguin conti-
nuar utilitzant el servei. Ha
quedat modificada també
respecte l'any anterior la
taxa dels serveis de la
Brigada Municipal per nete-
ges de xoc en cases parti-
culars, que se solen donar
en persones que pateixen
síndrome de Diògenes,
aquestes persones pagaran
la neteja en funció de la
seva renda i no hauran de
pagar el servei si els seus

ingressos no arriben als
10.000 euros anuals.
Finalment, s'ha augmentat
l'impost sobre l'aigua en els
trams de més consum. En
aquest punt, tant la regidora
d'Hisenda com l'alcalde
d'Amposta, Manel Ferré,
han assenyalat que tot i així,
la ciutat d'Amposta és dels

llocs de Catalunya on el
preu de l'aigua és més baix
i que només s'augmenten
els consums alts. D'aquesta
manera queda congelat el
tram que arriba fins als
18m3 i es pagarà més per
cada metre cúbic que
sobrepassi aquest topall.
L'alcalde ha afirmat que

"aquestes ordenances no
poden ser més progressis-
tes i més solidàries" i ha
avançat que per al proper
any es posarà en marxa un
nou Pla de Suport a les
Famílies que inclogui perso-
nes a l'atur sense cap pres-
tació compensatòria i que
tinguin fills al seu càrrec.

El Grup Municipal d'Esquerra
d'Amposta ha volgut recordar
que aquest any algunes orde-
nances integren certes modifi-
cacions que s'han impulsat
des d'aquest grup, com ara la
bonificació dels titulars de
guals que estan afectats per
l'ocupació de la via pública
que es produeix cada dimarts
a l'entorn del Mercat
Municipal. No obstant, tal com
ha advertit el portaveu repu-
blicà Adam Tomàs, “la modifi-
cació del 6,6 % en el rebut
anual incorporada en el Ple,
pensem que és un percentat-
ge que està molt lluny del 15
% que plantejàvem des d'ERC
d'Amposta”. Tomàs, d'altra
banda, ha lamentat que “enca-
ra no sabem com quedarà la
nostra proposta de bonificar
el preu públic de l'entrada de
la Fira de Mostres, de manera
que el pagament suposi un
abonament que permeti l'en-
trada a la Fira cada dia”. Pel
que fa a la taxa de recollida
d'escombraries, Esquerra ha
donat la benvinguda a la
reducció del 5 % que ha por-
tat a aprovació CiU. Tomàs ha
celebrat que, “malgrat que, a

l'abril d'enguany, el Govern de
CiU ens va votar en contra la
moció a favor de la creació
d'un únic organisme de gestió
de les polítiques ambientals
de les comarques del Montsià
i el Baix Ebre, ara hagi entrat
al solc; perquè aquesta reduc-
ció la poden aplicar gràcies a
aquesta operació”. Sobre el
manteniment de les bonifica-
cions de la taxa d'obertura
d'establiments, Esquerra n'ha
fet una valoració positiva
però, en canvi, el portaveu
Tomàs no comparteix el man-
teniment dels mateixos preus
de la taxa que regula els
preus públics de les llars d'in-
fants municipals. Segons
Tomàs, “tenint en compte que
de les 107 places ofertades a
la Gruneta només se n'han ins-
crit 78 i que de les 94 de la
Sequieta només se n'han ins-
crit 73, caldria haver reaccio-
nat des de l'Ajuntament rebai-
xant els preus actuals perquè
s'adeqüessin al poder adquisi-
tiu de les famílies”. Per a ERC,
les actuals polítiques de preus
del Govern de CiU no només
s'està dificultant la viabilitat de
les llars d'infants municipals,

sinó que, a més, no permeten
atendre adequadament tant
els interessos dels infants
com els de les famílies i de la
comunitat. Segons Adam
Tomàs, “davant l'actual con-
juntura econòmica i social,
hauria estat un encert que
l'Ajuntament prioritzés l'accés
a les llars d'infants i eliminés
els entrebancs que represen-
ten les taxes que la seva
majoria absoluta aprovarà
sense el nostre vistiplau”.
D'altra banda, ERC ha valorat
positivament els canvis en les
ordenances fiscals que gra-
ven els serveis prestats per la
brigada municipal als particu-
lars d'acord amb la seva
renda i en la que facilita l'ac-
cés a la pràctica esportiva de
les persones aturades. 
Adam Tomàs s'ha queixat que
l'equip de Govern de CiU no
faci seguiment dels temes
que aprova el Ple. Per últim,
tot i que l'equip de Govern ha
decidit congelar la contribu-
ció, per a ERC les pujades
que s'han produït han estat
excessives. Segons Tomàs,
que “s'hagin congelat no
suposa cap alleugeriment per

als contribuents perquè, en
els 10 últims anys, l'equip de
Govern ha duplicat l'IBI'. És
per això que Esquera
d'Amposta ha fet saber que
mentre CiU no activi un pla de
reducció de la despesa muni-
cipal que permeti rebaixar el
que es paga de contribució a
la nostra ciutat, ERC conti-
nuarà votant en contra de les
ordenances fiscals.
Baixada del 5%
Per la seua part, el PSC
d'Amposta ha votat en contra
de la proposta del govern de
CiU de modificació de les
ordenances fiscals per al
2014 en el ple extraordinari
de dilluns en què els socialis-
tes han demanat una baixada
general de tots els impostos i
taxes d'un 5%. El portaveu del
grup, Antoni Espanya, ha
demanat al govern que sigui
sensible amb la situació del
municipi i el patiment de les
famílies davant la crisi. 
Amb aquest "panorama deso-
lador", segons Espanya, "el
que toca és baixar impostos i
no fer veure que es congelen".
El portaveu socialista ha
denunciat que un any més
"ens ha tocat assistir a la pan-
tomima de Ple d'ordenances
fiscals de Convergència i
Unió, que en la seua còmoda
majoria absoluta només s'ha
preocupat per vendre el titular
Amposta congela impostos

per al 2014". Espanya ha dei-
xat clar que el PSC des de l'e-
xercici d'una oposició respon-
sable "es veu en l'obligació de
desmentir aquesta falsedat".
Així ha detallat que l'impost de
Béns i Immobles (IBI), el més
important i quantiós que
paguen els ciutadans, porta
una pujada acumulada de
més del 100% en els darrers
10 anys.  Els socialistes han
proposat el fraccionament de
tots els pagaments superiors
a 100 euros anuals. En
aquest sentit, ha estat contun-
dent: "mentre Futuro Ciudad
Amposta deu 260.000 euros
a tots els ampostins per impa-
gament de l'IBI dels darrers
tres anys, la resta dels ciuta-
dans paguen obligatòriament
els seus impostos i sinó l'e-
quip de Govern els imposa la
via de constrenyiment amb
els corresponents recàrrecs."
Els socialistes, finalment, han
lamentat l'actitud del govern
de CiU i de Manel Ferré que
"s'ha mostrat de forma irres-
pectuosa cap a les nostres
propostes". I l'han deixat en
evidència quan ha preguntat
com es pensava fer front a
aquestes bonificacions amb
una resposta clara i contun-
dent per part dels socialistes:
"Eliminant els 100.000 euros
del famós decret anual de gra-
tificacions a certs funcionaris
privilegiats.

ERC d’Amposta defensa la necessitat de reduir els
preus de la taxa de les llars d’infants municipals

Per tercer any consecutiu,
tots els asconencs i asco-
nenques majors de 15 anys
empadronats al municipi
estan cridats a prendre part
activa dels Pressupostos
Participatius. L'any 2011
l'Ajuntament va encetar
aquest procés de participa-
ció ciutadana directa desti-
nant-hi 200.000 euros,
xifra que va doblar-se fin els
400.000 l'any passat.
Enguany, l'equip de govern
ha situat en 500.000 euros
la quantitat disponible per a
que qualsevol veí d'Ascó
pugui proposar i votar a qui-
nes inversions es poden
destinar aquests recursos.
Cal recordar que les pro-
postes presentades han de
complir una sèrie de
requists: han de ser legals,
clares i concretes, i econò-
micament avaluables; no
han de superar els
500.000 euros de cost;
han de fer referència a
competències municipals;
no poden fer referència a
subvencions, plans d'ajut
municipals o despeses obli-
gatòries del consistori; no
poden fer referència a tas-
ques de manteniment habi-
tuals o obres menors; han
de ser viables tècnica i
econòmicament i han de
ser sostenibles i inclusives.

Pressupostos
participatius

d’Ascó

Demà dissabte, 19 d'octu-
bre, a la pista de La Unió
Social, es faran a partir de
les 5 de la tarda les activi-
tats a benefici de La
Marató de TV3.
Hi haurà tómbola, tallers
(pastissos, dibuix,
imants...), sardanes,
actuacions de ball, voltes
amb moto, jocs diversos. I
a partir de dos quarts de 9
de la nit, hi haurà música
fins ben entrada la matina-
da a càrrec de
l'Associació de Músics de
Flix i l'Associació de Djs de
Flix, a més que es podrà
degustar la tapa solidària.
Al llarg de la jornada hi
haurà servei de bar, amb
entrepans i begudes.
Aquesta edició de La
Marató de TV3 està dedi-
cada a recollir fons per a
la recerca sobre malalties
neurodegeneratives.

A benefici de la
Marató, a Flix

Amposta congela tots els impostos i preus públics per al
proper any i abaixa la taxa d’escombraries

El ple de l’Ajuntament va aprovar aquesta setmana les noves ordenances fiscals per al proper any

El PSC demana una baixada general de tots els impostos d’un 5%

ACTUALITAT
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El primer vaixell arribarà
al port de la Ràpita el 9 de
juliol del 2014 i l'últim el
13 d'agost. Les sis esca-
les aniran a càrrec de
l'Star Flyer, un luxós veler
de la companyia Star
Clippers, amb capacitat
per 170 passatgers i 70
tripulants. Aquest creuer,
un veler de quatre pals
amb una eslora de 115
metres, serà la primera
vegada que visitarà els
ports gestionats per la
Generalitat. 
El president de la Cambra
de Comerç de Tortosa,
José Luis Mora, ha desta-
cat la importància d'a-
questa aliança en un sec-
tor com els dels creuers
que està en auge.
Un impacte econòmic de
12.000 euros per escala
L'activitat creuerística
aporta dinamisme als

ports on fan escala els
creuers i a les seves
àrees d'influència.
L'estimació de l'impacte
econòmic pel territori de
l'arribada d'aquest vaixell
és d'uns 12.000 euros
per escala, que és la des-
pesa prevista dels passat-
gers en excursions, res-
tauració, compres, trans-
ports i prestacions de ser-
veis. 
L'alcalde, Joan Martín
Masdeu, ha destacat que
el port serà la porta d'en-
trada a les Terres de

l'Ebre i a la seva
"excel·lent" oferta cultural
i natural.
L'acord subscrit aquest
divendres és la suma d'es-
forços institucionals per
tal de donar a conèixer el
port de Sant Carles de la
Ràpita com a port escala

de creuers en els fòrums
nacionals i internacionals
del sector i entre les prin-
cipals línies de creuers
europees i nord-america-
nes. 
El pacte defineix unes
línies estratègiques que
tenen per objectiu captar

companyies amb creuers
petits per oferir als pas-
satgers entorns singulars
com el delta de l'Ebre i
posicionar el port de Sant
Carles de la Ràpita com a
nou port escala de
creuers dins de la
Mediterrània occidental.

El port de la Ràpita rebrà l’estiu 2014 les sis primeres
escales de creuer, amb més d’un miler de passatgers

El primer arribarà el 9 de juliol

REDACCIÓ

El dimecres 16 d'octubre va
tenir lloc l'acte de lliurament
de la primera Beca a
l'Excel·lència Joan Gumà,
com a part del programa de
beques que promou la
Fundació Escola
Internacional del Camp.
L'acte va comptar amb la
presència del Molt
Honorable Senyor Artur Mas
i Gavarró, president de la
Generalitat de Catalunya,
membres del Patronat de
l'Escola, la família del Sr.
Gumà, així com tota la
comunitat educativa, alum-
nes, pares i professorat.
Les beques d'excel·lència
acadèmica de l'Escola
Internacional del Camp són
un reconeixement i un premi
a les persones que treballen
sense estalviar esforços per

ser excel·lents. L'objectiu
de les beques és potenciar
les persones que són cada
dia millors oferint més al
seu entorn, destacant en
valors socials i solidaris,
amb un bon expedient
acadèmic, amb mèrits edu-
catius rellevants, amb una
actitud personal destacable
i amb un elevat compromís
social. Per a l'EIC el talent
acadèmic i personal és el
principal motor de la socie-
tat i, per això, des de
l'Escola es treballa cada dia
amb força i amb il·lusió per
facilitar que les persones
desenvolupin tot el seu
potencial.
Joan Gumà fou patró funda-
dor a l'any 2003 de la
Fundació Escola
Internacional. Des d'alesho-

res i fins la malaurada data
de la seva mort, fou una de
les persones que més va
col·laborar especialment en
la creació i desenvolupa-
ment del projecte de
l'Escola Internacional del
Camp des dels seus inicis.
Dissortadament, ell no
pogué veure la posada en
marxa real, amb nens i
joves a l'Escola, però reco-

llint aquest testimoni la seva
família, encapçalada pel seu
fill Xavier, patró també de la
Fundació, han volgut hono-
rar-lo merescudament, cre-
ant la beca a l'excel·lència
que porta el seu nom.
L'Escola Internacional inicia
el seu segon curs amb tot
un seguit de fites aconsegui-
des: Més de 400 alumnes
de diferents edats i orígens

s'han incorporat amb èxit.
Provinents de més de 30
poblacions del sud de
Catalunya. 
Amb bona connexió arreu
gràcies a: 3 línees d'auto-
bús i tren amb parada a Port
Aventura (a 500 mts. de
l'Escola). L'EIC, és una
Escola viva, afectiva i plena
d'activitats per alumnes i
pares.

El president Artur Mas va assistir al lliurament de Beques a
l’excel.lència Joan Gomà de la FEIC

El Grup Lidl té previst obrir
les portes del nou establi-
ment de Deltebre el proper 6
de novembre segons li han
comunicat a l'Alcalde de
Deltebre, José Emilio
Bertomeu, durant la visita
d'obres que va realitzar ahir
acompanyat del regidor de
comerç, Joan Alginet, i del
regidor d'obres públiques,
Óscar Martín.
El supermercat, que ha
suposat una inversió d'un
milió i mig d'euros, compta
amb una superfície de ven-
des de 1.000 metres qua-
drats i unes 100 places de
pàrquing. La plantilla estarà
composta per 20 treballa-
dors i el seu horari d'obertu-
ra serà de 9h a 22h de
dilluns a dissabtes. 
D’altra banda, el
Departament d'Obres
Públiques de l'Ajuntament
de Deltebre comunica que
en motiu del projecte
"Programa de qualitat de
les aigües del Delta de
l'Ebre" a la zona de bom-
beig Els Ponts han quedat
tallats al trànsit els 200 pri-
mers metres del Camí de
Creus fins al 31 d'octubre.
La setmana del 21 d'octu-
bre es tallarà al trànsit la
carretera del Toll. I durant el
novembre quedarà restrin-
git a la carretera del Penal i
la de la Bassa de l'Arena.

Nou
supermercat a

Deltebre

ACTUALITAT Un impacte 

econòmic de 12000

euros per escala.

“El port rapitenc serà la

porta d’entrada a les

Terres de l’Ebre i a la

seua excel.lent oferta

cultural i natural”

Programa de que promou la Fundació Escola Internacional del Camp La vicepresidenta del
Govern de la
Generalitat, Joana
Ortega, i el president de
l'ACM, Miquel Buch, par-
ticipen al Consell
d'Alcaldes del Baix Ebre
que tindrà lloc avui
divendres a la seu de
l'ens comarcal a les 12
hores. 
Tanmateix, l'atenció als
mitjans de comunicació
es realitzará a les
13.30 hores, una vega-
da finalitzi l'acte. 
Abans de l'acte la vice-
presidenta del Govern
de la Generalitat signará
el llibre d'honor del
Consell Comarcal del
Baix Ebre i visitar{ les
instal·lacions de l'ens
comarcal. 
La seva arribada está
prevista a les 11.30h
d’aquest matí de diven-
dres.

Avui, Consell
d’Alcaldes del

Baix Ebre
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El programa de ràdio,
Blaumarí, rebrà dimarts dia
22 d'octubre la Placa de la
Pesca catalana,
reconeixement que junt amb
la Medalla de la Pesca
Catalana, fou creat pel
Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural
l'any 1987 amb la finalitat
de recompensar els
esforços d'aquelles
persones o institucions que
hagin prestat serveis
destacats al sector pesquer
català. El programa
Blaumarí s'emet per les
emissores de La Xarxa i
està coproduït per La Cala
RTV de l'Ametlla de Mar i
Amposta Ràdio amb la
col·laboració de la
productora ebrenca
Produccions i Promocions
Deltamedia SL.

El programa aborda
l'actualitat de qualsevol dels
sectors relacionats amb el
mar, tot i que el sector
pesquer, el nàutic i el de les
infraestructures portuàries,
són la base d'un espai, que
també aposta per difondre
altres aspectes com les
tradicions del mar, la
gastronomia marinera i
esdeveniments i activitats
culturals lligats a l'art, la
literatura o les exposicions
de temàtica marinera.
Cada setmana, a més, fa un
tomb per la costa catalana
per donar a conèixer
l'activitat de confraries i
clubs nàutics. Blaumarí va
començar la seva
singladura l'agost de 2012.
Aquesta setmana es
compliran els 110
programes. Dirigit per
Francesc Callau, compta

amb les aportacions de
Manel de Ramon, Joan
Argentó i Rafel Martí que
s'encarreguen de la difusió
de les tradicions, l'argot
mariner i la gastronomia,
mentre que la oceanògrafa
Aurora Requena aporta des

de Plàncton, els
coneixements científics
d'espècies i hàbitats marins.
Per a Francesc Callau,
“estem molt contents de
que se'ns reconegui la tasca
feta  durant aquest centenar
llarg de programes”.

El perfil de l’Ermita del Remei i l’esclat de colors representaran la imatge de l’essència de la festa

Fira de la Clementina, a Bítem

Ràdio Tortosa ha presentat la
nova temporada 2013/2014
en un acte públic, que s'ha fet
a la Cripta de la Reparació, al
nucli antic de la ciutat, i que
ha comptat amb la participa-
ció de totes aquelles perso-
nes que fan possible aquest
projecte radiofònic.
L'emissora municipal amplia
la seva oferta amb nous pro-

grames, tant de producció
pròpia com produïts per la
Xarxa de Comunicació Local.
La graella de Ràdio Tortosa
girarà al voltant de tres eixos
principals: la informació, la
divulgació i l'entreteniment.
En total són més de 100
hores d'emissió setmanal de
producció pròpia i una trente-
na de col·laboradors.

Nova temporada a Ràdio Tortosa

L'empresa Plàstics Castellà,
SA ha rebut la Placa al treball
president Macià 2013 de mans
del president de la Generalitat,
Artur Mas, en reconeixement a
"la dedicació, la constància i
l'esperit d'iniciativa en el treball
i la contribució a l'impuls de l'e-
conomia catalana".  Plàstics
Castellà ha rebut aquest premi
en la categoria de foment de la
creació d’empreses i de l’ocu-
pació de qualitat. És una

empresa familiar constituïda el
1974 pels germans Castellà
dedicada a la fabricació de
taps i envasos de plàstic pel
sistema d’injecció. En l’actuali-
tat, treballen 390 persones
(273 a la fàbrica de Tortosa), i
disposa d’una planta de pro-
ducció a Hongria. Plàstics
Castellà es caracteritza per la
millora competitiva basada en
la innovació tecnològica i la for-
mació de recursos humans.

Reconeixement a Plàstics Castellà
La regidora de Festes de
l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè
Fischer, va presentar el dilluns
14 d'octubre, en el marc de la
celebració de les Festes del
Remei 2013, el disseny de la
portada del programa i cartell
anunciador de les Festes
Quinquennals 2014, que tin-
dran lloc de l'1 al 13 d'octu-
bre del proper any.
Sota el titol “Explosió de color
i joia”, l'autora del disseny,
Lara Gombau, ha estat la
guanyadora del concurs que
l'Ajuntament d'Alcanar va
organitzar per a escollir la
imatge que representarà
aquestes festes tan singulars.
Tal com la pròpia Gombau
exposava “el color i la llum
que impregnen tots els
racons d'Alcanar i les Cases,
amb totes les connotacions
d'alegria i festa que compor-
ta, és el que he intentat plas-
mar en el cartell i traslladar a
tothom”.
Les Festes Quinquennals
d'Alcanar, declarades festa
tradicional d'interès nacional,
es celebren cada cinc anys,

els acabats en 4 i en 9. Són
unes festes en les que la ciu-
tadania participa de manera
activa amb l'elaboració d'or-

naments florals, altars i cati-
fes de colors que decoren
tots els carrers, perquè hi
passe en processó la imatge

de la Mare de Déu del Remei
que, durant els dies de la
festa, és traslladada des de la
seua Ermita fins a la població.

Alcanar presenta el cartell de les
Festes Quinquennals 2014

El perfil de l'Ermita del
Remei i l'esclat de colors
seran la imatge que repre-
sentarà l'essència de la
festa.

El programa Blaumarí obté la 
Placa de Pesca catalana

S’emet per la Xarxa i està coproduït per la Cala RTV de l’Ametlla i Amposta Ràdio

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 aquest
cap de setmana, 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. La 6a Fira
de la Clementina obrirà por-
tes avui divendres, amb una
jornada tècnica.

Jornades de les Lletres ebrenques
Des d’ahir dijous fins diu-
menge, la vuitena edició de
les Jornades de les Lletres

Ebrenques, a la biblioteca
Sebastià Joan Arbó
d’Amposta.

Inés Fabra omplirà de color
la SEM Ramon Calvo de
Deltebre a partir d'avui
divendres amb la seva
"Pintura impressionista" una
exposició de 30 obres que
ens dóna a conèixer rostres
i paisatges a través d'un
impressionisme de colors
vius, on el groc és el color

protagonista. 
L'exposició "Pintura
Impressionista" es podrà
visitar fins al 3 de novem-
bre, de dilluns a diumenge,
en horari de 18 a 20h. 
La inauguració tindrà lloc
avui divendres, 18 d'octu-
bre, a les 8 de la tarda a la
SEM Ramon Calvo.

Des de demà dissabte dia 19 d'octubre a l'1 de desem-
bre de 2013, la Sala 2 de Terracota, Centre
d'Interpretació de la Terrissa de la Galera, acollirà una
exposició de ceràmica, pintura, joies, escultura mòbil i
esmalt al foc del grup anomenat Foll'art.

Actualitat

Aquells que estiguin valorant
la possibilitat d'adquirir un
vehicle, aquest cap de set-
mana del 18, 19 i 20 d'octu-
bre 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. 

Ebreokasió

Pintura impressionista
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CRAC de la setmana: Lo Gitano Blanc, música i més
L’ENTREVISTA  PAU FOLQUÉ

‘LA RUMBA EBRENCA’: “BUSQUEM FONS PER GRAVAR EL PRIMER DISC”
Lo Gitano Blanc busca
recollir fons per gravar el
seu primer disc, a través
del micromecenatge, una
manera directa de finançar
projectes amb la suma de
diverses aportacions indivi-
duals. Aquestes persones,
a canvi, rebran recompen-
ses exclusives gràcies a la
seva ajuda, des del CD fins
a un concert privat. 
La formació, grup musical i
de relats de Flix, ha irrom-
put amb força al panorama
ebrenc a través de la
rumba, i està integrada,
entre d'altres, per l'escrip-
tor Andreu Carranza i el fut-
bolista Andreu Peral a la
veu. 
Més Ebre: Melons, música
i relats, una fusió...
Lo Gitano Blanc: Peculiar.
'Parada de melons' és el
nom del nostre espectacle
actual. Volem cantar però
també volem contar histò-
ries. I ho fem posant-nos
en la pell de Lo Gitano
Blanc, un personatge lite-
rari sortit del món de la
novel·la, que s'instal·la a la
carretera a vendre melons
ME: Quina personalitat té
Lo Gitano Blanc?. 
LGB: Lo Gitano Blanc
forma part de l'imaginari
de les nostres terres,
sobretot de la Ribera
d'Ebre. Igual ven melons,
com cargols, com llibres o
com endossa la Sagrada
Família a un client, si cal.
Amb la seva projecció, pre-
tenem que entri a les

cases com ho han fet
l'Home dels Nassos o
l'Home del Sac.
ME: I viu de malenconies o
de l'actualitat? 
LGB: És un tipus que, si bé
és un transmissor de les
tradicions, es troba en sin-
tonia total amb els temps
que corren. Aspira a can-
viar la realitat de crisi
econòmica en què viu, i
recorre a la disbauxa i l'ale-
gria per aconseguir-ho, a
base de cançons i narra-
cions per fer arribar el seu
missatge al públic. 
ME: Per què, musical-
ment, en forma de rumba? 
LGB: Perquè Lo Gitano
Blanc exerceix de trans-
missor de la tradició de les
Terres de l'Ebre partint de
la catalana, on domina la
rumba, en zones com la
metropolitana o Lleida. És
un gènere que faltava arre-
lar aquí, al sud, i per això
batejarem el nostre primer
disc amb el nom 'La rumba
ebrenca'. No obstant això,
en aquest primer treball,
també hi haurà altres tas-
tets, ja que practicarem
immersions en la jota, tant
nostra, o... en el blues. 
ME: Un primer disc que
voleu gravar a través del
micromecenatge... 
LGB: Sí. El mètode més
adient per tal d'elaborar un
treball popular i on s'hi
impliquin les persones. És
una via de finançament
alternativa a les comunes i
alhora moderna, que per-

met notar el caliu de la
gent ben a prop. En el nos-
tre cas, la plataforma
d'Internet on tothom pot
dipositar les seves aporta-
cions, d'una manera fàcil,
és Verkami, a l'adreça
http://www.verkami.com/
projects/6707-lo-gitano-
blanc-gravem-disc. 
ME: Amb quines quantitats
s'hi pot contribuir i quines
gratificacions rebrà el
públic a canvi? 
LGB: Hi ha quatre modali-
tats de participació. La
persona que aporti 10
euros se'l gratificarà amb
el disc 'La rumba ebrenca'.
El següent esglaó són 15
euros: CD i entrada al con-
cert 'Nadales rumberes' de
Lo Gitano. Amb 20 euros,
disc i samarreta del grup.

Si contribueixes amb 25
euros, CD amb agraïments
a l'interior, entrada a les
'Nadales rumberes' i sama-
rreta. I amb la darrera
opció... et fem l'onada i
tot...: 300 euros, amb dret
a disc amb agraïments i...
bomba! Concert privat de
Lo Gitano Blanc a casa
teva, a la teva boda o allí
on tu ens cridis!!! 
ME: Quants diners heu de
reunir per poder gravar el
disc? 
LGB: Ens cal un fons de
2.000 euros. I manquen
32 dies per a la finalització
del termini per poder-los
reunir. Ei! Si algú és reti-
cent a pagar a través de la
xarxa, cap problema:
només cal que es posi en
contacte amb nosaltres,

escrivint-nos al correu:
logitanoblanc@gmail.com,
ens doni l'aportació perso-
nalment, i li emetrem un
rebut! I si a algú encara no
l'hem convençut, que passi
a Facebook, Vimeo o
Youtube per Lo Gitano
Blanc. Caurà de peu! 
ME: Mentre busqueu fons,
seguiu amb les actua-
cions? 
LGB: I tant! Necessitem
promocionar-nos! Demà
dissabte tancarem les
Jornades de les Lletres
Ebrenques d'Amposta, a
l'auditori de la Unió
Filharmònica, amb entrada

gratuïta (19'30h)! I dissab-
te vinent passarem, al
matí, pel Mercat de Flix, i a
la tarda visitarem la Fira de
Móra la Nova! 
ME: Què ha de significar
aquest disc? 
LGB: El primer pas d'un
llarg camí que acaba de
començar. L'inici és impor-
tant, i estem il·lusionats
perquè els ebrencs i, per
què no, els catalans, s'ani-
min a arrencar al nostre
costat, donant-nos suport
en la campanya i com-
prant-nos el disc mit-
jançant el Verkami. 

La gravació del disc 'La rumba ebrenca' es pot
finançar a través de Verkami, a http://www.ver-
kami.com/projects/6707-lo-gitano-blanc-gra-

vem-disc. Hi haurà recompenses a canvi 

Demà dissabte, i amb entrada gratuïta, Lo
Gitano Blanc actuarà a l'auditori de la Unió
Filharmònica d'Amposta (19'30h), en les

Jornades de les Lletres Ebrenques
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Miguel, que ja va estar a la
Rapitenca  a l’inici de la tempo-
rada passada, ha jugat darre-
rament al Llagostera, al
Vilassar (després de la
Rapitenca) i el Valls. Enguany
era l’aposta ofensiva del
Tortosa i no ha estat fructifera
en el que portem de tempora-
da. El jugador va parlar amb la
Rapitenca i l’equip costaner va
acceptar la seua tornada,
també considerant la situació
actual i que interessa ampliar
la plantilla. Per Miguel és un
repte motivant,  potser com un
examen. Un dels darrers trens
de poder cotitzar-se a la

Tercera divisió, categoria en la
que molt jove va demostrar
que era un golejador destacat.
Així mateix, cal parlar de la
incorporació del porter Damià
(Torreforta), Jugador de 21
anys i que fou segon del Reus
l’any passat. D’aquesta forma,
Raül ja és baixa i jugarà amb la
Cava. Quedava el dubte dilluns
passat si, una vegada el porter
Figo no va poder fitxar, la
Rapitenca no  en tenia per diu-
menge i si Raül havia de conti-
nuar una setmana més. Però

no ha estat així. La maquinària
es va accelerar ràpid i dimarts
ja va arribar el nou porter. No
es tanca aquí el capítol d’altes.
S’espera un central aviat i més
endavant un altre jugador.  Javi
Ramos ha confirmat el fitxatge
que ja vam informar al seu dia,
al Vinaròs. La Rapitenca, des-
prés de set jornades sense
guanyar, rebrà diumenge a la
revelació: la Muntanyesa,
segon classificat. Ortega,
Munta (sancionat), Vernet (ope-
rat la setmana passada) i

Josué són baixa. Mauri, recu-
perat, i Julio poden tornar. La
Rapitenca va perdre diumenge
a Palamós en un partit en què
el més just era l’empat. Amb
l’1-1, un penal que fou també
expulsió va significar el 2-1 i
gairebé la sentència. L’equip
està baix anímicament i neces-
sita un triomf per recuperar-se.
L’Ascó, per la seua part, ja és
tercer. Va guanyar el
Castelldefels (1-0) i ja encade-
na tres triomfs seguits.  Un
partit discret en el que el
Castelldefels va merèixer més,
però la qualitat local va decidir.
Un gol de Roger Canadell,
quan l’Ascó havia fallat un
penal, va determinar. 
L’equip riberenc es desplaça
diumenge al camp de l’Europa
(12 h). 

Miguel (Tortosa) fitxa amb la Rapitenca 

Dilluns vam informar a
Minut 91 (Canal TE) que la
Rapitenca, davant de les
baixes del porter Raúl (la
Cava) i d’Ike (Valls), havia de
fer incorporacions i que
aquestes, preferentment,
podien ser del  mercat
ebrenc. I així ha estat la pri-
mera. Es el davanter Miguel
Reverté, que fins diumenge
passat jugava amb el
Tortosa.

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó fa un punt i seguit en la seua ratxa de bons resultats, guanyant el Castelldefels

M.V.

L’Ascó va guanyar el Castelldefels i ja és tercer.

A més de Miguel,
s’incorpora el porter de

21 anys, Damià
(Torreforta). S’espera
fitxar un central i un

altre jugador 

UE Rapitenca

L’Amposta viatja a Igualada amb més autoestima després del primer triomf, contra el Tecnofutbol (2-1)

El Jesús i Maria incorpora al veterà defensa Quique
PRIMERA CATALANA. FITXATGE QUE VA AVANÇAR MINUT 91 A CANAL TE DILLUNS PASSAT

El Jesús i Maria ha fitxat al
veterà defensa central es-
querrà de 38 anys Enrique Gar-
cia, conegut com a ‘Quique’.
Va jugar amb el Nàstic, Reus,
Tortosa, Rapitenca i l’any pas-
sat estava al Morell. D’aquesta
forma, el conjunt de l’Aube vol
reforçar l’eix defensiu. Quique
ja podria debutar demà dissab-
te contra el Vista Alegre (17 h). 

Primer triomf
L’Amposta, per la seua part,

va guanyar el primer partit,
contra el Tecnofutbol (2-1). Va
ser una victòria agònica però
important. Molt important. En
tots els aspectes. Feia falta.
Un partit igualat al primer
temps, també travat, en el que
l’Amposta va estar ben posat,
amb bona actitud i consciència
del que hi havia en joc. Albert
Arnau, amb una jugada en què
va guanyar l’esquena a la de-
fensa, amb la seua velocitat

característica, va batre al por-
ter rival. No obstant, tots els
dubtes apareixien poc després
amb un gran gol del Tecnofut-
bol, amb un gran tret des de
fora de l’àrea imparable per al
debutant Alex Iniesta. L’angoi-
xa, per les anteriors experièn-

cies va planejar per l’estadi
ampostí. Però l’equip va oferir
caràcter. Ofici. I va buscar la
seua opció. Nacho va introduir
tres canvis. Cristo, un d’ells, va
inventar-se una bona centrada
des de la dreta. José Ramon
d’improvisat davanter centre,

va guanyar la posició al defen-
sa rival i va marcar  el gol del
triomf. Un triomf merescut i
balsàmic. I que dóna moral per
visitar l’Igualada. Nacho Pérez
reconeixia que  “era molt im-
portant guanyar un partit per
creure que podem fer-ho. I això
ens mancava. L’equip va estar
ben posat i va jugar amb acti-
tud. Necessitava i mereixia una
victòria com aquesta en un
partit contra un bon equip en el
que ens vam equivocar menys
que altres jornades”. 

La temporada passada, entre
comentaris que rebo de les co-
lumnes, en va haver un des del
CD Tortosa que em deia que no-
més parlava dels problemes
econòmics d’aquest club, quan
la resta d’equips estava igual o
pitjor i, en canvi, no deia res. Jo
crec que he parlat quan ha tocat
de dificultats, limitacions i dèfi-
cits de més d’un club. I ho po-
dem comprovar. Però bé, les da-
rreres temporades em sembla
que no és notícia que els juga-
dors no acabin cobrant al mo-
ment els salaris pactats. Però,
en bona part dels casos, s’ha
fet, es fà o es farà un esforç  (hi-
potecant part de la temporada
que ja està en curs) per a poder
liquidar el que hi ha pendent. I

això, en ge-
neral, és el
que crea
dubtes. Per
què? Perquè
ja  resta del
disponible per enguany. 

La Rapitenca té dificultats.
Com tots. Però potser s’ha cre-
at una atmosfera intoxicada. 

Del Tortosa vaig comentar fa
uns mesos que era complicat
anar fins a Calafell en cotxes
particulars. També ho he dit de
la Rapitenca, que així va anar a
S. Coloma Sigui com vulgui,
molts comentaris sobre la Rapi-
tenca, interessats o no, que no
beneficien. El temps aclarirà si
són certs. En els propers mesos
ho parlarem. 

La crisi rapitenca

Serà el segon de la tempo-
rada televisiva. D’altra banda,
informar que MINUT 91, a
Canal TE, s’emet dilluns i di-
marts a les 18.30 i a les 22
h. Amb redifusió al dia se-
güent (12h). També a: 

canalte.xiptv.cat/minut91
Tot l’Esport, divendres a

les mateixes hores.

L’Ampolla-Perelló, diumenge a
Canal Terres de l’Ebre (22.30 h)

L’opinió de Michel

Un jugador del Torpedo va jugar dimarts a Albacete

Tècnics ebrencs universals
GERARD ZARAGOZA, ALEX GÓMEZ I GOMBAU

El santjaumero Gerard
Zaragoza (a la foto) continua
tenint bons resultats amb el
Torpedo Kutaisi, a Girogia. Es
segon a un punt del líder i con-
tinua sense perdre (unic equip
de la lliga). I de les 8 jornades,
ha estat nombrat entrenador de
la jornada en dues. En el partit
de dimarts a Albacete,
Espanya-Giorgia el número 3
Giorgi Kidesheli, pertany a l’e-
quip de Gerard. Alex Gómez,
tècnic del Kitchee, ens explica
que “estic molt satisfet perquè
hem jugat contra bons equips i
hem anat superant-los, amb
molt d'esforç. Ens van eliminar
de l’Asian Cup per molts motius
(millor joc, més qualitat ...) però
el cert és que ens va agafar en
el pitjor moment amb moltes
baixes, molts partits amb pocs
dies (ells van aplaçar els dos de
lliga) i 23 hores de viatge des-
prés d’haver jugat en lliga con-
tra el campió de lliga de l’any
passat. Vam haver d’improvisar
posicions i buscar solucions
d'emergència. Del contrari,

crec que haguèssim pogut
competir millor”. El Kitchee
porta 3 victòries i dos empats
en l’actual campionat: “en gene-
ral, estic content  amb la feina
que estic fent i crec que estem
en el camí correcte. Ara, cen-
trats en la lliga i els diferents tor-
neigs i copes que hi haurà”.
Gombau, per la seua part, va
començar la lliga a Austràlia
amb l’Adelaide United, guanyant
per 3-1 davant del Perth Glory.
Aquesta tarde, segon partit,
contra el Melbourne Victory.

IRIS SOLÀ

El Jesús i Maria torna a jugar a l’Aube, demà.

Quique té 38 anys. Va
jugar amb el Nàstic,

Reus, Rapitenca,
Tortosa i estava al

Morell. Pot debutar
demà a l’Aube contra el

V. Alegre (17 h).

Debutarà
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Alcanar i Gandesa van oferir
un dels partits més intensos i
atractius del que portem de lli-
ga. Si no el que més. Els visi-
tants se’l van emportar en
temps afegit (1-2).

L’Alcanar va començar bé,
amb ocasions d’Adrià F. Però
del minut 10 al 40 del primer

temps, el Gandesa va agafar el
domini de la pilota i va jugar
força bé a futbol. Va gaudir de
dues opcions i de la insipiració
d’Aleix Martí per fer el 0-1. Un
gran gol, a l’estil Van Basten.
L’Alcanar, amb gran artilleria
ofensiva, va disposar de dues
oportunitats abans del descans.

També el Gandesa, a través d’A-
lex. A la represa, d’entrada, Al-
fons va fer quatre canvis (el por-
ter inclòs. Marc tenia
molesties). També va debutar
Ivan Diaz, demostrant la seua
bona condició tècnica. Ell ma-
teix va assistir a Chimeno que
va fer l’empat, amb qualitat i
força. L’Alcanar estava pressio-
nant i va tancar al Gandesa a la
seua àrea. Els d’Enric no podien
tenir la pilota ni sortir. I van patir.

L’Alcanar, un gran equip, va in-
sistir. Però no va transformar
les ocasions. Amb els minuts, el
Gandesa ja va tenir sortida i el
partit va trencar-se. Va ser apas-
sionant i bonic. Alternatives i
ocasions a les dues àrees. El
Gandesa amb Frede i Guiu im-
mensos podia fer mal. Aleix
Marti va tenir l’opció. I no va fa-
llar en temps afegit quan va
aprofitar la fractura del partit i
va aprofundir davant de Moi, ba-

tent-lo per dalt, amb una vaseli-
na. Es va demanar fora de joc i
fins i tot es va poder sentir un
xiulet que va poder confondre
els defenses locals. Però el der-
bi no havia acabat aquí. Una fal-
ta a la frontal visitant la va trau-
re magistralment Edu Aguilar. El
porter Rojas va volar i va fer,
amb l’ajuda del travesser, una
aturada miraculosa que va val-
dre la victòria. Una victòria
mertòria i treballada en un gran

partit de futbol en el que l’empat
era el més just. L’Alcanar va
acabar ‘tocat’ per la derrota, te-
nint en compte que volia enlai-
rar-se a la taula. 
No obstant, amb l’equip que dis-
posa i les ocasions que va cre-
ar, és qüestió de temps que pu-
gui fer-ho. 

La qualitat d’Aleix Martí
decideix un derbi espectacular

El Roquetenc va caure golejat al camp de la Selva, un dels equips que,
ha d’estar a la zona baixa (4-1). La desidia i la manca d’intensitat van
tornar a condemnar a un Roquetenc que no reacciona. La Selva es va
posar amb el 2-0 i, tot i les seues limitacions, va mantenir-se ben po-
sat. El Roquetenc, altre cop impotent, no va saber refer-se. Baiges va
marcar el 2-1 i va haver-hi una opció d’empat. Un miratge. La Selva va
sentenciar. La derrota inquieta. Està clar que hi ha limitació pressu-
postària. Però això no vol dir que no ha d’haver-hi coratge. La junta
està preocupada i preveu mobilitzar-se. El tècnic, que també va parlar
amb la directiva, de moment continua. I la plantilla, també. Però si no
hi ha una millora, hi haurà canvis, a la banqueta o de jugadors. 

Talarn, de moment,
continua entrenant el Roquetenc

GOLEJADA AL CAMP DE LA SELVA (4-1)

L’Ampolla va perdre al camp del líder en un partit en què va pagar
car el gol matiner rebut. Un gol que ja va obligar a jugar a remolc.
El Reddis va tornar a demostrar la seua consistència i que, fins
ara, és el millor equip del grup. Els ampolleros, tot i reaccionar,
van estar sotmesos al domini local. I van rebre el segon gol abans
del descans. A la represa, el partit va igualar-se. L’Ampolla va ofe-
rir una altra imatge i va tenir les seues possibilitats. Però no va
marcar i fou el conjunt reusenc qui va sentenciar amb dos gols en
els darrers minuts. L’artilleria va funcionar i el falsetenc Victor Ga-
rrido va fer el 3-0. I el pichichi Andreu Guiu, jugador de Marça, va
marcar el quart gol que va decidir. 

L’Ampolla cedeix la primera derrota,
al camp del líder Reddis

DIUMENGE, DERBI CONTRA EL PERELLÓ

El Catalònia, amb la baixa de Cosido i el retorn de Rovira, rebrà diu-
menge (16 h) el CD la Cava en un derbi emmarcat en què es farà la
presentació del futbol base (18 h).Serà un gran derbi. I és que els lo-
cals s’han fet forts en el que portem de lliga i reben a un gran equip,
la Cava, molt potent fora de casa, on es troba més còmode. El Ca-
talònia va cedir un empat diumenge passat a Cambrils, en temps afe-
git (1-1). Al primer temps els locals van estar millor però fou el Cata
qui va avançar-se amb un gol olimpic de Pau. A la represa, amb els
locals més oberts, els ebrencs van poder decidir (Toni dues opcions)
però no van fer-ho i el Cambrils en temps afegit va empatar. Els cam-
brilencs, per tema econòmic, poden tenir baixes. 

Jornada intensa a la Santa Creu amb
el derbi i la presentació dels planters

DIUMENGE VINENT, CONTRA LA CAVA

El Perelló va guanyar el CD
Tortosa en un dels derbis de la
jornada (1-0). Un gol de
Mohedano va decidir a la
represa. A la primera meitat,
el Perelló va sortir fort i Flox va
generar la primera opció.
Mohedano no va arribar, d’es-
paró. Però, amb els minuts,
fou el Tortosa qui va apoderar-
se de la pilota i qui va crear
fins a tres ocasions clares de
gol. No va marcar. Ramon,
Javi Asin i Robert Pujol van
gaudir de les possibilitats roigi-
blanques en un primer temps
molt intens en el que els locals
van estar molt aplicats i van

saber administrar l’esforç d’ha-
ver de jugar darrera de la pilo-
ta. A la represa, molt aviat, tot
va canviar. El Perelló va sortir
amb més convicció. I, per
coratge i ganes, es va anar
imposant. L’actitud dels locals
contrastava amb la dels juga-
dors del Tortosa, apagats a la
represa. Els de Molinos, expe-
ditius en defensa, i amb més
voluntat ofensiva, foren supe-
riors al segon temps. La seua
bona predisposició va rebre el
premi amb el gol del pichichi
Mohedano (el quart), a la sorti-
da d’un córner. El Tortosa, que
va tenir una opció amb un tret

de Joel, ni amb els canvis va
millorar i va estar diluit per la
bona feina d’un Perelló que va
acabar empenyent fins el final.
Amb el triomf, els locals crei-
xen en tots els aspectes. El
Tortosa, tercera derrota segui-
da, s’estanca. Josep Boyer
‘Molinos’, tècnic local, estava
molt satisfet amb el treball,
“principalment en l’aspecte
defensiu. Hem estat més con-
centrats i no hem rebut cap
gol. Un aspecte que ens man-
cava”. Nando Crespo, tècnic
del Tortosa, no ocultava “estar
preocupat per l’actitud i el joc
de la represa”.

Victòria per a la història perellonenca
En la primera visita oficial del Tortosa, els locals van vèncer amb gol de Mohe

SEGONA CATALANA

ALCANAR-GANDESA (1-2)

El R. Bítem va guanyar dissabte el
Vilaseca (3-1), en un partit que el
fa crèixer per la forma en què va
guanyar. Pel treball necessari i
perquè va saber sofrir defensiva-
ment en els moments en què va
haver de fer-ho. 

Una passada a l’espai de Ser-
gio Ruiz va significar l’1-0 quan An-
gel va guanyar l’esquena a la de-

fensa rival i va afusellar a Rodri. El
bon inici local es veia reflectit amb
un gran gol de Puig amb un tret
parabòlic. Amb el 2-0, el ritme lo-
cal va baixar. I el Vilaseca amb
una rematada amb el cap de Sa-
dick va posar-se dins de la con-
frontació. A la represa, d’entrada,
els locals van patir perquè no van
tenir la pilota i el Vilaseca va

empènyer. Els canvis van reacti-
var l’equip que va refer-se i quan
el partit estava fracturat, una pa-
sada de Sergio Ruiz va aprofitar-la
Jota per fer el 3-1. Era la sentèn-
cia a una victòria treballada. El R.
Bítem, encara amb les baixes de
Sergi Bel, Povill i Sepe, visita
demà el Calafell amb el convenci-
ment de que és un partit que pot
comportar-li un salt de qualitat en
el cas de poder-lo guanyar.  I tam-
bé per poder tenir més confiança
pel derbi posterior contra el Cata.  

La Cava va haver de sofrir per su-
perar el Calafell (2-1). Fins els da-
rrers minuts no va fer-ho. I és que
l’equip de Santi, com en altres
temporades, pateix al seu camp,
quan els rivals, motivats, se li tan-
quen darrera. I quan es contagia
del seu joc. El Calafell, ben apli-
cat, va defensar-se amb ordre i
va dificultar el joc interior dels lo-

cals. D’aquesta forma, els intents
caveros, sense poder obrir el
camp, morien a l’eix central del ri-
val. A més, el calafelletencs van
avançar-se al primer temps. El
gol visitant va portar més ansietat
a la Cava. A la represa, amb un
penal comès sobre Ferran, Jaime
va empatar. Però els locals, es-
pessos, no van poder amb la te-

ranyina visitant fins a darrera ho-
ra, amb un gol de Ferran, que va
tenir un retorn immillorable. El
triomf és important. La Cava s’en-
laira. Ja té 11 punts. I amb el por-
ter Raül, serà més potent encara.
A Jesús, ho seran Yuri i Herrero
(sancionats).

El Remolins Bítem s’enlaira
amb el triomf al Vilaseca

Ferran, feliç retorn al 
CD la Cava

DEMÀ VISITA EL CALAFELL AMB L’OBJECTIU DE SEGUIR PROGRESSANT VA SIGNAR LA VICTÒRIA A DARRERA HORA

Tal com va avançar
Canal Terres de l’Ebre,

Raül Jimenez  fitxa amb
el CD la Cava

Porter rapitenc

Cap dels dos equips
mereixia perdre. L’empat

era el més just

Empat

Una acció del partit entre el Perelló i Tortosa
CANAL TERRES DE L’EBRE

El davanter ampostí del
CD Tortosa, Miguel Rever-
té, ha fitxat amb la UE Rapi-
tenca, equip que està ne-
cessitat d’efectius davant
les baixes que ha sofert da-
rrerament. D’aquesta for-
ma, Miguel torna a la Rapi-
tenca amb qui va estar la
pretemporada de la cam-
panya anterior. El Tortosa
estaria ara pendent de fer
una o dues incorporacions.

Miguel fitxa amb
la Rapitenca
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TERCERA CATALANA

Mal inici de temporada per aquests equips ebrencs. En sis jornades les coses no
arranquen com desitjaven. Ja sis jornades defineixen l’arrencada d’un campionat. Ni
la Cava, ni Tortosa ni Alcanar estan entre els cinc primers. Amposta, Rapitenca i
Jesús i Maria vorejant el descens. Al principi de temporada, d’aquests sis equips,
quatre d’ells tenien millor plantilla i les previsions no es veuen reflectides a les clas-
sifcacions per moltes raons. Una potser que el vestidor no és una comunió perfec-
ta com hi ha a Corbera, Camarles o Ulldecona, per citar exemples. Una altra perquè
el diàleg dels entrenador ja és repititiu de diverses temporades i els jugadors escol-
ten però en ocasions cadascú va pel seu costat. Pot passar també que amb les persones que regeixen
els clubs hi ha diferències de criteri. Tensió. També cal dir que hi ha moments en què la sort no acom-
panya com si que ho feia la temporada passada. També cal destacar que en aquestes terres cada tem-
porada que passa es fan miracles per tenir directiva, pressupost, equip i poder competir en categories
de gran calibre.  Així mateix, penso que els aficionats són injustos amb els equips. Diuen que estan molt
malament però no tenen en compte que és una època de transformació. A la temporada 2000/01 i en
anteriors, la Rapitenca i Amposta militaven a la Primera regional (segona catalana). Mentre Ulldecona,
Roquetenc i la Sénia estaven a la Preferent. El Tortosa estava a la Tercera divisió però amb una política
de primer equip anticantera. En aquesta mateixa temporada, el Jesús i Maria estava dues categories més
avall, a Segona regional i els altres dos equips, Alcanar i la Cava, estaven on estan ara que és la catego-
ria que els correspon encara que vulguin tenir somnis de poder estar més amunt. En el fons, ells ho saben
que la seua categoria és aquesta. Però en aquestes terres som gent de futbol, amb molta tradició. I
volem fer equips d’estrelles per estar el més amunt possible, tot i que no ens convingui. La Cava va fit-
xar a Callarisa, només ha fet un gol, i ara a Ferran i a Raül, de Tercera divisió. Fins que no aconseguirà
estar per sobre del Jesús i Maria no pararà. Si s’ha de fitxar a Messi es faria. Es l’orgull d’un club amb
solera que és un històric i que fou al seu moment del destacats del futbol català. Em comenten que hi
ha una persona que va estar vinculada al club i que ajuda tot el que pot. A  mi em sembla perfecte que
ajude al poble i al club i més en aquesta època tan complicada. Per tant, cal valorar-ho. I destacar-ho. 
A Amposta prefereixen estar a la Primera catalana que tenir un equip cent per cent jugadors de la seua
localitat. I clar, així està la cantera que no té cap equip a Preferent. 
Alcanar, té estrelles: Vates, Edu Aguilar, Adrià Fernandez i ara arriba un jugador que va estar a la Primera
divisió, Ivan Diaz. Saben jugar aquests jugadors però els del Gandesa corren com a panteres salvatges.
El dissabte van demostrar-ho i van guanyar. El Tortosa deixa escapar bons jugadors, seguint la tendèn-
cia dels darrers deu anys. No tenien cabuda la majoria de jugadors que surtien del futbol base i ara ens
trobem que els que marquen diferències al R. Bítem són Angel, Edgar i Joel que porten 8 gols, sense
comptar els que han fet els seus companys. I els jugadors del Tortosa només n’han fet cinc. D’altra banda,
Rapitenca, menys Tercera divisió i més cantera. ¿On van a jugar els jugadors que surten del futbol base?
El 99% a altres equips. ¿Com potser que un equip que està a Tercera divisió no tingui un filial? A Jesús i
Maria són capaços de portar més jugadors de Tarragona si cal. Aquesta setmana ha fitxat Quique, que
ha jugat a Segona divisió. 
Aquí no passa res. Aficionats al futbol ebrenc: el futbol està més viu que mai.  Les guerres per fitxar, dins
de les possibilitats, jugadors de postin, estan a l’ordre del dia. En tres setmanes, Jesús i Maria, Alcanar,
la Cava i Rapitenca han fitxat a set  jugadors. O sigui, rècord Guines. Això només pot fer-ho la genètica
ebrenca que ens caracteritza per intentar ser els millors. Que cadascú tragui les seues conclusions del
perquè aquests sis equips esmentats a l’inici en el que portem de temporada no els hi surten els comp-
tes. Jo entre línies ja he donat el meu punt de vista. La conclusió final és que ens va la marxa. Més de
300 espectadors al Perelló-Tortosa. Més espectadors que la mitjana dels partits de Tercera divisió (311).
Això és l’important. Que hi hagi futbol i públic. El demés, no importa la categoria en què estigui cada equip. 
MIGUEL REVERTÉ, UNA OPORTUNITAT MÉS. Davanter. Té 25 anys. Format al futbol base de
l’Amposta, Espanyol, Nàstic. Després va jugar a la Pobla Mafumet, Amposta, Cornellà, Rapitenca i
Vilassar. La temporada passada, després d’iniciar-la a la Ràpita, va fitxar pel Valls on no va acabar d’acon-
seguir els objectius, va fer 9 gols en 13 partits. Va fitxar al Tortosa, sense fins ara haver assolit l’èxit espe-
rat. A l’Amposta va marcar a Tercera 16, 14 i 10 tres temporades seguides. Va fitxar pel Llagostera a la
Segona B. I els anys que va estar a Tercera va anar convocat amb la selecció catalana amateur. Golejador
nat, però té la pòlvora banyada en la darrera etapa. Diuen que té un mal caràcter però jo dic és bona per-
sona. La vida en ocasions ens fa ser uns incompresos. La Rapitenca li donarà una oportunitat més. Se
la mereix. Diuen que serà la última. Amic Reverté. No et coneixo però jo vaig ser rebelde com tu. Ajuda’t
de Teixidó, que ell també va ser-ho. Fes unes cerveses amb ell. Si ho fas, triomfaràs. Tens fusta. Sigues
el Reverté que vas ser.  
ROQUETENC, REVOLUCIÓ. Jo crec que aquest equip a Gandesa tindrà titulars a la banqueta. Jo sola-
ment sé que Ximo Talarn podia tenir previst presentar la dimissió el dilluns la nit. La junta té tres alterna-
tives per si l’equip perd a Gandesa. Jo li desitjo el millor a Ximo. Per a mi una de les solucions és que
pugen quatre jugadors del filial que poden rendir, entregar-se, més del que ho fan alguns del primer equip.
Sé coses que no puc publicar. Sort Ximo, que aviat seràs pare. Això és el més important. Sort també al
Roquetenc. Solament demano que Enric sigui un poc samarità diumenge.  
TERCERA DIVISIO. RAPITENCA SE SALVARÀ. PARAULA DE JOAQUIN CELMA. Deu equips hi ha
millors que l’Ascó, com a golejadors. Però el nostre representant ja és tercer. I donarà guerra fins la darre-
ra jornada per l’ascens. La Rapitenca, dues baixes més. Raúl que fitxarà per la Cava i Ike Romera que
tornarà al Valls. El preocupant és que hi ha quatre lesionats i un sancionat.  Tres fitxatges han arribat en
pocs dies. El porter Damià del Torreforta, Miguel Reverté del Tortosa i David Pino, bona persona, li falta
agafar ritme i ha vingut amb la seua núvia. Jugador del Formentera que ha estat a dotze clubs (tots anda-
lusos). I solamant té 26 anys. Bestial. I des del 2007 cada temporada en un club diferent. Hi ha dos fit-
xatges tancats per al mes de gener i d’aquestes Terres. No puc dir noms. La Rapitenca se salvarà i si
no és així, estaré tres mesos sense escriure d’aquest club com a penitència. Puc dir que és veritat que
Teixidó té un precontracte de paraula amb un altre equip en el cas que deixe la Rapitenca. Algun dia ho
comptaré. 
PRIMERA CATALANA. DE MOMENT, NACHO NO DIMITEIX. Bestial. Catllar imbatud. Ja vaig dir que
havien fitxat força bé. La cosa està més clara que l’aigua. Martinenc, Viladecans, Tàrrega i Horta molt
regulars, solament han perdut un partit. D’aquí sortirà el campió i el subcampió, gairebé segur. Gran
Nacho. Majestuós. ¡Aquesta setmana et faran més estimades les aficionades d’Amposta¡. Vaig dir que
guanyaria l’Amposta 2-0. I va guanyar 2-1. Seguim amb l’aposta. A Igualada o empatarà o guanyarà 0-1.
Vaig encertar l’aposta contra el Tecnofutbol que vaig dir que té un bon equip, un dels seus jugadors el
segueix l’At. de Madrid. El Jesús i Maria va descasar. Aquesta setmana ha fitxat a un jugador entrat en
anys, Quique.  Fa 1.90 i ha jugat a la 2a. divisió (Nàstic), 4 a la Segona B, a més de a la Rapitenca, Gavà,
Eivissa, Mataró, Tortosa i Morell. Ha vingut per posar defensiu, que falta fa.  
2A CATALANA . REDDIS SERÀ CAMPIÓ O SUBCAMPIÓ. No em fa temor posar això. Em quedo tan

Rapitenca, Jesús i Maria, Amposta, Alcanar, la Cava,
Amposta i Tortosa, les coses no surten

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

tranquil. Porto cinc temporades encertant-ho. Aquesta estic més segur que mai.  Igual la setmana vinent m’es-
calfo i ja els hi dic quins equips lluitaran per la segona plaça. Jornada de matagegants. La Selva va guanyar
el Roquetenc i amb golejada. El Perelló al Tortosa i el Calafell va estar a punt de fer la campanada a la Cava.
El president del Calafell em deia: “nosaltres no som d’aquesta categoria. Som de Tercera catalana. Però el
pundonor és de Segona Catalana”. Els seus jugadors no cobren. Van guanyar el Cambrils, van empatar amb
el Gandesa i fins el final no van caure a Vilaseca i també a la Cava. En sis jornades han demostrat que dona-
ran guerra. El Gandesa, per la seua banda, ha començat millor que l’any passat. Gran treball de Barceló i la
seua estrella golejadora Aleix va jugar el seu primer partit i va debutar amb dos grans gols. Cada setmana dic
el mateix: gran R. Bítem i gran catalònia. 12 partits entre els dos i només tres derrotes. Joaquin Roda i la junta
entusiasta del Catalònia, de 19 membres, tenen èxtasis cada setmana. El Cata pot tenir la incorporació d’un
jugador estranger de ‘postin’.Tortosa va perdre al Perelló per l’actitud de la segona meitat. Els locals van vèn-
cer per coratge i ganes. La Vinyeta ha de ser un fortí i a més Mohe està inspirat altre cop. L’Ampolla havia de
perdre algun dia. Resultat enganyós. 2-0 fins els darrers minuts. El mister del Reddis em va dir: “Nosaltres vam
jugar millor però ells van estar molt ben col.lcats sobre el camp”. Sempre he dit que Cotaina adiestra als seus
jugadors gairebé com a militars per no perdre la posició. Alcanar....no acaba de disparar-se. Això sí. Va crear
opcions i mereixia l’empat. No passa res. Si s’ha de fitxar aluna cosa més, s’intentarà; amb sacrifici i amb el
complement de la feina. Hi ha gent que estima molt aquest club canareu i que ho dóna tot per tenir jugadors
d’altura com Ivan Diaz que ha jugat a Primera divisió, Espanyol i Albacete. A Segona (1) i 8 a la Segona. La
resta, a Tercera divisió (cinc). També ha jugat a Nova Zelanda i Suecia. La passada lliga va estar al Sanboià
on va marcar vuit gols. I en aquesta estava al Palamós, club que no passava un bon moment econòmic.
Increible la Canonja. Va remuntar a la represa un 1-0 a Bítem; al Perelló perdia 3-1 i va empatar. I en aquesta
jornada va guanyar el partit amb gol marcat al 73, el primer de Sergio Segovia. En els ultims cinc llocs, sola-
ment un equip ebrenc, el Roquetenc. 3A CATALANA. EL CAMARLES O ULLDECONA, UN DELS DOS
QUEDARÀ PRIMER O SEGON GARANTIT. Aquest Camarles va a totes. Han marcat tres defenses, quatre cen-
trecampistes, quatre davanters i s’ha transformat amb l’arribada del porter Juanjo, Abraham, Jaume Climent,
Marc Prades, Edu Albiol i el juvenil Alex. Sis jugadors en l’onze bàsic, a més de mantenir part del bloc de la
campanya passada.  La defensa està més fina que la temporada passada. La davantera mossega més, i la
melodia del mòbil del mister Bartolo Meca és la més romàntica que mai he sentit. Dins d’unes setmanes expli-
caré en què se sembla Jesucrist al Camarles. El rècord de victòries en les darreres campanyes és del
Benifallet. El Corbera diumenge podria igualar-lo. Igual perd a Fidel que durant unes setmanes per feina se’n
va a Nigeria. Guanyant quatre partits més el Corbera està salvat. I si segueix així, la temporada vinent jugarà
amb el Tortosa. El Vilalba guanyava 3-0 i va empatar amb el R. Bítem. A Poley encara li dura l’ensurt. Tinc debi-
litat per Tortajada, jove davanter de l’Ulldecona. Amics Callarisa i Mario: cal portar-lo al Barça. La Sénia-Sant
Jaume, embolics i batusses i tensió. Al limit. Igualtat en general del lloc 6 al 15, deu equips separats per sola-
ment dos punts. 

El Corbera va guanyar al camp
del Flix (1-2) i referma la seua
condició d’equip revelació. Es
líder. Ha guanyat els sis partits. I
va vèncer al camp d’un Flix que
amb els darrers resultats s’havia
impulsat. Però els corberans, més
posats d’entrada, van saber rendi-
bilitzar el millor inici, davant d’un
Flix desconcertat en els primers
20’. I Cornejo, amb astúcia, va fer
el 0-1. I, un minut després, feia el

gol de la jornada. Espectacular.
Trencà la defensa pel centre i

regatejà el porter. Sense angle, va
inventar un tret parabòlic que va
ser el 0-2. El Flix va reaccionar
però ja va ser més amb el cor que
amb el cap. El pichichi Oleguer va
fer l’1-2. Els locals van pressionar
però el Corbera va tenir ofici i
saber patir. Gran triomf. De presti-
gi. Bona feina de Roca i els seus
homes. 

1-2

La inspiració dels locals en els pri-
mers 15 minuts va ser letal.
Amado i Rallo van marcar dos gols
i van encarrilar el derbi. L’Aldeana,
amb el 2-0, va saber conduir el
duel i va impedir que el Deltebre
entrés en el partit. Un derbi que es
va travar i que va pujar la seua
temperatura amb el gol de
Noguera que va ajustar els darrers
minuts, quan també van haver-hi
dues expulsions (una per equip). Al
final, triomf local. 

ALDEANA-DELTEBRE 2-1

L’Ametlla va vèncer el Pinell en un
partit amb dues parts diferencia-
des. A la primera, el Pinell va estar
més ben posat i va gaudir d’oca-
sions per haver-lo encarrilat al seu
favor. Però no va transformar-les i
l’Ametlla, a la represa, va recupe-
rar-se i va progressar. La pressió
calera va comportar el gol, ja en
els darrers minuts, amb un tret de
falta del canoner Héctor.  Victòria
molt important després de les
darreres derrotes. El Pinell podria
incorporar un porter i un davanter. 

L’AMETLLA-PINELL 1-0

L’Ulldecona va sumar una victòria
important a Móra la Nova. El jove
Tortajada feia aviat el 0-1. Els visi-
tants van tenir altres opcions.
Reaccionava el Móra ja abans del
descans i a l’inici de la represa
quan Magí va empatar de penal.
Ivan Abat, però, va fer l’1-2. Els
morencs es van abocar i van gau-
dir de diverses oportunitats, fins i
tot una del porter Ferran ja al final.
L’Ulldecona va saber sofrir.
Diumenge (12 h) (també presenta-
ció dels planters) rebrà l’Olimpic. 

MÓRA N.-ULLDECONA 1-2

El Batea va guanyar l’Horta en el
derbi de la Terra Alta en un partit
que va encarrilar al primer temps
amb el 3-0 però en el que va aca-
bar sofrint perquè no va senten-
ciar amb el quart gol. Cristian i
Enric van posar el 2-0. Agustí, a
l’inici de la represa, aconseguia el
tercer gol. Però els locals van bai-
xar la intensitat i l’Horta va reac-
cionar amb el gol d’Isaac. I Salva,
amb una falta directa, va posar
por al cos als locals que van aca-
bar demanant l’hora.  

BATEA - HORTA 3-2

El Camarles es refà de la derrota
contra el Móra la N. guanyant
l’Olímpic i demostrant que té un
altre tarannà. El partit fou igualat.
A l’inici de la represa, una indeci-
sió del porter local va aprofitar-la
Abraham per fer el 0-1. Els camar-
lencs, forts en defensa, van man-
tenir l’avantatge. Marc, porter
local, es va lesionar al genoll.

OLIMPIC-CAMARLES 0-1

El Vilalba guanyava 3-0 amb els
gols de Mesegué i de Gilabert (2).
El partit, però, no estava sentenciat
i és que a manca d’un quart, els de
Bítem van entrar en situació amb el
3-1, obra de Fouat. Jordi Arasa feia
el 3-2 i al final Pozo empatava,
tenint els visitants una altra opció.  

VILALBA-R BITEM 3-3

El Santa Bàrbara va guanyar
l’Alcanar en un partit travat i que va
oferir poques opcions. Un gol de
Carlos Gilabert, a pocs minuts per
al descans, va decidir. Els canareus
van buscar l’empat i van gaudir d’a-
proximacions però sense encert en
els darrers metres. Els locals conti-
nuen amb baixes. Aquesta setma-
na poden tenir novetats.

S. BÀRBARA-ALCANAR 1-0

El S. Jaume va sumar un triomf
valuós i treballat a la Sénia que li
permet sortir de la part baixa i
tenir més confiança. Raul va fer l’1-
0 per als locals. El partit, però,
estava incert i també travat, amb
tensió. El pichichi Robert empata-
va. El S. Jaume es va quedar amb
deu i, amb el partit crispat, al final,
Robert (se’n surt) va marcar l’1-2. 

LA SÉNIA-S. JAUME 1-2

JE FLIX CF CORBERA
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Campredó (16.30 h)
Muntells-Bot (16 h)

Jesús i Maria-Tivenys (12 h)
Catalònia-Ebre Escola (17 h)

diumenge
Godall-Sant Jaume (16 h)
Benissanet-la Cava (16 h)
Ascó-la Galera (16.30 h)

Arnes-Ginestar (17 h)

RESULTATS

6a jornada Quarta catalana

Roquetenc-Arnes 0-1

Campredó-Benissanet 8-1

la Cava-Xerta 8-3

S. Jaume-Muntells 1-1

Bot-Ascó 6-4

la Galera-J. i Maria 1-0

Tivenys-Catalònia 3-3

Ebre Escola-Ginestar 4-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Campredó 6 22 8 13

2. Catalònia 5 15 5 13

3. Tivenys 6 15 9 13

4. Godall 4 16 2 12

5. Arnes 6 10 6 12

6. Ebre Escola 6 7 5 10

7. Ginestar 6 16 6 9

8. Benissanet 5 10 15 9

9. Jesús i Maria 4 9 2 7

10. la Galera 6 4 8 7

11. Ascó 6 19 15 6

12. la Cava 6 15 17 6

13. Roquetenc 6 12 15 6

14. Bot 6 7 14 3

15. Xerta 5 7 16 3

16. Muntells 4 2 18 1

17. Sant Jaume 6 2 27 1

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

Horta-la Sénia (17 h)
R. Bítem-Aldeana (16 h)

diumenge
l’Ametlla-M- Nova (16.45 h)
Ulldecona-Olimpic (12 h)

Camarles-Batea (17.15 h)
S. Jaume-Vilalba (16 h)

Deltebre-Flix (17 h)
Corbera-S. Bàrbara (17 h)

Pinell-Alcanar (16 h)

RESULTATS

6 jornada, Tercera catalana  

l’Ametlla-Pinell 1-0

Móra N-Ulldecona 1-2

Olimpic-Camarles 0-1

Batea-Horta 3-2

la Sénia-Sant Jaume 1-2

Vilalba-R. Bítem 3-3

Aldeana-Deltebre 2-1

Flix-Corbera 1-2

S. Bàrbara-Alcanar 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 6 17 9 18

2. Ulldecona 5 11 4 13

3. Camarles 6 11 6 13

4. Batea 6 13 12 12

5. Flix 6 16 7 10

6. Móra Nova 6 17 11 9

7. Aldeana 6 12 12 9

8. S. Bàrbara 6 10 11 9

9. Horta 6 7 9 9

10. Deltebre 6 12 8 8

11. Olimpic 6 11 8 7

12. l’Ametlla 6 7 7 71

13. la Sénia 6 10 12 7

14. Pinell 6 7 9 7

15. S. Jaume 5 10 14 7

16. Vilalba 6 7 17 5

17. Alcanar 6 3 11 1

18. R. Bítem 6 7 21 1

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-R. Bítem (17 h)
Morell-Roda Berà (17 h)

diumenge
Alcanar-Cambrils (17 h)

Catalònia-la Cava (16 h)
Vilaseca-Reddis (17 h)

l’Ampolla-Perelló (17 h)
Tortosa-Valls (17 h)

Canonja-la Selva (11.45 h)
Gandesa-Roquetenc (17 h)

RESULTATS

6 jornada, Segona catalana

Alcanar-Gandesa 1-2

Cambrils-Catalònia 1-1

la Cava-Calafell 2-1

R. Bítem-Vilaseca 3-1

Reddis-l’Ampolla 4-0

Perelló-Tortosa 1-0

Valls-Morell 1-1

Roda Berà-Canonja 0-1

la Selva-Roquetenc 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 6 21 3 18

2. Valls 6 14 5 13

3. Gandesa 6 7 4 12

4. Morell 6 11 5 11

5. l’Ampolla 6 11 7 11

6. la Cava 6 8 6 11

7. R. Bítem 6 11 7 10

8. Catalònia 6 7 5 9

9. Roda Berà 6 4 3 9

10. Tortosa 6 7 7 9

11. Canonja 6 10 12 7

12. Perelló 6 10 15 7

13. Alcanar 6 15 14 5

14. Vilaseca 6 7 10 5

15. la Selva 6 8 16 4

16. Calafell 6 3 17 4

17. Roquetenc 6 9 20 3

18. Cambrils 6 4 11 2

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El Corbera segueix inflexible
després de guanyar a Flix
amb dos gols de Quique

Cornejo (1-2). Ha guanyat
els sis partits.

Líder de Tercera
PRÒXIMA JORNADA

Rapitenca-Muntanyesa diu 12 h)
Terrassa-Palamós
Masnou-Vilafranca
Cornellà-Gramanet

Santboià-Santfeliuenc
Gavà-Vilassar

Castelldefels-Rubí
Europa-Ascó (diu 12 h)

Cerdanyola-Figueres
Manlleu-P. Mafumet

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Rubí 9 7 1 1 19 7 22
2. Muntanyesa 9 6 3 0 16 5 21
3. Ascó 9 6 2 1 11 6 20
4. Cornellà 9 6 0 3 19 13 18
5. Terrassa 9 5 2 2 13 7 17
6. Europa 9 5 1 3 13 8 16
7. Santfeliuenc 9 5 1 3 13 9 16
8. Palamós 9 4 3 2 18 15 15
9. Figueres 9 4 2 3 12 12 14
10. Vilafranca 9 3 4 2 12 9 13
11. Manlleu 9 3 3 3 8 8 12
12. Cerdanyola 9 3 3 3 12 14 12
13. P Mafumet 9 3 2 4 7 9 11
14. Masnou 9 2 3 4 7 13 9
15. Rapitenca 9 2 3 4 8 15 9
16. Gavà 9 2 1 6 9 13 7
17. Vilassar 9 1 3 5 11 15 6
18. Santboià 9 1 1 7 9 16 4
19. Castelldefels 9 0 3 6 5 16 3
20. Gramanet 9 0 3 6 6 18 3

Tercera divisió RESULTATS
9a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Martinenc-Torredembarra

Igualada-Amposta (diu 17 h)

Tecnofutbol-Torreforta

Catllar-Tàrrega

Alpicat-Balaguer

Horta-Andorra

J i Maria-V. Alegre (dis 17 h)

Viladecans-Vilanova

Almacelles-Marianao

RESULTATS

6 jornada, Primera catalana

Martinenc-Almacelles 3-0

Torredem.-Igualada 1.1

Amposta-Tecnofutbol 2-1

Torreforta-Catllar 2-2

Tàrrega-Alpicat 3-0

Balaguer-Horta 0-2

Andorra-J. i Maria sus

V. Alegre-Viladecans 1-2

Vilanova-Marianao 0-0

Primera catalana

Una acció del partit Flix-Corbera, de la Tercera catalana
PAU FOLQUE/JE FLIX

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catllar 6 11 4 14

2. Martinenc 6 15 4 13

3. Viladecans 6 15 7 13

4. Tàrrega 6 10 3 13

5. Horta 6 11 6 11

6. Torreforta 6 11 9 10

7. Balaguer 6 9 11 10

8. Marianao 6 7 5 8

9. Vilanova 6 7 5 8

10. Torredembarra 6 10 11 8

11. Andorra 5 6 9 7

12. Tecnofutbol 6 7 8 6

13. Amposta 6 12 14 6

14. Almacelles 6 7 9 5

15. Igualada 6 4 9 5

16. Jesús i Maria 5 6 13 3

17. V. Alegre 6 6 14 2

18. Alpicat 6 7 20 2
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Joan Carles Pachan era tècnic-
jugador del Pinell la temporada
passada. La continuïtat del fut-
bol a la localitat era incerta. Ell
també va considerar que havia
acabat la seu etapa. Però tenia
ganes de seguir jugant i va
poder fer-ho amb l’Arnes, amb
qui juga de davanter centre,
segons va explicar ell mateix.
Fa dues jornades va marcar el
gol de la victòria del seu nou
equip contra l’Ebre Escola (1-0)
i dissabte va fer el mateix al
camp del Roquetenc. També
va marcar el gol (0-1). L’Arnes
té ara 12 punts. De la resta de
la jornada, el Campredó va
golejar el Benissanet que,
curiosament, va avançar-se
amb el gol de Sisco. Ismail i
Omar, amb dos hat-tricks,
Carlos Roca i Edgar completa-
ven la golejada. Partit emocio-
nant el que van disputar el
Tivenys i el Catalònia (3-3).
Ramon va fer el 0-1 i Delvis,
amb un gran gol, empatava a
la represa. El Catalònia, ben
posat, va ampliar distàncies.

David va marcar l’1-2 i Victor
Panisello feia el tercer. Carlos
va obtenir el segon local i
Robert, de penal, empatava en
els darrers minuts. Els locals
contiuen amb baixes.
L’Ebre Escola va golejar el
Ginestar i continua creixent (4-
0). Lluís Sanz, Josep, Jesús
Moreso i Abde van marcar pels
de Vaqué en un partit complet
que referma la seua progres-
sió. El derbi Sant Jaume-
Muntells va acabar amb
empat. Bot i la Cava B van vèn-
cer per 6-4 i 8-3 a Ascó B i
Xerta.
Femení
El Tortosa Ebre va guanyar a
Camp Clar (0-3). A segona,
l’Ulldecona va golejar al Pla
Penedesenc (3-7) i la Cava per-
dia al camp del Sector
Montserratina per 3-1. Una
selecció ebrenca, dirigida per
Nino i Alex, va enfrontar-se
dimecres a Salou contra el
HJK Hèlsinki (3-3). Tres gols
d’Angels Benaiges. Al des-
cans, el resultat era de 3-0. 

Pachan pichichi
QUARTA CATALANA

Al Perelló s'estan acabant
de preparar tots els detalls
organitzatius per a demà
dissabte dia 19 d'octubre a
partir de les 17 hores cele-
brar la X Milla Urbana.
Aquest any, s'espera la par-
ticipació de clubs de la
zona, així com d'esportistes
vinguts d'arreu. 
Aquest esdeveniment s'ha
fet un lloc dintre dels calen-
daris esportius de la zona,
durant el mes d'octubre.

Hi haurà categories des de
patufets fins a veterans, així
com masculí i femení.
Entre els tres primers clas-
sificats se'ls donarà tro-
feus, i també hi haurà premi
per al primer classificat
local de cada categoria. 
En categoria d'absoluts,
s'ha establert una gratifica-
ció econòmica per als tres
primers classificats a la
prova (1r- 150 euros, 2n
120 i 3r 90).

X Milla Urbana El Perelló
DEMÀ DISSABTE

El cadet masculí va guanyar a
la pista del C.V.Arenys, on van
disputar el seu primer partit de
lliga (24-26, 26-24, 24-26 i
15-25). El juvenil masculí
també va guanyar per un con-
tundent 0-3 amb parcials (20-
25, 6-25 i 23-25). 
El sènior femení, l'únic equip
que jugava a casa, va remun-
tar contra el C.V.Hortons 22-
25, 25-17, 25-13 i 25-9, guan-
yant finalment per 3-1.
El sènior masculí "B" va vèncer
a la pista de l'Alellaper 0-3

amb parcials (25-27, 20-25 i
17-25). El sènior masculí "A"
de segona Catalana, es va
desplaçar al camp del Santa
Coloma, on també van guan-
yar per 0-3 amb parcials (14-
25, 21-25 i 21-25). En la pro-
pera jornada, el cadet i el
sènior masculí "B" descansen,
el juvenil rep al Vikings volei
Prat. En sènior femení es des-
plaça al camp del
Intermunicipal del Penedes i el
sènior masculí va al camp del
Cunit.

Remuntada del sènior femení
CLUB VOLEI ROQUETES

Jornada: 1 - 
19/10/2013
Demà dissabte comença la
temporada del futbol sala a
Tortosa. Enguany amb
només deu equips que són
els que han decidit formar
part del campionat.

D. LUCIFERS BAR ALOHA
CFS ROQUETES
Pista Nova, 16,00 h.

TABERNA CC CASA MASO

MOET
Velodrom, 16,00 h.

P M EL 7 BLANCO
SERVEIS AVICOLES CASALS
Pista Nova, 18,10 h.

LEIS CLAS
INDUSTRIAS REHAU
Pista Nova, 17,05 h.

GRUP D AMICS
TOSCA
Velodrom, 17,05 h.

Primera jornada
FUTBOL SALA TORTOSA

El CH Amposta va vèncer el
Felmar la Roca (36-31) i s’ha
situat, amb dues victòries,
com a líder amb els mateixos
punts que el Granollers. 
Després d’un inici dubtós, les
ampostines es van anar refent
tot i que al primer temps van
anar sempre per darrrea a l’e-
lectrònic. A la represa, el ritme
i l’equilibri defensiu ofensiu de
les ebrenques va ser extraordi-
nari i la reacció es va reflectir

en el marcador fins arribar a
tenir set gols d’avantatge (28-
21). No obstant, en aquell ins-
tant, es va acusar el desgast i
la intensitat de la represa i les
barcelonines van recuperar-se
i van ajustar el duel fins el 32-
30 a manca de cinc minuts. La
resposta ampostina, en el
moment crític del partit, amb
ofici i qualitat, va tornar a ser
clau i la victòria s’acabaria que-
dant a casa. 

Líders
CH AMPOSTA LAGRAMA 36-31

Comença la Lliga Catalana
sènior femenina i les tortosi-
nes l'estrenen davant el seu
públic en jornada matinal per
ser dissabte i festiu amb un
equip que ha sofert variacions
degut a la marxa de tres juga-
dores històriques per motius
acadèmics i amb la incorpora-
ció de dues joves promeses.
Un enfrontament dificultós a

priori per dues raons: les
lesions durant la pre tempora-
da de quatre jugadores tortosi-
nes i la previsible qualitat del
KH7 BM Granollers. Amb força
ambient a la graderia, les tor-
tosines, fent un gran partit, es
van imposar per 32 a 22.
Aquest diumenge, primer des-
plaçament, a la pista del
Sabadell. 

Triomf contra el KH7 BM
Granollers (32-22)

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Ragna Debats formava part
de la selecció Selecció
Catalana de Curses per
Muntanya de la FEEC, que es
va proclamar per vuitena
vegada campiona del món per
equips. 
Els resultats assolits en la
darrera cursa de la Copa del
Món 2013, la Limone
Extreme, que va tenir lloc a

Limone sul Garda d’Itàlia, on
tambè va competir a bon
nivell el camarlenc Kiko Martí
amb el Diedre Matxacuca.
D’aquesta forma, el combinat
català recupera el lideratge
després d’haver-lo tingut del
2005 fins l’any passat quan va
vèncer la selecció d’Eukadi i el
combinat català va acabar en
tercera plaça. 

La selecció catalana, campiona
de Curses de Muntanya

AMB RAGNA DEBATS

Contundent derrota del primer
equip del Cantaires a la pista
del Cornellà (80-46) en un mal
partit.

No va haver-hi història degut a
les facilitats defensives qebren-
ques. La poca ambició va ser
aprofitada pels jugadors locals

per agafar un avantatge que es
va anar incrementant a mesura
que passaven els minuts. Cap
disposició defensiva va servir
per aturar l'encert local.
Ni les importants baixes en el
joc interior serveixen per justifi-

car la decebedora actuació tor-
tosina.
Ara només toca aixecar-se
amb força i determinació per
tal de preparar el partit demà
dissabte a la tarda a Ferreries
(19.15h). Aquest partit es dis-

putarà després de realitzar la
presentació dels equips del
club. 17h Partits d’exhibició de
l’Escola del CB Cantaries
Tortosa.- 18h Presentació dels
equips del club, acompanyats
per les pubilles gran i petita de

l’entitat. 18:30h Parlaments i
Acte de Reconeixement.
18:45h Baldanada (Preu ticket
2’5 Û -Col·laboració Club-).
19.15h partit de 2ª Catalana
Ins. ALSO CASALS Cantaires
contra CB TERRASSA.

Derrota a Cornellà
CB CANTAIRES INSTAL.LACIONS ALSO CASALS. 80-46

Cap de setmana blaugrana i solidari a Amposta
Exit de participació en la caminada en benefici de Càritas organitzada per la Penya J. Gamper

EL PERIODISTA FREDERIC PORTA VA PRESENTAR DOS LLIBRES

La Penya Barcelonista Joan
Gamper d'Amposta ha cele-
brat aquest cap de setmana
passat el seu 54è aniversari
començant, el divendres 11
d'octubre, amb una xerrada
tertúlia al Casino d'Amposta,
seu de la Penya, amb el títol
De Gamper a Messi, a
càrrec de Frederic Porta,
escriptor i periodista. 
Davant d'una saló d'actes
ple d'assistents, Porta va fer
un repàs dels fets més
importants de la història del
FC Barcelona a través de
personatges tan destacats
com Gamper o Kubala.
L'acte també va servir per
presentar els seus darrers lli-
bres: Kubala, una excel·lent
biografia sobre el llegendari
futbolista culé, i De Blues i
Grana.
La següent activitat progra-

mada per la Penya Joan
Gamper va ser la III
Caminada solidària, aquest
any en benefici de Càritas
Amposta. 
Prop de 200 persones diu-
menge matí es van des-
plaçar des de la plaça del
mercat fins a l'ermita del
Montsià, on es va fer un
esmorzar amb tots els parti-
cipants. 
Gràcies a la caminada es van
recollir 600 euros que s'han
donat a Càritas. 
El president de la Penya,
Òscar Calvet, es va mostrar
molt satisfet dels actes i va
manifestar que 'la caminada
solidària poc a poc es va
consolidant com una activi-
tat important en el calendari
de la nostra ciutat i estem
convençuts que cada any hi
sumarem més gent'. 

Abans de la caminada, la
Penya Barcelonista Joan
Gamper va sortejar entre
tots els inscrits dues entra-

des amb viatge inclòs per al
partit de Champions entre el
Barça i el Celtic de Glasgow.
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L’AMPOLLA

Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana

L’ALDEA

Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
ASCÓ

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

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far
ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Il·luminacióMontsià Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

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

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Bar Roke  C/Adriá d'Utrech
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

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

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

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

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

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

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Rollet de carn gratinat
CAFE/TASCA L’ESQUELLA D’ENGAUDI - ALCANAR

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

Pasta de full

300grs de carn picada 70/30 vedella.porc

Una ceba picada brunoise

Un rovell d'ou

Formatge a lonches

Sal i pebre

PREPARACIÓ:

Sofregir la ceba sense, fins poxarla. Agregar la carn pica-
da saltejar-la fins que solte l'aigua. Ficar-la a escòrrer després
de salpebrar-la. 

Estirar la pasta de full.  Tallar per a fer 4 rollets.
Omplir cada rollet amb la carn picada. Pintar-lo en l'ou i fi-

car-lo al forn calent. Temperatura de 180º uns 10 minuts ( de-
penent del forn quan comença a dorar-se deixar-li coure el for-
matge fins que es fongi). 

I ja ho tenim. Li fem un  bon acompanyament i a menjar.

ALEIX BELTRAN
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Fins a primera hora del matí estarà molt ennuvolat en general. A partir de
llavors, la nuvolositat minvarà d'oest a est i el cel quedarà poc ennuvolat
en general, tret del quadrant nord-est on es mantindrà mig ennuvolat per
bandes de núvols mitjans. A partir del vespre, es formaran de nou intervals
de núvols baixos al litoral, prelitoral i depressió Central, i de forma més
dispersa també al Pirineu, que deixaran el cel en conjunt puntualment molt
ennuvolat.

Precipitacions
De matinada i fins a primera hora del matí no es descarten alguns plugims
febles i dispersos a punts del litoral i prelitoral que acumularien quantitats
minses.

Temperatures
Les temperatures mínimes pujaran lleugerament en general. Les màximes
seran similars o lleugerament més altes, si bé al vessant nord del Pirineu
i al litoral i prelitoral nord i central pujaran moderadament. Les mínimes
arribaran a valors de 5 a 10 ºC al Pirineu, de 9 a 14 ºC a la depressió
Centra i Prepirineu, de 12 a 17 ºC al prelitoral i de 15 a 20 ºC al litoral.
Les màximes oscil·laran entre 19 i 24 ºC al Pirineu, 24 i 29 ºC a ponent i
a les terres de l'Ebre i 22 i 27 ºC a la resta del territori.

Visibilitat
Entre bona i regular. Independentment, és probable la formació d'algun
banc de boira al nord del cap de Creus.

Vent
De matinada el vent serà fluix i de direcció variable, tret del litoral nord on
bufarà de component sud fluix. Al centre del dia s'imposarà el component
sud arreu entre fluix i moderat, amb cops forts al litoral nord. Al final de la
jornada tornarà a quedar fluix i variable, però persistirà el component sud
fluix als dos extrems del litoral.

El temps. Previsió

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

27º 20°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Aytés Meneses, Agustí    

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

Sauras Pons, Rosa   

Passeig Jaume I, 8  (Tortosa) 977443304 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Salom Beltran, Artur  

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Borrut Valles, Josep M               

Constància, 6 (St. Carles de la Ràpita)  977740160

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

Vius un període molt estimulant per desplegar
tota la teva creativitat sentimental. Respecte a la
teva salut, tracta d'evitar dormir-te massa tard i
tot anirà millor.

Taure
20/4 al 19/5

Has de reflexionar davant de certs problemes
amb la teva parella i pensar si estàs actuant
segons els teus  interessos. Controla més les
teves emocions.

Bessons
20/5 al 21/6

Adapta't a les circumstàncies de la teva vida
sentimental i busca la bona harmonia. Avui és
millor que evitis en la mesura possible tot tipus
de discussions.

Cranc
22/6 al 21/7

En l'amor el tens tot al teu favor. T'has d'apropar
a la persona que desitges amb més confiança.
Actualment, l'ansietat és la teva pitjor companya
de viatge.

Lleó
22/7 al 22/8

Tinguis o no parella és probable que trobis
algú que et resulti molt atractiu. Respecte a
la teva salut, en com funciona la teva ment
està la solució. No canviïs tant d'idees.

Verge
23/8 al 21/9

La teva imatge de cara als altres canvia. Els can-
vis seran positius. Deixar enrere tot allò que et
provoqui inquietud, que t'aclapari i que sol pro-
dueixi malestar en la teva vida.

Balança
22/9 al 22/10

Tindràs en el teu costat la persona que pot facili-
tar·te les coses per resoldre els teus problemes
sentimentals. Per no emportar-te sorpreses, fes-
te una revisió.

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor és possible que avui et dei-
xis arrossegar per emocions intenses. Respecte a
la teva salut, pensa que una bona forma física et
facilita un bon estat mental.

Sagitari
21/11 al 21/12

Temps molt emprenedor i atrafegat al teu món
personal i en les teves relacions socials. T'has d'a-
partar de qualsevol situació que et porti a viure
tensions.

Capricorn
21/12 al 19/01

El teu entusiasme sentimental ha d'estar
precedit de la lògica. Respecte a la teva
salut, el teu cansament prové de la teva
indolència i de la teva falta d'exercici.

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor no t'exigeixis massa i tot
t'anirà millor. Has de vigilar els menjars fora de
casa i evitar el consum exagerat de begudes
alcohòliques.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor, avui, el teu cor té una
especial sensibilitat. Respecte a la teva salut
has d'evitar consumir al menjar un excés de
greix.
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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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Un any més el concurs de l'a-
rrossejat va ser l'acte central
de la Diada amb una quaran-
tena de participants.
La Diada de l'Arrossejat
aquest diumenge, 13 d'octu-
bre, va complir 29 anys i ho
va celebrar amb una jornada
gastronòmica amb assistèn-
cia multitudinària. De fet,
aquesta diada tradicional de
l'Ametlla de Mar, vora al port,
va comptar amb 4.000 per-
sones i es van cuinar un 200
quilos d'arròs. A més, es van
servir unes 1.200 degusta-
cions de bunyols i unes
3.000 de sèpia. I és que com
sempre els assistents a la
Diada de l'Arrossejat van
poder gaudir del tipisme mari-
ner del port de la Cala, i de
degustacions de peix de la
llotja, arrossejat, i vi o cava a

través de tiquets de cinc
euros.
A més, un dels actes pilar de
la Diada va ser el Concurs de
l'Arrossejat. Josep Pallarès,
Juanjo Balfegó, Rosa Garcia,
Antonio Morillo, Elena Font i
Carmina Montserrat van ser
els guanyadors. Membres del
Jurat, formats pels guanya-
dors del concurs de l'anterior
edició i representants d'enti-
tats locals, van ser els enca-
rregats de lliurar els sis pre-
mis de 150 euros i trofeu.
Però, la quarantena de parti-
cipants no van marxar amb
les mans buides. I és que tots
els participants van rebre un
obsequi dels Germans
Sancho.
D'altra banda, l'alcalde de de
l'Ametlla de Mar, Andreu
Martí, el regidor de Turisme,
Vicent  Martí, i la regidora de
festes, Eva del Amo van lliu-
rar el premi al Bar Pica- Pica
per haver elaborat la millor
tapa del ruta de tapes TAPA
BLAVA.
“Crec que va ser una decisió
encertada treure la Diada fora
de la temporada d'estiu. Així

hem fet un pas endavant per
desestacionalitzar el turisme.
De fet, aquesta Diada ha
estat un èxit, s'han fet més
degustacions que la darrera
edició i s'han finalitzat. Com
ha valoració crec que hem de
continuar per aquest camí
mesclant la part tradicional i
incorporant la innovació. Cal
continuar treballant perquè la
Cala continuï sent un referent
a nivell turístic i gastronòmic”,
valorà Andreu Martí, alcalde
de l'Ametlla de Mar.
Per la seva part el regidor de
Turisme, Vicent Martí, es
mostrà satisfet per l'èxit de la
Diada i de la repercussió de
les Jornades Gastronòmiques
als restaurants i bars del
municipi. “Globalment ha

estat un èxit. Tant el concurs
de l'arrossejat, l'acceptació
del TAPABLANCA pels bars
del municipi, i els menús gas-
tronòmics dels restaurants
del Club de al Gastronomia.
Per tant, només podem dir
que estem molt satisfets”,
remarcà Martí.
I és que la 29a Diada de
l'Arrossejat  s'emmarca en
les Jornades Gastronòmiques
del Peix de la Llotja de l'11-20
d'octubre, on dotze restau-
rants del Club de al
Gastronomia realitzen els
menús gastronòmics.  A més,
també es pot realitzar la ruta
de tapes TAPAMAR, TAPA-
BLANCA per  tretze bars de la
localitat amb propostes ima-
ginatives per 2,50 euros més

beguda.
Trobada castellera
També diumenge, el port de
l'Ametlla de Mar va acollir la
1ª Diada Castellera de les
Terres de l'Ebre. En aquesta
primera diada castellera al
Territori los Xics Caleros van
poder descarregar dos cas-
tells amb agulla, tant el 3d6
com el 4d6. D'altra banda,

els castellers de la Cala van
poder carregar la torre de 6 i
el 2 de 6 però no la van poder
descarregar. Tot i això, van
signar la millor actuació de la
seva curta història. El cap de
colla, Dani Bas va valorar
molt positivament aquesta
Diada on també van partici-
par els Xiquets del Serrallo i
els Xiquets d'Alcover.

4000 persones a la 29a. Diada de l’Arrosejat
a l’Ametlla de Mar

4.000 persones partici-
pen a la 29a Diada de
l'Arrossejat
Durant aquesta jornada
gastronòmica es van cui-
nar uns 200 quilos
d'arròs. A més, es van
servir unes 1.200 degus-
tacions de bunyols i unes
3.000 de sèpia amb pata-
tes.

Es van cuinar uns 200 quilos d’arròs i es van servir unes 1200 degustacions de bunyols i unes 300 de sèpia amb patates

DIUMENGE PASSAT

L’Ametlla també va
acollir la 1a Diada
Castellera de les
Terres de l’Ebre

ACTUALITAT

REDACCIÓ

La xerrada es farà demà dis-
sabte 19 d'octubre a les
19.00 h al Casal d'Amposta,
en el marc del 80è aniversari
de la secció local d'ERC.
Dins dels actes que s'organit-
zen per celebrar el seu 80è
aniversari, s'ha programat per
a demà la conferència 'La
Batalla de l'Ebre a les Terres
de l'Ebre', que anirà a càrrec
del professor d'Història
Contemporània de la
Universitat Rovira Virgili i degà
de la Facultat de Lletres

Josep Sánchez Cervelló. El
president de la Secció Local
d'ERC, Damià Garcia, ha mani-
festat que “res millor per com-
memorar el 75è aniversari de
la Batalla de l'Ebre que una
conferència amb un dels prin-
cipals estudiosos i experts
d'aquesta com és Josep
Sánchez Cervelló”. Garcia ha
destacat que l'objectiu de fer
aquesta xerrada és “la volun-
tat i necessitat de conèixer la
nostra història i, en concret,
un dels fets més dramàtics
del nostre passat”.El presi-
dent de la secció local d'ERC
ha recordat que “en el 73è
aniversari de l'afusellament

del president Companys, tor-
nem a demanar, una vegada
més, a CiU d'Amposta que els
seus regidors i l'alcalde facin
el mateix que fan els seus
companys de partit al
Parlament de Catalunya i al
Congrés de Diputats: que
condemnin la banalització i l'e-
xaltació del feixisme i, per
tant, que deixin d'honorar fei-
xistes mantenint el nom de
carrers de la ciutat amb el seu
nom”. Esquerra d'Amposta
“fa anys que demana de
manera reiterada que es can-
viïn els noms dels carrers Ruiz
de Alda, fundador de Falange,
i de García Morato, aviador

feixista, que encara es mante-
nen a la ciutat. Apel·lem a la
dignitat i a la preservació de la
memòria de la nostra ciutat
perquè CiU substitueixi els
noms d'aquests carrers i deixi
de justificar-ne la conservació.
I ens preguntem: com pot
conviure CiU amb la defensa
del dret a decidir i dels valors
democràtics i, alhora, amb
noms que van ser còmplices
de la barbàrie i un règim dicta-
torial?”, ha manifestat Damià.
Des de l'Ajuntament s'ha acla-
rit que “els noms d'aquests
carrers es mantenen perquè
així ho van decidir els veïns
que hi viuen.

ERC commemora el 75è aniversari de la Batalla de

l’Ebre amb una xerrada del professor Sanchez Cervelló
Lamenta que CiU “mantingui a Amposta carrers amb noms de feixistes”
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