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La Conselleria
d'Ensenyament i els sindicats
discrepen sobre el seguiment
de la vaga general de l'educa-
ció contra l'aplicació de la llei
orgànica de millora de la qua-
litat educativa (LOMCE}) i les
retallades. Mentre el Govern
xifra en un 21,95% el perso-
nal de centres públics que
han recolzat l'aturada, CCOO
eleva el seguiment al 55% i
UGT, al 50%. Pel que fa a
escoles i instituts concertats,
la Generalitat calcula que un
14,53% de suport, per un
35% de CCOO i un 30%
d'UGT. L'acte de vaga culmi-
na amb manifestacions a tot
Espanya i que a Barcelona ha
congregat desenes de milers
persones, la protesta és la
més multitudinària de les
recents en el sector de l'en-
senyament.                P3 

«Contra la llei Wert»

El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va inaugurar ahir la tarda la 182a edició de
la Fira Agrícola, Ramadera i Industrial i va lliurar els premis del 29è. Concurs literari i del 20è. Concurs
de Vins. El va acompanyar l'alcalde del municipi, Ferran Bladé,  Pere Vidal, director del Serveis Territorials
d'Agricultura de les Terres de l'Ebre;  Albert Gómez director de  Salut, i el director de l'IDECE, Jordi
Borràs.       L'objectiu és consolidar els 50.000 visitants de les darreres edicions. La Fira durarà fins el
diumenge.

P10

182 Fira de Móra la Nova

Terres de l’Ebre. L’Aldea surt al carrer per
celebrar l’Adéu de la N-340. Els veïns van
poder gaudir a peu d’asfalt dels actes
programats. P4

Esports. Nou examen per als rapitencs:
Terrassa. La millora defensiva contra la
Muntanyesa (2-0) s’ha de mantenir diumenge,
altre cop a la Devesa (12h)        P11

Terres de l’Ebre. Ricard Font visita les noves
instal.lacions esportives del port de Deltebre.
Optimitzenl ’espai d’aigua disponible del portd’acord
amb l’ordenació del litoral català. P8Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 
a la nostra nova web:

www.mesebre.cat

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

Programació Gorgs '13. Aquest cap de set-
mana, a Tortosa.

Divendres 25 d'Octubre:
17:00 a 24:00   Inscripcions, informació i
recepció.
17:00 a 23:00   Fira de material i exposició
de fotografies de la Tarda de la Imatge.
18:00 a 20:00   Projecció de diverses
pel·lícules (Saba-productions, tarda de la
imatge, etc.)
19:00 a 20:00   Taula rodona participativa 
20:30  Presentació de la trobada i baldana-
da patrocinada per Carns Albesa i
Forn de pa Carlos Ripolles. En acabar, pro-

jecció d’una pel·lícula.

Dissabte 26 d'Octubre:

8:00 a 14:00 Inscripcions, informació i
recepció.
8:30 a 15:00   Mòduls de formació  ( inicia-
ció, perfeccionament tècnic, autorrescat,
tècniques de fortuna, grans verticals i
aigües vivies)

10:00 a 21:00   Fira de material i exposició
de fotos de la Tarda de la Imatge.

16:00 a 21:00   Rocòdrom per als més
petits.

17:00 a 19:00   Inscripcions, informació i
recepció.

17:00 a 21:00   Ponències
-Albert Ortiz i Joan Tiron 
-Curro Martinez ( Mosquetons)

- Dos més per determinar...

17:00 a 21:00   Projeccions (Saba-produc-

tions, etc.)

22:00               Lliuraments de premis i salu-
tacions institucionals. 
Sopar col·lectiu ( en acabar sorteig de mate-
rial patrocinat pels col.laboradors i
música per amenitzar la festa)

Diumenge 27 d'Octubre:

8:30 a 15:00   Mòduls de formació.
10:00 a 15:00  Fira de material i rocòdrom.
10:00 a 20:00  Exposició de fotos de la
Tarda de la Imatge.

Ahir dijous dia 24 d'octubre es va convocar una
jornada de vaga al sector de l'educació.
S’estan tramitant diverses lleis, com la LOMCE
i la LRSAL, i s'han aprovat altres Reial Decrets
Llei que suposen un retrocés en l'àmbit educa-
tiu i redueixen el pressupostos, des d'infantil
fins a la universitat, i tant a dins com fora de les
aules.
El Govern central pretén, amb aquestes lleis,
mercantilitzar aquest dret i atacar, una vegada
més, drets de ciutadania, drets socials i drets
nacionals del poble de Catalunya. De la mateixa

manera, aquesta vaga i les mobilitzacinons que
l'acompanyaran posaran de manifest el rebuig
a les polítiques educatives de la Generalitat i
determinats ajuntaments.
Les mobilitzacions d’ahir volen mostrar el
rebuig a les lleis del PP i a tota mesura que
suposi un retrocés en l'àmbit educatiu.
A Tortosa, ahir, pel matí va haver-hi una mani-
festació d’estudiants i per la tarda, amb convo-
catòria per educadors, alumnes i pares i mares,
una altra que va anar de la Pl. de la Família fins
Pl. de l’Ajuntament.

Editorial

Vaga general d’educació

Programació Gorgs’13

Informació

Us informem que
l’Ajuntament de Tortosa,
amb la col·laboració de la
Diputació de Tarragona, està
fent treballs de millora del
paviment del camí del
Cementiri i del carrer de
Sant Jordi, al barri de Sant
Llàtzer. Es tracta d’una
actuació que s’emmarca
dins les tasques de manteni-
ment prèvies a la festivitat
de Tots Sants, que en els
propers dies portarà molt
trànsit de vehicles i de per-
sones en aquests vials.

Arranjament camí del cementiri
Actualitat

Dissabte, el CB Cantaires va
viure una jornada de posada en
escena amb la presentació dels
equips de l’entitat. Ferran Bel,
alclade Tortosa, va estar presen-
ta a l’acte. 
D’altra banda, el Júnior M A CB
va vèncer el Cambrils per  62-

43. Victòria del júnior A davant el
CB en un dur partit que va costar
de guanyar.
Cadet M CB Cantaires 109
vs Bàsquet Arboç 37
Creus i Carles.
Infantil F. CB Calafell 89 CB
Cantaires 37.

Presentació equips CB Cantaires

Actualitat
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Al matí uns 200 estudiants
de secundaria ja s'han
manifestat pels carrers de
la capital del Baix Ebre i,
segons els sindicats, un
30% dels professors a
primària i un 35% a
secundària han secundat la
vaga. Com ha ressaltat
Marc March, de CCOO, el
més destacat ha estat la
baixa assistència d'alumnes
a les aules, de només un
40%, fet que demostra la
implicació dels pares en la
lluita per defensar els drets
dels alumnes.

Què és la LOMCE?
La LOMCE, la llei per
a la millora de la quali-
tat educativa, esta-
bleix que "el castellà
és llengua vehicular
de l'ensenyament a
tot l'Estat i les llengües
cooficials ho són

també a les respecti-
ves comunitats autò-
nomes". Però com
que tant l'Estatut com
la LEC, la llei d'educa-
ció de Catalunya,
assenyalen que el
català "és la llengua
normalment emprada
com a vehicular i d'a-
prenentatge en l'en-
senyament", la
Generalitat serà la
que haurà d'assumir
el cost d'escolaritzar
en castellà els alum-
nes les famílies dels
quals ho hagin dema-
nat. Per això, haurà
de pagar-los l'escola-
rització en un centre
privat on existeixi
aquesta oferta.
Aquest és el punt que
més oposició ha creat
a Catalunya, on des
de fa més de vint anys
d'aplica amb èxit el
model d'immersió lin-
güística.
Canvis a Secundària
A banda, els princi-
pals canvis que intro-
dueix la LOMCE
afecten sobretot a
partir de Secundària.
A tercer d'ESO els
alumnes hauran de

decidir si volen fer
matemàtiques aplica-
des o acadèmiques
per començar a
orientar-se cap a l'FP
o el Batxillerat. I
aquest passa a ser,
precisament, el
propòsit de tot quart
d'ESO, que passa a
tenir dues vies: d'ini-
ciació al Batxillerat o
d'iniciació a la
F o r m a c i ó
Professional.
Els alumnes hauran
de repetir curs amb
tres assignatures
suspeses si dues d'a-
questes són matemà-
tiques i llengua.

Torna la revàlida
Un cop superada
l'ESO, els alumnes
hauran de passar
una avaluació,  una
prova abans conegu-
da com la revàlida.
Serà indispensable
per tenir el graduat
d'ESO i tindrà un pes
del 30% sobre la nota
mitjana. Així doncs,
s'afegeix una prova
per passar als estudis
p o s t o b l i g a t o r i s .

FP
Uns estudis que a
banda d'FP i
Batxillerat constaran
també de la Formació

Professional Bàsica,
que els equips
docents recomanaran
als estudiants amb
més dificultats que tin-
guin com a mínim 15
anys. La llei recull
també l'opció de l'FP
dual.

S'elimina la selectivitat
Al final del Batxillerat
caldrà fer novament
una avaluació, on l'a-
provat estarà en el 5.
En canvi, la selectivi-
tat, que es passava a
partir d'un 4, desapa-
reixerà i, en el seu
lloc, seran les univer-
sitats les que podran

fer proves pròpies
d'accés.

No obstant això, a
Catalunya, els cen-
tres han acordat que
en cas que arribi a
aplicar-se aquest
punt, ells es coordina-
ran per fer una prova
conjunta.

Però abans de la
selectivitat, a
Catalunya també
desperta recel que
les avaluacions del
final de cada etapa
les disenyarà el
ministeri i seran
estandarditzades.

1.200 persones protesten contra la llei Wert 

i les retallades a Tortosa

A quarts de set de la tarda
ha començat la manifesta-
ció contra la LOMCE, la
LEC i les retallades en edu-
cació a Tortosa on hi ha
participat 1.200 persones.
La comunitat educativa de
les Terres de l'Ebre ha res-
post amb contundència a
la jornada reivindicativa
d'ensenyament d'ahir
dijous. 

El sindicats apunten que un 30% dels professors han secundat la vaga i destaquen la implicació dels pares i els nens

ACN

ACTUALITAT

TONI CURTO
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Dissabte 19 d'octubre els
Aldeans i Aldeanes celebra-
ven una jornada històrica a
la població, una jornada
organitzada per l'ajunta-
ment, comerços,associa-
cions i voluntaris. Des de
bon matí fins ben entrada la
matinada els accessos a la
població estaven restringits
als vehicles perquè la gent
pogués gaudir a peu d'as-
falt de tots els actes  prepa-
rats per la jornada. Partits
de futbol a l'antiga 340,
bous de carretó per als
mes menuts, animació pels
comerços bars i restau-
rants per la Xaranga No Ti
Nom, cercaviles des dels 2
punts de la població dels
Tabalers dels Diables
d'Aldaia i la Banda Musical
Verge dels Prats per trobar-
se davant la Casa de la Vila.
Un dia agradable i diferent

en el que els Bars i
Restaurants servien els
seus àpats damunt l'asfalt
de la carretera. Per la tarde
jornada emotiva amb la
Missa i l'encesa d'espelmes
en record de les víctimes
que malauradament han

existit a la N-340.
El Govern Local i diverses
autoritats de les Terres de
l'Ebre van ser acompanya-
des en una homilia multitu-
dinària. Per tancar la jorna-
da berenar-sopar ball amb
orquestra i on tothom es

portava la carmanyola de
casa per sopar també a
peu d'asfalt i  els que tenien
més sort s'emportaven
algun dels molts regals que
sortejava l'Associació
l'Aldea Comercial.
L'Aldea viu un abans i un

després, de fet l'ajunta-
ment ja està treballant en
fórmules per dinamitzar l'e-
conomia local i per configu-
rar una nova via  urbana: la
nova  Avinguda Catalunya  .
Perquè sigui atractiva  tant
per la gent de l'Aldea com
per als comerços locals.
Des del web
www.laldea.org s'ha posat
en marxa una enquesta
anomenada Dissenya
l'Avinguda Catalunya per-
què tota la població pugui
dir la seva sobre la nova
Avinguda Catalunya.

Josep María Pelegrí, conse-
ller de Pesca de la
Generalitat de Catalunya, i
Miguel Arias Cañete, minis-
tre d’Agricultura i Pesca de
España faran la inauguració
i clausura de l’esdeveni-
ment. Grup Balfegó organit-
za per sisè any consecutiu a
la Ametlla la Jornada
Cientifica de la tonyina roja.
S‘ha convertit en un dels
punts de trobada més

importants per debatre
sobre els avanços envers
aquesta especie.  
En la jornada es reuneixen
cientifics, universitats i
administracions públiques
per umpulsar l’ús del conei-
xement cientific com a base
per a desenvolupar les
mesures de gestió de la ton-
yina i de la pesca. La part
central de les ponències se
centrarà en la presentació

de la informació més nove-
dosa sobre els projectes
cientifics impulsats i finan-
ciats per ICCAT. E n t r e
altres, la Dra. Isabel Jovet
exposarà les primeres
dades en la investigació que
dirigeix a la Fundació Dr.
Ferran sobre els efectes
positius de la tonyina roja
en la nutrició i en la preven-
ció de malalties i les seues
propietats antioxidants i

cancerigenes. La Jornada
serà dilluns dia 28 a l’Hortel
l’Ametlla de Mar i conclourà

a les instal.lacions del Grup
Balfegó. La foto correspon
a la jornada de l’any passat.

L’Ametlla rebrà la visita dels cientifics més
destacats en la investigació de la tonyina roja

VI Jornada cientifica. Dilluns dia 28

Joaquin Paladella va mani-
festar aquesta setmana la
disconformitat que tenia
l'Ajuntament de Batea des-
prés d'assabentar-se de la
decisió presa pel
Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya
d'atorgar a la Fundació
Privada Segle XXI el con-
curs per a la rehabilitació
de part de la Terra Alta, la
que afecta a Batea.
Paladella explicava que des-
prés de diferents gestions
fetes amb la Delegació del
Govern a Terres de l'Ebre,
així com de la reunió que es
va fer per a tota la població,
“volem dir que ens sentim
enganyats i que veiem un
interès de CiU en aquest
afer”. L’ajuntament de
Batea ha convocat un Ple
d’urgència per avui diven-
dres per fer el dia 3 una
enquesta ciutadana: “con-
sulta sobre rehabilitació
ambulatòria al municipi”. 
El delegat, Xavier Pallarès,
va aclarir a la Cadena SER
que  “el servei de rehabilita-
ció és per a tota la Terra
Alta, i que fins ara feia
Sagessa. Es va treure a
concurs públic i, després
de només presentar-se una
empresa, Fundació Terra
Alta S.XXI, que precisament
és de Batea, se li ha adjudi-
cat el servei, que caldrà
valorar quan es doni si és
bo o no, però no té sentit
criticar ara, quan el servei
està per iniciar-se. A més,
sorprèn que critique preci-
sament a gent del seu muni-
cipi. I tampoc s'entén que
haurà de contestar la gent
en el suposat referèndum,
perquè el servei es conti-
nuarà donant, com fins ara.
La ciutadania no perd cap
servei, simplement l'oferei-
xen unes altres persones,
l'empresa que legalment ha
aconseguit el concurs
públic”, deia Pallarès.

Consulta
ciutadana a

Batea

L’Aldea surt al carrer per celebrar 
l’Adéu de la N-340

Els veïns van poder gaudir a peu d’asfalt dels actes programats

ACTUALITAT

Un berenar-sopar,
també a peu d’asfalt, i
el ball posterior van
tancar una jornada
emotiva. “Hi ha un

abans i un després”. 
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El Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya,
l'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar i l'equip directiu de l'À-
rea Bàsica de Salut l'Ametlla
de Mar-Perelló estan treba-
llant intensament per dur a
terme diversos projectes
per millorar l'atenció sanità-
ria al municipi.
Un dels projectes més des-
tacats és la campanya de
detecció de càncer de
colon. I és que els usuaris
del CAP, majors de 50 anys,
rebran en breu una carta als
seus domicilis informant-los.
De fet, diverses Àrees
Bàsiques de Salut ja han dut
a terme aquesta campanya,
emmarcada en el Programa
de detecció de càncer de
colon i de càncer rectal al
Baix Ebre, hi ara s'encetarà
a l'Ametlla i al Perelló.
L'objectiu és detectar el
càncer de colon a temps i
dotar al pacient d'un tracta-
ment més efectiu. 

Ecografies des del CAP
D'altra banda, des del juliol
es fan al CAP de l'Ametlla de
Mar les ecografies abdomi-
nals. Així els pacients no
s'han de desplaçar a cen-
tres d'altres municipis. I és
que poder oferir aquest ser-
vei segons el Doctor Manolo
Madueño, Director de
Comarca del Baix Ebre del
Servei d'Atenció Primària de
les Terres de l'Ebre i metge
facultatiu de l'Àrea Bàsica
de Salut l'Ametlla de Mar-
Perelló “es fonamental per
poder fer una primera detec-
ció de la patologia i derivar
el pacient als especialistes”.
A més, des del CAP de
l'Ametlla de Mar s'estan rea-
litzant diversos projectes
innovadors com
l'Ecosentiment, sistema de
relació i avisos als usuaris
mitjançant email i d'altres
formats. 
A través d'aquest sistema
poden rebre els resultats de
les analítiques via correu
electrònic.
Pel que fa al servei de gine-
cologia des l'equip directiu

del CAP s'està treballant per
tornar a recuperar-lo el més
aviat possible, donat que no
es tracta d'un problema
pressupostari, sinó de dis-
ponibilitat de mobilitat dels
metges. Paral·lelament, una
altre dels projectes del CAP
és intentar que, ben aviat , a
través d'un acord amb
l'Hospital Verge de la Cinta,
un traumatòleg es desplaci
al CAP a realitzar visites set-
manals. Des de l'Ajuntament

de l'Ametlla, l'alcalde Andreu
Martí lloa el treball dels pro-
fessionals del CAP: “he de
donar les gràcies per tot el
que s'està fent al CAP, que
és molt. Tenen a darrera el
suport de la Generalitat i de
l'Ajuntament. Nosaltres el
que volem és el benestar del
poble i estan fent un treball
excel·lent per aconseguir-
ho”. 
A més, des del CAP és rea-
litza una estreta relació amb

entitats de lluita contra
l'Alzheimer, de suport als
malats de fibromiàlgia, o
amb l'associació de disca-
pacitats del municipi.  
Des del Centre d'Atenció
Primària també s'ha intensi-
ficat la col·laboració  amb el
SUM (el Servei d'Urgències
Municipal). Un servei que
des de fa mesos està a dis-
posició dels malalts crònics
i amb problemes de mobili-
tat.

La Penya Ciclista Baix
Ebre ha lliurat un xec per
import de 535 euros a
Genefa, la plataforma per
la cura i la investigació de
l’atàxia de Friedreich,
corresponents a la recap-
tació solidària que es va

fer en l’última edició de la
Festa de la Bicicleta. 
La xifra va acabar supe-
rant els mil euros amb la
venda d’altre material soli-
dari. 
Demà dissabte 26 d’octu-
bre, a les 20 hores i al

Patronat Escolar Obrer de
la Sagrada Família, es farà
un concert benèfic a favor
de la mateixa entitat, pro-
tagonitzat pel Cor de
Cambra Tyrichae, Toni
Costa, Jordi Bonilla i Trio
Ilerca.

L’associació de malats d’Ataxia de Friedreich
recapta més de 100 euros

La Diputació de
Tarragona, dins del Pla
d'Acció Municipal (PAM)
2013-Despeses corrents,
va acordar la concessió
d'una subvenció de
85.721 euros per a
l'Ajuntament de Flix.
Aquesta quantitat es desti-
narà a sufragar part de la
despesa elèctrica del
Consistori de l'any en
curs. D’altra banda, dilluns
es va inaugurar el curs
acadèmic 2013-2014 de
les Aules d'Extensió
Universitària per a la Gent
Gran, amb l'assistència de
bona part de les 82 perso-
nes que fins aleshores s'hi
han matriculat. A l'acte hi
van intervindre l'alcalde de
Flix, Marc Mur, i el sotsdi-
rector del Campus de la
URV de les Terres de
l'Ebre, Xavier Farré. Hi era
present també la regidora
d'Educació de
l'Ajuntament de Flix, Noèlia
Colomines.

Subvenció a
l’Ajuntament

de Flix

La Junta de Govern Local
ha aprovat un projecte
d'intervenció arqueològica
i consolidació d'urgència
del Castell d'Ascó, decla-
rat Bé d'Interès Nacional i
recentment adquirit per
l'Ajuntament, que per
aquest motiu no hi havia
pogut actuar fins ara.
Aquesta actuació preveu
dur a terme una excavació
arqueològica intensiva al
voltant de la torre -sense
posar en risc les estructu-
res ni la seguretat de les
persones- que podria per-
metre l'aflorament a la
superfície de més restes.

Actuació
d’urgència al

Castell d’Ascó

El CAP de l’Ametlla de Mar millora l’assistència
sanitària amb diversos projectes

Un dels més destacats és la campanya de detecció de càncer de colon

Demà es farà un concert benèfic a favor de la mateixa entitat

ACTUALITAT
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El Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya
(ERC) va sol·licitar el passat
mes de juliol un informe de
l’arquitecte municipal sobre
quina era la situació actual
del compliment de la sentèn-
cia del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC)
sobre l’edifici de la promoto-
ra Arriaz SA (c. Alcanyís).
ERC-La Ràpita denuncia que
tres mesos després “encara
esperem l’informe, perquè
ens expliquin quin és l’estat
de la qüestió. A més, no
sabem per què no se’ns vol
facilitar aquesta informació
que, d’altra banda, evident-
ment, hauria de ser pública,
ja que afecta, i molt, tota la
ciutadania”, ha explicat el
portaveu, Josep Caparrós.
En aquest sentit, els republi-
cans destaquen que l’execu-
ció d’aquesta sentència
podria suposar la ruïna del

poble, ja que “la xifra per
indemnitzar l’empresa pro-
motora pot ser, aproximada-
ment, de 15 milions d’euros,
que haurem de pagar tots, i
des d’Esquerra estem dispo-
sats a arribar on calgui per-
què els rapitencs no
haguem de pagar els plats
trencats de la inacció del
Govern municipal”, ha afir-
mat, Josep Caparrós.
Per això, demana que “el
Govern municipal es faci res-
ponsable de la situació crea-
da, que deixi de mirar a l’al-
tre costat, com si això no
fos responsabilitat seva. Cal
que el govern assumeixi la
sentència i, d’una vegada
per totes, agafi el bou per
les banyes, perquè sembla
que en tingui molt poques
ganes o que amagui algun
interès que no li permet exe-
cutar la sentència ja”, ha
reblat el líder d’ERC La
Ràpita. El mes d’abril de
2012, el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya
(TSJC) declarava la nul·litat
de ple dret de la llicència

urbanística atorgada per
l’Ajuntament rapitenc a l’edifi-
ci de 136 habitatges, amb
137 aparcaments, de la
Ràpita. El Grup Municipal
d’Esquerra rebia amb preo-
cupació la notícia per les
conseqüències que se’n
poden derivar un cop els tri-
bunals especifiquen quina ha
de ser l’execució d’aquesta

sentència, confiant que el
Govern municipal trobaria
una solució ràpida.

L’alcalde
Per la seua part, l’alcalde de
la Ràpita, Joan Martín
Masdeu, al respecte deia
que “l'estat de la qüestió és
que el tribunal està pendent
de resoldre un recurs inter-

posat per l'Ajuntament en
defensa dels interessos de
La Ràpita. Tota la resta, per
responsabilitat dels polítics,
caldria tractar-ho amb molta
prudència, i anteposant els
interessos generals de
l'Ajuntament als particulars.
Els informes ja s'han redac-
tat, i consten a l'expedient.
Tant sols fa falta perdre una
mica de temps i llegir-los.
Però tot sense conculcar el
deure de confidencialitat de
tots els regidors, encara que
siguin a l'oposició. No és un
tema que hagi provocat
aquest govern municipal, és
molt anterior, però no és un
tema del que se n’hagi de
fer política barata, perquè hi
ha particulars involucrats. El
govern d'ara fa les coses
com cal. I l'oposició hauria
de fer el mateix.
En tot cas no és un tema del
que s'en hagi de fer un judici
públic. Per això hi ha els
Tribunals. En política, no tot
s'hi val, senyors d'ERC !. Feu
més poble i menys racane-
ria política”.

El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha donat a conèixer la
segona resolució dels ajuts
individuals de menjador. 

En aquest sentit, si
en la primera convocatòria
l'ens comarcal va aprovar
968 sol·licituds per un import
de 496.644,28ÛE, en la
segona s'han aprovat 89 ajuts

que ascendeixen a
24.626,36ÛE. 
De les 1.215 sol·licituds
totals presentades, el Consell
Comarcal del Baix Ebre n'ha
aprovat 1.057 entre la prime-
ra i segona adjudicació. 
D'aquesta manera, s'han adju-
dicat més d'un 87% de les
sol·licituds presentades per

un import de 515.852,13ÛE
tenint en compte que s'han
recuperat algunes baixes d'a-
lumnes. Una xifra que, per al
president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Lluís
Soler, mostra que “des de
l'ens comarcal seguim treba-
llant constantment per tal que
cap família de la comarca del

Baix Ebre que ho necessiti es
quedi sense ajut de menja-
dor”. Aquest curs s'ha
procedit a una modificació
dels percentatges d'atorga-
ment de les beques de menja-
dor. Un repartiment
que, per al president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, Lluís Soler, és “més just
ja que permet donar resposta
a les necessitats de les famí-
lies de la comarca”. 
D'aquesta manera, si en cur-
sos anteriors els percentat-
ges eren de 30%, 50% i 75%,

en aquest curs, els percentat-
ges són del 35%, 50%, 65%,
80% i 95%.

El Consell Comarcal del Baix Ebre aprova 1057
ajuts individuals de menjador

El sector turístic de les
Terres de l'Ebre reclama
que les ombres sobre la
seguretat que els terratrè-
mols provocats pel projecte
Castor han projectat sobre
les Terres de l'Ebre no afec-
tin les visites al territori ni la
demanda de serveis de
cara la campanya vinent. 
Amb aquest objectiu, el
Govern s'ha compromès ha
redactar un full de ruta per
determinar l'afectació exac-
ta que ha tingut el fenomen
i impulsar actuacions per
reforçar la imatge turística
del territori, amb una cam-
panya concreta que s'impul-
sarà a l'inici de la pròxima
temporada, pels volts de
març. 

El sector turístic
reclama esvair

dubtes pel sismes
del Castor

Agricultura destinarà esta
temporada 600.000 euros al
Pla de Lluita contra la plaga
del caragol poma. La major
part de la partida serà per a
l'assecament de 7.000 ha i a
la inundació amb aigua del
mar de 2.000 ha més a l'he-
midelta esquerre. La inunda-
ció també amb aigua de mar
de 350 km de canals i el con-
finament de 100 hectàrees a
l'hemidelta dret. Els pagesos,
obligats a assecar els seus
camps durant l'hivern, hauran
de renunciar a part dels ajuts
agroambientals europeus, els
que són per a la conservació
d'aigua dolça dins dels
camps. Un fet que ha creat
disconformitat. 

Assecar o inundar
camps amb aigua
salada, contra el
caragol poma

Caparrós: “Si el Govern municipal no actua ja, els rapitencs
pagarem els plats trencats de l’edifici de la promotora Arriaz”

L’alcalde: “l’Ajuntament ha interposat un recurs i el Tribunal ha de resoldre. Senyors d’ERC, en política, no tot val”

Més polèmica a la Ràpita

S’han adjudicat més d’un 87% de les sol.licituds presentades

ACTUALITAT
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El secretari
d'Infraestructures i Mobilitat
i president de Ports de la
Generalitat, Ricard Font,
acompanyat de l'alcalde de
Deltebre, José Emilio
Bertomeu, i del president
del Club Nàutic Riumar,
Juan Vicente Barbas, entre
d'altres autoritats, han visi-
tat aquesta setmana les
noves instal.lacions esporti-
ves del port de Deltebre.
Aquestes instal•lacions
optimitzen l'espai d'aigua
disponible del port d'acord
amb l'ordenació del litoral
català proposada en el Pla
de ports de Catalunya. La
reordenació duta a terme
ha permès reubicar el sec-
tor pesquer i impulsar el
sector nàutic de la zona,
cosa que revitalitzarà l'eco-
nomia del municipi i del
territori. El sector nàutic del
port de Deltebre ha donat

un important pas endavant
amb les noves
instal.lacions de la dàrsena
esportiva que potenciaran
l'economia i el turisme al
municipi i a les comarques
de l'Ebre. L'objectiu d'a-
questa actuació en què el
Club Nàutic Riumar ha
invertit 300.000 euros ha
estat poder donar resposta
a la demanda de nous
punts d'amarratge per a
embarcacions esportives a
Deltebre.

Extensió Universitària
Una classe sobre els indis
de l'Amazònia va servir per
inaugurarel curs 2013-
2014 de les Aules
d'Extensió Universitària de
la Gent Gran a Deltebre, un
projecte adreçat a perso-
nes de la tercera edat amb
l'objectiu de donar una sor-
tida a les seues inquietuds
culturals. L'Alcalde de
Deltebre, José Emilio
Bertomeu i el regidor de
Cultura, Joan Alginet desta-
caven la importància de la
formació per a la gent gran
"en el seu moment no van

tenir l'oportunitat per això
ara volen que aprofiten
aquestes aules".
Detenció
Finalment, informar que la
Policia Local de Deltebre
juntament amb els Mossos
d'Esquadra de Tortosa van
detenir el 16 d'octubre, a
E.C.N de 57 anys, i veí de

la localitat, per un presump-
te delicte contra la salut
pública per cultiu de
recol.lecció de drogues
toves: marihuana. Mentre la
dotació de la Policia Local
estava realitzant tasques
de seguretat ciutadana per
un carrer de la població es
van adonar d'una forta olor

a marihuana. Seguidament
es va muntar un dispositiu
per les rodalies on havien
detectat l'olor i van localit-
zar i requisar 90 kg de
marihuana, entre plantes,
rames i cabdells i van des-
cobrir un magatzem equi-
pat i sistematitzat per l'as-
secament de la droga.

Ricard Font visita les noves instal.lacions 
esportives del port de Deltebre

Optimitzen l’espai d’aigua disponible del port d’acord amb l’ordenació del litoral català

REDACCIÓ

Oriol Fuster i Cabrera -
Amposta

Maria Antònia té 59 anys.
Manel en té 64. Fins fa un
parell d'anys vivien a
Granada. En morir sa
mare, Manel va heretar
una casa als Eucaliptus.
Com que la situació
econòmica de la parella
no era bona, van decidir
tornar al poble matern per
a no haver de pagar llo-
guer. 
Avui, Maria Antònia conti-
nua a l'atur, sense rebre
cap prestació. Manel rep
l'ajut familiar per a aturats
del Govern, de 426Û al
mes, amb la qual les dos
persones intenten subsis-
tir. Quan al juny els
arriba la factura del paga-
ment anual de l'IBI no
poden pagar-ho, i dema-
nen un fraccionament a

BASE. Se'ls concedix un
repartiment del pagament
en sis mesos, amb un
recàrrec afegit. Encabat
els arriba la factura de les
escombraries i en dema-
nen també el fracciona-
ment, de nou amb recà-
rrec.
Mentrestant, Maria
Antònia i Manel decidixen
moure's. Busquen faena,
«de qualsevol cosa», tot i
que sense èxit. S'informen
sobre uns ajuts de
Benestar i Família que en
principi es concedirien en
esta mena de situacions:
els redirigixen al Butlletí
Oficial de la Província
(BOP), on finalment desco-
breixen que no tenen dret
a demanar l'ajut degut a
que Manel rep els 426Û
mensuals. 
Demanen ajuda a
l'Ajuntament, on els rediri-

gixen a Serveis Socials; a
Serveis Socials els rediri-
gixen a Cáritas.
L'Ajuntament d'Amposta,
d'altra banda, tot i no
contemplar ajuts per a
casos com aquest sí que
en contempla en alguns
de similars: existeix un
ajut d'urgència social de
la regidoria de Serveis
Socials, per exemple,
destinat a jubilats. 
Així mateix, el consistori
ha anunciat aquest
mateix octubre la posada
en marxa d'un nou Pla de
Suport a les Famílies per
al proper any, que impli-
caria ajuts en els casos
de famílies a l'atur, sense
prestació i amb fills a
càrrec.
Manel i Maria Antònia con-
tinuen buscant faena -em
demanen que, si algun lec-
tor del MÉS EBRE té algu-

na cosa a oferir-los, con-
tacte amb ells a través del
diari-, i pensen no ja
només en com s'ho faran
per a pagar enguany, sinó
en els pagaments de l'any
que ve. La situació, en el

millor dels casos, serà
exactament la mateixa. I
malauradament el de
Maria Antònia i Manel no
és cap cas únic. 
Tot al contrari.

Entre l’IBI i la paret

La fàbrica de ciment
d’Alcanar Cémex tornarà a
posar-se en marxa els pro-
pers dies per atendre una
demanda d’exportació des-
prés d’haver cessat la seua
activitat, el que va repercutir
especialment a Vinaròs, ja
que d’aquesta localitat eren
diverses empreses sub-
miinstradores i un bon nom-
bre d’operaris.  
Actualment, la planta comp-
ta amb una vintena d’emple-
ats dedicats principalment a
tasques de manteniment.
Amb aquesta reapertura
puntual, la fàbrica ocuparà a
unes 80 persones per a dur
a terme aquestes contracta-
cions i s’atendra als acords
fixats per l’ERE de l’any pas-
sat. 

Cémex torna a
posar-se en

marxa

ACTUALITAT

El cas de Maria Antònia i de Manel és la “cruel realitat del moment”

Roquetes, primer munici-
pi de les Terres de l’Ebre
en implantar aquest ser-
vei. Els abonats de la
urbanització de Pilans, ja
poden gaudir d’aquest
sistema que entre d’al-
tres els hi permet conèi-
xer el seu consum diari
i configurar alarmes de
sobreconsum i de fuita.
El servei que ja opera
amb regularitat en algu-
nes zones de ciutats
com Barcelona o
Tarragona, no ha supo-
sat cap cost addicional
per als usuaris ja que
forma part de les inver-
sions de millora oferides
per la concessionària del
servei SOREA.
La telelectura és un inno-
vador sistema de lectura
de comptadors a distàn-
cia, que permet a l’usuari
consultar el seu consum
d’aigua en qualsevol
moment i des de qualse-
vol lloc de manera ràpida
i senzilla. Només cal
accedir a l’oficina virtual
de SOREA i entrar a l’apli-
cació web de telelectura
on veurà el consum diari,
obtindrà gràfics amb l’e-
volució del consumit
entre dates i configurarà
les seves alarmes, de
forma que si el seu con-
sum supera una quantitat
determinada o bé és con-
tinu durant més de 48
hores, rebrà un avís per
correu electrònic.

Telelectura
comptadors

d’aigua a
Roquetes
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La regidoria de Serveis
Socials de l'Ajuntament
d'Amposta organitza per
demà dissabte dia 26 d'octu-
bre a les 10 de la nit a l'audi-
tori de la Lira Ampostina el
festival benèfic per la recolli-
da d'aliments que es desti-
nen a les ONG Càritas, Creu
Roja i Siloé, que són les enti-
tats que actuialment donen
ajudes alimentàries a les
famílies més necessitades.
Aquest ja és el quart festival
que s'organitza per donar a
les entitats reserves d'ali-
ments fins acabar l'any.
El festival oferirà al públic
diverses actuacions de la mà
de les escoles de dansa
Quick Dance i l'escola de
Jacqueline Biosca, el Grup
Teatral Planer i la Nit de
l'Humor.

Per entrar al festival, els
assistents hauran d'aportar
lots d'aliments enlloc de
comprar entrades. Els ali-
ments que es recolliran de
les entrades es donaran a
les ONG que proporcionen
ajuda alimentària a les famí-
lies necessitades de la ciutat
d'Amposta. Així, les entitats
Càritas, Siloé i Creu Roja,
rebran aquests lots d'ali-
ments per continuar amb la
seva tasca solidària. El lot
pot incloure farina, oli, sucre
i llet.
A banda d'accions com
aquesta, l'Ajuntament dedica
una subvenció anual des de
l'Àrea de Serveis Socials a
donar suport econòmic a
aquestes tres entitats per
realitzar programes d'ajuda
alimentària, menjadors

socials com el que impulsa
Càritas amb el consorci de
Natzaret o ajudes als tran-

seünts. En total són unes
1.200 persones les que
reben ajudes socials.

El conseller Pelegrí va lliurar el guardó al programa coproduit per la Cala RTV i Amposta Ràdio

“Amposta. recull gràfic 1875-1975”

En les tres setmanes que
porta en xarxa l'enquesta de
participació ciutadana comple-
mentària del Pla Estratègic de
les Terres de l'Ebre a l'adreça
www.urv.cat/plaestrategicte-
rresebre ja s'ha arribat gairebé
a les 300 enquestes emplena-
des. Segons el sotsdirector
del Pla, Xavier Farré, "una xifra
realista seria arribar a les 500

enquestes", i per a assolir
aquesta fita queda en estos
moments poc més d'una
semana, ja que el qüestionari
es pot contestar fins al dia 31
d'octubre. Després, els redac-
tors del Pla tindran un mes per
extreure'n conclusions i afegir-
les a la resta del document que
s'haurà de lliurar als seus pro-
pietaris.

Enquesta online del Pla Estratègic

Els Reguers celebrarà una
nova edició de la seva Fira del
Rovelló amb dos caps de set-
mana monotemàtics, iamb
especial atenció a l'apartat
gastronòmic, del qual ja se'n
va fer un tast previ amb la pre-
sentació de la Ruta de Tapes
basades en la cuina del rovelló
organitzada per Platigot.
Precisament serà Margaret
Nofre, presidenta l'entitat, qui
s'encarregarà d'inaugurar la
fira. Aquest primer cap de set-
mana del 26 i 27 d'octubre, la

fira ha organitzat una excursió
a les Gúbies de Vall Figuera
partint del Toscà, un esmorzar
"rovellonero", escudella i con-
curs de rovellons. I pel segon
cap de setmana, 2 i 3 de
novembre, la fira inaugura el
seu recinte -dissabte a les 18
h- amb més d'una cinquantena
de parades,curs de rovellons. I
pel segon cap de setmana, els
dies 2 i 3 de novembre, la fira
inaugura el seu recinte -dissab-
te a les 18 h- amb més d'una
cinquantena de parades.

VII Fira del rovelló, a Els Reguers

El programa de ràdio,
Blaumarí, va rebre dimarts 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 fina-
litat de recompensar els
esforços d'aquelles persones
o institucions que hagin prestat
serveis destacats al sector
pesquer català. El programa
dirigit per Francesc Callau, el
programa compta amb les
aportacions de Manel de
Ramon en la vessant cultural i
els pescadors jubilats, Joan
Argentó i Rafel Martí que s'en-
carreguen 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.
L'encarregat d'entregar el
guardó fou el Conseller
d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural, Josep Maria Pelegrí,
en el marc de la Seafood
Barcelona 2013, una de les
fires sobre alimentació, peix i
marisc més importants
d'Europa. El Conseller Pelegrí
explicava respecte a la reper-
cussió del sector pesquer en
el programa, que, “el sector de
la mar, el peix, les confraries
de pescadors i de la costa
sempre han tingut reptes a
assolir per a convertir-se en un
sector puntal del nostre país.

Té un paper social, territorial i
sectorial que és imprescindible
per un país que vol tirar enda-
vant. Només per aquest fet ja
mereix més atenció i la pena
que el món del peix, de la mar
i de la pesca sigui un referent
des del punt de vista de la
feina i del treball dur que supo-
sa ser pescador”. Per la seva
part, Francesc Callau, com a
director del programa deia
que, “estem molt contents de
que se'ns reconegui la tasca
que hem fet al llarg d'aquest
centenar llarg de programes i
a més ho reconegui el propi
sector que representava a tota
la costa catalana. Tant el sec-
tor pesquer com el de la nàuti-
ca d'esbarjo són sectors molt
propers que tenen les seves

problemàtiques i les seves
necessitats de divulgació i
nosaltres hem apostat clara-
ment per ells. Són dos activi-
tats econòmiques i socials
importantíssimes a Catalunya
a les que històricament els mit-
jans de comunicació no han
donat ni la sortida ni l'atenció
que creiem que es mereixen”.
Pel que fa a les Medalles de la
Pesca Catalana, aquest any
van recaure en Toni Tió, presi-
dent del Fòrum Marítim Català,
l'armador i pescador de Sant
Carles de la Ràpita, Rafel Elco
Comí, Josep Molina Navarro,
patró major de la Confraria de
Pescadors de l'Ampolla i Joan
Roca Fontané, propietari, cui-
ner i xef català del restaurant
gironí, El Celler de Can Roca.

El programa Blaumarí rep la
placa de la pesca catalana

El Conseller d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural,
Josep Maria Pelegri va lliu-
rar el guardó al programa
Blaumarí, el qual  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.

Serveis Socials d’Amposta organitza el
festival benèfic per recollir aliments

Demà dissabte a l’auditori de la Lira (22 h)

ACTUALITAT

Avui divendres dia 25 d´octu-
bre es presentarà a la sala
d´actes del Museu de les
Terres de l´Ebre el llibre
"Amposta. Recull gràfic 1875-
1975" de l´editorial Efadós. En
l’acte, organitzat per
‘Ajuntament d´Amposta, l’edito-
rial Efadós i el Museu de les
Terres de l´Ebre, hi seran pre-

sents les autores del llibre Júlia
Idiarte, Cinta Montañés i Maite
Subirats. El llibre és un recull
gràfic d'Amposta, amb texts
que ens parlen de la història de
la Ciutat i dels ampostins
durant un període de cent
anys. L’obra, publicada en 52
fascicles, va iniciar-se el 28 de
setembre de 2012.

Jornades de les Lletres ebrenques
L'escriptor Jesús Tibau va
ser guardonat amb el premi
al Mèrit de les Lletres
Ebrenques que li va entre-

gar la regidora de Cultura
de l'Ajuntament d'Amposta,
Mar Panisello, en el marc de
les VIII Jornades.

El Departament de Benestar
Social i Família té previst
posar en funcionament el
Casal Cívic d’Alcanar en un
termini màxim de sis mesos.
El Casal Cívic inclourà, entre
d’altres, les activitats de
l’Associació de Gent Gran
d’Alcanar, a més d’activitats
programades per a la gent
gran des del propi

Departament, aprofitant les
possibilitats que ofereix
aquest nou equipament cívic,
que es planteja com un espai
multigeneracional on conviu-
ran diferents tipologies d’enti-
tats.
El cost d’inversió per part del
Departament de Benestar
Social i Família és de més de
2 milions d’euros. 

la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de les Terres de
l'Ebre convoca una roda de premsa al davant de l'entitat
bancària Bankia (Bancaja) de Tortosa, el pròxim dilluns 28
(12 h). “Allà volem denunciar que aquesta entitat ha tancat
des de dimecres totes les sucursals a l’Ebre”.

Actualitat

El Servei de Protecció de la
Naturalesa de la Guàrdia Civil
de Tortosa ha confiscat més
de 150 quilos d'Ostra
Portuguesa a Sant Jaume ,
quan el marisc estava sent
transportat en un vehicle fri-

gorífic de càrrega sense les
mínimes condicions sanità-
ries i mancant de la docu-
mentació que empara el tras-
llat de les citades espècies,
segons ha informat la subde-
legació del Govern.

Confiscats 150 k d’ostra portuguesa

Casal Civic d’Alcanar
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CRAC de la setmana: Ivan Vilanova, Regidor de Fires de Móra la Nova
MICHEL VIÑAS

182 EDICIONS: “SI VENS A LA FIRA, ET QUEDES AMB GANES DE REPETIR”
El 26 d’octubre de 1831, nei-
xia allò que en el pas del
temps ha esdevingut la Fira
Agrícola, Ramadera i
Industrial de Móra la Nova,
quan feia poc més d’un any,
el 3 d’abril de 1830 en què
s’havia materialitzat sota el
regnat de Ferran VII, la carta
de població que acreditava
el naixement de la vila de
Móra la Nova. La Fira és així
una de les més antigues de
la demarcació. És un certa-
ment multisectorial que apli-
ga professionals de tota la
provincia, i que ofereix, al
llarg de tres dies, bones ofer-
tes i les darreres novetats en
maquinària agrícola i indus-
trial, ramaderia i agricultura.
En parlem amb el regidor de
Fires de l’Ajuntamet de Móra
la Nova, Ivan Vilanova.
Més Ebre: Tot a punt? 
Ivan Vilanova: Doncs sí, ja
fa dies que treballem des de
l'Ajuntament i la Comissió
organitzadora de la Fira per-
què, per la inauguració de la
Fira, tot estigui en marxa i
funcioni amb normalitat.
ME: Lluitar per mantenir l’eti-
queta de ser un dels refe-
rents dels certamens a la
demarcació no ha de ser
fàcil. On està el secret?. 
IV: Una Fira d'aquestes
característiques requereix
molta preparació, logística,
organització, etc., però ja
són moltes edicions i treba-
llem sempre partint de l'ex-
periència prèvia i amb la
il·lusió que tot surti bé. Tot i
ser la 182a. edició, sempre
hi ha imprevistos i novetats
però la bona feina del gran
equip que treballa per i per a
la Fira fa que tot acabi anant
rodat. No hi ha cap fórmula
màgica, jo crec que en el

nostre cas l'èxit de la Fira
resideix en l'esforç de l'equip
humà que hi treballa i en la
feina ben feta.
ME: Per a una persona que
no hagi estat mai a la Fira de
Móra la Nova, quina descrip-
ció en faria del que es pot
trobar?  
IV: Com bé indica el seu
nom, és una Fira agrícola,
ramadera i industrial, és a
dir, compta amb una gran
diversitat d'ofertes destina-
des a diferents públics. Hi ha
una vessant més tradicional,
que inclouria el pavelló rama-
der i les demostracions i
espectacles amb cavalls, així
com la mostra i venda de
maquinària agrícola; un sec-
tor més comercial, amb els
botiguers del pavelló firal i
els expositors de maquinària
industrial, la venda de vehi-
cles i les parades de produc-
tes diversos; una part més
lúdica, que seria la de les
atraccions firals; i l'espai de
la Fira del Vi, ubicat al costat
del pavelló firal i que enguany
aplega una xifra rècord de
30 cellers i cooperatives del
territori, que exposaren i
venen els seus productes.
Tot això sense oblidar la part
gastronòmica, amb els bars,
els restaurants i les parades
de productes artesanals.
Són ofertes molt variades,
tothom té el seu lloc dins de
la Fira.
ME: El municipi es transfor-
ma. 
IV: Al poble ens sentim molt
orgullosos de la Fira, per a
nosaltres és molt positiu que
es relacioni Móra la Nova
amb la Fira. Això és un bon
senyal, ens diu que les coses
es fan bé i que el certamen
és present a la ment de la

gent, no només de la Ribera
d'Ebre, sinó de comarques
veïnes i fins i tot d'altres
demarcacions. 
ME: Quants visitants s’espe-
ren? 
IV: Sempre és difícil calcular
o preveure el número de visi-
tants, perquè per exemple
pot fer mal temps i això
desanima a la gent, però
afortunadament en les darre-
res edicions aquesta xifra
s'ha mantingut, de manera
que confiem que enguany la
Fira segueixi sent un èxit
com en els últims anys i es
consolidin els 50.000 visi-
tants que hem tingut en les
darreres edicions. Pel que fa
als expositors, també es
manté el mateix número que
les passades edicions i se
superaran els 200 dins i fora
del pavelló firal, als quals

s'han de sumar els 30 de la
Fira del Vi, tot en una superfí-
cie de 10.000 metres qua-
drats.
ME: Epoca de crisi...
IV: Malauradament, l'actual
context econòmic no és l'òp-
tim per a cap activitat però
ens satisfà poder mantenir i
consolidar xifres de visitants
i expositors. Això ens indica
que la Fira és coneguda i
reconeguda, que els comer-
ciants volen seguir venint a
exposar i vendre els seus
productes i serveis, i que a la
gent li agrada la Fira. Des de
l'organització intentem aju-
dar al màxim als professio-
nals que posen el seu estand
o parada i facilitar-los la
feina. 
ME: Novetats i actes com-
plementaris .
IV: Una de les novetats d'en-

guany és la millora i l'amplia-
ció de l'espai destinat a la
Fira del Vi. Creiem que la Fira
del Vi és un dels plats forts
de la Fira i seguim apostant
per aquest sector econòmic
tan important del nostre terri-
tori. En aquesta edició
també destaquem les jorna-
des d'agricultura que es fan
divendres, que enguany
aborden temes com la inno-
vació varietal en préssec i
nectarina, i una sessió de
cuina de proximitat dins el
projecte Gustum, de coope-
ració per promocionar els
productes agroalimentaris
artesans i de qualitat que es
produeixen al territori.
ME: Diumenge la nit, quan
marxe a dormir, quines sen-
sacions li agradaria tenir...
IV: Confio en tenir les matei-
xes que l'any passat: que tot

ha sortit bé, que hi ha hagut
una bona afluència de visi-
tants i que els botiguers i
expositors fan una valoració
molt satisfactòria de la seva
participació en la Fira. Avui
en dia, mantenir-se és tot un
èxit, i t'anima a treballar de
cara a la Fira de l'any que ve.

ME: Per a una persona que
estigui llegint l’entrevista,
quin missatge li enviaria per
què pugui visitar la Fira.
IV: Li diria que tingui l'edat
que tingui, i indiferentment
dels seus gustos o aficions,
de ben segur que trobarà
alguna activitat, parada,
atracció o estand que li agra-
di i on passar una bona esto-
na. Crec que si vens a la Fira
de Móra la Nova, et quedes
amb les ganes de repetir
l'any següent.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

La recuperació de la solidesa
defensiva fou la clau de la
victòria. La Rapitenca havia
rebut 15 gols i diumenge no va
rebre’n cap. “Era el que ens
mancava. I aquest diumege, a
més de bona actitud, l’equip va
estar molt més solid i també
va tenir el moment de fortuna
quan la Muntanyesa va estave-
llar una pilota al pal. Però en
general estic satisfet del partit
i sobre tot del resultat”, deia el
mister Teixidó. 
“Hem de seguir igual, cons-
cients que no hem fet res.
Queda molt”, manifestava el

tècnic. El porter Damià també
va debutar. Va mantenir la por-
teria a zero. El tècnic va expli-
car dilluns a Canal Terres de
l’Ebre, a Minut 91, una anècdo-
ta: “li vaig dir a Damià que si no
rebia cap gol, li donava 50
euros. I al final vaig haver de
donar-li”.  La Rapitenca tenia
les baixes de Marc Vernet,
Josué, Ortega i Munta. Es va
fer un minut de silenci en
record al pare de  Josué. Ens
va deixar de forma sobtada als

50 anys el divendres passat.
Un cop dur.
L’equip del Montsià torna a
jugar diumenge a casa, contra
el Terrassa, tercer classificat
(12 h).
De moment, no es preveu cap
baixa més a l’equip, tot i que
darrerament s’ha pogut espe-
cular de que al Tortosa li podria
interessar un jugador de la
Rapitenca, que podria ser Pol
o Edgar. Però també depen-
dria de la seua situació, del

que vulguen fer i del que deci-
deix la Rapitenca. 
D’altra banda, l’Ascó va perdre
el segon partit de la lliga.
L’Europa, molt motivat al pri-
mer temps, va imposar-se
amb el 2-0, aprofitant l’apatia
dels riberencs en un primer
temps per oblidar, desencer-
tats. A la represa, el partit va
igualar-se i l’Ascó va pressio-
nar més amunt. Però el gol va
arribar tard, tot i les bones
opcions. Un gol de Sergi, de
molta qualitat va posar emoció
als darrers minuts. Però
només fou això. 
En la jornada vinent, diumenge
12 h, l’Ascó rep el Cerdanyola
del Vallès. Una ocasió per
refer-se i seguir a la part alta
de la taula. 

Nou examen per als rapitencs: Terrassa

La Rapitenca va guanyar la
Muntanyesa (2-0), equip
que no havia perdut cap
partit fins diumenge. Una
victòria balsàmica i
necessària. Miguel, un dels
debutants, va marcar l’1-0. I
David Pino, que també
debutava a la Devesa, va
fer el segon gol ja a les aca-
balles del duel, culminant
un contraatac de forma bri-
llant, amb velocitat i quali-
tat. Tres punts d’or. 

TERCERA DIVISIÓ

La millora defensiva contra la Muntanyesa (2-0) s’ha de mantenir diumenge, altre cop a la Devesa (12h)

M.V.

L’Ascó va perdre al camp de l’Europa

Derrota al camp de
l’Europa i visita

diumenge vinent (12 h)
del Cerdanyola.

FC Ascó

El Jesús i Maria visitarà pel matí el Vilanova (12 h)

L’Amposta rebrà diumenge el Martinenc
PRIMERA CATALANA. 

L’Amposta rebrà diumenge
(17 h) al Martinenc, segon
classificat. Un partit atractiu i
una nova prova a la millora de
les darreres jornades, i sobre
tot per poder conservar una
bona línia com a local. L’Am-
posta va empatar diumenge
passat a les Comes contra l’I-
gualada (2-2). Becerra va mar-
car aviat (1’) i tot es posava de
cara. Però l’Amposta va haver
de cedir metres a la represa,
quan l’Igualada va millorar. I ai-
xí va produir-se la remuntada
del conjunt de l’Anoia. L’impor-
tant pels ebrencs fou que van
tenir capacitat de reacció. El
pichichi Aleix, confirmant l’en-
cert de la seua incorporació,
va salvar els mobles amb el
gol de l’empat. Era el 2-2. Es
va haver de patir i a darrera ho-
ra Alex Iniesta va evitar el gol
de la victòria local.

En proper diumenge es farà

la presentació del futbol base
del club. Dilluns, al Canal Te-
rres de l’Ebre, a Minut 91
(18.30 h i 22 h) es podrà veu-
re un reportatge del partit con-
tra el Martinenc, amb els co-
mentaris del president Jordi
Pérez.

El Jesús i Maria, per la seua
banda, va sumar un empat
contra el Vista Alegre (1-1), un
equip reforçat i que va demos-
trar que la seua cladssiicació a
la part baixa no correspon al
potencial que té actualment,
amb els fitxatges que ha fet.
Els locals, amb els que va de-
butar Quique, van començar
bé el partit, serios en defensa
i gaudint de diverses ocasions,
marcant el gol amb una centra-
da de Manel que va desviar un
defensa. El partit, amb l’1-0, va
igualar-se.  El Vista Alegre va
tenir més profunditat i el Jesús
i Maria, però, feia perill contra-
atacant.∫No obstant, en un mo-
met clau, temps afegit de la
primera meitat, una falta a la
frontal de l’àrea local va aca-
bar comportant l’empat.

A la represa, el Jesús i Ma-
ria, encara mancat de con-
fiança i en fase d’adaptació, va

tenir dubtes.  I el Vista Alegre
fou qui va pressionar més
amunt i qui va gaudir d’op-
cions. 
Per tant, l’empat final es pot
considerar un bon resultat. 

Els partidalencs es despla-
cen diumenge a Vilanova (12
h). El jugador Ximo Martí po-
dria ser baixa del club de l’Au-
be, després d’haver-hi jugat les
darreres temporades.

Podria ser la setmana vi-
nent. Si Ximo és baixa, fitxaria
amb el S. Bàrbara.  

Ja n’hem parlat en altres
ocasions de que amb l’estat
actual dels clubs, hi ha direc-
tius que es veuen obligats a
avançar diners per poder es-
tar al dia de pagament, o estar
el més al dia que sigui possi-
ble. Després, majoritariament,
aquests diners es recuperen
quan l’Ajuntament aporta la
subvenció. 

Normalment, aquests direc-
tius no s’acostuma a saber pú-
blicament qui són. Es un tema
que es porta en secret. Primer
que res perquè no se n’assa-
bentin a casa. “La dona em fa-
ria fora...”. I després també
perquè no acostuma a interes-
sar parlar públicament d’això.
Hi haurà qui estarà llegint la

columna i
no creurà
que hi ha
d i re c t i u s
entusiastes
que poden
hipotecar el seu patrimoni per
aquest motiu. Doncs si. I fins i
tot n’hi ha, fa molts anys, que
han perdut propietats. Són ca-
sos comptats però han existit.

Voldria acabar aquesta re-
flexió de suport a tots els di-
rectius que, des de l’anonimat,
han avançat diners per sugerir
als aficionats que canalitzen
les seues crítiques. Parlo en
general. En ocasions, a la ter-
túlia de cafè i també al carrer,
no acaben de valorar la reali-
tat. I qui exposa i qui no. 

L’enigma dels directius

Amb comentaris de Michel
Viñas, Tomàs Ballano i Fran-
cesc Subirats ‘Subi’. D’altra
banda, informar que MINUT
91, a Canal TE, dilluns i di-
marts a les 18.30 i a les 22 h.
I al dia següent (12h). També
a: canalte.xiptv.cat/minut91

Tot l’Esport, divendres a
les mateixes hores.

R. Bítem-Catalònia, diumenge a
Canal Terres de l’Ebre (22.30 h)

L’opinió de Michel

Fou president durant setze anys

Homenatge a Joan Alegret
EL DIA 9, ABANS DEL DERBI ROQUETENC-TORTOSA

Joan Alegret va accedir a la pre-
sidència del Roquetenc la tem-
porada 94/95. Va estar de pre-
sident, excepte dues campan-
yes en les que van ser-ho Josep
Maria Solé i Enric Curto,  fins la
2011/12. Per tant, gairebé
dues décades  de dedicació
entre president i directiu. El seu
mandat ha coincidit amb l’èpo-
ca gloriosa i històrica del club

de Roquetes amb ascensos de
Segona regional a Preferent,
sent campió de Primera en
dues ocasions. Dissabte dia 9
de novembre, Roquetes i el CD
Roquetenc li faran un merescut
homenatge abans del derbi
entre els locals i el Tortosa. Un
homenatge merescut que
Alegret s’ha guanyat pel lliura-
ment al seu club i al seu poble. 

IRIS SOLÀ

L’Amposta juga a casa, diumenge.

A les 15 h. està prevista
la presentació dels

equips base del 
CF Amposta, a l’estadi.

El partit serà a les 17
hores.

Futbol base
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El Tortosa tenia un examen.
Després del partit al Perelló,
sobre tot per la segona mei-
tat, havia existit teràpia de
grup al vestidor. I diumenge
passat, contra el Valls, l’equip
fou un altre, quant a actitud i
sobre tot quant a intensitat en
el joc. Va semblar el de les pri-
meres tres jornades. A més,
va tenir més constància. No
fou només a la primera part.

Va ser tot el partit. I, d’aques-
ta manera, va superar un rival
incomode, potser el que més
a l’estadi (més que el líder
Reddis que, paradoxalment,
va guanyar 0-3). L’afició que
va anar al camp va gaudir per
la perseverància dels jugadors
i la seua insistència. A més, el
premi va trigar i això va fer
més meritòria la victòria. Joel
avançada la represa va mar-

car l’1-0 mentre que el cor-
berà Pere Monje va fer el 2-0
a poc del final. El Tortosa visi-
ta diumenge el Roda (16.30
h). Borrull, amb possible lesió
al menisc, és baixa.
L’equip roigiblanc està pen-
dent de, quan surti l’ocasió,
fer una incorporació o dues.
Pol Bladé (Rapitenca)  podria
interessar però també depen-
dria del jugador.  

El Tortosa es recupera
MILLORA DE L’EQUIP DE CRESPO

L’Alcanar fou més efectiu que brillant i va golejar (5-1). Si el dia del Gan-
desa no va encertar el gran nombre d’ocasions que va crear, el diu-
menge va posar-ho tot dins i va golejar un Cambrils que, malgrat el re-
sultat, van haver fases que va estar més ben posat i que va dominar.
Però ja vam dir al setmana passada que l’Alcanar té molta artilleria i
que pot disparar quan pitjor pot estar el partit. I amb la plantilla que dis-
posa, els canareus es poden trobar amb situacions com la del pichichi
de l’Ascó campió l’any passat, Adrià Fermandez, que, sortint a la se-
gona part, i, més motivat i elèctric que la setmana abans, va decidir
amb quatre gols que comporten un triomf per recuperar confiança. 

Pòquer d’Adrià Fernandez que serveix a
l’Alcanar per recuperar confiança

5-1 AL CAMBRILS. CRISTIAN, NOU FITXATGE

El R. Bítem va golejar a Calafell (1-6) i, amb els darrers resultats (10
punts de 12) ja és segon a la taula. I això que va ser el Calafell qui va
començar ben posat i qui va tenir dues situacions de gol. Però amb
els minuts, va coincidir la pèrdua de pistonada dels locals amb el crei-
xement dels  visitants. El gol d’Edgar al 39 ja va ser significatiu. Era
el principi. A la represa, no va haver-hi història. Els de Bítem es van
imposar i van certficar la golejada. Angel (2), Crespo, Utman i Jota,
en gran estat d forma, van marcar fins el 0-6. El Calafell va fer el seu
gol al final. Lamentar la lesió de Sergio Ruiz. Per diumenge contra el
Cata tornarà a jugar el porter Alfonso Povill.

El Remolins-Bítem no té pietat del
Calafell, i amb el triomf és segon

1-6

El Gandesa continua imbatud però també ‘de pega’ amb els equips de
la part baixa de la taula, als que no pot guanyar. Diumenge va empa-
tar amb el Roquetnc (1-1). Gumiel va fallar un penal al primer minut.
Malgrat això, recordava Enrique Aleixendri, “vam dominar i vam gaudir
de més opcions, sense encert”. El gol local no arribava fins al minut
80 amb un tret de Gumiel de falta directa. El partit es va travar i dos
jugadors visitants foren expulsats. Tot i això, en temps afegit, Marc Bai-
ges va rematar una centrada i va empatar. Un gol i un empat meritori
per a un Roquetenc amb baixes  (en tindrà més al proper partit) i que
jugava amb nou. El Gandesa, massa passiu al final, va quedar tocat. 

Empat inverosimil i balsàmic del
Roquetenc, a Gandesa

ELS LOCALS ‘DE PEGA’ AMB ELS EQUIPS DE BAIX

La Cava-Alcanar, un derbi amb bones sensacions per a l’especta-
dor. Derbi de passió i  amb qualitat sobre el camp. Molta. Diu-
menge no serà una excepció. Els locals han de recuperar-se da-
vant de la seua afició, després d’un inici que no encaixa amb el
que es podia esperar. L’Alcanar voldrà afiançar-se i, com la Ca-
va, no despenjar-se de les primeres places. 
Els canareus tenen una nova incorporació. Es tracta de Cristian,
jugador barceloní que estava inactiu i que va jugar a Primera ca-
talana amb el Vista Alegre. Motius familiars l’han portat a la Ràpi-
ta i, amb el complement de la feina, fitxa amb l’equip d’Alfons Ro-
yo. 

La Cava-Alcanar, un altre gran 
derbi per diumenge

DIUMENGE (16 H)

Paco Gilabert va lliurar una placa de reconeixement a la seua 
trajectòria, sempre al CF l’Ampolla, a Jesús Camacho.

EBREDIGITAL

Dos equips en gran moment
s’enfrontaran diumenge en un
derbi interessant a Bítem.
Abans del derbi, es farà un mi-
nut de silenci en record de Pe-
pe Roig que ens va deixar el
cap de setmana passat. Pepe
era molt estimat a Bítem. La
seua vida havia estat vinculada
des de feia anys a Bítem i al R.

Bítem. 
P e r s o n a
carismàti-
ca i prota-
g o n i s t a
del nostre
futbol com
a àrbitre i entrenador. Una pèr-
dua molt sentida. Fins sempre
Pepe. 

Gran derbi, diumenge
Minut de silenci en record de Pepe Roig

R- BITEM-CATALÒNIA (16.30 H)

El Perelló va vèncer al camp de
l’Ampolla (2-3) i fa un pas enda-
vant ferm per adaptar-se a la ca-
tegoria, amb la segona victòria
seguida. Després d’un primer
temps especulatiu sense gairebé
ocasions, malgrat que el Perelló
ja es va trobar més còmode so-
bre el relliscós camp ampollero,
es va passar a un segon de fàbu-
la. De dibuixos animats. I en el
que principalment els visitants
van estar més encertats. Ja molt
aviat, fruit de la insistència dels vi-
sitants i de la passivitat local, Vi-

cent Brull va fer el 0-1, un gol de
fe. L’Ampolla, però, havia fet sen-
sació de millora, amb més intents
de control de la pilota. A més, va
tenir resposta amb el gol de Sa-
mu, jugador que amb astúcia va
aprofitar una indecisió de Marto-
rell. Amb l’1-1, el derbi estava viu
i també es va començar a tren-
car. Una falta que a traure Tudela
va rematar-la Roger amb qualitat
a la frontal de l’àrea. Era l’1-2.
L’Ampolla semblava tocada però
arran d’una jugada discutida i dis-
cutible de fora de joc, Gordo no

va perdonar i va restablir l’empat
(2-2). El partit estava boig. L’Am-
polla va anar a buscar el tercer
gol i una pèrdua de pilota va supo-
sar un inici d’un contraatac letal.
La defensa local, desprotegida,
va estar tova i poc contundent.
Tot el contrari que Mohedano que

va traure forces al minut 82 per
guanyar de forma inverosimil la
posició i com un coet va afusellar
per baix a Chema. Era el 2-3 i el
premi al treball dels visitants. De-
liri entre l’afició perellonenca que
va gaudir amb el pundonor dels
seus jugadors. 

Destacar que abans del partit,
a Jesús Camacho, jugador local
que va decidir penjar les botes a
finals de la temporada passada,
se li va fer el passadís d’honor i va
rebre una placa de mans del
president Paco Gilabert. 

O rei Mohedano
Un gol de crac del pichichi dóna la victòria al Perelló al camp de l’Ampolla (2-3)

SEGONA CATALANA

El Catalònia ha recuperat la
identitat a la Santa Creu on fins
al moment està assegurant els
punts. Diumenge, dia de la pre-
sentació del futbol base, va vèn-
cer a la Cava, en el derbi (2-1).
Una victòria induida pel coratge
i les ganes que van posar-li els
jugadors d’Oscar Rumense,
molt posats des de l’inici, jugant

amb molta intensitat. Els jesu-
sencs van avançar-se amb gol
d’Ivan Cornejo a la sortida d’un
corner. Era el minut 2. El partit
estava igualat i eren els locals
els qui més posaven a prova al
debutant Raúl Jimenez, porter
de la Cava. No obstant, els visi-
tants també van avisar i van em-
patar en una jugada massa pre-

visible i en què la defensa local
no va estar del tot expeditiva, re-
clamant, a més, fora de joc de
Ruibal que fou qui va marcar. A
la represa, el derbi va obrir-se.
Però la pressió de Cata li va
comportar més ocasions que
Raül, encertat, va evitar. La Ca-
va anava a intermitències i així
va gaudir d’oportunitats pun-

tuals. Però era el Catalònia qui
més mossegava. Fatsini va fa-
llar un penal comès a Leandro. I
ja gairebé en temps afegit,
arran d’un llançament de banda,
indecisió greu defensiva cavera
i Leandro, a boca de canó, no
va fallar. 2-1. Deliri en una Santa
Creu amb gran ambient. A Bí-
tem, torna Cosido i serà baixa
Ivan Cornejo. 
Abans del derbi de diumenge
passat es va fer un minut de si-
lenci en record a Ramon An-
dreu, exjugador del club. 

Leandro fa embogir la Santa
Creu amb el gol del triomf

2-1 CONTRA LA CAVA

Per actitud i coratge, el
Catalònia va superar a la

Cava en el derbi

Més posats

Des d’aquesta setmana,
ja està signat el projecte
de la gespa artificial al

camp de l’Ampolla

Ja signat

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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TERCERA CATALANA

Si en la propera jornada el Reddis guanya al Calafell estarà gairebé salvat, seran 24
punts. En la temporada 06/07, el Bonavista va mantenir la categoria amb 30. El
Reddis només guanyant els partits de casa tindria 42 punts més els 21 actuals
serien 63. Li mancarien 10 per aconseguir a camp contrari. La mitjana dels darrers
campions són 73 punts a la jornada 34. O sigui que a l’abril podria ser campió.
Els recordo que porto cinc anys encertant-lo. La temporada passada, vaig dir Jesús
i Maria jornada 4, juntament amb 4 equips i després vaig apostar per ell. Vaig encer-
tar amb el Camp Clar, Reddis, Morell i Valls en altres campanyes. Cinc anys, ple al
quinze. Els que em segueixen, ho saben. Els que no s’ho creuen, és el seu proble-
ma. Fa vàries setmanes, els vaig parlar d’aquest equip com el campió. Avui ho
garantitzo per diverses raons. Els seus rivals, cap despunta. Si guanya el diumege gairebé duplicarà a
punts a equips que opten per la promoció. Es un equip regular en totes les línies. Solament li han mar-
cat tres gols. Dels seus sis davanters, cinc han sucat. I el millor, Víctor Garrido, encara no està en el seu
millor moment. I tres jugadors que no diré el seu nom que són més de Segona B que d’aquesta cate-
goria. El director esportiu del Reus, en petit comitè, va dir “si l’equip al gener no està fi, fitxarem a cinc
jugadors”. El mister Bofarull no ho sabia. Però així va ser. Amb tot el respecte als entrenadors d’aques-
tes comarques, coneixo jo més aquest equip que tots els entrenadors ebrencs. I això que no l’he vist
jugar. Vostés diran que sóc molt ‘xulo’. No. Sóc un home de sentit comú i molt intuitiu.
SEGONA CATALANA. R.BÍTEM I CATALÒNIA, EQUIPS BOMBA. Si la primera plaça està més que
decidida, per la segona hi haurà gairebé que trets per assolir-la. Del lloc 2 a l’11 solament tres punts de
separació. Fins el Perelló opta per les plaça de promoció. Sis equips ebrencs entre els nou primers clas-
sificats. La categoria segueix tenint sang ebrenca com la temporada passada. La Cava, decepció.
Només ha guanyat un partit a casa, contra un dels cuers. I crea poques opcions. El Cata va donar-li un
bany per actitud. Me consta que hi ha un aficionat de la Cava que vol proposar-li al president que els juga-
dors cobrin per partit guanyat o per punts. Si el diumenge li guanya l’Alcanar, hi haurà nervis.  
Cada setmana parlo dels equips bomba: R. Bítem i Catalònia. El més important, els dos estan salvats
perquè juguen com els Déus. Al R.- Bítem, Angel, Edgar i Joel, el trio calavera marcant cada setmana. I
JR, Jota en el seu milor moment porta quatre dianes. Del Cata se’n va anar Aleix i es van traure de la
chistera a Eugeni (en un mes tornarà). I ara a Leandro que ja porta tres gols. En 16 partits, R. Bítem i
Catalònia només n’han perdut tres i han encaixat entre tots dos 14 gols. L’equip de Sergi és segon. Es
una casualitat? O és que juguen molt bé? Jo crec això últim. El Tortosa es va equivocar en deixar-lo mar-
xar. I també als jugadors que ara triomfen a Bítem. I penso que el temps ha demostrat que la Cava no
va fer bé en destituir-lo. El Gandesa per la seua part segueix imbatud. Però els rivals de la part baixa se
li pugen a les barbes. El Calafell i la Selva van empatar-li. I diumenge fou el Roquetenc. Els va empatar
amb nou jugadors. Però el problema del Roquetenc serà que en la jornada vinent tindrà més baixes. El
Tortosa va jugar bé. I sense Miguel jugarà millor. Voldrien fitxar a Pol de la Rapitenca. Jo no fitxaria a
ningú. L’Ampolla, quan un equip perd la seua imbatibilitat al següent partit continua ensopegant. Això li
ha passat a l’equip de Cotaina. Els homes de Molinos, per la seua banda, han agafat força i moral. La
victòria contra el Tortosa els va donar ales. Ara afronta dos partits, a priori, fàcils. Estan al dia de cobra-
ment (club sempre complidor) i la directiva els va pagar un dinar. Rebrà el Vilaseca i juga a Calafell, pri-
mer dels tres que té fora seguits pel canvi amb el Catalònia. Al seu camp segueix invicte. Els queden 14
partits a la Vinyeta. Si en perden quatre, n’empaten quatre i guanyen sis són 22 punts més els 10 actuals
en són 32. La resta per a salvar-se ho han de traure fora de casa. Que bo que ets Molinos!. Estàs fent
amb el teu carisma una molt bona feina. I s’ha de reconèixer. L’Alcanar no va jugar bé. El Cambrils fins i
tot va dominar. Però va sortir Adrià i en 22 minuts va marcar quatre gols. A Ascó en va fer 19. I aquí ja
en porta 8. Fitxatge amortitzat. 
RAPITENCA, TOP SECRET . ¿Va tenir alguna cosa a veure el gol de Reverté amb el meu article de la
setmana passada que vaig fer sobre ell? Doncs potser. “La veritat és que em vaig tornar a sentir juga-
dor. Ràpidament em van venir al cap els meus avis i Jordi Pitarque. Per a ells són sempre els meus gols.
Una alegria molt gran de poder ajudar a l’equip i tornar la confiança al mister. El gol va ser de tipic davan-
ter. Passada de la mort i la vaig ficar dins”, em deia el propi Miguel. Crec que el diumenge tornarà a mar-
car. Per a començar ja li he dit el que ha de fer abans de començar el partit. Queda entre ell i jo. ¿Saben
quins són els jugadors que volia fitxar la Rapitenca si fallava Reverté? Ferreres Jesús i Maria, Mohe del
Perelló (va fer un gol per veure’l 100 cops) o Aleix de l’Amposta. Per cert, ja tinc enemics a la Rapitenca.
Bona senyal. Però el nom dels meus enemics no els publico de moment. Potser a les meues memò-
ries.
AMPOSTA, FALLA EL MIG DEL CAMP? Vaig dir que l’Amposta guanyaria al Tecnofutbol. Vaig encer-
tar. També que guanyaria 0-1 a Igualada o que empataria. Un altre encert. No tinc cap bola màgica. Es
una qüestió de química amb el tècnic Nacho. Quan ell estava al R. Bítem vaig encertar durant sis setma-
nes. El diumenge arriba un dificil Martinenc. Solament ha perdut un partit, dos davanters porten quatre
gols. Fa molt bon futbol. Serà una victòria o una derrota. No un empat. I també un gran partit.  L’Amposta
va ser un equip creatiu. La temporada passada van marcar quatre defenses i els homes del mig del
camp van fer gols tants com els davanters. Aquesta temporada és el tercer equip més golejador. Tres
defenses ja han marcat gols i el pes el porten els davanters. Aquesta lliga, fins ara, no ha marcat cap
migcampista. La campanya passada van marcar fins a cinc i Gustavo, que ara encara està a zero, va
fer 8 dianes.  Millor la davantera, però ha de millorar en l’aspecte golejador el centre del camp. Jesús i
Maria, això és la primera catalana. Els jugadors estan insegurs. Si em fa cas el mister José Mari, en el
proper partit a casa guanyaran contra el Marianao.  
TERCERA CATALANA. EL FLIX FORA DE COMBAT PER A L’ASCENS? Solament sé tres coses del
Corbera. Que als seus jugadors els posen un mocador als ulls i igualment jugarien un minut de fàbula.
Jo solament sé que perdran al Pinell, d’aquí a dues jornades. I si no, compte amb aquest Corbera. I el
curiós que a la banqueta només disposava de dos jugadors. I ara Fidel se’n va a Africa. Un mes. Té mèrit
amb la plantilla curta que disposa: “així juguen tots...”, deia Roca, el mister que diumenge al matí va veure
l’Ulldecona-Olimpic. A les dues, cap a casa dinar en un plis i cap a Corbera. Pluriempleo total.  Com van
patir els candidats. El Camarles ‘inextremi’s 2-1 amb el Batea. I l’Ulldecona va perdre al seu camp on no
ho feia des del març de l’any passat, llavors contra el campió l’Ampolla. Van expulsar aviat al seu porter
i es van posar nerviosos. I l’Olimpic que cada setmana juga millor. El Flix ha rebut la segona golejada de
part d’equips que tenen camp gran i estan vinculats a l’arròs. Aquest diumenge a Deltebre, equip que es
refà. Flix irregular. La Sénia cada setmana marca però cada setmana una desil.lusió.  Que vingui Plàcit
com a mànager.  Que es recuperi a mig Godall on juguen 7 seniencs amb el tècnic Pau. Aquesta set-
mana van fer 11 gols. El bo que tenia l’Alcanar B és la defensa i en un partit la van desarbolar. El del
Pinell no té explicació. Van rebre 11 gols. Poc a poc, l’Horta i el Deltebre es cotitzen. Del lloc 12 al 3
només tres punts. Es la categoria dels meus amors.
PLE AL QUINZE. QUARTA CATALANA. Vaig dir que Tivenys, Campredó i Godall optaven per l’ascens.
I ja són líders. Espai amb l’Ascó B que onze dels seus jugadors han marcat. Compte amb el gran Pachan
que ja porta 4 dianes a Arnes. També amb el Catalònia i Ginestar a la segona volta. I a considerar l’en-

El Reddis serà campió a l’abril

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

trenador més súbtil de la categoria. Vaig comentar fa unes setmanes que era un torero. Posteriorment he
descobert que és ‘detectiu’  i que fa unes paelles boníssimes. Sé que és comerciant.
Es diu Gaspar. Té nom de rei que és el que és. Un equip que té fins vuit baixes, entre sancions i lesions,  és
líder. En tres partits ha estat gairebé sol a la banqueta. Com el Corbera. Això és màgia!.
VIDELLET I JORDI ROCA SERAN ENTRENADORS DE SEGONA CATALANA. Dos bons entrenadors,
entusiastes del futbol que en saben i ho viuen. Apunten aquests noms perquè poden ser entrenadors de la
Segona catalana la temporada propera. Videllet ja va tenir una proposta del Tortosa. Ell volia fer les coses la
seua menra i va fitxar amb l’Horta per fer un favor a finals de temporada passada i Miralles el va convencer
per seguir. Jordi, del Corbera, porta tres temporades de somni entre el S. Bàrbara i el Corbera. I espai per-
què igual debuten a Segona abans de temps. A Roquetes i a la Cava hi ha nervis. 
AMIC PEPE. Es va morir una de les ànimes del R. Bítem. Portava el bar, estava al futbol base, als campio-
nats d’estiu, al Campus... era treballador, bona persona, carismàtic, polivalent... feia entrepans entre altres
serveis i passava més hores que ningú al camp de Bítem. Era petit però un gegant en amor al seu club. Era
volgut pels nens. Hores després de la seua mort, un noi de 13 anys plorava a llàgrima viva quan va veure a
Pepi, la seua esposa. Jo demano que li facin una placa al camp de Bítem on posi “Pepe, Remolins-Bítem avui
i sempre”. Se n’ha anat una gran persona, una persona que estimava el seu club tant com a  la seua espo-
sa. Pepe, veuràs els parttis des del cel. No podràs cridar però si que faràs força perquè guanyi cada diumen-
ge el R. Bítem. Has deixat emprenta. Em consta.
CONVERSACIONS AMB JORDI FABREGAT. Per si no ho saben, aquest senyor ha jugat 208 partits entre
Primera i segona divisió. 19 partits amb la selecció espanyola (sub 19, 20 i 21). I amb la ‘roja’ ha jugat a
Australia, Mèxic o Alemanya amb il.lustres com Zubizarreta, Roberto o Michel. La darrera ocasió que el vaig
veure entrenava a la Sénia. Vam tenir una xerrada d’una hora, fa pocs dies. El vaig veure emocionat amb la
nova etapa. Parla de futbol pels colzes. I quan dirigeix a l’equip es transforma com un cavaller del futbol armat
de sabiduria. He consultat a cinc entrenadors de la Segona B i els he preguntat quin equip practica millor fut-
bol i el Conquense surt en quart lloc. “La Segona B no té res a veure amb la Tercera. Els jugadors són semi-
professionals i viuen cada dia amb tensió, de si jugaran o no i de si poden fitxar amb un equip de categoria
superior. Viuen el futbol“. Per a quan les teues memòries?. Solament sé una cosa. Si explica històries del fut-
bol ebrenc al programa de Michel, aquest batrà més audiències encara. Quan em va comptar una, em va
caure el mòbil.... Jugador, mister, entrenador, estratega, home que respira futbol des que s’aixeca llegint la
premsa deportiva amb una torrada i se’n va a dormir pensant amb ell. Pot arribar a entrenar a la Segona A.
Els somnis són realitats tots els dies. FUTBOL DE BENJAMINS i PREBENJAMINS, ATENTS. Ja estan els
calendaris dels benjamins, prebenjamins i patufets del Consell del Montsià i Baix Ebre a ICOMPETICION que
és l’únic mitjà de l’Estat i d’aquestes Terres que cobreix tot el futbol amateur, veterans, fèmines i futbol-7. Si
entren a ICOMPETICION poden enviar, els pares i els aficionats, els gols i els publicarem en menys que canta
un gall, en uns segons. Per cert, es posaran d’acord per fer algun dia els dos Consells una lliga de primer
nivell com es en altres indrets de Catalunya?. 

El Corbera segueix fent història.
Va tornar a guanyar i ja són 7 de
7. Esplendit inici d’un equip min-
vat d’efectius però que compensa
aquest fet amb actitud i ganes.
Gilabert va marcar el 0-1 però el
Santa, també minvat, va tenir les
lesions del propi Gilabert, Abde i
Jefrey. Massa entrebancs per a un
equip que, no obstant, va aguan-
tar-se ben posat en el partit. El
Corbera també va tenir dificultats

amb l’expulsió de Cornejo. Des
de S. Bàrbara consideraven
que “l’expulsió ens va perjudi-

car perquè des d’aquell moment
l’àrbitre va voler compensar i ens
va xiular moltes faltes”. Lachen va
empatar. I a quatre minuts del
final, Fidel, amb una xilena a l’estil
Rivaldo, va marcar el gol que con-
solida al Corbera al liderat i que val
una victòria que iguala el record
del Benifallet

2-1

El Deltebre va assolir una victòria
reconfortant contra un Flix que va
decebre. Els de Lizaso no van
estar en el partit i la derrota, però
sobre tot la seua actitud, encen el
llum d’alarma. Els locals, al des-
cans, ja havien sentenciat amb
gols d’Agustí (2) i de Paco Casas.
Chacon i el propi Paco Casas van
ampliar l’avantatge. El Flix va reduir
distàncies a pocs minuts del final.
Els locals agafen confiança. El Flix
té dubtes. Arnau (Olímpic) fitxa
amb el Flix. Es fill de Max.

DELTEBRE - FLIX 5-1

L’Ametlla, amb el segon triomf
seguit, agafa oxigen i s’estabilitza
a la taula. Els morencs, amb dues
derrotes, perden pistonada des-
prés del triomf a Camarles. La pri-
mera meitat fou igualada, amb
opcions dels locals que van fer l’1-
0 amb gol d’Abraham. Però arran
d’una acció d’estratègia Raül va
empatar. La represa va estar ober-
ta i com el dia del Pinell, una cano-
nada del Roberto Carlos calero,
Héctor, va valdre tres punts impor-
tants (90’)

L’AMETLLA-MORA N 2-1

L’Olimpic va vèncer a l’Ulldecona (2-
3). Els locals aviat es  van avançar
i van poder decidir. Però l’expulsió
del seu porter els va codicionar.
L’Olímpic va guanyar metres i a la
represa va empatar amb gol de
Pau. L’Ulldecona va agafar riscos i
va gaudir d’opcions però sense
encert mentre que l’Olimpic va ser
més efectiu i Sergi Vila, el millor, va
marcar l’1-2. El partit es va trencar.
L’Ulldecona, acabant amb nou, va
poder empatar però l’Olimpic a la
contra va sentenciar. 

ULLDECONA-OLIMPIC 2-3

El Camarles, amb gran ambient
per la presentació del futbol base,
va guanyar el Batea (2-1). Un partit
complicat perquè els visitants, ben
posats, van avançar-se amb gol de
Cristian. El Camarles va reaccionar
i Marc Prades va empatar. A la
represa, el partit va obrir-se i els
locals van fer el 2-1 amb un gran
gol d’Abraham, aprofitant la passi-
vita visitant. El Camarles va poder
sentenciar amb espais mentre que
el Batea, que va acabar amb deu,
també va tenir la seua opció.  

CAMARLES-BATEA 2-1

El Sant Jaume va aconseguir la ter-
cera victòria seguida i, amb un par-
tit menys, es dispara a la taula, dins
de la igualtat existent i l’oberta que
està la categoria. El partit va estar
incert fins la represa. Manel i Pere
feien el 2-0. Alberto marcava el 2-
1. I al minut 66 es va decidir amb
el gol de Robert. El pichichi feia el
seu segon gol que fou el 4-1 final. 

SANT JAUME- VILALBA 4-1

L’Aldeana va fer un pas endavant
guanyant el primer partit fora. Tot i
les baixes, l’equip va saber refer-se
i va aconseguir el que més li inte-
ressava: la victòria. Un gol en prò-
pia porteria i un altre de Xavi
Codorniu van decidir. Diumenge,
presentació del futbol base aldeà. 

R BITEM -ALDEANA 0-2

El Pinell va assolir una victòria
històrica. Amadeo va marcar al pri-
mer minut i tot i l’empat visitant de
penal, l’eficàcia dels locals va fer
que al descans el resultat ja fou de
5-1. L’Alcanar, fins ara fort en
defensa, es va tombar. I així va
rebre la golejada. Gols locals:
Bernabé (4), Amadeo (2), Silva (2),
Joan i 2 en propia porteria.

PINELL -ALCANAR 11-2

L’Horta es consolida amb el triomf
contra la Sénia, equip que no reac-
ciona i que acusa la renovació. I
això que va avançar-se en el mar-
cador (Raül), però Celma va empa-
tar poc després. Amb igualtat, a la
represa Joan Esmel i Miquel van
aconseguir els gols d’un triomf
molt treballat dels de Videllet.

HORTA - LA SENIA 3-1

CORBERA S.BARBARA
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Campredó-Arnes (12.15 h)
la Cava-Roquetenc (16 h)

Sant Jaume-Xerta (15.30 h)
Tivenys-Ascó (11.30 h)

diumenge
Godall-Bot (15.30 h)

la Galera-Muntells (16 h)
Ebre Escola-Jesús i Maria (16.30 h)

Ginestar-Catalònia (16 h)

RESULTATS

7a jornada Quarta catalana

Roquetenc-Campredó 1-1

Benissanet-la Cava 3-0

Godall-Sant Jaume 11-0

Muntells-Bot 1-1

Ascó-la Galera 2-1

Jesús i Maria-Tivenys 1-3

Catalònia-Ebre Escola 0-2

Arnes-Ginestar 2-3

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tivenys 7 18 10 16

2. Godall 5 27 2 15

3. Campredó 7 23 9 14

4. Catalònia 6 15 7 13

5. Ebre Escola 7 9 5 13

6. Ginestar 6 19 8 12

7. Arnes 7 12 8 12

8. Benissanet 6 13 15 12

9. Jesús i Maria 6 12 8 10

10. Ascó 6 21 16 9

11. Roquetenc 7 13 16 7

12. Bot 7 11 17 7

14. la Cava 6 15 20 6

12. la Galera 7 5 10 5

15. Xerta 5 7 16 3

16. Muntells 5 3 19 2

17. Sant Jaume 7 2 38 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

dissabte 

Olimpic-Aldeana (16 h)

Gandesa-Ginestar (15 h)

R. Bítem-Arnes (15.45 h)

Tortosa Ebre-la Cava (16 h)

S. Bàrbara-Alcanar (15 h)

diumenge 

S. Jaume-Amposta (11.30 h)

RESULTATS

3a jornada 

Ginestar-Olimpic 1-10

Arnes-Gandesa 1-0

Amposta-R. Bítem 4-4

la Cava Sant Jaume sus

Alcanar-Tortosa Ebre 3-1

S. Bàrbara-Aldeana 5-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Arnes 3 12 1 9

2. S. Bàrbara 3 12 3 7

3. Amposta 3 11 6 7

4. R. Bítem 3 10 6 7

5. Alcanar 3 11 3 6

6. Aldeana 3 6 7 4

7. Olimpic 3 13 10 3

8. Gandesa 3 3 5 1

9. la Cava 2 4 7 1

10. Tortosa Ebre 3 4 9 1

11. Ginestar 3 2 19 1

12. Sant Jaume 2 0 12 0

Femení Futbol-7

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

M. Nova-Pinell (16 h)
diumenge

Olimpic-l’Ametlla (17 h)
Batea-Ulldecona (16 h)

la Sénia-Camarles (16 h)
Vilalba-Horta (16 h)

Aldeana-St. Jaume (17 h)
Flix-R. Bítem (16 h)

S. Bàrbara-Deltebre (16.45 h)
Alcanar-Corbera (16 h)

RESULTATS

7 jornada, Tercera catalana  

l’Ametlla-Móra Nova 2-1

Ulldecona-Olimpic 2-3

Camarles-Batea 2-1

Horta-la Sénia 3-1

S. Jaume-Vilalba 4-1

R. Bítem-Aldeana 0-2

Deltebre-Flix 5-1

Corbera-S. Bàrbara 2-1

Pinell-Alcanar 11-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 7 19 10 21

2. Camarles 7 13 7 16

3. Ulldecona 6 13 7 13

4. Aldeana 7 14 12 12

5. Batea 7 14 14 12

6. Horta 7 10 10 12

7. Deltebre 7 17 9 11

8. Pinell 7 18 11 10

9. Flix 7 17 12 10

10. Olimpic 7 14 10 10

11. L’Ametlla 7 9 8 10

12. S. Jaume 6 14 15 10

13. M. Nova 7 18 13 9

14. S. Bàrbara 7 11 13 9

15. la Sénia 7 11 15 7

16. Vilalba 7 8 21 5

17. R. Bítem 7 7 23 1

18. Alcanar 7 5 22 1

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

la Selva-Morell (16 h)
Roquetenc-Canonja (16 h)

diumenge
Cambrils-Gandesa (12 h)
la Cava-Alcanar (16 h)

R. Bítem-Catalònia (16.30 h)
Reddis-Calafell (12 h)

Perelló-Vilaseca (16 h)
Valls-Ampolla (18 h)

Roda Berà-Tortosa (16.30 h)

RESULTATS

7 jornada, Segona catalana

Alcanar-Cambrils 5-1

Catalònia-la Cava 2-1

Calafell-R. Bítem 1-1

Vilaseca-Reddis 0-1

Ampolla-Perelló 2-3

Tortosa-Valls 2-0

Morell-Roda Berà 1-1

Canonja-la Selva 1-1

Gandesa-Roquetenc 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 7 22 3 21

2. R. Bítem 7 17 8 13

3. Valls 7 14 7 13

4. Gandesa 7 8 5 13

5. Morell 7 12 6 12

6. Catalònia 7 9 6 12

7. Tortosa 7 9 7 12

8. Ampolla 7 13 10 11

9. la Cava 7 9 8 11

10. Roda Berà 7 5 4 10

11. Perelló 7 13 17 10

12. Alcanar 7 20 15 8

13. Canonja 7 11 13 8

14. Vilaseca 7 7 11 5

15. la Selva 7 9 17 5

16. Roquetenc 7 10 21 4

17. Calafell 7 4 23 4

18. Cambrils 7 5 16 2

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

El Deltebre va imposar-se al
Flix i agafa confiança després

de la derrota al camp de
l’Aldea de la jornada

anterior (5-1)

Golejada
PRÒXIMA JORNADA

Rapitenca-Terrassa diu 12 h)
Palamós-Masnou

Vilafranca-Cornellà
Gramanet-Santboià
Santfeliuenc-Gavà

Vilassar-Castelldefels
Rubí-Europa

Ascó-Cerdanyola (diu 12 h)
Figueres-Manlleu

Muntanyesa-Pobla Mafumet

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

Tercera divisió RESULTATS
9a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Torredembarra-Almacelles

Amposta-Martinenc (diu 17 h)

Torreforta-Igualada

Tàrrega-Tecnofutbol

Balaguer-Catllar

Andorra-Alpicat

V. Alegre-Horta

Vilanova-J i Maria (diu 12 h)

Marianao-Viladecans

RESULTATS

7 jornada, Primera catalana

Martinenc-Torredem. 2-1

Igualada-Amposta 2-2

Tecnofutbol-Torreforta 2-1

Catllar-Tàrrega 1-0

Alpicat-Balaguer 2-2

Horta-Andorra 2-2

Jesús i M.-V. Alegre 1-1

Viladecans-Vilanova 1-0

Almacelles-Marianao 3-1

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catllar 7 12 4 17

2. Martinenc 7 17 5 16

3. Viladecans 7 16 7 16

4. Tàrrega 7 10 4 13

5. Horta 7 13 8 12

6. Balaguer 7 11 13 11

7. Torreforta 7 12 11 10

8. Tecnofutbol 7 9 9 9

9. Vilanova 7 7 6 8

10. Almacelles 7 10 10 8

11. Marianao 7 8 8 8

12. Marianao 7 8 8 8

13. Torredembarra 7 11 13 8

14. Andorra 6 8 11 8

15. Amposta 7 14 16 7

16. Igualada 7 6 11 6

17. Jesús i Maria 6 7 14 4

18. Alpicat 7 9 22 3
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Tivenys, tot i seguir limitat
per les baixes, no va perdonar
en la seua visita dissabte al
matí al’Aube de Jesús i Maria
(1-3). Robert, inspirat, marca
distàncies a la categoria. Ell va
fer el 0-1. J. Miguel i el mateix
Robert ampliaven l’avantatge a
la represa. Carlos fou expulsat
i Roger va marcar pels locals
que van intentar entrar en el
partit amb el segon gol però
no van conseguir-lo. El Jesús i
Maria va impugnar el partit
contra la Galera i el comitè li ha
donat la raó.
El Godall va obtenir la golejada
de la jornada contra el Sant
Jaume 11-0. Ruben (2), Ferran
(2), Aleix (2) Joan Zaragoza,
Jaume Lleití, Marius i Brian van
ser els golejadors.
El Roquetenc va empatar amb
el Campredó en un duel obert,
amb accions polèmiques. El
pichichi Toni Barberà va
avançar el Roquetenc i l’artiller
del Campredó, Ismail, va
empatar abans del descans.

L’Ebre Escola s’enlaira amb un
triomf de prestigi i molt treba-
llat a la Santa Creu de Jesús.
Jorid Bauslls i Abde van mar-
car els gols. El Ginestar va
guanyar a Arnes tot i que
Pachan va tornar a marcar, en
aquesta ocasió dos gols. Raül
va fer el 0-1. Pachan empatava
al 26 mentre que Joan Font i
Sentis feien l’1-3 . Tot i el gol
de Pachan i que els darrers
minuts van ser ajustats, l’Arnes
no va poder igualar el marca-
dor. 
El Benissanet es va imposar a
la Galera per 3-0 en un duel
que va decidir-se a la segona
meitat. A la primera, Edu
Roldan va fer l’1-0. Ivan Blabé i
Jaume,  ja al final, sentencia-
ven el triomf dels de Barrufet.
Destacar la millora dels
Muntells amb Edu Català.
L’equip va empatar a casa
amb el Bot.  
Propera jornada amb canvis
d’horaris per evitar coincidir
amb el Barça-Mardid. 

Golejada del Godall
QUARTA CATALANA

La 'Cursa de la Policia
Local de Tortosa', darrera
prova del Running Series de
las Terres de l'Ebre, va
comptar amb 239 partici-
pants. La victòria en cate-
goria absoluta va ser per a
Just Sociats, tot un refe-
rent. Darrera seu, Xavi
Queral (Team Flowers)
Ferran de Torres
(Runnersworld Tarragona)
(33.47), i en categoría
absoluta femenina, les tres

primeres van ser: Neus
Espinach (Trail Roquetes)
(40.26), Teresa Moya
(Team Flowers) (43.28) I
Eva Pons (independiente)
(43.50).
La propera edició del
Running Series començarà
a Amposta (9-3), Deltebre
(27-4); Horta (11-5); Perelló
(25-5); Camarles (5-7); La
Pobla (2-8); l’Ametlla (7-9);
Jesús (21-9); La Galera (5-
10) i Tortosa (19-10).

Cursa Policia Local
A TORTOSA

El juvenil masculí va rebre el
C.V.Vikings Prat (3-0). Els par-
cials finalment van quedar
(25-23, 25-14 i 26-24).
El sènior femení va vèncer
Sant Sadurní d'Anoia.
Aquestes per 0-3. Els parcials
finals van ser (19-25, 20-25 i
26-28).
Per últim, el sènior masculí de
segona divisió, va desplaçar-
se al camp del Cunit. 0-3 amb
parcials (20-25, 22-25 i 12-
25).Per a aquesta pròxima jor-
nada, el cadet masculí rep al

C.V.Olot dissabte pel matí.
L'equip juvenil es desplaçarà
al camp de l'Eduvolei Ametlla.
Els tres sèniors jugaran diu-
menge pel matí a Roquetes
on l'equip femení rebrà al
Pintures Planell Igualada "B",
el masculí de tercera rebrà al
Vòlei 6 Manresa i per últim el
masculí de Segona jugarà
contra l'Opticalia Holandesa
de Vilanova i la Geltrú, partit
molt interessant ja que són
equips de la part alta de la
classificació.

Resultats positius
CLUB VOLEI ROQUETES

Jornada: 1 - 
Grup Amics-Toscà, 1-3
Leis Clas-I. Rehau,6-5
PM El 7B-SA Casals,0-14
Casa Maso-Moet,2-2
Bar Aloha-CFSRoquetes,6-3

Classificació
1) SA Casals, 2: 2)Bar
Aloha, 2; 3) Toscà, 2; 4) Leis
Clas, 2; 5) Casa Maso, 1; 6)
Moet, 1; 7) I. Rehau, 0; 8)
Grup Amics, 0; 9) CFS
Roquetes, 0; 10) PMEL7B,0.

Propera jornada

CFS Roquetes-G. Amics. 
Pista Nova 15.30 h
Moet-Lucifers
Pavello Ferreries 15.30 h
SA Casals-Casa Maso
I. Rehau-PM 7B
Velòdrom 15.30 h
Toscà-Leis Clas
P. Nova 16.35 h

Primera jornada
FUTBOL SALA TORTOSA

El CH Amposta va perdre el
primer partit a la pista del BM
Leganès (27-20). Un partit irre-
gular, el pitjor fins ara. I això
que les ampostnes van estar
ben posades durant part del
primer temps en el que van
dur la iniciativa en el marcador.
Però només va ser una fase
del partit perquè ja abans del
descans les madrilenyes van
imposar-se. I l’avantatge van
ampliar-lo a l’inici de la repres.

L’Amposta, tot i estar molt
espès i amb poca eficàcia en
el joc interior, va aproximar-se
a l’electrònic però es va que-
dar amb el 22-20. Les indeci-
sions van condemnar a
l’Amposta que en els darrers
parcials no va marcar cap gol.
Aquest cap de setmana jorna-
da de descans, per afrontar
després dos partits consecu-
tius com a locals, al pavelló de
la capital del Montsià.

Derrota a Leganès
CH AMPOSTA LAGRAMA 27-20

Oar Gràcia Sabadell  25 -
Handbol Tortosa Hidrocanal
20

Mal partit de les tortosines,
que no van saber trobar ritme
de joc en cap moment, davant
d'un rival a priori assequible.
La tònica general fou un joc
imprecís, gelat i espès: el
desencert ofensiu es traduí en

massa errades de llançament
a porta; la desconcentració va
fer acte de presència provo-
cant precipitació en les passa-
des i massa pèrdues de pilota.
Les tortosines no van trobar el
seu lloc en el camp en un par-
tit per analitzar i reflexionar.
La propera jornada, nou des-
plaçament, aquest cop a la
pista del CE Molins de Rei.

Partit per a reflexionar 
a Sabadell

HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL

Albert Montañés va caure eli-
minat en la primera ronda de l'
Open 500 de València, davant
Dimitry Tursunov en dos sets ,
6-4 i 6-1, en una hora aproxi-
madament de joc.
D’aquesta forma, el tenista
rapitenc tanca la temporada i
no va poder igualar resultats
que en altres edicions del tor-
neig de la ciutat del Túria si

que havia aconseguit.
Montañés es va veure superat
pel rival rus que va reflectir
sobre una superfície que no
benficia del tot a Albert,  la
seua bona posició en el ràn-
quing. Es 39è.
Montañes està actualment en
el lloc 56 del rànquing ATP,
després d’una temporada
intensa de competicions. 

Montañés finalitza la
temporada

A VALÈNCIA

Bon partit i victòria del primer
equip del Cantaires (78-64)
enfront el CN Terrassa B.
Aprofitant la presentació de tots

els equips (plana 2), el sènior va
avançar la seva jornada a dis-
sabte i va aconseguir una impor-
tant victòria li permet continuar

a la mitja taula clasificatòria.
El partit va ser molt igualat tot i
que des del primer moment els
ebrencs van agafar un petit
avantatge (23-17, minut 10). El
segon quart va ser molt més
igualat doncs els jugadors ega-

rencs van intentar tancar la zona
defensiva que fins aquell
moment havia estat un dels
punts forts locals. Al descans,
37-31 i tot per fer. La tònica va
continuar durant tota la segona
part. El marcador oscil.lava

entre els 10 i els 4 punts d'avan-
tatge, sempre al favor dels
ebrencsí. Al minut 34 es va pro-
duir un punt d'inflexió. El
Terrassa s'havia apropat a
només 3 punts (55-52) però un
parcial de 10-0 trencava definiti-

vament el partit. S'ha d'agrair
l'esforç de tots els jugadors,
especialment d'aquells que van
jugar  lesionats, així com de tot
el suport del públic. Demà visita
a un dels líders: el Centre Catòlic
d'Hospitalet. 

Presentació i triomf
CB CANTAIRES INSTAL.LACIONS ALSO CASALS. 78-64

Milla Urbana 
Ciutat de Tortosa

DIUMENGE

El diumenge 27 d'octubre, a
partir de les onze del matí,
està previst l'inici de les dife-
rents curses de la XV Milla
Urbana Ciutat de Tortosa
organitzada pel Consell
Esportiu del Baix Ebre,
l'Ajuntament de Tortosa, el
Club Atletisme Terres de
l'Ebre i Tortosa Esport. S'han
previst un total de vint curses
en funció de les edats, cate-
gories i sexe dels partici-
pants, totes dins d'un mateix
circuit urbà situat a
l'Avinguda Generalitat davant
del Parc Municipal.  Les deu
primeres curses faran el cir-
cuit complert de 1.609
metres (cadets, infantils,
juvenils, veterans i absoluts -
tant masculins com feme-
nins- per aquest ordre). Les
dues curses següents tin-
dran com a protagonistes als
alevins amb una distància de

1.000 metres, seguint els
benjamins amb 700 i els pre-
benjamins amb 300, per aca-
bar amb el patufets, els més
petits, que recorreran una
distància de 100 metres. En
la categoria patufet, i a
diferència a l'edició anterior,
es faran dos grups, els
esportistes de tres anys d'e-
dat per una banda, i els de
quatre i cinc per una altra. La
participació en totes les cate-
gories es gratuïta i les perso-
nes interessades es poden
inscriure fins una hora i mitja
abans de la cursa al taulell
d'organització.  La Milla
Urbana Ciutat de Tortosa,
que compleix el seu quinzè
aniversari, premiarà amb tro-
feu als tres primers classifi-
cats de cada cursa i lliurarà
una medalla commemorativa
a tots els participants de les
categories inferiors. 

Riba-roja acull les 4 h de
resistència Motonàutica

DEMÀ DISSABTE

Demà dissabte, 26 d'octu-
bre, el Club Nàutic de Riba-
roja d'Ebre acollirà la XIX edi-
ció de les 4 hores internacio-
nals de resistència
Motonàutica.
Es tracta d'una cursa de
resistència, de 4 hores de
duració, amb la participació
d'11 embarcacions que com-
peteixen a la categoria de
PR-550 als campionats
autonòmics, estatals i inter-
nacionals, regulada aquesta
categoria per el organisme
de la UIM (Unió Internacional
de Motonàutica).
La cursa començarà a les
13.00 h i finalitzarà a les
17.00 h. 
A més, entre a partir de les
12.00 h, tindran lloc els
entrenaments lliures, i a les
17.30 h es farà el lliurament
de trofeus.
L'organització de la cursa és

a càrrec del Club Nàutic de
Riba-roja d'Ebre, amb la
col·laboració de l'Ajuntament
de Riba-roja d'Ebre, el grup
de Protecció Civil de Riba-
roja d'Ebre, l'Associació de
Dones de Riba-roja d'Ebre, la
Federació Catalana de
Motonàutica, la Federació
Espanyola de Motonàutica i
la unitat de Salvament GEAS
de la Guàrdia Civil.

Hi participen 11
embarcacions que

competiran en 
la categoria de PR-550

Cursa
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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: Cóc de taronja

RESTAURAN/BAR PAIOLET - TORTOSA

GASTRONOMIA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

6 taronges
250 g de farina
250 g de sucre
3 ous
1 iogurt
180 ml d'oli d'oliva
2 cullerades soperes rases de “Royal”

PREPARACIÓ:

Fer el suc de 2 taronges.
Pelar la resta de taronges i fer-les a rodanxes.
Batre els ous amb el sucre, afegir el iogurt, l'oli, la farina i

el royal. Batre bé fins aconseguir una massa llisa.
Posar-ho en una safata amb paper de forn ben escampat.

Coure a 180ºC uns 10 minuts, fins que la massa tingui con-
sistència.

Treure del forn i repartir el suc de taronja per sobre, les ro-
danxes de taronja i espolsar amb una mica més de sucre.

Coure 10 minuts més.
Reposar.

ALEIX BELTRAN
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Al llarg del dia el cel estarà mig ennuvolat, i localment molt ennuvolat. Tot
i això, al centre del dia la nuvolositat disminuirà a la depressió Central.

Precipitacions
No es descarta algun plugim feble al Litoral i Prelitoral sud al llarg del
matí. Són probables alguns plugims a punts del vessat sud del Pirineu on
podran anar acompanyats de fang.

Temperatures
Les mínimes seran lleugerament o moderadament més altes. Estaran com-
preses entre els 5 i 10 ºC al Pirineu, puntualment més altes al vessant
nord. Entre els 9 i 14 ºC al Prepirineu, Depressió Central i al Prelitoral nord.
Entre els 12 i 17 ºC a la resta del Prelitoral i Litoral nord, i entre els 15 i
20 ºC a la resta del litoral. Les màximes seran semblants o pujaran lleuge-
rament. Al Pirineu rondaran entre els 18 i 22 ºC, i entre els 21 i 26 ºC a la
resta del país.

Visibilitat
Entre regular i dolenta amb boires a les muntanyes. A la depressió Central
millorarà al centre del dia.

Vent
Bufarà de sud-est, entre fluix i moderat amb cops forts, i alguns de molt
forts, a cotes elevades. Hi haurà fogony al vessant nord del Pirineu.

El temps. Previsió

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

25º 18°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

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

Ferreres Puchol, Mª del Carme   

Agusti Querol, 5  (Tortosa) 977444165 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli  

Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

Laura Lluís - Aida Noe ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

La teva parella t'ofereix  un abric de contenció
que, lluny d'aclaparar-te , proposa moments  de
relax  i enteniment.  Busca  equilibri  entre obli-
gacions  familiars  i de parella. 

Taure
20/4 al 19/5

Les relacions desborden expressions d'amor,
enteniment i esperança: l'empatia pren la davan-
tera i proposa una relaxada  connexió en la
parella. 

Bessons
20/5 al 21/6

Lliura't sense reserves a una relació amorosa
que pot dur-te a descobrir  coses sobre l'amor
que vas pensar  que no tornaries a experimen-
tar mai més.

Cranc
22/6 al 21/7

No jutgis  si no desitges ser jutjat : duu les coses
a un plànol de major tranquil·litat. Apareixerà
una despesa que no esperaves i que podria fer-
te canviar de plans.  

Lleó
22/7 al 22/8

El teu firmament  sentimental revela situa-
cions d'evident maduresa emocional: obli-
da't  de les restriccions  i aposta  tot  a la
parella . No parlis de diners a la feina.

Verge
23/8 al 21/9

No permetis que les teves emocions entrin en
conflicte amb  la mirada assenyada que tens
sobre la teva vida, pren-te  un moment per a bui-
dar-te.

Balança
22/9 al 22/10

Quan el fastigueig s'apropia d'una relació amoro-
sa, hi ha  dues possibilitats: tractes d'arribar  a
una trobada , o t'allunyes abans que arribin les llà-
grimes.

Escorpí
22/10 al 21/11

Predomina un escenari de baralles: no oblidis
que la susceptibilitat exigeix molta energia,
mentre que el riure i l'humor  deixin enrere els
conflictes.     

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeixes d'una jornada vivificant  i moments
d'alegria  en l'amor , la parella  reprèn una
cursa sana  d'aprenentatge  i maduresa. Cuida
la teva pell.

Capricorn
21/12 al 19/01

Gran  energia emocional: sents que gens
importa més que aclarir  la teva situació
sentimental, deixa que el corrent flueixi , no
et precipitis  a prendre decisions.

Aquari
20/1 al 18/2

Moment de calidessa envaïxen la teva  vida
amorosa  i molts  plànols arriben  a l'equilibri .
La teva vida social  es beneficia  de la te afec-
tuosa actitud. 

Peixos
19/2 al 20/3

Els romanços que s'iniciïn  sota les presents
confluències astrals tindran una elevada dosi
de sensualitat  i càrrega passional . La teva
esquena  està patint  massa.    
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   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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El Premi Nostromo està
dotat en 10.000 euros provi-
nents de diverses aporta-
cions d’entitats interessades
en promoure la literatura
marítima entre la societat. És
l’únic a l’Estat espanyol dedi-
cat a la temàtica marítima.
Cada any es dedica a un
autor marítim, enguany ha
estat el torn de Joshua
Slocum, capità de la marina
mercant dels EUA i primer cir-
cumnavegador mundial en
solitari. Slocum va escriure
obres com Sailing Alone
Around the World, que ja al
1900 es va convertir en un
èxit de vendes internacional.
La novel.la guanyadora
Cròniques d’una mar desapa-
reguda. L’obra guanyadora
del Premi Nostromo situa la
seva acció a la vila marinera
de Santa Maria d’Atipar,
(Atipar és Ràpita a l'inrevés,
com Arenys de Mar era
Sinera, per exemple, per al
poeta Salvador Espriu, qui
precisament en aquest acte
també va rebre un homenat-
ge). Una població estreta-
ment lligada a la mar i vincu-
lada en particular al món pes-
quer. Una història relatada en
primera persona que presen-
ta la vida quotidiana d’una
comunitat marítima totalment
lligada al mar.

Cròniques d’una mar desapa-
reguda és una novel·la coral
en la que els personatges
dibuixen un retrat acurat i pre-
cís de Santa Maria d’Atipar: el
seu paisatge, els seus
carrers, la seva gent, el seu
anar i venir, la seva vida.
L’autor a través del protago-
nista principal, mostra les
vivències i vicissituds de la
gent de mar a la dècada dels
anys 50-60. El relat transmet
l’angoixa i el patiment dels
diversos personatges que
conviuen en aquesta comuni-
tat costanera. L’autor ho fa
de forma viscuda i es traspua
una relació de vinculació per-
sonal amb els fets i personat.
L’autor és el rapitenc Miquel
Reverté i Aguilar, nascut a
Sant Carles de la Ràpita l’any
1966. És llicenciat en
Filologia Hispànica per a la
Universitat Rovira i Virgili de
Tarragona. Va continuar la
seva formació a l’Institut de
Ciències de l’Educació de la
mateixa Universitat i en l’ac-
tualitat desenvolupa tasques
docents a l’institut Els Alfacs
de Sant Carles de la Ràpita.

Pregunta: Com i quan va
sorgir Cròniques d’una mar
desapàreguda?
Resposta: Crec que fa molt
temps. El dia de l'atorgament
del premi vaig explicar que la
novel·la ha significat una
espècie de catarsi particular.
He abocat molts records de
la infantesa en ella. Vaig viure
els meus primers records a la
vora de la mar i calia exterio-
ritzar-los. També he de dir
que, per primer cop també,
apareixen personatges reals
de la Ràpita, alguns encara
vius. És un risc moltes vega-
des fer coses d'aquestes,
però penso que la gent que
llegeixi l'obra li agradarà, hi
ha un component fantàstic,
màgic que atrau enorme-
ment.
P: Nostromo, gran reconeixe-

ment  i també un més dins
d’un extens curriculum litera-
ri?
R: Estic molt satisfet perquè
realment és un gran reconei-
xement. Abans, com a més
recent, a mitjans del mes de
setembre a Calldetenes
(Osona), em van premiar una
novel·la curta, Només il·lumi-
nat per sa ceguesa. Una obra
una mica atípica on, per pri-
mer vegada, havent sortit
amb una idea una mica pre-
concebuda, el resultat final no
fou el que m'esperava. I a
més el personatge principal
passa de ser una persona
entranyable a convertir-se en
un ésser menyspreable.
L'escriptura, com la pròpia
vida, té moltes sorpreses.
P: Nostromo ha estat el més
premi més destacat?

R: Ha estat molt important, el
més ben dotat i de major difu-
sió, sense dubte. Però, a
més, si n’hagués de destacar
un, seria el Premi Sebastià
Juan Arbó de l'any 2002. Una
convocatòria força especial
doncs es va celebrar l'any
Arbó, commemorant els cent
anys del naixement de l'es-
criptor per excel·lència de les
Terres de l'Ebre.
P: Miquel Reverté quan va
començar a escriure?
R: No recordo massa bé
quan vaig començar a escriu-
re. Probablement, com la
majoria de gent, en la meva
etapa adolescent devia
escriure sobre les preocupa-
cions pròpies d'aquesta
edat. El primer record que
tinc però, del fet d'escriure,
data de principis dels anys

90. A la Ràpita es comença a
convocar el premi Sebastià
Juan Arbó, en un format una
mica diferent al que té ara, i
em vaig presentar i per a sor-
presa meva van seleccionar
el meu treball com a finalista i
l'Ajuntament va encarregar-
se'n després de publicar-lo. El
treball es deia Trilogia d'un
desig.
P: Proper treball?
R: Quant al proper treball, ni
idea...Tinc coses entre mans,
però mai se sap on acabaran.
A vegades prosperen i d'al-
tres en canvi, esperen el seu
millor moment.

A la foto, Miquel Reverté, en
els parlaments el dia del lliura-
ment del Premi Nostromo. I
també la portada del Diari
Maritimas.

‘Cròniques d’una mar desapareguda’ guanya el
XVII Premi Nostromo

La XVIIa edició del Premi
Nostromo confirma, un
cop més, el gran interès
que desperta el guardó
entre la comunitat maríti-
ma.

L’autor és el rapitenc Miquel Reverté

LA NOVEL.LA

Miquel Reverté va
nèixer a la Ràpita,

fa 47 anys. Es 
licenciat en Filologia

Hispànica per la
Universitat Rovira i

Virgili de Tarragona.
Actualment, 

desenvolupa tasques
docents a l’Institut

dels Alfacs
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