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Els arrossaires del delta
de l'Ebre han rebut amb
indignació la decisió del
jutjat d'Instrucció número
5 de Tortosa d'arxivar la
causa sobre l'origen de la
propagació del caragol
maçana al Delta en consi-
derar que el delicte ja ha
prescrit. Dani Forcadell,
responsable nacional del
sector de l'arròs d'Unió
de Pagesos, ha assegu-
rat que la plaga del cara-
gol maçana demostra que
va ser "un error" permetre
la instal·lació d'una
empresa d'exportació
d'espècies exòtiques al
cor del Delta i també que
les administracions no hi
van fer suficients con-
trols. P3 

«És una vergonya»

El Conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural de la Generalitat de Catalunya, Josep
Maria Pelegrí, va inaugurar aquest dilluns la 6ª Jornada Tècnica de la Tonyina Roja del mediterrani, organitzada
pel Grup Balfegó i va donar tot el seu suport i el del Govern de la Generalitat a la reivindicació del sector tonyinai-
re d'incrementar la quota de captura de tonyines en un 20%. Pelegrí va constatar el gran esforç que han fet els
tonyinaires en el compliment dels diversos plans de recuperació de l'espècie i els bons resultats aconseguits,
com aval per suportar aquesta petició. P4

Increment de les quotes de captura de tonyina roja

Terres de l’Ebre. El CCBE ha presentat
aquesta setmana el projecte del Centre
d’Innovació i Desenvolupament Turístic del
Baix Ebre.      P6

Esports. El proper 15 de desembre, Tortosa
acollirà la segona edició del Duatló de Muntanya
Intersport-Fevi. 

P18

Terres de l’Ebre. Tortosa presenta el 32è
Festival de Música Felip Perdell, que es
celebrarà del 15 al 30 de novembre.   
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

Al Ple de l'Ajuntament de Batea del dia 25 d'octu-
bre, es va aprovar amb la majoria absoluta d'UPTA-
PSC realitzar una estadística ciutadana sobre si la
gent de Batea vol fer la rehabilitació al centre públic
de l'Ajuntament, al centre privat, o si li és indiferent,
el que no ens queda cap dubte de que és tot un des-
propòsit, per dir-ho d'una manera suau i elegant.
El govern municipal posa tot l'èmfasi en que el cen-
tre sociosanitari és un edifici propietat de
l'Ajuntament al que es presten serveis públics ges-
tionats per una entitat de titularitat pública com és
SAGESA, mentre que la Fundació Privada Terra Alta
Segle XXI és “una empresa privada”, amb el que
s'està fent pura demagògia i manipulació dels fets
per inclinar la balança d'opinió al seu favor.
Així, cal dir la veritat, no només la veritat a mitges.
SAGESA és una empresa amb forma de Societat
Anònima, i està formada pels Consells Comarcals
de les comarques de la Ribera d'Ebre, la Terra Alta,
el Baix Ebre, el Montsià, el Priorat i el Baix Camp.
Tant els membres del seu Consell d'Administració
com del seu Consell Rector són polítics que cobren
per ocupar aquests càrrecs o per assistir a les reu-
nions. Al mateix temps, dintre del Grup SAGESA s'in-
tegren multitud d'empreses i fundacions que s'enca-
rreguen de la gestió de diversos serveis sanitaris i
socials mitjançant l'adjudicació de contractes admi-
nistratius, totes elles també dirigides per polítics
que també cobren. Entre elles es troba la Fundació
FASS (Fundació Privada Assistencial Sanitaria i
Social), que es la que gestiona el servei de rehabili-
tació al centre sociosanitari de l'Ajuntament de
Batea. 
Per la seva part, la Fundació Privada Terra Alta
Segle XXI, és una entitat sense ànim de lucre que té
com a objecte la prestació de serveis mèdics i
assistencials, i els seus membres són persones
particulars perfectament identificades, tot plegat
bastant més senzill que el que acabem d'explicar
respecte al Grup SAGESA:
l'Administració el que ha fet és externalitzar els ser-
veis públics sanitaris i socials mitjançant la creació
d'aquestes empreses publiques que funcionen com
empreses privades, és a dir, per molt que estiguin
integrades per administracions, aquestes empre-
ses no són administracions, i amb aquest model el
que es persegueix  és abaratir el cost dels serveis
i prestar-los amb major eficàcia i eficiència. Però
aquesta externalització també es produeix mit-
jançant l'adjudicació dels contractes a empreses o
entitats que no estan integrades per administra-
cions sinó per particulars, com passa a Batea amb
el cas de la Fundació Privada Segle XXI, essent el
sistema exactament el mateix: els serveis es pres-
ten per part d'una empresa o entitat externa a
l'Administració que rep la corresponent contrapres-
tació econòmica d'aquesta Administració, essent
tots els serveis gratuïts per als ciutadans els presti
qui els presti. Per tant, el que es fa és externalitzar
els serveis, no privatitzar-los, igual com es va fer en
el seu moment a Batea amb el servei de subminis-
trament d'aigua, que es presta per part d'una
empresa privada mitjançant una  concessió, o com
es farà ara amb la concessió dels serveis públics
funeraris, de recent establiment, a una altra empre-
sa privada.En resum, el servei de rehabilitació a la
comarca de la Terra Alta és i era gestionat per una
empresa externa, té el mateix cost per a
l'Administració i no té cap cost per als usuaris, tant
si el presta SAGESA o FASS com si el presta la
Fundació Privada Terra Alta Segle XXI, i tant si es
presta a les instal·lacions del centre sociosanitari
com si es presta a les instal·lacions d'aquesta
Fundació. Un altre argument que es fa servir és que
no s'està d'acord en que es deixin sense funciona-
ment unes instal·lacions que han suposat una forta
inversió pública, argument que al nostre entendre
no té cap pes, sinó que molt al contrari, posa en evi-
dencia que en el seu moment es van malbaratar
recursos públics invertint-los per duplicar serveis.
És a dir, quan es va invertir en aquest centre reha-
bilitador, a Batea ja existien les instal·lacions de la
Fundació Privada Terra Alta Segle XXI i aquesta ja
prestava el servei de rehabilitació a la comarca, per
tant, el que ens hem de preguntar és quina va ser
la decisió  equivocada, la d'invertir en la creació de
serveis  que ja estaven coberts, o la de deixar pos-
teriorment aquesta inversió sense ús.
I com a últim i desesperat argument, es diu que l'ad-
judicació del servei de rehabilitació a la Fundació

Privada T.A. Segle XXI perjudica greument als ciuta-
dans de Batea perquè les instal·lacions del centre
sociosanitari són millors, quan fins ara s'havia dit
públicament i en Ple que el servei que es donava era
igual de bo als dos centres, i quan en tots els anys
que porta en funcionament es desconeixen queixes
del servei de rehabilitació que es presta a aquesta
Fundació.
Finalment, cal dir que l'adjudicació del servei de
rehabilitació es va fer mitjançant un concurs públic,
es van publicar les bases i la convocatòria al DOG i
es podia presentar qualsevol que complís els requi-
sits, en canvi, només es va presentar la Fundació
Privada T.A. Segle XXI. Per tant, podia la Generalitat
prendre una altra decisió?, podia adjudicar el con-
tracte a SAGESA o a l'Ajuntament de Batea quan
aquests no s'havien presentat al concurs? 
Per part del govern municipal s'argumenta que hi
han irregularitats en aquest concurs, en concret es
diu que es va pressionar a SAGESA per a que no es
presentés i que a l'Ajuntament de Batea no se'l va
avisar. En què quedem, dons?, si SAGESA és una
empresa pública, quin sentit té que la pròpia
Administració Pública la pressioni per a que no es
presenti a un concurs? Amb què la va pressionar o
amb què la podia pressionar? I per part de
l'Ajuntament, no és la seva obligació revisar el DOG
diàriament? Té la Generalitat l'obligació d'avisar-lo
dels concursos públics que convoca? De qui és la
responsabilitat de que l'Ajuntament no se n'hagi
assabentat de la convocatòria del concurs, si és
que n'hi ha alguna?
Realment tot això no són més que veritables enfron-
taments polítics que es poden emportar pel camí la
convivència a un poble, la Fundació Privada Terra
Alta Segle XXI és una entitat de Batea, constituïda
per veïns de Batea, a la que treballen moltes perso-
nes de Batea i de la Comarca, i no hi ha cap justifi-
cació per emprendre accions polítiques que la
puguin perjudicar, sobretot perquè aquest perjudici
no té cap contrapartida en forma de benefici per a
l'interès general de la gent de Batea i de la
Comarca.
Quan al Ple se li va dir a l'Alcalde que havia
començat la casa per la teulada, prenent mesures
populistes contra l'adjudicació del servei de rehabi-
litació donant per fet que hi havia hagut  irregulari-
tats al concurs, sense primer emprar les vies legals
per demostrar aquestes irregularitats, aquest va
contestar que ara seguia la via política, però ente-
nem que ho ha fet de la pitjor manera, involucrant a
la gent del poble en una qüestió estrictament políti-
ca a la que només estan en joc els interessos o la
imatge de dos partits, el PSC i Convergència i Unió,
i no veritables interessos de la gent, que té cobert
el servei de rehabilitació a la Comarca, i específica-
ment aquest servei es manté a la nostra població.
Per a “colmo” dels despropòsits, es vol equiparar el
dret a decidir de Batea sobre quina empresa o enti-
tat ha de prestar un servei públic, amb el dret de
Catalunya a decidir sobre el seu futur com a poble,
fent pura demagògia i ridiculitzant una qüestió que
està al cor de tots nosaltres, con és la nostra iden-
titat, sigui quina sigui, i nosaltres com a grup creiem
que és de molt mal gust frivolitzar d'aquesta mane-
ra sobre una qüestió tant sensible. A més, la gent
porta molt temps decidint, fins ara es prestava el
servei de rehabilitació als dos centres i la gent deci-
dia individualment a quin volia anar, de manera que
si es vol conèixer aquesta dada només cal revisar
el número d'usuaris d'un i altre centre, el que eviden-
cia encara més l'absurditat de la consulta i la seva
manca d'utilitat pràctica. Nosaltres, com a grup polí-
tic amb representació a l'Ajuntament però també
com a veïns, estem francament preocupats per la
imatge que del nostre poble es transmet a l'exte-
rior, perquè els bateans no som així, valorem la con-
vivència fugint dels enfrontaments, i sobretot, som
gent sensata. I com a gent del carrer i veïns del nos-
tre poble que som, no permetrem que ens manipu-
lin i ens facin servir per demostrar no es sap ben bé
el què, aquesta consulta no és una consulta popu-
lar, és una consulta impopular que no suma, no
aporta res, només resta, confronta i divideix, per
tant, cada un dels integrants de 100%XBatea, diem
individualment i col.lectivament, que JO NO ANIRÉ A
VOTAR!!! NOSALTRES NO ANIRÉM A VOTAR!!!

CENT PER CENT PER BATEA

Els pagesos recorden que ha estat en
els darrers dos anys quan aquesta
espècie invasora, el caragol maçana,
ha generat importantíssim danys a les
collites de l'arròs. Alguns agricultors
han perdut fins a 54 euros per hectà-
rea en aquesta campanya arrossaire al
que hauran de sumar una pèrdua de
les ajudes europees que se'ls retiren
per poder aplicar les mesures del pla

de xoc que s'aplicaran en els propers
mesos per frenar el caragol maçana. 
Des d'Unió de Pagesos, consideren
que el problema de la plaga "demostra
la falta d'actitud i la negligència" del
Govern de l'època per permetre la ins-
tal·lació d'una empresa d'espècies tro-
picals "al cor del Delta" i que no se'n va
fer els suficients controls i inspec-
cions.

Editorial

Indignació
Consulta ‘impopular’

Opinió

Mentre l'elit política espanyola
parla de la fi de la recessió
econòmica, el cert és que a la
població general no li van tan
bé les coses. La pobresa s'ha
instal·lat en un ampli sector de
la ciutadania i aquesta és cada
cop més visible. Els informes
que ha publicat darrerament el
Síndic de Greuges de
Catalunya sobre la malnutrició
infantil i la pobresa energètica
posen de manifest una realitat
molt crua, que de moment
contrasta amb el discurs opti-
mista d'alguns ministres.
Davant aquest escenari, les
administracions locals estan
desenvolupant polítiques públi-
ques que pretenen reduir les
conseqüències que té per a la
població la manca de treball.
No obstant això, massa
sovint, aquests programes de
suport als més desafavorits
no cobreixen les necessitats
dels més desafavorits, dels
que menys tenen, perquè
entre les condicions que s'hi
estableixen per tenir accés hi
ha el compliment d'estar al
corrent de pagament de les
seves obligacions tributàries. 
Quan una família no pot donar
resposta a les necessitats ali-
mentàries dels seus fills o es
veu obligada a afrontar un
hivern fred, perquè el seu
nivell de renda està per sota
dels increments que s'han pro-
duït en les factures de sum-
binstraments bàsics, com ara
l'electricitat, el gas i l'aigua, és
molt probable que tampoc
hagi pogut fer front a alguns
impostos. Per tant, aquestes
persones no podran ser bene-
ficiàries dels plans d'ajuda que
s'impulsen des del seu ajunta-
ment. I, llavors, la burocràcia
es transforma en un mur que
separa l'administrador de l'ad-
ministrat, el polític local que
vol ajudar del ciutadà que
necessita un cop de mà per
sobreviure a la misèria. Per
aquest motiu, des d'ERC
d'Amposta hem portat al Ple
de l'Ajuntament mocions que
tenien com a finalitat destinar

més recursos econòmics a
les entitats de la nostra ciutat
acreditades com a banc d'ali-
ments. D'aquesta manera,
l'Ajuntament no té una relació
directa amb les persones
greument afectades per la
crisi, però aconsegueix, mit-
jançant el treball d'entitats
socials com ara Càritas, Siloé
i Creu Roja, solucionar les
necessitats alimentàries d'una
part important de la població.
I, per combatre la pobresa
energètica, ens cal cercar
alternatives semblants que no
passin per la subvenció con-
vencional, perquè llavors no
serem capaços d'arribar a les
persones més vulnerables a
patir una interrupció en el sub-
ministrament elèctric o de
gas. Estem parlant de gent
gran, amb una pensió mínima,
d'infants que aquest hivern no
podran gaudir d'un ambient
confortable a les seves llars.
El repte dels ajuntaments
passa per garantir que les
companyies no tallin el submi-
nistrament per impagaments.
Tal com anunciava el Síndic la
setmana passada, necessi-
tem establir una 'treva hiver-
nal' a favor de les persones
que estiguin en situació de
risc. Tenim poques setmanes
per treballar en aquesta línia,
però creiem que és del tot
imprescindible fer-ho. 

Jesús Auré
Regidor d'ERC d'Amposta

Quan les subvencions no arriben
als més desfavorits

Opinió
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Com ha lamentat el respon-
sable nacional del sector de
l'arròs d'UP, Dani Forcadell (a
la foto), "es torna a demos-
trar que les empreses i per-
sones que agredeixen el
medi ambient finalment no
tenen cap tipus de càstig". 
Forcadell ha assegurat que la
plaga del caragol maçana
demostra que va ser "un
error" permetre la instal·lació

d'una empresa d'exportació
d'espècies exòtiques al cor
del Delta de l'Ebre i també
que les administracions no hi
van fer suficients controls. 
Malgrat que tots els indicis
apunten que l'origen de la
plaga del caragol maçana al
delta de l'Ebre estaria en les
instal·lacions de l'empresa
d'exportació d'espècies exò-
tiques, Promotora Bama, que
estava ubicada al terme
municipal de l'Aldea (Baix
Ebre), l'auto de la jutgessa
considera que el delicte ha
prescrit. "L'empresa es
queda lliure i el problema es
queda al territori", ha apuntat
Forcadell.
Segons la informació de què
disposa el sindicat agrari
d'UP, la Generalitat recorrerà
aquesta decisió del jutjat de
Tortosa a l'Audiència de
Tarragona. En canvi, les pes-
perances perquè finalment

es reclamin responsabilitats
a Promotora Bama són
poques si la justícia estableix
un termini de tres anys per
donar per prescrit el delicte.
Cal recordar que segons l'au-
to judicial, els primers exem-
plars de caragol maçana hau-
rien penetrar al Delta entre
els anys 2003 i 2004 però
no va ser fins als anys 2008
i 2009 que es va donar l'aler-
ta per la seva expansió al
marge esquerre.  "Si la llei és
aquesta no hi ha res a fer. És
una vergonya que es malmeti
d'una manera tan gratuïta el
medi ambient", ha insistit el
responsable de l'arròs d'UP.

Els pagesos recorden que ha
estat en els darrers dos anys
quan aquesta espècie invaso-
ra ha generat importantíssim
danys a les collites de l'arròs.
Alguns agricultors han perdut
fins a 54 euros per hectàrea
en aquesta campanya arros-
saire al que hauran de sumar
una pèrdua de les ajudes
europees que se'ls retiren
per poder aplicar les mesu-
res del pla de xoc que s'apli-
caran en els propers mesos
per frenar el caragol maçana. 

Crítiques a la instal·lació
de Promotora Bama
Des d'UP, consideren que el

problema de la plaga "demos-
tra la falta d'actitud i la
negligència" del Govern de
l'època per permetre la ins-
tal·lació d'una empresa
d'espècies tropicals "al cor
del Delta" i que no se'n va fer
els suficients controls i ins-
peccions per evitar aquest
problema mediambiental i
econòmic. 
Forcadell recorda que s'hau-
rien escapat de Promotora
Bama altres espècies invaso-
res tot i que ha estat el cara-
gol maçana la que més ha
afectat els cultius. 
"Al final per prescripcions i
coses estranyes de la justí-

cia, l'empresa 'se'n va de
rositas'", ha sentenciat
Forcadell. 
D’altra banda, el conseller
d'Agricultura, Josep Maria
Pelegrí, ha anunciat que la
Generalitat recorrerà judicial-
ment l'arxiu de les diligències
prèvies per esclarir l'origen
de la plaga del caragol maça-
na al delta de l'Ebre que ins-
truïa el jutjat número 5 de
Tortosa. Pelegrí ha insistit en
la necessitat de mantenir viu
el procés judicial obert arran
la denúncia contra l'empresa
dedicada al comerç d'espè-
cies exòtiques que estava
ubicada a l'Aldea.

Indignació entre els pagesos del Delta pel sobreseïment

de la causa sobre la propagació del caragol maçana

Els arrossaires del delta de
l'Ebre han rebut amb indig-
nació la decisió del jutjat
d'Instrucció número 5 de
Tortosa d'arxivar la causa
sobre l'origen de la propa-
gació del caragol maçana
al Delta en considerar que
el delicte ja ha prescrit. 

El sindicat UP lamenta que la justícia doni el delicte per prescrit  

I critica que es permetés instal·lar una empresa d'espècies exòtiques al Delta

ACN

ACTUALITAT

Dani Forcadell, Unió de Pagesos: 
“es torna a demostrar que les empreses

que agredeixen el medi ambient no
tenen cap mena de càstig”

El conseller d'Agricultura, Josep Maria
Pelegrí, ha anunciat que la Generalitat

recorrerà judicialment l'arxiu de les
diligències prèvies per esclarir l'origen
de la plaga del caragol maçana al delta 
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El Conseller d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi natural de la
Generalitat de Catalunya,
Josep Maria Pelegrí, va inau-
gurar aquest dilluns la 6ª
Jornada Tècnica de la Tonyina
Roja del mediterrani, organit-
zada pel Grup Balfegó i va
donar tot el seu suport i el del
Govern de la Generalitat a la
reivindicació del sector tonyi-
naire d'incrementar la quota
de captura de tonyines en un
20%. Pelegrí va constatar el
gran esforç que han fet els
tonyinaires en el compliment
dels diversos plans de recupe-
ració de l'espècie i els bons
resultats aconseguits, com a
aval per suportar aquesta peti-
ció.Per la seva part, Miguel
Arias Cañete, ministre de
Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, va coincidir en donar
suport a un augment del TAC
de tonyina roja --total de captu-
res admeses--, en la propera
reunió anual del plenari de
l'ICCAT que tindrà lloc a la
Ciutat del Cab a Sud Africà del
18 al 25 de novembre. 
Qui també es va referir a l'in-
crement de quotes, va ser el
Secretari General de Pesca
espanyol, Carlos Domínguez,
el qual, tot i la ferma oposició
del Grup Balfegó,  va avançar
que si finalment s'aconsegueix
l'increment de les quotes de
captura, s'obrirà l'accés al
TAC a les flotes artesanals a
les que en el seu dia es va
prohibir la pesquera, fet que
afavoriria algunes de les pes-
queries d'arts menors. Cal
recordar que aquesta tempo-
rada mitjançant una ordre
ministerial, es van destinar
100 tones de l'increment

anual de 600 tones del TAC, a
la pesca artesanal i que nou
barques d'arts menors de
l'Ametlla de Mar, van disposar
d'autorització per a pescar
una tonyina.
Per la seva part, el Grup
Balfegó va aprofitar la jornada
per a sol·licitar al govern de
l'Estat i a la Generalitat de

Catalunya que agilitzin els trà-
mits per a l'aprovació de l'am-
pliació de la capacitat de les
granges que te instal·lades
davant de la costa de l'Ametlla
de Mar. Balfegó ha demanat
augmentar la capacitat actual
de 1.250 tones a les 2.500
tones totals. Segons Balfegó,
aquest projecte ajudaria al

creixement del sector i a la
creació de llocs de treball, i
evitaria que la inversió i els
llocs de treball marxessin a
fora.
Segons Juan Serrano,
Director General del Grup
Balfegó, “Si Espanya te en
aquests moments una capaci-
tat de granja de 6.000 tones i

Balfegó en te 1.250, el que
farem és demanar un impacte
ambiental per a doblar la nos-
tra capacitat. Tenim possibili-
tats d'arribar a acords amb
proveïdors francesos que ens
donarien moltes més tones
per introduir-les aquí. A més,
tal com està la situació de la
tonyina roja, es molt previsible
que comencem a veure incre-
ments del TAC de la tonyina
que marca l'ICCAT d'un 15%,
20% o 25%”. Tindríem que
emportar-nos la nostra tonyina
a d'altres regions d'Espanya o
d'Europa, cosa que no desit-
gem, ja que volem generar
llocs de treball a Catalunya i
Espanya”. 
El Grup Balfegó ha introduït
aquesta temporada a les gran-
ges d'engreix 1.146 tones de
tonyines i és queixa que la
darrera ampliació sol·licitada
per passar d'una capacitat de
1.000 tones a les 1.250
actuals va trigar dos anys a
ser aprobada.
6ª Jornada Tècnica
En la 6ª edició de la Jornada
Tècnica sobre la Tonyina Roja
del Mediterrani celebrada el
dia 28 a l'Ametlla de Mar sota
el lema, Investigació per a la
sostenibilitat, el Grup Balfegó
va reunir científics, universi-
tats, pescadors i administra-
cions públiques per impulsar
l'ús del coneixement científic
com a base per desenvolupar
les mesures de gestió de la
tonyina i de la pesca.

La Guàrdia Civil ha detingut
a dues persones veïnes de
Sant Carles de la Rápita
com a presumptes autors
d'un delicte de tràfic de dro-
gues. Els individus intenta-
ven introduir cocaína a la
demarcació a través d'un
enviament postal procedent
del Brasil. Concretament,
havien enviat 955 grams de
cocaïna de gran puresa.
El paquet es va interceptar
a l'aeroport de Madrid. con-
tenia pots de crema amb
doble fons on hi havia una
pasta que contenia la
substància.
Agents de la guàrdia civil
van entregar el paquet al
seu destinatari i van proce-
dir a la seva detenció, junta-
ment amb altres tres
homes acusats. Els detin-
guts han estat ingressats a
presó sense fiança.

Detinguts per
tràfic de
drogues

Suport a l’increment de les quotes de 
captura de tonyina roja

De la Generalitat de Catalunya i el govern de l’estat

ACTUALITAT

El 1r. premi amb una dota-
ció econòmica de 1.500 EÛ
ha estat per al treball Planta
gestió residus cítrics, de
Rosa Torrubiano Curto,
Joan Salas Rodríguez i
Sandra Solé Font, de
Tortosa. El segon de 1.000
E se l’ha emportat Esther
Sancho González d’Alcanar
pel treball Micorrisses.
Una opció per augmentar la
producció de conreus? El
tercer premi, que compta
una dotació econòmica de
700ÛE, ha estat pel treball
Disseny d’un panell informa-
tiu alimentat amb energia
fotovoltaica a Ascó d’Ivet
Pubill Ambrós, d’Ascó. I el
quart premi, de 500 EÛ, ha
sigut per a Carolina Brut i
Sanz de Móra d’Ebre pel
treball La Ribera d’Ebre,
amb els cinc sentits.

II Premi IDECE

‘Si s’aconsegueix 
l'increment de les 

quotes de captura, 
s'obrirà l'accés al TAC
a les flotes artesanals
a les que al seu dia es

va prohibir la 
pesquera”
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En el Ple que va tenir lloc dilluns
28 d'octubre, ERC d'Amposta
va demanar a l'equip de Govern
dissoldre el contracte de ser-
veis de les piscines i el gimnàs
municipal. I és que, segons el
portaveu Adam Tomàs, “no
podem continuar confiant en
l'empresa adjudicatària, perquè
ja s'ha endarrerit dues vegades
en el pagament de les nòmines
dels treballadors”. ERC
d'Amposta, davant la recurrèn-
cia en què s'ha produït aquest
fet, considera irreversible la
situació actual i, per tant, va
reclamar a CiU que adoptés
una decisió a l'alçada de les cir-
cumstàncies i dels greuges
que està patint el personal.
Per al regidor Adam Tomàs,
“l'Ajuntament d'Amposta és el
primer responsable del proble-
ma que tenim, perquè és qui va
dissenyar el concurs públic”. I,
quant a les dificultats econòmi-
ques que té l'empresa, el repu-
blicà va assegurar que “no es
resoldran amb més diàleg, per-

què és impossible retallar els
108.439 E que estimava l'e-
quip de Govern amb aquesta
adjudicació i, a la vegada, assu-
mir els costos de personal que
representen les 2.000 hores a
què es va comprometre l'em-
presa”. Lamentablement, CiU
va rebutjar la moció, sense
tenir en compte el perill que
representa allargar aquesta
agonia per al servei. D'altra
banda, ERC d'Amposta ha
recordat, mitjançant una
moció, que el Consell
d'Administració de l'Hospital
Comarcal que va tenir lloc el
passat 27 de setembre va
aprovar, amb els vots en con-
tra de tots els membres de l'o-
posició, l'adquisició dels
terrenys on s'ha de construir la
nova residència per a la gent
gran. “Aquesta decisió es va
adoptar sense que l'actual con-
sellera de Benestar Social i
Família hagi ratificat el conveni
de col·laboració que es va sig-
nar l'any 2010 entre
l'Ajuntament d'Amposta i el
Departament d'Acció Social i
Ciutadania”. Per aquest motiu,
el portaveu Adam Tomàs consi-

dera que “no hi ha la garantia
que, un cop acabada aquesta
obra, que compta amb un pres-
supost de 12 MEUR, s'ampliï el
nombre de places. A més, cal
tenir en compte que el Govern
de la Generalitat de Catalunya
ha notificat recentment al sec-
tor la congelació del procés de
concertació de noves places,
així com l'admissió de nous
ingressos”.
Reaccions
Pel que fa a rescindir el con-
tracte de les piscines, l'alcalde

va explicar al ple que “no es pot
rescindir un contracte sense
fonaments ferms de l'incompli-
ment de les obligacions que
figuren a les condicions d'adju-
dicació del servei, perquè ens
enfrontariem a una demanda
per part de l'empresa que
podria sortir molt cara a
l'Ajuntament. Ja s'ha fet altres
vegades rescindir contractes
d'adjudicació (com en el cas de
les obres del Club de Rem) i
quan es pren una decisió d'a-
questes característiques cal

tenir tota la seguretat jurídica
possible. A més, en aquest
moment els treballadors de la
piscina han cobrat les seves
nòmines i l'empresa s'ha posat
al dia amb els pagaments de
les nòmines. Vam assegurar
que estariem molt pendents de
que l'empresa compleixi les
seves obligacions, però rescin-
dir així com així el contracte
suposaria greus perjudicis tant
al servei que es presta a la ciu-
tadania com als propis treballa-
dors”. I el tema de la residència
d'avis “té la mateixa resposta
que l'alcalde ja fa temps que va
donant, i és que el conveni que
es va signar en el seu dia és
completament vigent. El fet
que el signés en aquell
moment una consellera que
era d'ERC no significa que amb
el canvi de partit polític al
Govern els acords que es van
prendre anteriorment no siguin
vàlids. Tant el conseller Cleries
com l'actual consellera, Neus
Munté han assegurat a l'alcalde
i públicament que aquell com-
promís és del Govern de la
Generalitat i que és totalment
vigent”.

L'Ajuntament de l'Ametlla de
Mar, mitjançant una permuta
de terrenys amb els propieta-
ris, ha recuperat com a espais
lliures destinats a zona verda,
dues parcel·les a la vora de la
mar ubicades entre Ribes Altes
i Roques Daurades, concreta-
ment entre el carrer del
Mediterrani també anomenat
camí de l'Estany i la línia de
protecció de trànsit situada a 6

metres de la línia marítima i
terrestre. Es troben separades
per una parcel.la actualment
edificada amb un habitatge uni-
familiar aïllat. La fórmula troba-
da entre l'Ajuntament i els pro-
pietaris ha estat un canvi d'em-
plaçament d'un espai que era
edificable a primera línia de
mar, per passar-lo a l'interior
del sector, per evitar que es
construís en aquests espais

que es trobaven lliures d'edifi-
cació, mantenint només l'habi-
tatge que ja estava construït
(entre les dues zones). L'àmbit
del PAU Ribes Altes té una
superfície total de 6.398 m2,
dels quals 4.827 m2 correspo-
nen a dues parcel·les destina-
des a zones verdes públiques,
les superfícies de les quals es
distribueixen en 3.637 m2 per
a una de les parcel·les i 1.190

m2 per a l'altra. La superfície
total destinada a zona verda
pública equival a un 75,45%
del total. 
L'objectiu ha estat crear una
zona de connexió entre dues
àrees, una urbana i la línia cos-
tanera, mitjançant la conserva-

ció de l'arbrat i brolla existent i
un tractament superficial
terròs.
La inversió ha estat de
78.325,72 EurosÛ (iva inclòs) i
les obres han estat dutes a
terme per l'empresa White
Houses Costa Dorada SL.

Actuacions en zones verdes costaneres 
al PAU de Ribes Altes

El conseller d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural,
Josep Maria Pelegrí ha sig-
nat amb el president del
Grup Nature Freixe, Josep
Manel Albiac, un conveni de
col·laboració per millorar
la conservació i incrementar
la conscienciació dels
valors naturals de de la
Ribera de l’Ebre, concreta-
ment l’espai que conforma
la Reserva Natural de Fauna
Salvatge de Sebes i
Meandre de Flix. A l’acte,
que va tindre lloc dilluns i
que es desenvolupà a les
dependències del Mas del
Director, hi van assistir l’al-
calde de Flix, Marc Mur; el
director general del Medi
Natural i Biodiversitat,
Antoni Trasobares; el dele-
gat del Govern , Xavier
Pallarés; el director dels ser-
veis territorials d’Agricultura
Pere Vidal; i el director de la
Reserva Natural de Sebes i
Meandre de Flix, Pere Josep
Jiménez. 

Recuperació de
l’espai natural

de la Ribera

Més d'una vintena de veïns
i veïnes d'Ascó, entre ells
una nodrida representació
de les entitats i associa-
cions del municipi, van par-
ticipar aquesta setmana a
la Sala d'Actes de
l'Ajuntament a les sessions
de debat dels
Pressupostos Participatius
2013. Els assistents van
aportar noves propostes
d'inversió, que ara hauran
de sotmetre's al procés de
validació per part d'una
comissió tècnica munici-
pal.

Els Pressupostos
participatius,

endavant

ERC d’Amposta lamenta que CiU rebutgi rescindir el
contracte de serveis de les piscines i el gimnàs municipal

Insisteix a sol.licitar un nou conveni per a la futura residència d’avis “però l’equip de Govern desestima fer la petició”

S’han recuperat per a espai verd públic un total de 6398m2

ACTUALITAT
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Un centre que es construirà
a Deltebre, amb una inver-
sió de 995.000ÛE (una part
subvencionada del FEDER i
l'altra amb aportació públi-
ca del Consell Comarcal), i
que té la finalitat de dinamit-
zar i impulsar el turisme a la
comarca, així com esdeve-
nir un punt de referència
per als habitants del Baix
Ebre. El projecte es desen-
volupa com una ampliació i
aprofita, d'aquesta manera,
part de l'actual edifici d'ex-
posicions culturals "Ramon
Calvo" de Deltebre. És a
l'exterior d'aquest edifici on
s'ha dut a terme la presen-
tació del projecte. En
aquesta han assistit el pre-
sident del Consell Comarcal
del Baix Ebre, Lluís Soler, el
vicepresident de
Dinamització Econòmica,
Xavier Royo, el conseller de
Turisme, Alfredo Ferré, l'al-
calde de Deltebre, José

Emilio Bertomeu, el diputat
al Congrés, Joan
Bertomeu, i altres represen-
tants de l'ens comarcal,
dels diferents ajuntaments i
del consistori del municipi.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, ha manifestat
que "el centre ha d'esdeve-
nir una plataforma per tal
de despertar la inquietud de
conèixer un i cadascun dels
municipis de la comarca i
dels seus atractius caracte-
rístics entre els diferents
visitants del Delta de l'Ebre,
al seu pas per Deltebre.
Alhora, el nou centre ha de
representar un referent
turístic del Baix Ebre, apor-
tant un salt qualitatiu en la
formació i professionalitza-
ció del sector. Un altre
objectiu del mateix serà la
cooperació i interrelació
público-privada per la dina-
mització turística del territo-
ri". 
Segons Soler, amb la cons-
trucció d'aquest espai,
"Deltebre esdevindrà un

punt de confluència inicial
entre els turistes i visitants
del territori per projectar el
bo i millor del Baix Ebre".
Per últim, Soler també ha
agraït el consens polític que
ha generat el projecte a
nivell del Consell Comarcal i
també la bona predisposi-
ció i col.laboració de

l'Ajuntament de Deltebre
per tirar-lo endavant.
L'alcalde de Deltebre, José
Emilio Bertomeu, ha donat
les gràcies al president de
l'ens comarcal per la seva
aposta i per la inversió al
municipi de Deltebre. 
Per a José Emilio la cons-
trucció d'aquest centre "és

una satisfacció per al muni-
cipi ja que permetrà dina-
mitzar el turisme i esde-
vindrà un referent per a
Deltebre". Bertomeu també
ha detallat que "l'entesa per
totes les parts, una vegada
es va plantejar l'ampliació
d'aquest edifici, va ser unà-
nim".

Avui dijous, a l’Aula Magna
del Campus Terres de
l’Ebre, a Tortosa, tindrà
lloc la cerimònia d’investi-
dura de Federico Mayor
Zaragoza, president de la
Fundació Cultura de Pau,

com a doctor Honoris
Causa per la URV. 
Hi assistiren el doctorand,
Federico Mayor Zaragoza,
el rector de la URV,
Francesc Xavier Grau, el
director del Campus

Terres de l’Ebre, Azael
Fabregat, i el padrí del
doctorand, Àngel-Pio
González Soto, director
de l’Institut de Ciències de
l’Educació de la URV. 

Acte d’investidura de Federico Mayor Zaragoza
com a Doctor Honoris Causa per a la URV

La 182a Fira Agrícola,
Ramadera i Industrial de
Móra la Nova tancà portes
diumenge després de qua-
tre dies d’intensa activitat,
consolidada com una de
les fires multisectorials
regionals més visitades de
Catalunya. El certamen va
rebre uns 50.000 visitants
provinents majoritàriament
de la Ribera d’Ebre, la
Terra Alta i el Priorat, però
també de comarques veï-
nes com el Baix Ebre o el
Baix Camp i d’altres
demarcacions com Lleida,
Barcelona o fins i tot
l’Aragó. Aquesta xifra es
manté respecte a edicions
anteriors, fet que satisfà
l’organització del certamen
i l’encoratja a seguir treba-
llant.

La Fira de Móra
la Nova va rebre

uns 50000
habitants

Jugadors de Móra d'Ebre,
l'Ametlla de Mar, el Perelló i
Tortosa han participat aques-
ta setmana, a La Llanterna
Teatre Municipal de Móra
d'Ebre, a un torneig del joc
de cartes Magic The
Gathering, en format T2
Standard, classificatori per al
Grand Prix de València, un
dels més importants
d'Europa d'aquest joc. L'acte
ha sigut organitzat per l'asso-
ciació juvenil "Baronia
d'Entença" i Casa la Carreres.
És el primer cop que es fa un
torneig d'aquest nivell en els
Terres de l'Ebre, i consolida a
Móra d'Ebre com a punt de
referència en l'oferta de joc
alternatiu.

Torneig ‘Magic’ a
Móra d’Ebre

Projecte del Centre d’Innovació i
Desenvolupament Turístic del Baix Ebre

El Consell Comarcal del Baix Ebre ha fet aquesta setmana la seua presentació

Avui dijous, a l’Aula Magna del Campus Terres de l’Ebre

ACTUALITAT
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Arias Cañete nega a la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre que estigui planificant
nous transvasaments del
riu. Tot i que inicialment no
estava prevista, per "proble-
mes d'agenda" del ministre,
Arias Cañete s'ha acabat
reunint dilluns durant uns
quinze minuts amb els por-
taveus de la PDE Manolo
Tomàs i Joan Antoni
Panisello després de clausu-
rar la Jornada sobre la
Tonyina Roja a l'Ametlla de
Mar. Una dotzena d'activis-
tes del moviment social con-
tra el transvasament l'havien
esbroncat a la seva arribada
mostrant-li una pancarta que
recorda els efectes nefas-
tos que els cabals ambien-
tals previstos al Pla de la
Conca de l'Ebre pot suposar
per al tram final del riu i el
Delta. Durant la trobada
improvisada, al mateix vestí-
bul de l'hotel on tenia lloc la
jornada sobre la tonyina i
davant les càmeres dels mit-

jans de comunicació, el
ministre ha negat als repre-
sentants de la PDE que tre-
balli amb la intenció, un cop
el Pla Hidrològic de l'Ebre
hagi passat pel Consell de
Ministres i el Pla Hidrològic
Nacional estigui enllestit, de
materialitzar nous transva-
saments del riu Ebre. "S'ha
enfadat", ha explicat Tomàs
posteriorment. Els antitrans-
vasament li han volgut
retreure el seu desacord
amb la forma que s'ha
redactat el document i les
xifres de cabal ambiental
que reserva per al tram final
de l'Ebre, poc més de
3.000 hectòmetres cúbics
anuals, per satisfer les
demandes de regadiu
aigües amunt. De fet, no
descarten que, un cop apro-
vat el Pla de conca, i contra-
dient afirmacions anteriors
del propi ministre, acabiu
obviant el Pacte Nacional de
l'Aigua anunciat i pugui apro-
var abans d'acabar l'any
vinent un Pla Hidrològic
Nacional amb detraccions
del riu o una interconnexió
de conques. La resposta
d'Arias Cañete, que d'entra-
da s'ha excusat tot assegu-

rant que no coneix la nego-
ciació dels detalls tècnics
de la proposta, ha estat
taxativa, però en cap cas
convincent per a la PDE.
"Manté el Pacte Nacional de
l'Aigua, diu que li interessa el
consens i que no té cap idea
prefigurada d'un transvasa-
ment de l'Ebre. Espera tenir
informacions i dades per
plantejar un model de ges-
tió. Però diu que no té pen-
sada cap proposta de trans-
vasament o interconnexió.
Ho ha defensat amb molt
vigor, però jo no m'ho crec",

ha sentenciat Tomàs. Amb
anterioritat a la trobada, i en
una breu atenció als mitjans
de comunicació, Cañete no
s'ha volgut mullar al respec-
te i s'ha cenyit al discurs ofi-
cial que porta repetint
durant els últims mesos
amb una petita variació: si fa
uns dies anunciava que el
Pla Hidrològic de l'Ebre seria
aprovat aquest novembre,
aquest dilluns ha situat la
data a "abans de finals
d'any". Seria al "desembre",
finalment, segons ha
transmès als portaveus anti-

transvasament.  Malgrat tot,
el moviment antitransvasa-
ment ha valorat positiva-
ment el contacte.
Especialment, pel compro-
mís del ministre de reconèi-
xer com a interlocutor el
moviment social, que s'ha
concretat amb l'organització
de noves reunions formals a
Madrid, amb els responsa-
bles tècnics de la redacció
del Pla Hidrològic de l'Ebre
per poder contrastar i discu-
tir les xifres sobre el cabal
ambiental abans que sigui
aprovat. (FOTO ACN)

Arias Cañete nega a la Plataforma en Defensa de l'Ebre
que estigui planificant nous transvasaments del riu

Trobada imprevista a l’Ametlla, on el ministre va estar dilluns a la Jornada de la Tonyina Roja

ACN

La Comissió de Territori i
Sostenibilitat del Parlament
de Catalunya va aprovar
ahir la proposta de resolu-
ció presentada pel diputat
d’ERC Lluís Salvadó, per la
qual s’insta el Govern ‘a fer
les gestions necessàries
davant el Govern de l’Estat
per crear, amb caràcter
d’urgència, la Comissió
Mixta per a la gestió de la
finca 'Bombita' del municipi
de Deltebre, en compliment
de l'acord assumit per la
Secretaria d'Estat de Canvi
Climàtic’. La proposta
d’ERC ha incorporat una
esmena presentada per ICV
però no la de CiU, que pro-
posava demanar al Govern
espanyol que es transferís
la titularitat estatal de la
finca a la Generalitat; mal-
grat això, CiU ha votat a
favor de la proposta d’ERC.
Salvadó, que s’ha mostrat
‘molt satisfet’ que la propos-

ta s’aprovés per 17 vots a
favor i 3 en contra, ha expli-
cat que ‘no hem acceptat
l’esmena de CiU, tot i que
en podem estar d’acord
amb el fons, perquè la
transferència de la titularitat
s’ha de fer a l’Ajuntament de
Deltebre’. El diputat ebrenc
ha manifestat que ‘cal acti-
var la Comissió aprovada
pel mateix Govern espanyol
l’any 2011 i impulsar un
projecte que era compartit
per les tres administracions
que en formaven part:
Ajuntament, Generailtat i
Govern espanyol’. Per a
Salvadó, ‘és urgent poten-
ciar els valors mediambien-
tals i paisatgístics d’aquesta
finca aplicant un pla de dina-
mització turística que la
converteixi en un gran actiu
econòmic on desenvolupar
un turisme sostenible i pol
d’atracció de les Terres de
l’Ebre’. 

El Tinent alcalde de
Deltebre, Gervasi Aspa,
present a la Comissió, ha
valorat de ‘molt positiva la
votació’, a la vegada que
ha qualificat d’‘obstruccio-
nista’ l’actitud del PP, únic
grup parlamentari que avui
ha votat en contra de la
proposta d’ERC. ‘La vota-
ció contrària del PP i l’im-
mobilisme mostrat posa
de manifest els interessos
amagats que defensen
amb aquesta finca.
Intenten patrimonialitzar-la i
aprofitar-la només per uns
quants, per uns interessos
particulars que fins i tot
podrien plantejar-ne la
venda’, ha dit Aspa que, tot
seguit, ha afegit que ‘ERC,
des de l’Ajuntament de
Deltebre, vetllarem amb
tots els nostres mitjans per-
què no sigui així, volem que
tothom pugui aprofitar la
finca ‘Bombita’, que en

puguem fer un actiu turístic
i econòmic que recaigui en
benefici de tot el municipi’.
El polític republicà també ha
defensat la posició d’ERC
de demanar la transferència
de la titularitat estatal de la
finca en benefici de
l’Ajuntament de Deltebre.

Per acabar, Gervasi Aspa
ha demanat al diputat del
PP al Congrés, Joan
Bertomeu, ‘que defensi els
interessos de tot Deltebre a
Madrid, que treballi i faci la
feina davant del PP perquè
posin en marxa la
Comissió’.

Creació Urgent de la Comissió mixta per gestionar Bombita

Després de set dies sense
activitat sísmica de cap
mena a les Terres de
l'Ebre, la Generalitat ha
decidit desactivar el pla
Sismicat.
En la reunió a Tortosa el
comitè de seguiment del
pla, format per la Direcció
General de Protecció Civil
de la Generalitat, l'Institut
Geològic de Catalunya, la
Delegació del Govern a
'Ebre i els ajuntaments de
la zona, i han pres la deci-
sió de desactivar el pla
davant el descens notable
de l'activitat sísmica, un fet
que coincideix amb l’atura-
da de l’activitat al magat-
zem. La ciutadania té pre-
vist més mobilitzacion pel
tancament de Castor. El dia
10 de novembre es preveu
una cadena humana.

Desactivat el
pla Sismicat

ACTUALITAT

Aspa denuncia l’actitud “obstruccionista del PP i l’intent de patrimonialitzar la finca per interessos particulars”

(ACN). El conflicte per la
prestació de la rehabilita-
ció que ofereix de forma
concertada el CatSalut al
municipi de Batea ha pujat
un nou esglaó després
que l'Ajuntament hagi
ordenat la clausura tem-
poral del servei que presta
la Fundació Terra Alta
Segle XXI. L'alcalde, el
socialista Joaquim
Paladella, ha assegurat
que el centre des d'on
aquesta entitat privada
presta el servei no té els
permisos preceptius ni
compleix les condicions
que requeria el concurs
obert per Salut que va
acabar guanyant el passat
juliol per adjudicar-se
aquesta activitat. Més i
tot, Paladella ha acusat la
Generalitat de voler bene-
ficiar la fundació i li ha
reclamat la rescissió del
contracte. Avui dijous, el
govern municipal té pre-
vist posar aquest planteja-
ment sobre la taula del
delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, a qui fan "respon-
sable" de la situació, i li exi-
geixen solucions ràpides.
Ahir a la nit s’havia de deci-
dir si es celebra la consul-
ta el diumenge.

Batea clausura
el servei de

rehabilitació
Fundació

Terra Alta per
“manca de
permisos”
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L'ens comarcal de Baix Ebre
ha presentat l'adjudicació de
la convocatòria d'ajuts en
relació amb l'adquisició de
llibres escolars obligatoris
del segon cicle d'educació
infantil. Enguany s'han pre-
sentat un total de 715
sol·licituds de les quals se
n'han aprovat 468 per un
import de 16.184,15 E. 
Per al president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler, aquests ajuts
“s'emmarquen en la política
de servei a les persones que
realitza l'ens comarcal”. Una
política que té, amb l'Àrea
de Foment de la Cohesió
Social, un dels seus pilars
essencials. 
I és que fa poc més d'una
setmana l'ens comarcal va

anunciar l'adjudicació de
1.057 ajuts individuals de
menjador. 
En aquest sentit, Soler ha
subratllat que “la gestió dels
ajuts d'ensenyament que
realitza l'ens comarcal prio-
ritza criteris que garanteixin
la justícia social i, per tant, el
suport les famílies més
desafavorides de la comar-
ca”.  
En aquest cas, l'atorgament
dels ajuts per a l'adquisició
de llibres escolars ha comp-
tat amb una modificació del
percentatges d'atorgament
per donar resposta a les
necessitats de les famílies
del Baix Ebre. 
D'aquesta manera, s'han
establert percentatges del
95%, 80 %, 65%, 50 % o

35% quan, els darrers anys,
eren imports fixos. 
Aquest canvi de criteri ha
permès millorar la justícia
social entre les famílies
beneficiàries per la dispari-
tat de costos dels llibres
escolars en funció del centre
d'adscripció. 
Cal remarcar que els ajuts
per a l'adquisició de llibres

s'han atorgat als alumnes
que assisteixen als centres
de la comarca, públics i pri-
vats concertats i que cursen
el segon cicle d'educació
infantil (3-5 anys). 
Els ajuts s'adjudiquen sem-
pre i quan es compleixin els
requisits determinats per les
característiques socials,
econòmiques i familiars.

Entre el 15 i el 30 de novembre. Coincideix enguany amb el bicentenari del naixement de Wagner

‘Dies del Museu’, a Móra la Nova

Tal com s’ha fet en anys ante-
riors, l'Ajuntament de Tortosa,
per tal de facilitar l’accés al
Cementiri de Sant Llàtzer en
motiu de la diada de Tots
Sants, prestarà el servei de
transport gratuït mitjançant un
vehicle cedit pel Consell
Comarcal del Baix Ebre.
Aquest servei estarà en fun-

cionament el dia 1 de novem-
bre, amb el següent horari: de
9 a 13 hores i de 15 a 19
hores, amb sortida cada mitja
hora. Itinerari: Cementiri de
Sant Llàtzer, C. Barcelona, C.
Cristòfor Despuig, C. Teodor
Gonzàlez, Av. Generalitat,
Pont Tirant lo Blanc, Cementiri
de Sant Llàtzer.

Transport gratuït al cementiri

La Festa del Vi va iniciar-se
com una celebració entre una
colla d’amics per la finalització
de la verema i ha passat a con-
vertir-se en l’aparador dels vins
de la Denominació d’Origen
Terra Alta. Al voltant de la
Cooperativa de Gandesa s’ins-
tal·len els stands de diferents
cooperatives de la comarca i
cellers particulars on es poden
degustar els diferents vins
que elaboren. El dissabte la
cooperativa obsequia amb un
aperitiu a tots els assistents.

Durant la pròpia fira s’organit-
zen diferents actes relacionats
amb el món del vi, com ara
diferents conferències per
tractar les problemàtiques
agràries i cursos de tast de
vins. Un dels actes que no fal-
ten durant la Festa del Vi és el
concert de música amb una
orquestra simfònica, així com
altres manifestacions de caire
més folklòric com ara les tro-
bades de gegants. Des d’ahir
dijous, se’n pot gaudir fins diu-
menge.

Fira del vi, a Gandesa

Amb motiu de la celebració
del 32è Festival de Música
Felip Pedrell, coincident
enguany amb el bicentenari
del naixement de Wagner,
l'Ajuntament de Tortosa ha
presentat un programa musi-
cal d'on sobresurten algunes
activitats dedicades, precisa-
ment, a evocar la influència
del músic alemany sobre el
tortosí. L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, el regidor de
Cultura, Joaquim del Pino, i el
director de la Banda
Municipal de Música, Juan
Josep Grau, han presentat
els detalls del Festival, de
caràcter bianual, que se cele-
brarà al Teatre Auditori Felip
Pedrell entre els dies 15 i 30
de novembre. El divendres
15 de novembre (20.30h) es
farà la Gala inaugural amb un
concert de Karl Svensson

(baix-baríton), Olga Miracle
(soprano) i Mònica Lao
(piano) amb un repertori d'o-
bres de Pedrell i Wagner.
L'acte inclou la pre-estrena
del curtmetratge "Felip
Pedrell. The first Wagnerian",
un film dirigit per Jordi Nin
sobre un guió del mateix Nin
i del tortosí Toni Gallardo,
periodista i expert en la músi-
ca de Wagner. Una part d'a-
quest film s'ha rodat al nucli
antic de Tortosa i ha comptat
amb la participació d'actors
de la ciutat, sorgits de
l'Escola Municipal de Teatre.
L'entrada a aquest primer
acte del Festival és gratuïta.
L'endemà dissabte 16
(20.30h), l'Orquestra de
Cambra de Tortosa (OCTO),
sota la direcció de Jordi
Bonilla, oferirà un concert
amb obres de Händel,
Haydn, Stamitz i Mozart.
Diumenge 17 (12h), els més
menuts també tindran ocasió
de participar en el Festival
amb el concert familiar a
càrrec de "Electrotoylets", un
innovador espectacle amb
videojocs, música electròni-
ca i efectes visuals.
Divendres 22 (20.30h) hi
haurà el concert de
l'Orquestra de Cambra
Catalana, dirigida per Joan
Pàmies. El preu de l'entrada
d'aquest concert i de l'ante-
rior de l'OCTO és de 10

euros. Dijous 28 (19.30h), a
la Biblioteca Marcel·lí
Domingo, el Duet Stradivari
ofereix un viatge musical que
dóna a conèixer els composi-
tors, les formes musicals del
Barroc, el Classicisme i el
Romanticisme.
Divendres 29 (20h), nova-
ment al Teatre Auditori, el
vicepresident de l'Associació
Wagneriana Espanyola,
Xavier Nicolàs, pronunciarà la

conferència "Felip Pedrell,
il·lustre desconegut", al vol-
tant de la significació del
compositor tortosí i la seva
relació amb la música de
Wagner.  
El 32è Festival Felip Pedrell el
clourà la Banda Municipal de
Música de Tortosa, amb la
participació de Cor Flumine i
Sisan Grup, que presenta el
tradicional Concert de Santa
Cecília. 

Tortosa presenta el 32è Festival 
de Música Felip Pedrell

Si Catalunya és un dels
indrets on més va influir la
música de Richard Wagner
(1813-1883), a Tortosa
trobem el musicòleg i
compositor Felip Pedrell
(1841-1922), considerat
el primer wagnerià de
l'Estat i l'introductor a la
península de la música del
compositor alemany.

El Consell Comarcal del Baix Ebre adjudica
més de 15.000 E en ajuts de llibres escolars

S’han presentat un total de 715 sol.licituds de les que se n’han aprovat 468

ACTUALITAT

El Centre d’Interpretació del
Ferrocarril de Móra la N. cele-
bra els pròxims 2 i 3 de novem-
bre els seus “Dies del Museu”,
les jornades anuals de portes
obertes per mostrar el seu fons
i apropar el món del ferrocarril
a la ciutadania. Enguany es
podran visitar les instal·lacions i
tot el material rodant, d’entre el

qual destaquen les locomoto-
res “Mikado” i “Bonita”, custo-
diades pel museu moranovenc.
També es podran fer passejos
curts en alguns dels vehicles
preservats. 
La Fundació per la Preservació
de Patrimoni Ferroviari
Industrial (FPPFI) i l’Ajuntament
són els promotors.

Xerrades pedagògiques
El Consell Comarcal del Baix
Ebre ha iniciat les darreres
setmanes el cicle de xerra-
des que fa anualment a les

associacions de dones i
gent gran de la comarca.
Ha presentat un catàleg de
15 xerrades.

El dissabte 9 novembre de
2013, a les 22 h, a la
Llanterna Teatre Municipal
de Móra d'Ebre tindrà lloc el
concert "EL GRAN SORD,
LUDWIG VAN BEETHOVEN",
a càrrec dels solistes de
Camerata XXI. 
Preu de l'entrada, 10 E Û (5
els menors de 14 anys
acompanyats). 

L'organitza Camerata XXI i
La Llanterna Teatre
Municipal. Hi col·laboren:
Institut Català de les
Empreses Culturals,
Associació Cultural La
Riuada, Escola Municipal de
Música i Dansa, Societat
Ateneu Musical - SAM i Ràdio
Móra d'Ebre-Cadena SER

La Passió d´Ulldecona. Dos llengues per a un sol espectacle ! El
dramaturg Ignasi Roda Fàbregas (Barcelona, 1953) està treba-
llant el text de la Passió d´Ulldecona de Josep Mª Junyent , estre-
nat ĺ any 1964, per fer una versió en llengua catalana i revisar la
castellana per fer-ne un redactat del text evangèlic més actual.

Actualitat

La directora dels Serveis
Territorials de Benestar Social
i Família a l’Ebre, Manolita Cid,
ha lliurat la Medalla Centenària
del Departament a la senyora
Rogelia Altaba. A l'acte, que
s’ha celebrat al Centre de dia

Sant Miquel Arcàngel de
Tortosa, també hi han assistit
amics i familiars, així com l’al-
calde, Ferran Bel; represen-
tants del Consell Comarcal, i
la direcció i el personal del
centre de dia.

Rogelia Altaba, medalla centenària

Concert homenatge a Beethoven
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CRAC de la setmana: Jove Cor Flumine a ‘Oh Happy Day’ de TV3
MICHEL VIÑAS

QUATRE PROGRAMES AL CONCURS: “ENS MEREIXIEM CONTINUAR”
“OH HAPPY DAY” és el nou
gran espectacle de les nits
de dissabte de TV3. Un con-
curs musical en què una
selecció de corals de
Catalunya competeixen per
proclamar-se campiones de
la primera edició. Ball,
esforç, humor i, sobretot,
molta passió per la música. 
Jove Cor Flumine ha estat el
representant ebrenc i tarra-
goní al programa que ve a
ser una Operacion Triunfo
amb corals. 
El grup va començar a can-
tar fa deu anys sota el nom
de Petit Cor Flumine, però a
poc a poc va anar creixent i
es va canviar el nom per l’ac-
tual. Maria Lombarte és la
directora, una persona ale-
gre i dinàmica, però sobretot
pacient, que sap treure el
millor del grup. Jove Cor
Flumine va participar en qua-
tre dels programes, sent eli-
minat en el darrer. Amb Maria
parlem de l’experiència.

Més Ebre: Arribar a TV3 en
un programa en prime time
en dissabte és molt impor-
tant. Satisfets? 
Maria Lombarte: Mai
hagués imaginat poder estar
a un programa com Oh
Happy Day, i la veritat fins
quasi bé ara no m'he adonat
del que representava, ha
estat una experiència increï-
ble.
ME: Només arribar-hi,  ja era
un premi?. 
ML: Vam començar amb tot
això al gener, primer càsting
superat, no pensàvem pas-
sar el segon, al Petit Palau
de la música i vam aconse-
guir-ho. La nostra frase sem-
pre era: hem d'estar con-

tents d'haver arribat fins
aquí, escollits d'entre 47
corals i els únics de Terres
de l'Ebre i Tarragona, i tant
que ha estat un premi..
ME: L’objectiu marcat, com-
plert?. 
ML: D'un primer moment, el
nostre objectiu va ser disfru-
tar i aprendre molt i la veritat
és que s'ha complert. El que
no ens esperàvem era el
regal de saber que la gent
estava amb nosaltres.
Aquestes setmanes després
de l’expulsió han estat brutal
els ànims, la força i el suport
que ens ha donat tothom.
ME: Vau anar superant obs-
tacles, fins el quart progra-
ma...il.lusió de poder accedir
a la final? 
ML: La il·lusió sempre la
tens, un cop estàs dins, vols
més i t'agradaria arribar fins
la final però també érem
conscients de la dificultat. Hi
havia molta diferència entre
els cors, gent molt professio-
nal. No és gens fàcil partici-
par en un concurs com
aquest, on fas tot el que et
diuen, t'escolleixen les
cançons, el vestuari, les
coreografies... On les condi-
cions per a cantar no són
gens fàcils i ho hem superat;
tothom va valorar la nostra
evolució i va ser molta.
ME: Què va poder fallar? Es
diu que va ser injust...esteu
en desacord amb el jurat? 
ML: El fet de cantar amb
micros, estar en un plató on
tens moltes càmares, focos,
cantar una cançó de dos
minuts quan portes sis hores
esperant a que et toqui..., no
crec que fallés res, som una
coral que mai hem cantat en
aquestes condicions i ens va
costar una mica adaptar-nos

a elles. Injust, penso que sí,
el jurat no va saber valorar
l'esforç que vam fer i l'evolu-
ció. A l’últim programa, la
nostra interpretació va ser
molt bona però ells no la van
premiar. Penso que ens
mereixiem continuar.
ME: Quines anecdòtes ha
aportat l’experiència?. 
ML: Buff, moltes!!! Als Joves
els hi han sortit unes quantes
admiradores i admiradors,
vas pel carrer i et reconeix la
gent... Jo he recuperat amis-
tats de fa molt temps des-
prés de veurem per la tele.
Un compositor ens ha dedi-
cat una cançó.
Per no parlar de l'amistat

que hem fet en la gent de les
altres corals. Els dies de gra-
vació són tan intensos que
fas un lligams molt especials
en la gent. Els moments al
camerí, on surten tots els
nervis a base de cantar cri-
dar i córrer per allí...

ME: Nervis, emocions...una
recompensa pel treball de
tants anys?.
ML: Nervis, molts i emo-
cions, a grapats. Són deu
anys junts des que érem ben
petits. El concurs ha arribat
en un molt bon moment del
cor, necessitàvem quelcom
així que ens donés una
empenta per continuar. No

és fàcil aguantar un cor que
comença amb gent amb 8
anys i que ara en tenen 18 i
allí estan, amb més il·lusió
que mai i en moltes ganes
de donar-ho tot i continuar
treballant.

ME: Hi ha un abans i un des-
prés per a Jove Cor
Flumine?. 
ML: És això mateix, aquesta
experiència ens ha donat for-
ces per continuar i motiva-
ció. També més confiança
en nosaltres mateixos, més
seguretat per creure que el
que fem està molt bé i que
tenim molta gent que ens
segueix i que disfruta amb

nosaltres i amb el que trans-
metem quan cantem.
ME: El salt de qualitat és
considerable. Futur. Nous
reptes. 
ML: Ara tenim molts projec-
tes, ens estan sortin molts
de bolos, concerts a dife-
rents llocs i col·laboracions
en associacions i actes que
ens encantarà fer. Tenim
pendent la gravació d'un cd
que vam deixar de banda pel
programa, aquest potser
serà el primer que farem. I
sobretot continuar treballant
i formant-nos, sabem moltes
coses que hem de millorar i
ara tenim molta energía i
ganes per fer-ho. 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

No va jugar malament
l’Ascó. Per tant, el resultat
no es pot considerar un pas
enrera. El propi tècnic,
Miquel Rubio, ho manifesta-
va: “va ser un partit compli-
cat perquè el rival va jugar
ben posat en l’aspecte
defensiu. I també va tenir la
seua ocasió. Nosaltres vam
treballar bé i vam crear les
nostres, suficients per a
poder guanyar la confronta-
ció. Però no va poder ser”.
L’Ascó visitarà diumenge el
Manlleu, amb l’objectiu de
recuperar la dinàmica guan-

yadora davant d’un equip
que està en hores baixes. .
La Rapitenca, per la seua
banda, també va empatar a
casa, en aquest cas contra
el tercer classificat, el
Terrassa. L’equip de Teixidó
va fer un punt i seguit en la
seua millora. Per l’ordre
amb el que va jugar, ja s’hi
va semblar al de la tempora-
da passada. A més, va inter-
pretar força bé el partit,
recuperant la pilota a la

zona ampla i gaudint de les
seus ocasions, dues d’elles,
d’Alexis, un dels més desta-
cats, i de Raül, clares per
fer l’1-0. La conclusió positi-
va fou que la porteria va tor-
nar a quedar a zero i que l’e-
quip s’ho creu que pot oferir
millors lectures que no pas
les jornades predecents. En
defensa, a l’eix central, va
destacar David López, força
eficient. El mister Teixidó
valorava la progressió i con-

siderava que “les millors
ocasions van ser nostres.
Per tant, estic satisfet de
l’empat, i del partit, però
crec que haguéssim pogut
guanyar. Ho mereixiem”.
Teixidó afegiaaque “l’equip
està recuperant la seu iden-
titat i hem de seguir treba-
llant perquè continui en
aquesta línia. El proper par-
tit a Masnou és molt impor-
tant perquè un triomf ens
permetria tenir més con-
fiança i tranquil.litat, pujant
unes places a la taula classi-
ficatòria”. El Masnou, equip
de la seua lliga. Josué i
Marc Vernet són baixa men-
tre que Ortega podria tornar
a la convocatòria després
de la lesió. 

UE Rapitenca: recupera la identitat

L’Ascó va empatar sense
gols contra el Cerdanyola
en un partit que va ser
trampa. Els asconencs van
insistir fins el final, tancant
al rival a la seua àrea en els
darrers minuts. Però tot i
les ocasions, li va faltar la
calma necessària per a
poder assolir el gol de la
victòria. Es la segona jorna-
da sense guanyar, però l’e-
quip es manté invicte a
casa. Es cinquè. Bon estat.

TERCERA DIVISIÓ

Els dos equips ebrencs empaten a casa, sense gols, en la jornada passada

M.V.

L’Ascó va empatar a casa amb el Cerdanyola

La Rapitenca està
darrera d’un central.
El seu fitxatge es pot

concretar en les
properes setmanes

Un central

El Jesús i Maria va rebre molt de càstig a Vilanova (4-0)

L’Amposta perdona contra el Martinenc
PRIMERA CATALANA. 

L’Amposta va empatar sen-
se gols contra el Martinenc (0-
0) en el millor partit que ha fet
fins ara. L’equip va tenir bo-
nes ocasions i va jugar força
bé, obrint el camp i entrant
pels costats, guanyant aixi
l’esquena de la defensa visi-
tant. Fou primer el Martinenc
qui va tenir una opció amb un
gol anulat per possible fora
de joc. Posteriorment, fins el
descans, els ampostins van
gaudir de fins a cinc ocasions
clares, amb una jugada de gol
anulada a Becerra. A la repre-
sa, el partit va igualar-se i es
va obrir. Però l’Amposta va te-
nir noves ocasions, fins el da-
rrer quar quan va acusar el
desgast i el Martinenc, segon
classificat, va pressionar més
amunt. Abans de començar el
partit, es va fer la presentació
del futbo l base del club. 

L’Amposta visita dissabte el
Torredembarra. Un partit de la

seua lliga i en el que seria im-
portant poder assolir la prime-
ra victòria fora de casa, tenint
en compte que és un partit
amb doble valor entre dos
equips en una situació similar
a la classificació. El Jesús i
Maria, també dissabte (16.30
h), rebrà el Marianao. Un par-

tit en el que ja té urgència de
punts per sortir de la cua de
la taula que actualment, amb
un partit menys, ocupa. Iku
segueix sent baixa mentre
que Francesc, després de la
sanció, tornarà. L’equip de Jo-
sé Mari va sortir injustament
golejat de Vilanova en la jorna-

da passada (4-0). Després
d’un primer temps en el que
va dominar i va tenir ocasions
clares, es va passar a un se-
gon en el que els vilanovins
van fer l’1-0. El partit va se-
guir obert i igualat. Jesús va
tenir l’empat a les seues bo-
tes. Però, a manca de deu mi-
nuts, va arribar el 2-0 que ja
va decidir. Els altres gols, ja
en temps afegit, van ser
anecdòtics. José Mari, el tèc-
nic, deia que “no va ser just,
però perdonem ocasions i el
rival, en canvi, no ho fa. Es la
dinàmica fins ara”. Ximo Mar-
tí, cedit, és baixa i anirà al
Santa Bàrbara.

No m’importava gaire el clàs-
sic. Ja sabeu que ni sóc del
Barça ni del Madrid. Es més,
m’interessava un altre partit que
es jugava a la mateixa hora,
transmès per la Sexta: el Sara-
gossa-Alavès. 

Jo estava a Móra la Nova, dis-
sabte. Després del partit entre
els locals i el Pinell, coincidint
amb la Fira, em vaig quedar per
veure el clàssic a la televisió que
la junta del Móra la Nova va ins-
tal.lar a la porta d’accès al
camp. Es evident que, durant
l’esmentat clàssic, no podia de-
manar un canvi de canal...però
ho vaig fer al descans. Li vaig
preguntar a un directiu del Móra
la Nova si podien posar la Sex-
ta...encara avui es pensa que li

deia de bro-
ma... Bé,
bromes a
banda, ja
d’entrada,
fer coincidir
el clàssic amb un altre partit  de
Segona transmès en obert, in-
dependentment dels compromi-
sos ja adquirits i de tenir una pro-
gramació definida, em sembla
que és per analitzar. Però enca-
ra vaig méslluny. El meu missat-
ge és per manifestar la meua
modesta queixa per la manca
de respecte per al futbol modest
i el futbol base que van tornar a
sofrir un daltabaix considerable
per canviar partits  perquè el
clàssic era en dissabte a les 18
hores. No va beneficiar.

El clàssic

El derbi de la Terra Alta, en-
tre el conjunt pinellà, i el líder
Corbera, serà el partit de la jor-
nada. D’altra banda, informar
que MINUT 91, a Canal TE, di-
lluns i dimarts a les 18.30 i a
les 22 h. I al dia següent (12h).
També a: canalte.xiptv.cat/mi-
nut91.  I Tot l’Esport, diven-
dres a les mateixes hores.

Pinell-Corbera, diumenge a
Canal Terres de l’Ebre (22.30 h)

L’opinió de Michel

I de llarga distància, a Amposta

Regata promoció
REM

Es va celebrar el dissabte la
primera regata de promoció de
rem olímpic per a alevins i
infantils i també la regata de
llarga distància (4km) en cate-
goria cadet en aigües del riu
Ebre a la ciutat d'Amposta.
Les regates foren disputades
amb molta esportivitat per part
de les promeses del rem i amb
molta presencia de públic que
omplia el passeig del riu com
feia molt de temps que no es
veia. Els remers de les nostres
terres van obtenir molt bons
resultats. Destacar el Club de
Rem Tortosa amb 15 meda-
lles: quatre medalles d'or, sis
medalles de plata i cinc meda-
lles de bronze. Molt bona
també l'actuació del remers del
Club Nautic Amposta amb vuit
medalles: dues medalles d'or,
tres medalles de plata i tres
medalles de bronze.
Extraordinària progressió
també dels remers rapitencs
conquerint set medalles per al
Club Nautic de Sant Carles de
la Rapita dues medalles d'or

(una compartida amb el Club
de Rem Delta), dues medalles
de plata i tres medalles de
bronze. Finalment destacar la
bona actuació dels remers del
Club de Rem Delta de Sant
Jaume d'Enveja, club molt jove
i amb molta il·lusió que han
conquerit tres medalles, dues
d'or (una compartida amb el
Sant Carles i una medalla de
plata.

IRIS SOLÀ

Diumenge es va fer la presentació dels equips base de l’Amposta.

Ximo Martí, tal com
vam avançar a Minut
91, a Canal TE, anirà

cedit al S. Bàrbara

Cedit
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Tortosa va aconseguir una
victòria important per consoli-
dar-se a la part alta de la tau-
la, després del triomf contra
el Valls. Va vèncer al camp del
Roda de Berà (1-3) en un par-
tit en què a més de la victòria,
cal valorar l’aportació que va
fer el senienc Gerard Estrella,
en un moment necessari i en
el que va estar a l’alçada, de-
mostrant la qualitat i l’ofici. 

El Tortosa, propietari del

partit al primer temps, va
avançar-se amb gol d’Asin. A
la represa, es va acomodar i
va poder pagar-ho car. Però
quan pitjor estava en el duel,
va arribar el gol de Joel. El Ro-
da va pressionar i va reduir
distàncies amb l’1-2. El Torto-
sa podia tenir dubtes però Ge-
rard va entrar i va posar ordre
al centre del camp, fent a més
el gol que va sentenciar el par-
tit. Era l’1-3. Segona victòria

seguida per a un Tortosa que
es quart, amb quinze punts.
Diumenge rebrà la Selva, un
dels cuers. Un partit que cal
esperar que no sigui trampa
per a l’equip de Fernando

Crespo.

Gerard, ok
VICTÒRIA DEL TORTOSA A RODA DE BERÀ (1-3)

El Roquetenc va empatar contra la Canonja (1-1) en una jornada en la
que presentava, entre lesions i sancions, un gran nombre de baixes.
Per això va haver de recòrrer al filial i al juvenil. La Canonja es va
avançar i semblava que tenia el partit controlat. Però el Roquetenc,
tot i les limitacions, va  reaccionar i el juvenil Aleix va aconseguir l’em-
pat quan la Canonja s’havia confiat en el partit. Els de Roquetes van
defensar-se amb molt bona actitud i van conservar un punt meritori
tenint en compte la seua situació. Dimarts va tornar a haver-hi reunió
al vestidor amb la junta. Aquesta va donar dues setmanes de marge.
I aquestes han passat, amb dos empats. De moment, cap novetat.  

El Roquetenc salva un punt en una
jornada amb multitud de baixes

1-1, CONTRA LA CANONJA

L’Ampolla, després d’un inici espectacular, portava quatre jornades
sense guanyar (2 punts de 12). I la darrera derrota va ser dolorosa
contra el Perelló, principalment per la manca de contundència defen-
siva que va mostrar l’equip. Cotaina va introduir canvis al camp del
Valls. L’equip va millorar (0-1). L’Ampolla va jugar amb més serietat:
“vam estar molt ferms en defensa, sense fisures, i vam aguantar bé
l’empenta del Valls. A la represa, amb els minuts, vam obrir-nos i el
partit també va fer-ho. Fins que va arribar el gol, gaudint d’altres oca-
sions posteriorment, per marcar el segon”. L’Ampolla rebrà diumen-
ge el Roda de Berà. Robert, sancionat, serà baixa. 

L’Ampolla suma tres punts d’or 
al camp del Valls 

0-1, GOL DE SAMU (80’)

El Gandesa havia empatat fins ara a Calafell, i a casa contra la Selva i
Roquetenc. Però diumenge a Canbrils va trencar el malefici. Segons
Enric, “ens va costar entrar en el partit. El Cambrils va tenir una oca-
sió inicial que va evitar Rojas. I no va ser fins els darrers quinze minuts
del primer temps quan vam agafar el domini del partit, jugant bé i te-
nint opcions. A la represa, vam fer el 0-1 i el partit va trencar-se. El
Cambrils va obrir--se i el marcador va estar incert fins que vam marcar
el 0-2. Llavors ja vam tenir altres opcions, amb espais per davant” Gu-
miel i Dilla van marcar els gols. El Gandesa, en plena fira del ví, rebrà
la Canonja. Un partit que s’havia demanat de jugar en dissabte.

El Gandesa ja sap el que és guanyar
contra un dels cuers

DESPRÉS D’EMPATAR CONTRA ELS ALTRES TRES

El Perelló va sumar, contra el Vi-
laseca, la tercera victòria segui-
da (2-2). D’aquesta forma, s’es-
tabilitza a la taula. I agafa més
confiança. Cal dir que el partit,
a  la primera meitat, va ser
igualat. Però el Vilaseca ja va
demostrar que té més equip
que el que la seua classificació
indica. Va posar a prova a Marc
que es va començar  a conver-
tir en el salvador. A la represa.

Roger va fer l’1-0 per al Perelló,
però el Vilaseca estava ben po-
sat i va poder empatar. No va
tenir encert i també Marc va evi-
tar-ho. Fins que Gallego al minut
90 va fer l’1-1. El Vilaseca, en
temps afegit, va anar a pel se-
gon gol i va ser el Perelló qui va
fer una contra. Flox va assistir
al crac Mohe i aquest va mar-
car el 2-1 davant el deliri de l’a-
fició, embojida amb la victòria

(93’). Tercera seguida. El Pere-
lló, crescut, afronta tres partits
consecutius fora. Norbert ha
causat baixa del club. 

El porter Marc Andreu salva al Perelló,
que acaba guanyant

AMB GOL DE MOHE AL 93, AMB EL VILASECA

R. Bítem i Catalònia van empatar en el derbi. 

CANAL TERRES DE L’EBRE

R. Bítem i Catalònia van empatar
a dos en un derbi entre dos
equips que esten en un bon mo-
ment de forma i de resultats. I si
bé el partit no va ser brillant, si
que va tenir emoció i també qua-
tre gols, tres d’ells de crac. 
Als dos equips els va costar en-
trar en joc. El Catalònia va fer-ho
quan va rebre el gol. Crespo va
aprofitar amb astúcia un rebuig i
va batre Fran amb un tret intel.li-
gent. La pilota va passar per l’ú-
nic lloc que podia: per sota les ca-
mes del porter rival. Potser hi
havia fora de joc en la jugada pre-

cedent, d’Angel. Amb l’1-0, el Ca-
ta va saber refer-se. El R. Bítem,
en canvi, no es trobava comode
perquè no tenia la pilota. El Cata
va anar per feina i arran d’un pe-
nal va empatar i, poc després,
crescut, es va avançar amb un
gol de geni de Cristian. De quali-
tat i talent. El masdenvergenc va
estar recuperat i amb confiança.
1-2. El R.Bítem ho passava mala-
ment, però té enginy a la davan-
tera. I jugadors letals: Angel i
Crespo. Ells dos van aprofitar un
desajust defensiu visitant i Cres-
po va inventar una rematada que

fou el 2-2. La represa fou més
oberta. El R. Bítem va guanyar en
elaboració amb l’entrada d’Emili
al centre del camp. Va tenir més
joc interior. El Cata també va bus-
car més control amb els canvis.
El partit es va fracturar amb els
minuts. Vn haver-hi alternatives.
Edgar va tenir una ocasió clara

que va desfer Fran. El Catalònia,
amb accions a pilota aturada, va
fer sensació de perill. El derbi va
acabar descontrolat però amb el
Cata, sobre tot arran de l’expulsió
de Pau, ben posat en defensa.
Els jesusencs, amb les seues ar-
mes, van demostrar ser un equip
amb possibilitats. El Remolins-Bí-
tem va intentar-ho amb tot, amb
dos canvis ofensius en el des-
compte, ja sense temps per a
res. L’empat a dos fou un bon re-
sultat. Continua la bona ratxa
dels dos equips amb set i cinc
jornades sense perdre.

La màgia de Joel Crespo i de Cristian Arasa
Els dos jugadors van signar gols de gran qualitat en el derbi R. Bítem-Catalònia

SEGONA CATALANA. EL CATALONIA, PROP DE FER UNA INCORPORACIÓ. DEMÀ REBRA EL LIDER

La Cava i Alcanar van empatar
a un gol en l’altre derbi ebrenc de
la jornada. Els locals van co-
mençar forts al primer temps i van
gaudir de diverses arribades, fent
l’1-0 arran d’un penal que va trans-
formar Jaime. El partit va obrir-se.
La Cava podia contraatacar i l’Alca-
nar, amb un Adrià Fernandez mar-

cant distàncies, va crear proble-
mes a la defensa local, tenint les
seues possibilitats per empatar. A
la represa, la dinàmica va ser la
mateixa. L’Alcanar va anar guan-
yant metres i va obligar amb els
minuts a la Cava a endarrerir-se.
Raül va evitar el gol amb dues in-
tervencions, a trets d’Adrià F.. Al-

fons Royo va donar entrada a Chi-
meno per buscar més profunditat.
I la va tenir. Una acció del rapitenc
per l’esquerra va acabar amb un
tret enverinat que Raül, tot i posar
els punys, no va poder evitar. El
xut potent del seu amic Chimeno
el va sorpendre. 

L’Alcanar va buscar amb in-
sistència el segon gol però aquest

no va arribar. Al final, 1-1. Els locals
que van milorar quant a actitud
però segueixen sense trobar la
dinàmica de victòries. Davant te-
nien un Alcanar que també té mol-
ta artilleria i que està progressant.
Amb els canareus va debutar Cris-
tian.

Passió pel juvenil
Feia molts anys que el juvenil de

la Cava no havia creat tanta expec-
tació amb els seus partits i resul-
tats. Diumenge hi havien 600 es-
pectadors al camp en el derbi
contra el Jesús i Maria. 

Chimeno torna a fer un gol
valuós per a l’Alcanar

A LA CAVA, 1-1

Els locals van anar de més
a menys i van acabar

cedint un empat

Costa guanyar

El 2-2 final va fer justícia
als mèrits dels dos

equips.

Empat just

Gerard, quan pitjor ho
passava el Tortosa, va

marcar l’1-3.

Recuperat
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TERCERA CATALANA

Hi ha professions que deurien estar doblement pagades del que ho estan. Els met-
ges i els bombers que salven vides així com els mestres que ensenyen. A l’esport i
al futbol la professió més complicada és la d’entrenador. Si l’equip perd, el tècnic
se’n va trist a casa. Si perd tres partits seguits se’n va enfadat. Ha d’aguantar males
cares dels jugadors que no juguen i dels directius i d’aquells aficionats que gairebé
ni el saluden. A l’entrenador, qui l’anima?. Ningú coneix de la soletat de l’entrenador
que ja no sap que inventar per al partit següent. La setmana de la derrota és extre-
madament llarga. Els divendres s’ha de decidir quins són els convocats i els dissab-
tes quina serà l’alineació. I el diumenge el dia del partit. Són tres dies de molt d’es-
trés. I a sobre depenen d’un encert o de vegades de la sort. Toni Oruj em deia que
“vam crear fins 15 ocasions quan vam jugar a Calafell. Em preguntava que com podia ser que no guan-
yéssim allí. I quan em giro i li dic al meu delegat, el Calafell arriba per primer cop amb cert perill i marca
al 94”. Hi ha un altre entrenador, del que no diré el seu nom, “la temporada passada, quan anava a aga-
far el cotxe, em trobava un gat negre sota el mateix. I així ens va anar que vam ser campions. Aquesta
temporada, en canvi, no veig cap gat. I no tenim sort...”. La vida de l’entrenador és dura. La temporada
passada a Nacho el van haver de portar amb ambulànica per un atac d’ansietat. En aquesta lliga un tèc-
nic de Segona Catalana del grup 6 es va haver de pendre dues pastilles per a dormir per la derrota con-
tundent que va sofrir el seu equip. Gran part d’entrenadors de primera catalana i segona tenen familia,
nens petits, un treball i a sobre tres entrenaments per setmana, i dia del partit. O sigui, pluriempleats.
Val la pena? Així mateix, han de pendre decisions en ocasions amb gran responsabilitat sobre un col.lec-
tiu de jugadors que per la seua natura acostumen a ser egoistes. Els ha d’agradar molt per aguantar la
pressió d’un partit i quan les dinàmiques de resultats no són bones, els vestidors són un polvorí. Va suc-
ceir la temporada passada en més d’un equip i també està passant actualment en un vestidor, però no
hi ha proves o no se n’ha sentit parlar. Quants enemics té un entrenador? Tots: afició, jugadors que li fan
el llit perquè els cessin,
directius que en gran part saben poc de futbol i no són justos, la premsaI si bé he destacat aquests
entrenadors per la conjuntura actual, he d’extrapolar el missatge a tots els que entrenen equips d’aques-
tes comarques, sigui a territorial o en futbol base, que cobren quatre euros i si comptessin el que reben
i els disgustos que s’emporten dels resultats i les preocupacions, i en ocasions perden amics, la veritat
és que no valdria la pena entrenar. Però ho porten a la sang. Els agrada. Si guanyen cinc partits seguits
són deus. Es cotitzen d’alguna manera. Però si és la inversa és que són molt dolents. A Del Bosque per
no ser guapo, tenir una mica de panxeta i per massa bona persona el van acomiadar del Madrid des-
prés de guanyar una copa d’Europa. A Rickjart al Barça van estar a punt de cessar-lo després d’un par-
tit contra el Valladolid i Xavi va salvar-li el cap amb un gol. Posteriorment, va arribar l’etapa gloriosa de
diversos anys. Ser entrenador, en general, és no tenir vida privada. Set dies d’atenció mental a un par-
tit. Post partit convocatòries, definir un onze, estratègia...si hi ha temps un bocata després de la con-
frontació i poder veure un rival el dia abans o el mateix dia i durant tota la tempiorada, si les coses no
van del tot bé, amb l’espasa al cap per si pot ser cessat. En alguns casos no els deixen ni dormir. La
temporada passada, a un entrenador a la Tercera catalana el van destituir a les 23.30 hores i amb el
mòbil. No va dormir. A les cinc havia d’anar a treballar... El meu aplaudiment a tot el col.lectiu d’entrena-
dors que cada diumenge són jutjats per una afició. Tenir contents als 22 jugadors de la plantilla és impos-
sible i a l’entorn dels 22 encara més...Jo me porto bé amb tots els entrenadors però m’agradaria fins i
tot tenir més bona relació amb alguns de Segona catalana. Però és complicat, ells tenen el seu caràc-
ter i jo el meu. I a Tercera catalana hi ha de tot. Prefereixo no dir res perquè si m’escalfo puc contar
coses que no dec. Sé que hi ha alguns que no parlen gens bé de mi. Com va dir Crist: “perdona’ls, no
saben el que fan”. Jo si que parlo bé d’ells avui i gairebé sempre perquè respecto la seua feina tan com-
plicada d’entrenar i tenir contents a directius, jugadors i afició. Vaja, més complicat que ser president del
govern. Tenir a tots satisfets. Impossible!.
COMPTE AMB AQUEST JUGADOR: JOEL CRESPO. Li falta un gol per igualar la marca de la tempo-
rada passada. I falten 26 partits. I solament va jugar-ne cinc de titular. La lliga anterior va fer sis gols,
sortint moltes jornades de suplent. Deuria jugar a Tercera divisió. El Tortosa el volia però ell va decidir
marxar. Té 20 anys. Jugador dretà, rapidíssim. Bons moviments a l’esquena de la defensa. Juga molt
bé a l’espai. Es bon definidor i arriba bé de segona línia. Un jugador a considerar. 
TERCERA DIVISIÓ. GRAN RAPITENCA De les cinc darreres jornades, solament una derrota. Però
també només una victòria en nou jornades. Com patirem aquesta temporada!. La Ràpita és un poble
petit al costat de Terrassa, però aquest equip no va poder guanyar-lo. Els rapitencs que no són socis no
valoren la situació actual de tenir un equip a Tercera. Ascó, aquests nois no estan fins. Els rivals de baix
els hi compliquen la vida. 
1A CATALANA. L’AMPOSTA SURT DEL POU. EL JESÚS I MARIA SEGUEIX EN ELL. Que dolent
sóc. Vaig fallar el pronòstic del Martinenc. Però vaig encertar en què es veuria un bon partit. Es curiós
el d’Aleix. Jugui on jugui és pichichi. Es va equivocar de no fitxar per la Rapitenca. Ho seria a Tercera. No
va agradar a la directiva que publiqués que Nacho podia dimitir si no arribaven les victòries.
Jesús i Maria. Tres partits jugats a camp contrari i molt bona imatge. A Amposta guanyaren i a Tàrrega
van perdre però van convèncer fins al tècnic local. Diumege al minut 80 solament perdien per 1-0. Al
final van ser quatre. Però un 4-0 enganyós. Falta jugar el partit d’Andorra, ajornat.  El dissabte guanya-
ran i si fallo, dos setmanes d’autocàstig sense parlar-ne. Sort José Mari i a tot l’equip. 
2A CATALANA. NI UN EQUIP EBRENC VA PERDRE. QUE BONS SOM! Oh la la!, Set equips ebrencs
entre els deu primers. En els darrers cinc, només un equip, el Roquetenc. Gandesa segon. No goleja
però segueix imbatud. Què bo que ets Enric!. Seràs un mister desitjat la temporada propera. Jaume
Gumiel porta quatre gols, la meitat de la temporada passada. Tortosa, rècord guines. únic equip que no
ha empatat. Aquest equip il.lusiona però l’afició no desperta. Havia de ser un empat i així fou (li ho vaig
dir a Joaquin Roda dies abans del partit). R. Bítem-Catalònia, 2-2 i tots contents. El tàndem d’Oscar i
Tomàs, set jornades invictes i el R. Bítem cinc jornades sense perdre.  Perelló, vaig dir que patiria. I ha
sabut fer-ho. Queda molt. Però garantitzo que se salvarà. Gran Mohe. La setmana passada va marcar
un gran gol i aquest diumenge, també el de la victòria. Sempre dic que al Perelló ets un Déu. Cal dir que
en aquesta jornada el Vilaseca va merèixer la victòria. La Cava només ha guanyat un partit al seu camp
i contra un dels cuers. Potser hauria de fer com va fer un altre club recentment, que li va dir als juga-
dors: “Si no canvieu d’actitud, la porta està oberta”.  Alcanar, irregular. Juga a intermitències però sola-
ment ha perdut una partit en les últimes sis jornades. L’Ampolla, la seua victòria no és casualitat. Va guan-
yar a Alcanar i va empatar a la Cava. Diumenge va vèncer a Valls. La clau és que en vuit jornades, set
jugadors han marcat gol. No tenen davanter nat, aquest és el seu mèrit. Juguen a despistar.  A la part
baixa, cinc equips despenjats. Calafell, Selva, era de esperar, Vilaseca i Cambrils i la sorpresa: el
Roquetenc. El perillós d’aquests equips és que es poden despenjar més pel potencial dels altres 13.
Solament veig un equip d’aquests que no baixarà: el Vilaseca. El president del Cambrils em va fer unes
declaracions explosives: “abans faré fora a cinc jugadors, i no serà per manca de ganes, que cessar a
Toni Oruj”. 

Carta oberta als entrenadors ebrencs

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

3a CATALANA, SERIAL AL PINELL. No disposo d'espai per a explicar què ha passat aquesta setmana al
Pinell, però mereix quasi un llibre. Part de la directiva va dir-li al tècnic què havia de fer com a entrenador. Un
míster, Rovira, que ja va sortir amb diferències de l'Olímpic l'estiu passat. Segons un aficionat d'aquestes terres,
Rovira és un home d'"idees fixes, sempre envoltat de veterans per a aplanar-se el camí". Però al Pinell va fer
escalfar a un del poble que no jugava. I el poble va passar-li factura. A més, es diu que l'entrenador va contrac-
tar al nou porter sense consultar el preu amb la junta. Al final ha dimitit fins i tot el president, Paco Ros. Ja tenia
previst fer-ho aquesta campanya, però l'aigua ha vessat del got. Sort Paco, ets un crac i una gran persona.
L'Ulldecona duu dues setmanes de tristor. Va perdre la imbatibilitat a casa i aquesta jornada un Batea amb 9
jugadors va donar-li un bany. Sí, l'Ulldecona jugava amb un porter cadet. Però va perdre. No perdona el
Camarles: gaudeix de la millor defensa de la lliga, set dels seus jugadors ja han marcat, i té a les seves files
un Marc Prades a qui solament li falten 17 gols per a igualar la seva marca de dos cursos enrere. Va avançar-
se amb un 0-3 a La Sénia. Pel que fa a aquests, els seniencs, no baixaran, perquè disposen d'un entrenador
guerrer: l'explosiu Juanmi. Diumenge a la nit, a la conversació que vaig mantenir amb ell, saltaven les guspires.
L'equip local va fer aigües en defensa. El conjunt dels meus amors, el diumenge, va jugar amb sols 4 jugadors
a l'onze inicial de la pedrera. Jo prefereixo veure'l a Quarta Catalana, amb jugadors únicament de casa.
Demanava la setmana passada que tornés Plàcid, no a la banqueta, sinó com a mànager, i ho repeteixo. El
Corbera d'Ebre va perdre. Algun dia havia de passar. I va fer-ho en un minut mític: el 90. Malgrat això, Jordi
Roca és més famós que l'alcalde al poble. Un altre bloc que va salvar el seu duel a l'últim minut fou el Flix. Vaig
apostar pel Deltebre, i ja és cinquè. Compte amb aquesta Ametlla. Farà una gran segona volta. El millor del seu
partit: han marcat fins a 7 jugadors diferents. El vestidor és una meravella. Practiquen bon futbol. I la mentali-
tat del seu míster, Narcís Labòria, de fer gaudir a la seva afició, aquesta jornada va complir-se: 4-4 al camp de
l'Olímpic. Si l'encontre dura més minuts, acaba 10-10. Aquests dos equips potser estiguin al podi dels que pro-
posen el millor futbol de la categoria. El diumege, l’Ulldecona pot perdre el seu tercer partit seguit.  En els
darrers nou enfrontaments Ulldecona-la Sénia, només una victòria local. MOMENT MÀGIC: ULLDECONA. Hi
ha gent que quan tenen un fill el primer que fan és fer-lo soci del Barça o del Madrid. Hi ha persones com Paco
Callarisa que quan té el primer net el primer que fa és que sigui soci de l’Ulldecona. Ha d’haver-hi exemple. Això
és amor a un club com els cinc germans de la familia Callarisa-Millan, jugant a la cantera ulldeconenca. Rècord.
Ulldecona viu el seu millor moment de futbol dels darrers 20 anys.  Al capdavant, un president. El més jove. Un
gran president: Mario, que segueix després de dos il.lustres: Paco Callarisa i Millan. A més, la cantera brilla en
categories de juvenil i cadet. Ara el club prepara el centenari i a més farà un llibre. 
SOLAMENT QUATRE CAMPS SENSE GESPA ARTIIFICIAL. No sé que passa que totes les regidores de
l’Ebre són guapes. Com vostè Lluïsa que representa l’esport de Camarles, un dels millors clubs de cantera de
la comarca però que segueix sense gespa artificial.  Li comento a Lluïsa que parle amb el seu partit o que
demani audiència a Mas. En un segon li dirà que si!. Té dos fills jugant a futbol, a les fèmines de la Cava i als
patufets a Camarles. En aquestes altures solament queden quatre camps d’embergadura sense gespa artifi-
cial: Roquetenc, Sant Jaume, l’Ampolla i Camarles. Senyora Lluïsa acoseguexi si us plau la gespa artificial. 

El Pinell va guanyar al Móra la
Nova (1-2) en un derbi en què els
locals no van encertats cara al gol
al primer temps i en el que van
notar l’expulsió de Juan (44’). A la
represa, els pinellans van progres-
sar i Albert i Sisco Méndez van fer
el 0-2. El Pinell no va sentenciar,
quan va poder fer-ho, i va patir per-
què el Móra la Nova va marcar de
penal i va poder empatar, comptant
de que havia fet tres pals durant el

partit. Josep
Rovira va dimitir com a tècnic

pinellà. Dimarts a Canal TE, a Minut
91,  va explicar que “el dia de
l’Alcanar un directiu, cridant, em va
recriminar que no havia posat
abans jugadors del poble. Així
mateix, d’acord amb el president,
havia fitxat un porter. I part de la
junta no hi estava d’acord. Jo això
no puc consentir-ho”. Paco Ros ha
dimitit com a president.

1-2

El S. Bàrbara va perdre contra el
Deltebre (1-3) tot i avançar-se en el
marcador amb gol de Gilabert de
penal. Però Chacon i Agustí van
remuntar abans del descans. El
Deltebre fou efectiu. A la represa,
el partit va estar igualat i obert. Els
locals van reclamar dos penals
‘clars’. I el Deltebre va sentenciar al
final amb gol de Paco Casas. Pas
endavant del Deltebre. El Santa,
que incorpora cedit a Ximo (J. i
Maria), seguix minvat d’efectius i li
costa com l’any passat.

S. BÀRBARA-DELTEBRE 1-3

L’Aldeana segueix creixent. Va
guanyar el Sant Jaume, ‘en un par-
tit molt complet, dels que més
dels darrers anys a casa. L’afició
va sortir molt satisfeta del camp
per la victòria i per la forma en
què es va guanyar’. Paul, al primer
temps, i Rayo i Moya a la represa
van certificar el triomf dels de Toni
Soler. L’Aldeana va endavant. El
Sant Jaume veu frenat el seu
impuls, amb les tres victòries
seguides. 

ALDEANA-S. JAUME 3-0

Gran partit del Batea, amb victòria
agònica contra un Ulldecona que
es presentava amb sis baixes de
titulars (Pau, Lázaro, Alex, Saul,
Robert i Vives). Lluc (15 anys) va
estar sota els pals. Malgrat això,
va avançar-se amb el 0-1 (Santi). A
la represa, sortida amb força del
Batea i remuntada (Enric i Roger).
Però es va quedar en nou. Aleix va
empatar per l’Ulldecona. Grau fou
expulsat. I Cristian Vallés senten-
ciava amb dos gols que van com-
portar el deliri de l’afició. 

BATEA-ULLDECONA 4-2

Primera derrota del líder Alcanar,
al camp del filial de l’Alcanar.
Bona feina dels locals que van
decidir en el minut 90, gràcies a
un gol d’Ivan Garcia. Jordi Roca,
tècnic del Corbera, deia que “feli-
citar a l’Alcanar pel triomf. Va tre-
ballar molt bé. I nosaltres no vam
tenir la mateixa intensitat que en
altres jornades. I ja sé sap que al
futbol s’ha de jugar sempre molta
intensitat. No passa res. Era un
partit que podia ser trampa i va
ser-ho”...  

ALCANAR-CORBERA 1-0

Partit espectaculars, amb vuit gols,
Ivan va fer l’1-0. Mamadou va
empatar fins que Sergi Anguera va
marcar l’1-2. Mikel restablia l’empat
a l’inici de la represa. Sergi Vila, un
crac, va fer un gran gol. Mamadou
va respondre. El partit era trepi-
dant. Dani, per l’escaire, feia el 3-4
i Alex Cabré empatava. Partit
genial. Dissabte derbi morenc. 

OLIMPIC-L’AMETLLA 4-4

El derbi va quedar suspés per la
manca de jugadors dels locals.
Segons Poley, tècnic local, a Canal
TE, a Minut 91, tornant de Sant
Jaume un cotxe amb jugadors va
sofrir un accident. Hi ha jugadors
amb lesions per l’accident, i es van
afegir a altres que no podien jugar. 

VILALBA-HORTA SUS

Victòria agònica del Flix contra el
cuer. Els  visitants, ben posats, van
avançar-se amb un gol de David,
(p). Una jugada de Cendrós va
suposar un autogol de Royo. El Flix
va pressionar però es va trobar
amb un rival ordenat i que va defen-
sar-se força bé. L’angoixa local va
perjudicar a l’equip de Lizaso. Al
95’) Oleguer va fer el 2-1. Oxigen. 

FLIX-R. BÍTEM 2-1

El Camarles va fer un gran partit,
sobre tot al primer temps quan va
passar per sobre de la Sénia, amb
els gols de Ruben i Marc Prades
(2). A la represa, els visitants van
baixar i els locals van posar-se dins
del partit amb els gols d’Ezequiel i
de Pau. Però Marc culminava el
hat-trick amb el 2-4. El Camarles
s’enlaira. Tercer triomf seguit.

LA SÉNIA-CAMARLES 2-4

MÓRA LA NOVA PINELL
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Campredó-la Cava (17 h)
Xerta-Bot (15.45 h)

Muntells-Tivenys (16h)
Jesús M-Ginestar (18h)

diumenge
Benissanet-S. Jaume (16h)
Godall-la Galera (15.45 h)

Ascó-Ebre Escola (16.30 h)
Arnes-Catalònia (16h)

RESULTATS

7a jornada 4a catalana

Campredó-Arnes 1-1

S. Jaume-Xerta      1-4

Godall-Bot 4-1

La Galera-Muntells          1-0

Tivenys-Ascó 2-2

Ebre E-Jesús i Ma.         3-0

Ginestar-Catalònia          5-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       6 31 3 18

2.Campredó   8 27 9 17

3.Tivenys       8 20 12 17

4.Ebre E        8 12 5 16

5.Ginestar      7 24 8 15

6. Catalònia    7 15 12 7

7. Arnes         8 12 13 12

8.Benissanet   6 13 15 12

9. Ascó         7 23 18 10

10.Roquetenc  8 15 17 10

11. la Galera   8 6 10 10

12. J. Maria    7 12 11 7

13. Bot          8 12 21 7

14. la Cava      8 16 22 6

15. Xerta        6 11 17 6

16. Muntells    6 3 20 2

17. S Jaume    8 3 42 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Fontsanta-Levante

Olerdola-S. Andreu

Acd F Cata-Suburense

Riudoms-Escola Valls

Sant Cugat-F. At. Vila.

Santboià-Camp Clar

Molins-Tortosa Ebre

Vilanova-Gladiador

RESULTATS

6a jornada 

Fontsanta-Vilanova  1-1

Levante-Olerdola  5-0

Sant Andreu-A Cata.   4-1

Suburense-Riudoms   2-2

Esc Valls-S. Cugat     2-1

F At. Vilafranca-Santboià   4-1

C. Clar-Molins           3-2

Tortosa E-Gladiador 11-2

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Tortosa E 24 7 16

2. Santboià 16 11 15

3. Fontsanta 14 7 13

4. Esc. Valls 16 10 13

5. Camp Clar 18 8 12

6. Vilanova 13 8 10

7. S. Andreu 17 15 10

8. At. Vilafranca 9 12 9

9. S. Cugat 10 7 8

10. Molins 19 12 6

11. Riudoms 11 11 6

12. Levante 10 14 6

13. Suburense 9 16 5

14. Acad F Cat 6 17 3

15. Olerdola 6 18 2

16. Gladiador 6 31 0

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Vinyets-Pla Penedès

Quintinenc-Borges

Gavà-Icomar

Ulldecona-Begues

Monjos-Montserratina

S. Sadurní-la Cava

Cunit-Vallirana

RESULTATS

4a jornada 

Vinyets-Cunit 2-4

Pla Penedès-Quintinenc 0-0

Borges-Gavà 13---0

Icomar-Ulldecona sus

Begues-Monjos 3-2

Montserrat.-S.Sadurní 8-1

la Cava-Vallirana           6-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 27 3 12

2. Borges 24 13 9

3. la Cava 15 5 9

4.Icomar 9 0 9

5.Begues 12 8 9

6.Ulldecona 16 3 6

7.Cunit 16 13 6

8.Quintinenc 10 13 5

9.Pla Penedès 8 13 4

10.Monjos 11 11 3

11. Gavà 3 21 1

12. Vinyets 3 11 0

13. S. Sadurní 3 20 0

14. Vallirana 2 25 0

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 
Amposta-Ulldecona

la Sénia-Alcanar

Vinaròs, descansa

Tortosa-Rapitenca

la Cava-la Sénia

Canareu-Catalònia

Filrey R. Bítem-Perelló

Jesús i Maria-Roquetenc

RESULTATS

3a jornada 

Catalònia-laCava sus

Perelló-Canareu 0-2

Aldeana-Tortosa 7-1

Ulldecona-Jesús i Maria  1-1

Alcanar, descansa

Roquetenc-R. Bítem     4-3

La Sénia-Amposta    1-4

Vinaròs-Rapitenca         2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 10 4 9

2. Roquetenc 8 3 6

3. Tortosa 8 9 6

4. Ulldecona 7 1 5

5. Amposta 7 4 4

6. Alcanar 7 3 4

7. Canareu 2 4 4

8. la Sénia 13 8 4

9. Rapitenca 2 3 3

10. Aldeana 10 7 3

11.Jesús i Maria 4 8 2

12. la Cava 0 0 0

13. Catalònia 4 8 0

14. Perelló 0 5 0

15. R. Bítem 4 19 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

M. Nova-Olimpic (16.30 h)
Horta-Aldeana (16.30 h)

R. Bítem-S. Bàrbara (17 h)
diumenge

l’Ametlla-Batea (16 h)
Ulldecona-la Sénia (16 h)
Camarles-Vilalba (16 h)

Vilalba-Horta (16 h)
St. Jaume-Flix (15.45 h)

Flix-R. Bítem (16 h)
Deltebre-Alcanar (16.30 h)
Pinell-Corbera (15.45 h)

RESULTATS

8 jornada, Tercera catalana  

Móra Nova-Pinell 1-2

Olimpic-l’Ametlla 4-4

Batea-Ulldecona 4-2

la Sénia-Camarles 2-4

Vilalba-Horta sus

Aldeana-St. Jaume 3-0

Flix-R. Bítem 2-1

S. Bàrbara-Deltebre 1-3

Alcanar-Corbera 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 8 19 11 21

2. Camarles 8 17 9 19

3. Aldeana 8 17 12 15

4. Batea 8 18 16 15

5. Deltebre 8 20 10 14

6. Pinell 8 20 12 13

7. Flix 8 19 13 13

8. Ulldecona 7 15 11 13

9. Horta 7 10 10 12

10. Olimpic 8 18 14 11

11. l’Ametlla 8 13 12 11

12. Sant Jaume 7 14 18 10

13. Móra Nova 8 19 15 9

14. S. Bàrbara 8 12 16 9

15. la Sénia 8 13 19 7

16. Vilalba 7 8 21 5

17. Alcanar 8 6 22 4

18. R. Bitem 8 8 25 1

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Catalònia-Reddis (16 h)
Calafell-Perelló (17h)

Morell-Roquetenc (12 h)
diumenge

Cambrils-la Cava (12 h)
Alcanar-R. Bítem (16 h)

Vilaseca-Valls (16 h)
l’Ampolla-Roda (16 h)
Tortosa-la Selva (17 h)
Gandesa-Canonja (12 h)

RESULTATS

8 jornada, Segona catalana

Cambrils-Gandesa 0-2

la Cava-Alcanar 1-1

R. Bítem-Catalònia 2-2

Reddis-Calafell 2-0

Perelló-Vilaseca 2-1

Valls-Ampolla 0-1

Roda Berà-Tortosa 1-3

la Selva-Morell 1-6

Roquetenc-Canonja 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 8 24 3 24

2. Gandesa 8 10 5 16

3. Morell 8 18 7 15

4. Tortosa 8 12 8 15

5. R. Bítem 8 19 10 14

6. Ampolla 8 14 10 14

7. Valls 8 14 8 13

8. Catalònia 8 11 8 13

9. Perelló 8 15 18 13

10. la Cava 8 10 9 12

11. Roda Berà 8 6 7 10

12. Alcanar 8 21 16 9

13. Canonja 8 12 14 9

14. Vilaseca 8 8 13 5

15. Roquetenc 8 11 22 5

16. la Selva 8 10 23 5

17. Calafell 8 4 25 4

18. Cambrils 8 5 18 2

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

Primera derrota del líder
Corbera, al camp de

l’Alcanar B. I el filial del R.
Bítem va vendre cara la

derrota a Flix (al 95’)

A darrera hora
PRÒXIMA JORNADA
Terrassa-Muntanyesa

Masnou-Rapitenca (diu 12 h)
Cornell-Palamós

Santboià-Vilafranca
Gavà-Gramanet

Castelldefels-Santfeliuenc
Europa-Vilassar
Cerdanyola-Rubí

Manlleu-Ascó (diu 17 h)
Pobla M.-Figueres

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Muntanyesa 11 7 3 1 19 7 24
2. Rubí 11 7 1 3 19 11 22
3. Europa 11 7 1 3 17 9 22
4. Terrassa 11 6 3 2 15 8 21
5. Ascó 11 6 3 2 12 8 21
6. Santfeliuenc 11 6 1 4 14 10 19
7. Cornellà 11 6 0 5 20 18 18
8. Vilafranca 11 4 4 3 15 11 16
9. Figueres 11 4 4 3 14 14 16
10. Palamós 11 4 3 4 19 18 15
11. Masnou 11 4 3 4 10 14 15
12. Cerdanyola 11 3 5 3 12 14 14
13. P. Mafumet 11 4 2 5 8 12 14
14. Manlleu 11 3 4 4 10 11 13
15. Rapitenca 11 3 4 4 10 15 13
16. Santboià 11 3 1 7 14 16 10
17. Gavà 11 3 1 7 11 14 10
18. Castelldefels 11 2 3 6 9 17 9
19. Vilassar 11 1 3 7 12 19 6
20. Gramanet 11 1 3 7 9 23 6 

Tercera divisió RESULTATS
10a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Torred-Amposta (diss 16.30 h)

Martinenc-Torreforta

Igualada-Tàrrega

Tecnofutbol-Balaguer

Catllar-Andorra

Alpicat-V- Alegre

Horta-Vilanova

JesúsiM-Marianao (dis 16.30h)

Almacelles-Viladecans

RESULTATS

8 jornada, Primera catalana

Torredem.-Almacelles 1-1

Amposta-Martinenc 0-0

Torreforta-Igualada 2-0

Tàrrega-Tecnofutbol 2-0

Balaguer-Catllar 1-0

Andorra-Alpicat 0-1

V. Alegre-Horta 2-1

Vilanova-Jesús i Ma. 4-0

Marianao-Viladecans 0-1

Primera catalana

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

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Viladecans 8 17 7 19

2. Martinenc 8 17 5 17

3. Catllar 8 12 5 17

4. Tàrrega 8 12 6 14

5. Balaguer 8 12 13 14

6. Torreforta 8 14 11 13

7. Horta 8 14 10 12

8. Vilanova 8 11 6 11

9. Tecnofutbol 8 11 11 10

10. Almacelles 8 11 11 9

11. Torredembarra 8 12 14 9

12. Marianao 8 8 9 8

13. Amposta 8 14 16 8

14. Andorra 7 8 12 8

15. V. Alegre 8 9 16 6

16. Igualada 8 6 13 6

17. Alpicat 8 10 22 6

18. Jesús i Maria 7 7 18 4
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Godall va golejar el Bot (4-
1) i és líder de la competició
ebrenca de Quarta catalana,
amb només sis partits dispu-
tats. El senienc Joan
Zaragoza (2) i Avraham (2)
van marcar. Cristian va fer el
gol del Bot.
El Campredó, per la seua
part, es va desfer de l’Arnes
amb gols de Paco (3) i Edgar.
4-0. I s’afiança a les primers
places. 
El Tivenys, per la seua part,
va viure un partit agònic. Entre
lesions i sancions i també per
motius personals, va estar
més minvat que en altres jor-
nades quan ja ho estava. Va
haver de jugar a la segona
meitat amb deu jugadors (els
que disposava) i amb dos que
tenien molesties. Malgrat això
es va avançar amb el gol de
David, que fou el 2-1, ja al
segon període. Però en
temps afegit, el veterà Alex
Jurado va empatar per al filial
de l’Ascó. 

L’Ebre Escola continua evolu-
cionant, després de guanyar
el Jesús i Maria per 3-0. Lluís
Sanz i Abde (2) van fer els
gols.
El Ginestar, per la seua
banda, va golejar el Catalònia
per 5-0. Els visitants van acu-
sar les baixes. Raül, Enric
Sentis, Alex, Margalef i Abel
van fer els gols del conjunt de
Lluís Zas.

Femení
El Tortosa Ebre de Primera
divisió, equip més representa-
tiu, va golejar el Gladiador per
11-2 i és líder. En la propera
jornada visita el Molins.
Per la seua part, a la Segoa
divisió, la Cava no va perdo-
nar contra el Vallirana a qui va
superar per un contundent 6-
0.  L’Ulldecona no va jugar. El
partit al camp de l’Icomar es
va suspendre.  La Cava, en la
jornada vinent, visita el San
Sadurní mentre que
l’Ulldecona rebrà el Begues.s

El Godall, líder
QUARTA CATALANA. I FEMENIEL 15 DE DESEMBRE

La quinzena edició de la
Milla Urbana Ciutat de
Tortosa va comptar amb la
màxima participació de la
seva història amb 356
esportistes, representants
de vint-i-nou entitats, i
repartits en les diferents
categories, des dels més
petits de tres anys d'edat
fins als atletes veterans.
Les vint curses programa-
des es van desenvolupar en
el tradicional circuit urbà a

l'avinguda de la Generalitat,
davant del Parc, i en una
matinal climatològicament
idònia. 
En la categoria masculina
absoluta la victòria final fou
per Gerard Monteverde, del
Club Atletisme Terres de
l'Ebre (5'01'’), mentre que
en modalitat femenina la
guanyadora fou Marce
Garcia del Club Atletisme
Ascó, amb un registre de
6'41.

Màxima participació
MILLA URBANA CIUTAT DE TORTOSA

El cadet va rebre dissabte pel
matí al C.V.Olot, guanyant per
3-1 amb parcials (25-21, 12-
25, 25-4 i 25-22). Després, el
juvenil masculí guanyant al
take-break (20-25, 25-22, 22-
25, 25-14 i 12-15). El sènior
femení va rebre al Planell
d'Igualada. a de sets, vencent
per 3-1 amb parcials (25-16,
20-25, 25-21 i 25-16). El
sènior masculí de 3a catalana
es va imposar per 3-1 al Vòlei
6 Manresa, amb parcials (25-
12, 13-25, 25-14 i 25-21).

Per últim el sènior de segona
va guanyar a l'Opticalia
Holandesa Vilanova, per un un
contundent 3-0 amb parcials
(25-18, 25-21 i 25-20).
Estrenava patrocinador:
Folk3. Aquesta pròxima set-
mana, el sènior masculí de
tercera i el cadet descansen.
El juvenil rep al C.V.Andorra i
el sènior femení i el masculí
es desplacen al camp del
Viladecans i al del Vilanova
respectivament.

Folk3, nou patrocinador
CLUB VOLEI ROQUETES

Jornada: 2 - 
Moet-Lucifers, 1-9
CFS Roquetes-G Amics, 2.4 
SA Casals-Casa Maso, 4-2
Rehau-PM7B, 9-4
Toscà-Leis Clas, 4-2

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

Propera jornada

(9-11)

CFS Roquetes-Moet
Bar Aloha-SA Casals
CC Casa Maso-Rehau
PM 7B -Toscà
Grup Amics-Leis Clas

Segona jornada
FUTBOL SALA TORTOSA

El Trial Indoor Ciutat de
Girona será la darrera prova
del Campeonato d’Espanya
de Trial Indoor i, per tant, la
que verá al nou campió. La
cita serà demà divendres, a
las 18h, al pavelló Girona
Fontajau. 
Es la la XXVI edició, que
comptarà com sempre amb
els millors pilots. Toni Bou,
campió en les darreres sis

edicions del campionat, és
el actual líder de la classifi-
cació, amb 13 punts d’avan-
tatge respecte els seus per-
seguidors més importants,
Albert Cabestany i el gironí
Jeroni Fajardo, que están
empatats a  la segona posi-
ció. 
A més, l’ulldeonenc Adam
Raga els segueix de prop,
amb un total de 22 punts.

Es decideix el campionat
TRIAL INDOOR

Després del mal partit de la
jornada anterior, el Tortosa es
desplaçà a la difícil pista moli-
nenca amb l'objectiu de can-
viar la història ja que, a la màxi-
ma categoria catalana, mai
havia guanyat. L'Handbol
Tortosa va disputar un bon par-
tit, dominant el joc  i sense
cedir l'avantatge en cap
moment. Les claus de la con-
tundent victòria: defensa
excel·lent amb moltes ajudes

que demostren l'alt nivell de
concentració i el gran moment
físic de les jugadores, bon tre-
ball en atac emprant jugades
estudiades i aconseguint un
gran índex de resolució. El
Molins ho va provar tot, però
no va tenir cap opció de frenar
el joc tortosí que va delectar el
públic assistent. Dissabte la
tarda, a les 18 al pavelló de
Ferreries, les tortosines s'en-
frontaran al CH Vilamajor.

Milloren i guanyen a Molins
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL (23-33)

El proper dissabte dia 2 de
novembre tindrà lloc a Paüls la
Ultramarató de les Terres de
l'Ebre, organitzada per: ATE
Coll de L'Alba Running i
l'Ajuntament de Paüls. En
aquesta cursa hi haurà dues
modalitats on els participants
poden optar pel recorregut
Trail o per la Marxa. El Trail
Trencacims, que compta amb
50 km de distància i 4000
metres de desnivell positiu,

donarà el tret de sortida a les
7 del matí, des del casal de
Paüls. Els participants podran
gaudir d’un meravellós entorn.
D'altra banda, la Marxa que té
13,7 km de distància amb
950 metres de desnivell posi-
tiu, arrencarà també des del
casal de Paüls a les 9 del matí
del dissabte. Tot i ser un reco-
rregut més curt, no perd l'a-
tractiu. Contacte: Web:
www.trencacimspauls.com

Ultramarató Terres de l’Ebre
A PAÜLS

Un mal segon quart condem-
na el primer equip del
Cantaires (86-60). L’equip va
sortir sabedor de la dificultat

del rival (és un dels equips
aspirants a l'ascens) però
amb la intenció de jugar les
seves cartes intel.ligent-

ment. Així, al final d'aquests
primers 10 minuts el marca-
dor reflectia un petit avantat-
ge favorable als  interessos
ebrencs que no feien justícia
a la seua superioritat.
Les coses van canviar radi-

calment al segon quart. Un
parcial inicial de 14-0 capgi-
rava totalment el marcador.
El cop va ser molt dur, tant
que quan es va voler reaccio-
nar ja s’anava 20 punts a
sota del marcador. 

El darrer quart va servir per
constatar que el nivell no s'a-
llunya tan com diu el marca-
dor final ja que aquests
últims 10 minuts el parcial va
ser de 22-22.
El proper partit és molt

important a casa contra el
CB Valls, un rival directe.
“Esperem contar amb un
bon nombre de seguidors
perquè ens ajudin amb el seu
suport”.

Fora de casa costa
CB CANTAIRES INSTAL.LACIONS ALSO CASALS. 86-60

II Duatló de Muntanya
Intersport Fevi

El proper 15 de desembre,
Tortosa acollirà la segona
edició del Duatló de
Muntanya Intersport-Fevi, del
qual es donarà el tret de sor-
tida des del Pavelló Firal de
Remolins a les 10 hores del
matí. Aquesta prova formarà
part del circuit Templaris, for-
mat per duatlons de muntan-
ya organitzats en l'àrea d'in-
fluència del riu Ebre, entre
Castelló i Tarragona.
El regidor d'Esports de
l'Ajuntament de Tortosa, Pere
Panisello, ha presentat
aquesta activitat acompanyat
per membres de l'equip orga-
nitzador, tot destacant que
"algunes proves són prou
complexes però són asequi-
bles a moltíssima gent".
Aquesta segona edició incor-
porarà novetats que converti-
ran la prova en quelcom més
participativa, ja que es podrà

prendre part en la categoria
de relleus, que permetrà
obrir la prova a públic més
divers. 
Així, el recorregut de BTT
reduirà el nivell tècnic elimi-
nant el 90% de les senderes,
tot suavitzant el seu perfil.
El programa de l'activitat
esportiva és el següent:
08.00 h - Lliurament de dor-
sals i obertura de boxes.
09.45 h - Tancament de
boxes i brífing informatiu.
10.00 h - Sortida Duatló de
Muntanya. 11.30 h - Arribada
primers classificats. 13.30 h
- Tancament circuit i lliura-
ment de premis.
Per a fer les inscripcions i
per a obtindre més informa-
ció, cal adreçar-se a les
webs www.es-sport.org,
www.ate.cat/duatlomuntan-
ya, i a www.duatlons de mun-
tanya.com. El II Duatló de

Muntanya està organitzat per
ATE, TRIATE, Es-Sport,
l'Ajuntament de
Tortosa/Tortosasport i el

Consell Comarcal del Baix
Ebre.
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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: Panellets

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

GASTRONOMIA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS PER FER 1.5 KG DE PANELLETS:

700 grams d'ametlles en pols 
1/2kg. de sucre
2 patates petites
2 ous sencers
uns 700 grams de Pinyons o Ametlles

trencades, o la meitat de cada, 
(a gust del consumidor).

PREPARACIÓ:

Es posen a bullir les patates amb la pell, després es treu la
pell i es barreja l'ametlla en pols, les patates, el sucre i els 2 ous,
( si voleu podeu deixar reposar una estona la barreja de tot ple-
gat).

Després feu les formes amb la barreja, els pinyons o les amet-
lles trencades, ( va bé per enganxar els pinyons una mica de cla-
ra d'ou o ou batut), quan acabeu si voleu els podeu pintar amb
el rovell de l'ou.

Es posen uns deu minuts al forn amb aire fort ( uns 180º ), vi-
gilant que no es cremin. els treieu del forn i els deixeu reposar.

Millor si els feu un dia o dos abans de menjar-los.
Que us vagi de gust!.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
De matinada estarà molt ennuvolat al quadrant nord-est i poc ennuvolat a
la resta. Al llarg del matí augmentarà la nuvolositat d'est a oest i a la tarda
el cel quedarà mig ennuvolat al terç oest i molt ennuvolat a la resta.

Precipitacions
Al matí s'esperen precipitacions febles i disperses al litoral i prelitoral nord.
S'acumularan quantitats minses (menys de 5 mm en 24 hores).

Temperatures
Mínimes lleugerament més altes. Les mínimes es mouran entre els -1 i 4
ºC al Pirineu, entre 1 i 6 ºC al Prepirineu i la depressió Central, entre 4 i 9
ºC al prelitoral i entre 9 i 14 ºC al litoral. Màximes semblants, tret del nord-
est on seran lleugerament més baixes.Les màximes arribaran a valors
d'entre 13 i 18 ºC al Pirineu i entre 17 i 22 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Excel·lent als dos extrems del país. A la resta serà bona, si bé al quadrant
nord-est serà entre bona i regular.

Vent
Tramuntana moderada amb cops forts a l'Empordà, més reforçada de
matinada. Mestral moderat amb cops forts a les terres de l'Ebre. Al llarg
de la tarda la tramuntana i el mestral afluixaran. A la resta el vent bufarà
fluix de component nord i oest, amb estones de vent fluix i variable a l'in-
terior del quadrant nord-est i al sector central del litoral i prelitoral.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

21º 11°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2 (Deltebre) 977489918

Borges Ayats, Joan    

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

Sauras Pons, Rosa

Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977443304 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli  

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

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

T'agrada ocupar-te de les coses grans i
importants , però ara hauràs de realitzar
coses de rutina i hauràs de fer-ho amb disci-
plina. És possible que realitzis un viatge curt.  

Taure
20/4 al 19/5

Pren les coses amb calma i no t'acceleris
per no esgotar-te . En l'econòmic, molt aviat
les coses seran prometedores . Fes tot el
possible per renovar-te.  

Bessons
20/5 al 21/6

La sort està del teu costat i has de seguir els teus
somnis , perquè en ells hi ha possibilitats que et
conduiran als diners i a l'èxit en un assumpte rela-
cionat amb el comerç.  

Cranc
22/6 al 21/7

Si mantens la serenitat i treus el teu encant,
equilibraràs la balança al teu favor i podràs
aconseguir  que la teva posició  laboral sigui
ferma i el teu futur més segur.

Lleó
22/7 al 22/8

Actua amb molta iniciativa, però no et deses-
peris ni pretenguis que les coses surtin
massa ràpides , la teva paciència serà fona-
mental . Demana ajuda i col·laboració.  

Verge
23/8 al 21/9

Fes tot el possible per enfortir la teva voluntat
i tracta de mantenir la teva claredat mental a
tota hora. Però sobretot, no et deixis  portar
per persones negatives. 

Balança
22/9 al 22/10

Fes-li cas als teus pressentiments i somnis ,
perquè podràs treure molt profit d'això.
Procura reunir-te amb amics que desperten
la teva imaginació i que et contagiïn d'ànim.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Si t'afanyes a prendre una decisió sen-
timental , sense consultar al teu cor i
sense analitzar bé les conseqüències ,
acabaràs lamentant-te  després.  

Sagitari
21/11 al 21/12

És possible que ara estableixis una forta atrac-
ció cap a algú que fins ara només t'havia inte-
ressat com a amistat. Pensa bé les coses, es
podria tractar d'una confusió.  

Capricorn
21/12 al 19/01

Podràs resoldre situacions incòmodes. Moltes
qüestions que et semblaven insuperables, es
corregiran de forma  efectiva. Un amic que fa
temps no veus, se t'aproparà.   

Aquari
20/1 al 18/2

Pren els  assumptes de feina molt
seriosament perquè això representarà
un gran pas cap  al teu desenvolupa-
ment econòmic.     

Peixos
19/2 al 20/3

Podràs aplicar les teves idees i resoldre els
problemes que sorgeixen en el teu treball si
comptes amb el suport dels teus companys.
Altrament , et seria molt difícil .  
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Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

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

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

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

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

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

Miami Platja. Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m2. A 5 min. de
la  p la t ja .  Te l :
977249700   

Reus . Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
negoc i .  Ub icac ió
i m m i l l o r a b l e .
Poss ib i l i ta t  de
venda o l loguer.
Tel: 977249700  

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

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

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

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

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

Deltebre . Zona La
Cava,  avda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144 

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

MOTOR�

                                

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

Caravana seminova
KNAUS Sudwind
KU-500 (oct-2004),
equipament de
sèrie + extres
(calefacció, aigua
calenta, potes
reforçades, estabi-
litzador ALKO, cla-
raboia panoràmica
HEKI II, tapallança
Knaus, toldo viatge
Inaca Ibiza, roda de
recanvi i gat, ante-
na TV, etc. PREU
DE GANGA

654 375 373

Sant Carles de
la Ràpita. Es
ven barca de
7’5 m, marca

Four Winns
amb dos

motors OMC de
150 CV cadas-
cun de benzi -
na. Preu de

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304

La Ràpita. C/ Gorria. 
Local comer-
cial i oficines
amb soterra-
ni i altell. En
l loguer al
millor carrer
de la pobla-
ció.

610203144 
LA RÀPITA

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

660 58 47 87

NEUMATICOS 
LOW COST !!!!!

Venta de neumaticos
seminuevos desde

20 Eur. y nuevos desde
60 Eur. montaie y

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

(Gasolinera Almadrava)
Tnos. : 642284440,

678756409.
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S’han conegut families
esportives. I amb germans
practicant el mateix esport o
d’altres a la vegada. Però
que els cinc germans d’una
familia juguin al mateix
esport i amb un mateix club

és inèdit. I això passa a
Ulldecona, amb la familia

Callarisa-Millan. Els cinc fills
estan als planters del club
una “una fita història”. 
Joanma Callarisa, el pare,
deia “és una satisfacció
enorme que els cinc fills
juguin a futbol i que ho facin
al club del poble. Estem molt
contents i estarem al seu
costat perquè puguin seguir
jugant. El club ens ajuda  i és
que ens permet tenir com un
‘bono’ familiar...(riu) per tenir
tots els fills als planters”. 
Joan i Miquel són juvenils.
Lluc és benjamí; Blai preben-
jamí i Josep és patufet. Joan,
el germà gran, explica que

“quan ens trobem, a casa,
després de la jornada,
comentem els resultats de
cadascú i qui ha marcat i qui
no. Com és lògic, parlem
molt de futbol i dels nostres
partits”.
Rosi Millan, la mare, sobre
l’enrenou que suposa tenir
cinc futbolistes a casa, amb
la roba, els menjars, els des-
plaçaments... admetia que
“és un trasvals considerable
però ho fem amb molta
il.lusió. Hem de tenir la roba
enllestida, compaginar els
caps de setmana, organitzar-
nos depenent on juguen per

a portar-los a un camp o a un
altre....la veritat és que no
parem. Entre setmana, la
feina també és gran per
tenir-ho tot preparat, portar
al camp als més petits, anar-
los a buscar quan acaben
l’entrenament....s’ha de fer
un sacrifici però és satisfac-
tori perquè fan esport i, a
més, juguen amb el club
d’Ulldecona. Es una recom-
pensa a tota la feina que
comporta”.
El dia de la presentació del

futbol base de l’Ulldecona, fa
dues setmanes, els cinc ger-
mans van estar-hi. Un fet

rellevant i sense precedents.
Una familia unida pel futbol i
pel CF Ulldecona. 
D’altra banda, cal dir que el
dia de la presentació, un cop
va acabar, i abans de
començar el partit del primer
equip, va fer el llançament
d’honor la nena d'Ulldecona
Aran Forcadell. 
El club li va obsequiar amb
una camiseta de l'equip amb
el seu nou.
Cal dir que la recaptació es
va destinar a la Fundació
del Sindrome de Dravet, de
la qual els pares d'Aran, Xavi
i Yolanda i són afiliats.

Familia Callarisa-Millan: Cinc germans
defensant la samarreta del CF Ulldecona

Joan, Miquel, Lluc, Blai i
Josep juguen tots des d’a-
questa temporada defen-
sant els colors del Club de
Futbol Ulldecona, als seus
planters.

Joan, Miquel, Lluc, Blai i Josep són els jugadors de la familia al club faldut

UN EQUIP DE FUTBOL SALA JA EL TENEN...!

Joan i Miquel juguen

amb el juvenil. Lluc

amb el benjamí. Blai

amb els prebenja-

mins i Josep amb

els patufets. 

ACTUALITAT

MICHEL VIÑAS

              


