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La senadora republicana
Ester Capella va preguntar,
durant el Ple del Senat d'a-
questa setmana, al ministre
Miguel Angel Cañete si
pensa revisar els cabals
ambientals que el nou Pla
de Conca de l'Ebre fixa per
al tram final del riu Ebre i el
Delta. 
Capella, en l'exposició que
va fer, li va recordar que
aquest Pla determina uns
cabals insuficients per
assegurar un bon estat
ambiental del tram final del
riu i posen en risc la super-
vivència del Delta. I li va
recordar al ministre que “lo
riu és vida i lluitarem perquè
sempre ho sigui”. P3 

«Arias, lo riu és vida...»

La Junta de Govern de l'Ajuntament de l'Ampolla va aprovar en sessió del 23 d'octubre de 2013, l'adjudicació de
la col·locació de gespa artificial a les instal·lacions Esportives del Camp de futbol municipal. Aquest projecte forma-
va part del programa electoral amb el que es va presentar a les eleccions municipals del 2011 la llista de CIU, en-
capçalada per Francesc Arasa. L'adjudicació s'ha donat a l'empresa AFICSA amb un cost previst de les obres de
289.532,38 E + IVA i serà subvencionada per la Diputació de Tarragona. Està previst que les obres s'executin a  par-
tir del proper mes de gener del 2014 amb un termini d'execució de dos mesos aproximadament. P10 i 14

El camp de l’Ampolla tindrà gespa artificial al març

Terres de l’Ebre. L’Onada Serveis gestionarà
el nou Centre de Dia de Mont-roig. S’inaugura
avui divendres.                        

P4

Esports. Dilluns va tenir lloc a l’Aldea, la
presentació de la FC Barcelona Escola de
Tecnificació de les Terres de l’Ebre.

P11

Terres de l’Ebre. Els pacients de la Terra Alta
es queden sense servei de rehabilitació a Batea,
mentre es trobin solucions.   
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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 

Espanya és un país peculiar, estarem d'acord, amb
una democràcia jove que ha comportat l'acomple-
xament d'una classe política que no s'ha renovat, o
no s'ha renovat lo suficient, i seguim tenint els
mateixos dirigents de fa 30 anys. Posaré un exem-
ple, quan jo vaig néixer fa 25 anys Rajoy i
Rubalcaba ja tenien càrrecs públics. Avui, un és el
president del govern i l'altre cap de l'oposició i con-
tinuen decidint per mi, continuen planificant-me el
meu futur quan ja haurien d'estar a segona fila. I així
molts polítics espanyols i catalans que han fet de la
política la seva professió i, a pesar de ventures i
desventures, segueixen encallats a la cadira, sense
donar pas a ningú i limitant-se simplement a fer
mèrits per continuar estant a les llistes. Espanya té
un problema -bé, en té molts- però un en particular,
arrossega lideratges vells, hereus d'una transició
política caduca i amb cap visió de futur més que
l'establishment i el manteniment de l'statu quo. Algú
creu que als polítics que porten més de 30 anys
agafats a la cadira els interessa canviar alguna
cosa de l'actual sistema? Algú amb seny creu que
els que han corromput l'actual sistema modelant-lo
d'acord amb els seus interessos faran grans
esforços per plantejar nous reptes urgents i impres-
cindibles a la democràcia i al sistema de partits a
Catalunya i Espanya? Hem de deixar les noves
generacions que segueixin decidint per nosaltres
els que fa trenta anys que ho fan? Lo fotut del cas
és que a part de no voler acceptar que els temps
han canviat i que ja no els correspon a ells decidir
el futur d'unes noves generacions, es neguen a
donar pas a persones joves amb projecció i més
preparades que tots ells junts. Han menystingut
històricament les joventuts dels seus respectius
partits i els han relegat a fer funcions de simples
vassalls de la seva acció sense donar-los opció a
res que no sigui enganxar cartells o menejar bande-
res. Deia que som peculiars i, per acabar de confir-
mar-ho, només cal veure les posicions dels ex:
expresidents,exdiputats, exalcaldes, exminis-
tres...ex ex ex...que fan mal a la política, que
segueixen contribuint a separar la línia divisòria
entre representants i representats i que sembla ser
que no tenen clar el paper que els correspon jugar.
Molts d'ells que representen el fracàs (la ex, sovint
els ve de perdre eleccions) i que es creuen en la
veritat absoluta, rebutgen els consells d'altres per-
sones, es permeten el luxe d'alliçonar oblidant tots
els seus fracassos i errors, es dignen a repartir car-
nets i que, en lloc d'ajudar des d'una posició privile-
giada que és la de l'experiència, utilitzen precisa-
ment aquesta per enaltir el seu ego, per debilitar a
qui sigui sent poc conscients de la realitat que els
envolta i del seu propi passat. No, no accepten que
el seu temps ha passat, l'egocentrisme els porta

fins al límit de
crear fundacions
per autoanalitzar-
se o omplir la
premsa de titu-
lars tendenciosos
sense cap mena
de contingut ni
lògica. Jo cito als
més significatius
que em toquen la
moral cada cop
que obren la
boca, però tots sabem que a tots els partits en
tenim d'aquests. Seria injust dir que tots són iguals
i no voldria posar-los al mateix sac, n'hi ha molts
que un cop han complit amb la seva funció han tor-
nat dignament a la seva feina, s'han posat a dispo-
sició del seu partit com un militant més i aconsellen
dia rere dia amb la voluntat d'avançar, d'ajudar les
generacions noves amb la difícil tasca de la gover-
nabilitat. De fet, poden aportar molt, tenen l'expe-
riència i molts d'ells han ajudat a transformar el nos-
tre país, ens agradi o no. Són els artífexs d'aques-
ta Espanya que va sortir d'una dictadura i va entrar
en una democràcia que volia ser avançada, que
volia estar a Europa. Però arriba el moment digne
de marxar i no ho fan, arriba el moment de passar
a un segon terme i no accepten que formen part
d'una generació que ja ha tingut la seva oportunitat
i  que els correspon passar a un segon pla i conver-
teixen les seves necessitats personals en un condi-
cionant negatiu per al partit que representen, per al
país en qüestió i per a ells mateixos que sense ado-
nar-se'n es retracten negativament per sempre. Em
ve al cap Alfonso Guerra que segueix ocupant un
escó des de fa 36 anys, Narcís Serra que ha de
veure's escridassat i insultat pel carrer i en seu par-
lamentària pel seu passat a Caixa Catalunya, Felipe
González i la seva insòlita fundació, José Bono,
Rodríguez Ibarra, Joaquin Leguina, Juan Alberto
Belloch... la llista se'm faria interminable, i aquests
són a escala nacional, però no oblidem que a
Catalunya en tenim molts i a les nostres terres
algun que altre. Si de veritat som conscients que
volem canviar el sistema, no hem de pretendre
prescindir de ningú, i menys de l'experiència acu-
mulada d'aquestes persones, però es fa del tot
imprescindible substituir una classe dirigent desfa-
sada per una de nova que ho faci possible.

Joan Alginet i Aliau
3r tinent d'alcalde de Deltebre

Politòleg.

La senadora republicana Ester
Capella ha preguntat, durant el Ple
del Senat d'aquesta setmana, al
ministre Miguel Angel Cañete si
pensa revisar els cabals ambientals
que el nou Pla de Conca de l'Ebre
fixa per al tram final del riu Ebre i el
Delta. Capella, en l'exposició que ha
fet, li ha recordat que aquest Pla

determina uns cabals insuficients
per assegurar un bon estat ambien-
tal del tram final del riu i posen en
risc la supervivència del Delta. El
ministre parla de solidaritat amb
totes les comunitats però hauria de
saber de la rellevància que tindrà
per al futur del Delta, independent-
ment de quina comunitat sigui.

Editorial

Plou sobre mullatDe Guerres, Bonos i Ibarres n’hi ha a totes cases

Roquetes, desmuntant rumors

Opinió

Opinió

Durant els mesos d'octubre i novembre, des de l'À-
rea de Qualitat de Vida de l'Ajuntament, estem duent
a terme la campanya “Roquetes, desmuntant
rumors”. Aquest és un projecte que té per objectiu
sensibilitzar la ciutadania mitjançant informació objec-
tiva i contrastada sobre el fenomen migratori, i donar
arguments sòlids per a contraargumentar els estere-
otips i rumors relacionats amb la immigració que cir-
culen pel carrer i són considerats certs per una part
de la població, tot i ser falsos.
Els rumors són especulacions no confirmades que
s'intenten donar per certes amb un objectiu determi-
nat i que condicionen el comportament de les perso-
nes sense tenir en compte la informació objectiva.
Per desmentir-los, ens cal buscar informació i que
aquesta estigui contrastada i tingui validesa; per això,
des de l'Àrea de Qualitat de Vida hem elaborat un
manual que, amb informació real i fent-ne pública la
procedència, treu a la llum les falsedats d'aquests
rumors. L'elaboració d'aquesta informació ens ha de
permetre reflexionar i actuar en conseqüència davant
la poca solidesa argumental dels rumors.  Durant la
campanya s'han organitzat tallers per a entitats, la
projecció d'una pel·lícula, tallers infantils a la
Biblioteca Mercè Lleixà, i també l'edició de punts de
llibre i sotagots per donar-hi la màxima difusió. Així
mateix, el dijous dia 7 de novembre s'ha inaugurat a

la Biblioteca, i en el context
d'aquesta campanya, l'ex-
posició “Falsos mites en
l'àmbit dels serveis
socials”, patrocinada pel
Consell Comarcal del Baix Ebre i que incideix també,
a desmentir els tòpics  relacionats amb les politiques
socials que duem a terme des de les institucions
catalanes i que en moltes ocasions se'n tergiversa de
forma interessada la seva finalitat. Reconèixer la
diversitat que hi ha a la nostra societat implica qües-
tionar-ne molts arguments que s'associen a l'estigma
de pertànyer a una minoria ètnica i reflexionar sobre
les imatges i les preconcepcions més comunes i
compartides entorn les persones pel seu aspecte,
procedència o per qüestions culturals o religioses.
Des de l'Administració i, en el nostre cas, la més pro-
pera a la ciutadania, tenim la responsabilitat i l'obliga-
ció de tractar tothom per igual, desenvolupant políti-
ques socials clares i amb dades contrastades,
adreçades a aquelles persones o col·lectius que més
ho necessiten, i sortint al pas i desmentint els falsos
rumors que, de forma innocent o premeditada, es
van escampant entre la nostra població. 

Maribel Belmonte
Regidora de Qualitat de Vida 

de l'Ajuntament de Roquetes

Estimat Jose Manuel, qui ens havia
de dir que algun dia hauríem d'es-
criure estes paraules. La matinada
de dilluns 28 d'octubre ens dixa-
ves per sempre. Has estat 15 dies
lluitant amb totes les teues forçes,
però el destí no ha escoltat les
nostres pregàries i t'ha reservat un
final que no et mereixies. Tu Jose,
no te'l mereixies. Vas reclamar l'a-
tenció sanitària que necessitaves
fins a 6 cops, però malaurada-
ment rebies la indiferència un dia
rere l'altre. Tornaves cap a casa
amb les mateixes dolències, i
algun medicament antiinflamatori
del tot estèril. Finalment, havent
passat més de dos mesos sense
aclarir res, esgotat de la parsimo-
nia del sistema sanitari públic, i
sofrint la malaltia tu i la teua famí-
lia, vau decidir utilitzar els recursos
econòmics per rebre una diagno-
sis ràpida i veraç. Malauradament,
t'havien fet perdre un
temps vital. No sabrem mai, si el
necessari per iniciar un tractament
efectiu davant d'una malaltia greu,
però poder s'haguessin evitat les
complicacions esdevingudes fa
uns dies en forma d'infecció, que
et van conduir a un dramàtic
desenllaç. La vida d'una persona
no pot estar en mans de
professionals que semblen tenir un
total menyspreu per la vida huma-
na, i que tapant-se amb "la manta"
de les retallades, juguen amb la
salut de la gent. En ocasions, els
ciutadans han experimentat la pas-
sivitat en què algun facultatiu trac-
ta un pacient quan acudix malalt a
un centre mèdic. Per no parlar de
la inoperància d'un sistema sanita-
ri, col.lapsat amb les conegudes
llistes d'espera per fer una simple
prova, o cercant la visita d'un
especialista. Tots som conscients
de la problemàtica que envolta la
sanitat pública. El personal sanitari
té dret a reclamar allò que es seu
i manifestar públicament la seua
disconformitat amb les decisions
polítiques. Però també els ciuta-
dans tenim dret a exigir que estos
professionals complixquen la jor-
nada laboral posant-hi tots els sen-
tits, els coneixements i els mitjans
necessaris. No volem equips
mèdics que s'autocomplauen
amuntegant llistes d'espera, que
han interioritzat el "poc a poc" com
a norma diària. Aquells que només
saben dir: - Posi una queixa a l'
Atenció a l'usuari, és la forma de...-
Ni tampoc als caçadors d'euros
que utilitzen el sistema públic per
captar tractaments en l'àmbit pri-
vat.  Perquè són este grup de mal
anomenats professionals, els que
han acabat deixant de banda el
tracte curós a les persones, els
que han oblidat la veritable esència
de la medecina, els que ja no dis-
cernixen per incoar un servei

de diagno-
si urgent
d a v a n t
d ' u n a
m a l a l t i a
g r e u .
Recordem
com si fos
ahir quan
tu Jose
M a n u e l ,
amb un gest responsable, vas
voler formar part de la junta de
l'AAVV de Sant Llàtzer, amb un
grup jove preparat per treballar i
lluitar per la teua estimada Raval.
Les primeres reunions amb tu ens
van ensenyar a estimar-te de
seguida. El teu carácter i la teua
energia ens impregnava a tots de
positivisme i bon rotllo. Sempre
amb aquell somriure tant conta-
giós i simpàtic.
Malgrat que després de uns
mesos vas decidir no continuar a
la junta, la teua empremta dins del
grup i la participació activa a tots
els actes programats, et va conso-
lidar com un dels nostres. Al
record quedarà la gorra de rama-
der que portaves el dia de la calço-
tada a Alfara, un toc festiu a la
festa dels braus.
Durant la teva vida has viscut a
Reus i a Colòmbia, però tu sempre
volies estar a la Raval de la Llet, i
és que erets i seràs sempre un
ravalero de cap a peus, una perso-
na meravellosa, d'estima aferrissa-
da al nostre barri.
Ara no ens creiem el que estem
vivint, pareix un mal son, com pot
ser que avui ja no sigues amb
nosaltres? Molts han sigut els que
t'han volgut donar l'últim adéu.
L'església estaba de gom a gom,
un indicador clar que t'estimava
tothom. Els teus amics de sempre
han volgut retre't un homenatge
entrant-te a espatlles fins l'altar
major. A tot un barri quedarà gra-
bat per sempre la imatge d'aques-
tes sis persones acompanyant-te
solemnement, entre llàgrimes i
cares desencaixades.
Ara reposes, descanses, i nosal-
tres estem segurs que allà on esti-
gues ja t'has guanyat a tothom. Els
envegem, perquè gaudiran de la
teua amistat i somriure. Com deia
un amic teu a les xarxes socials:
Ens has deixat un buit molt gran,
però arribada la nostra hora, et
buscarem per estar al teu costat.
Jose Manuel cuida'ns i protegeix-
nos des d'allà a dalt.
Fins sempre amic, una abraçada
allà on sigues. Volem despedir
aquestes paraules de condòl amb
una frase que es llegia al tanatori i
a l'esglesia: "EL TEU SOMRIURE
SEMPRE ESTARÀ ALS
NOSTRES CORS"

La Junta de l'AAVV 
de Sant Llàtzer

A José Manuel Losada Subirats
Opinió
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Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

«»

AJUNTAMENT DE TORTOSA

EDICTE

Per la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament de Tortosa, en sessió ordinària de data 21 d'octubre de 2013 es va
acordar, de conformitat amb l'article 48 del D.L 1/2010 de 3 d'agost text refós de la llei d'urbanisme, sotmetre a informa-
ció pública pel termini d'un mes comptador des de l'endemà de la darrera data de publicació del present anunci al BOPT
i/o diari de major difusió en l'àmbit municipal, la documentació tècnica per a nucli zoològic format per gossos al polígon
93, parcel.la 28 de Vinallop.

La qual cosa es posa en general coneixement, fent públic alhora, que el corresponent expedient pot ser consultat al
departament d'urbanisme d'aquest Ajuntament, plaça d'Espanya núm.1,de dilluns a divendres en horari de nou a cator-
ze hores i dijous tarda de 16:30 a 18:30 hores.

L'Alcalde,
P.D. (decret 1403/11)

Tinent d'Alcalde i Regidora de Serveis al Territori
Sra. Meritxell Roigé i Pedrola

Tortosa (Terres de l'Ebre), 29 d'ctubre del 2013

La senadora republicana
Ester Capella ha pregun-
tat, durant el Ple del
Senat d'aquesta setmana,
al ministre Miguel Angel
Cañete si pensa revisar
els cabals ambientals que
el nou Pla de Conca de
l'Ebre fixa per al tram final
del riu Ebre i el Delta. 

Capella, en l'ex-
posició que ha fet, li ha
recordat que aquest Pla
determina uns cabals

insuficients per assegurar
un bon estat ambiental
del tram final del riu i
posen en risc la super-
vivència del Delta. 
La senadora d'ERC també
ha recordat que s'ha fet
una redistribució dels
cabals amb criteris polí-
tics i no pas científics, i
ha denunciat que no s'han
volgut contrastar els
cabals fixats per estudis
científics diversos, com el
de la Comissió per a la
Sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre, en què
es demanen uns cabals
superiors per poder asse-
gurar el futur del tram
final del riu i del Delta. 
Capella ha afirmat que,
'malgrat que el Ministre
Cañete no parla de trans-
vasaments perquè li és
una paraula tabú que li
porta mals records, ara
detrauen amb conces-
sions d'aigua riu amunt
l'aigua que es necessita

per tenir un tram final del
riu viu i un Delta de l'Ebre
amb sediments'.  
La senadora, que ha
demanat al ministre que
rectifiquin els cabals
fixats per al tram final del
riu i el Delta, i que ho con-
trastin amb els estudis
aportats per entitats i ins-
titucions catalanes, ha
lamentat la resposta de
Cañete: 'Malgrat les apa-
rences de diàleg, conti-
nuem estant davant el
mateix Cañete del 'paseo

militar', i per això ha
desautoritzat els estudis
de la Comissió per a la
Sosteniblitat de les Terres
de l'Ebre titllant-los d'irre-
als i mancats del més
mínim rigor'.
Capella, després d'escol-
tar com Cañete l'acusava
de 'defensar interessos
d'un punt molt concret i
determinat' i de 'voler pri-
var de cabals la gent
d'Aragó', li ha demanat al
ministre que 'aprengui
dels errors del projecte

Castor i faci cas dels
estudis científics que pro-
posen més cabal per al
tram final del riu i del
Delta'.

Lo riu és vida

Capella li ha demanat al
ministre que rectifiqui
perquè evitarà un altre
ridícul monumental
davant la comunitat inter-
nacional, com també
continuar acumulant
denúncies per vulneració

de directives mediam-
bientals europees.
Cañete incidia en què
‘hem de ser solidaris
amb totes les comuni-
tats, des d’on nei el riu i
per on passa. No només
amb el seu tram final’.
La senadora republicana
ha acabat la seva inter-
venció recordant que 'lo
riu és vida, i farem tot l'i-
nimaginable perquè ho
continuï sent. No en tin-
gui cap dubte.
Lluitarem'.

Capella: “aprengui dels errors del Castor i faci cas dels

estudis sobre el cabal ecològic del tram final de l’Ebre”

Cañete ha desautoritzat
els estudis sobre els
cabals ambientals de
l'Ebre fets per la
Comissió per la
Sostenibilitat de les
Terres de l'Ebre.  

La senadora republicana va preguntar al ministre si pensa revisar el nou Pla de Conca de l’Ebre

Cañete ha desautoritzat els estudis sobre els cabals fets per la Comissió per la Sostenibilitat

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Cañete: “hem de ser solidaris amb totes
les comunitats, des d’on neix el riu i per

on passa. No només en la 
del seu tram final”

Capella: “lo riu és vida i lluitarem fins on
calgui perquè ho continui sent”
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L'Ajuntament de Tortosa ha
aprovat per unanimitat, en
sessió plenària, una moció
conjunta d'ERC i IC-ET que
demana la clausura i el des-
mantellament del magat-
zem de gas Castor, des-
prés dels mes de cinc-cents
petits terratrèmols que hi
ha hagut en les últimes set-
manes. L'acord manifesta
la solidaritat del consistori
amb els pobles més direc-
tament afectats pels sis-
mes i insta el Govern de
l'Estat a aturar de manera
"definitiva i permanent" la
planta de gas, així com pro-
cedir al seu desmantella-
ment definitiu. Així mateix,
el ple de l'Ajuntament de
Móra d'Ebre també ha apro-
vat per unanimitat una
moció demanant al govern
espanyol l'aturada definitiva
i permanent del magatzem. 

Desmantellament
del Castor

El departament
d'Agricultura va retornar
al mar ahir al matí, dues
tortugues babaues que
havien estat trobades als
mesos de juny i setembre
d'aquest any a Segur de
Calafell (Baix Penedès).
Les tortugues es van alli-
berar a la platja del
Trabucador, al Montsià,
per ser el delta de l'Ebre
el lloc on es recuperen
dues de cada tres tortu-
gues a Catalunya. Els dos
animals s'havien rescatat
amb ferides i han estat
ateses al Centre de
Recuperació de Fauna
Marina (CRAM) del Prat de
Llobregat. Una tortuga
tenia ferides externes i no
podia alimentar-se per si
mateixa. La segona no
tenia l'aleta davantera i
havia ingerir plàstics. 

Dues tortugues
que tornen al mar

El passat 23 d'octubre, es
van reunir al Parlament de
Catalunya l'alcalde d'Alcanar
Alfons Montserrat, el regidor
de al Gent Gran Joan Roig i
el diputat republicà Lluís
Salvadó amb la Consellera
de Benestar i Família Neus
Munté i van arrancar el com-
promís de desencallar les
obres del Casal de la Gent

Gran que estaven aturades.
Per aquest motiu s'ha incor-
porat d'una partida de
315.717 E, que és la quanti-
tat que faltava per acabar
les obres i l'equipament i
s'estima en 6 mesos, el
temps necessari per acabar-
ho i procedir a la seua posa-
da en funcionament. 
El consistori canareu valora

molt positivament  que
aquest equipament
començat el 2010, puga
esdevenir aviat una realitat,
així com també l'Associació
de Jubilats i Pensionistes
d'Alcanar i la població en
general, ja que és  un equipa-
ment llargament reivindicat.
El Casal de la Gent Gran
d'Alcanar pretén ser un

espai multigeneracional on
conviuran diferents tipolo-
gies d'entitats. 
Disposarà d'una sala princi-
pal de 309 metres quadrats,

diverses sales d'activitats
polivalents, un gimnàs, sales
d'informàtica, despatxos i
sala de reunions.

Els Pressupostos de la Generalitat incorporen una
partida per acabar el Casal de la Gent Gran

Satisfacció a l’Ajuntament d’Alcanar

L'obertura d'aquest nou
centre suposa un més en
el que L'Onada Serveis
diposita la seva confiança i
entusiasme, ja que és el
cinquè centre de dia que
obre, i continua creixent
amb properes obertures
de residències a Tortosa,
L'Ametlla de Mar i
Santpedor.
Mont-roig
El passat 4 de novembre
va obrir les portes el nou
Centre de Dia de Mont-
roig, el qual ha s’hosat en
marxa i està gestionat per
l'empresa L'Onada
Serveis. La inauguració ofi-
cial és avui, amb la presèn-
cia destacada de la
Consellera de Benestar
Social i Família del Govern,
la Honorable Neus Munté i
Fernández, i de Ferran
Pellicer, alcalde de Mont-

roig. 
La jornada s’inicia a les
10.30 h quan es desco-
brirà una placa per com-
memorar l'acte i seguida-
ment els assistents faran
una visita guiada per les
instal·lacions del centre.
Es farà també un acte d'a-
padrinament que consis-
tirà en donar una placa i un

ram de flors als primers
residents del centre. 
Finalment, l'acte es tan-
carà amb una actuació de
l'escola de música de
Mont-roig.
Segons la directora tècni-
ca del Centre, Sole
Menéndez, l'assistència de
la Consellera Munté i
Fernández és molt impor-

tant, ja que així “ella
prendrà consciència de la
necessitat que feia aquest
servei per a la població”.
El centre de Mont-roig és
el primer equipament d'a-
quest tipus que donarà
servei d'acolliment diürn al
municipi, encara que en el
futur es vol ubicar en
aquest mateix espai una

residència i un casal d'a-
vis, convertint la zona en
referència per a la gent
gran del municipi.
Les instal·lacions estan
ubicades entre el camí de
les Arenes i el carrer Aureli
Escarré, i tenen uns 900
metres quadrats i una
capacitat de 35 places, tot
i que, actualment hi ha 9
residents, es preveu que el
més que ve augmenti el
número, assegura
Menéndez. L'horari del ser-
vei és de dilluns a diven-
dres de nou del matí a sis
de la tarda. I els serveis
que ofereix l'emplaçament
són els propis d'un centre
de dia amb sales de motri-
citat, atenció sanitària,
assistència social, psicolo-
gia, podologia, vestuaris,
perruqueria i dutxa geriàtri-
ca. El centre, que ha
tingut un cost de més d'un
milió d'euros, es divideix
en tres plantes i s'ha cons-
truït tenint en compte l'ac-
cessibilitat a persones
amb dificultat de mobilitat.

Elena Martinez 

L’Onada Serveis gestionarà 
el nou Centre de Dia de Mont-roig

L’empresa ebrenca continua creixent. En gestiona 14, entre centres de dia i residències per a la tercera edat
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El president del Consell
Comarcal de la Ribera d’Ebre,
Jordi Jardí, i el director gene-
ral de l’Associació Nuclear
Ascó-Vandellòs II (ANAV),
José Antonio Gago, han sig-
nat aquesta setmana a la seu
de l’ens comarcal el conveni
anual 2013 de col·laboració
entre les dos entitats per
desenvolupar actuacions
diverses adreçades al desen-
volupament econòmic i social
de la comarca i a la coopera-
ció amb projectes dels dife-
rents municipis de la Ribera
d’Ebre.
Durant l’acte de signatura del
conveni, el president del
Consell Comarcal de la Ribera
d’Ebre, Jordi Jardí, ha desta-
cat “la implicació d’ANAV”
amb les actuacions que es
fan des de l’ens comarcal,
principalment en l’àmbit del
servei a les persones. Jardí ha
afegit que, tot i la reducció de
l’aportació econòmica d’ANAV
en un 50 per cent, “entenem

les circumstàncies actuals
que provoquen aquesta
reducció” i ha agraït “la impli-
cació personal” del director
general d’ANAV per “fer possi-
ble aquest conveni”. Jardí ha
dit que, malgrat la reducció
de l’aportació econòmica, “tot
allò que fa que la Ribera
d’Ebre sigui referent i que
afecta al benestar de les per-
sones més necessitades de
la comarca, no es veurà afec-
tat”. En aquest sentit, el presi-
dent comarcal ha recordat
que la comarca aposta per la
diversificació econòmica i ha
recordat l’acord unànime del
diferents grups polítics
comarcals que declaren la
comarca de la Ribera d’Ebre
“com una comarca energèti-
ca” que treballa “per aconse-
guir la compatibilitat entre els
sectors industrial, agroalimen-
tari i turístic”. El president
comarcal també ha fet
referència a les actuacions
que el conveni permet realit-
zar als municipis de Miravet,
Benissanet, Rasquera i
Ginestar, que queden fora de
l’àmbit geogràfic del Pla

d’Emergències Nuclears de
Tarragona (PENTA), i als pro-
jectes impulsats per l’ens
comarcal en els àmbits
social, cultural, mediambien-
tal, esportiu, i en l’atenció a
les persones. Finalment, Jordi
Jardí ha dit que, des del
govern comarcal “continua-
rem treballant per defensar
l’empresa més important de
la comarca”.
Per la seva part, el director
general d’ANAV, José Antonio
Gago, ha recordat “el compro-

mís d’ANAV amb la comarca”
i ha fet referència a la recon-
versió normativa que pateix el
sector energètic i a les retalla-
des d’ingressos provocades
pels increments d’impostos
estatals i autonòmics. José
Antonio Gago ha reiterat el
seu compromís de lluitar per
mantenir el conveni l’any
vinent amb la mateixa aporta-
ció econòmica que l’any
2013, “malgrat que l’entorn
del sector energètic i nuclear
no sols no ha millorat sinó que

ha empitjorat”.
Entre els àmbits de col·labora-
ció més importants inclosos
al conveni, cal destacar la
millora de les infraestructu-
res existents per potenciar
l’activitat econòmica de la
zona; el desenvolupament
d’activitats alternatives en els
sectors agrari, turístic i arte-
sanal destinades a consolidar
les iniciatives autòctones del
territori; el foment i la creació
de llocs de treball estables;
la millora de l’oferta de forma-
ció mitjançant cursos de for-
mació complementària; la
divulgació dels actius turístics
i culturals de la comarca; i el
desenvolupament d’iniciatives
de caire social destinades a
la millora de la qualitat de vida
de les persones i a la promo-
ció de l’ocupació.
Pel desenvolupament d’a-
questes activitats, el conveni
estableix que ANAV col·labora
amb el Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebre amb una
quantitat de 187.500,00
euros durant el període de
vigència del conveni.

La ministra de Foment, Ana
Pastor, ha anunciat aquest
dimarts a la tarda al Senat
que el govern espanyol té
previst licitar la redacció
dels projectes pendents de
l'autovia A-7 al seu pas per
les terres de l'Ebre a princi-
pis de l'any vinent. 
Pastor ha avançat aquesta
data arran la pregunta feta

pel senador socialista de
l'Entesa, Joan Sabaté, que
li ha retret que hagi incom-
plit els compromisos amb
els alcaldes davant el
col·lapse de trànsit que
pateix la carretera N-340 i
la manca d'alternatives a
l'autopista de peatge AP-7.
L'anunci ha arribat precedit
d'una picabaralla dialèctica

entre el senador socialista i
la ministra. Sabaté, que ha
obtingut una resposta
genèrica sobre la llista de
les principals inversions de
l'Estat en infraestructures a
tota la província de
Tarragona en la seva pri-
mera pregunta concreta
sobre l'A-7, ha reptat
Pastor a pronunciar-se.

"El govern està obligat a fer
el que ja fa, però no em
parli dels comptes del
capità, jo li parlo d'un tram
que tancaria tot el recorre-
gut viari mediterrani", ha
apuntat, tot recordant que
es tracta d'un vial "priorita-
ri". 
"La nostra alarma es pro-
dueix quan veiem en els
pressupostos de l'any que
ve una partida simbòlica,
de 13.000 euros, que no
permet licitar el projecte",
ha assegurat.

Pastor anuncia la licitació dels projectes de
l’A-7 entre l’Hospitalet i la Jana

La Diputació de Tarragona
aportarà un total de
20.000 euros per a fer
possible les obres de millo-
ra i altres inversions al
Centre d'Art de les Terres
de l'Ebre "Lo Pati". Amb
seu a Amposta, així ho
estableix el conveni que
han signat a Amposta el
president de la Diputació
de Tarragona, Josep
Poblet, i l'alcalde, Manel
Ferré. La Diputació, cons-
cient de la importància d'a-
quest projecte singular i
considerant la relació que
aquest estableix entre art i
paisatge, vol col·laborar i
donar suport al Centre
d'Art, que des de la seva
creació s'ha establert com
un element dinamitzador
del territori i un eix verte-
brador de l'art contempo-
rani a les Terres de l'Ebre.

Inversions al
Centre d’Art de
les TE, ‘Lo Pati’

El secretari
d'Infraestructures i Mobilitat,
Ricard Font, ha estat l'enca-
rregat d'avançar el contingut
del Pla que la Generalitat
està elaborant en base a
una sèrie d'enquestes fetes
entre els ajuntaments de les
Terres de l'Ebre i els usuaris
del transport públic. Sobre
les novetats a nivell ferrovia-
ri, la més immediata és la
promesa del canvi de com-
bois, una reivindicació dels
usuaris, per al primer trimes-
tre del 2014; així com la
millora de la qualitat del ser-
vei a través de diferents indi-
cadors que permetin avaluar
la puntualitat, l’atenció al
client i la informació.

Nous combois
ferroviaris 

a les TE

El Consell Comarcal de la Ribera i ANAV signen un
conveni per potenciar el desenvolupament de la comarca
Econòmica i socialment

A principis de l’any vinent
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L'Ametlla de Mar, el municipi
a les Terres de l'Ebre, que
més ingressa a través de la
taxa turística 
En concret, 6.048,81
euros, un 70 % d'aquest
import el recapta la
Generalitat, i un 30% rever-
tirà al municipi a través de
l'Ajuntament encarregat d'in-
vertir en inversió turística a
la localitat.
L'Ametlla de Mar és el muni-
cipi de les Terres de l'Ebre
que ha registrat una xifra
més alta a través de l'Impost
sobre les Estades en
Establiments Turístics (IEET),
fixat per la Generalitat de
Catalunya, el segon trimes-
tre del 2013. És a dir, la taxa
turística recollida  a través
d'hotels i càmpings. I és que
aquests establiments recu-
llen 0,40 euros per nit i per-
sona durant la primera set-
mana.

En concret, a l'Ametlla
estem parlant de 6.048,81
euros, un 70 % d'aquest
import el recull la Generalitat
i un 30% revertirà al munici-
pi a través de l'Ajuntament
encarregat d'invertir en
inversió turística a la locali-
tat. 
“Aquesta dada és molt més
que una xifra. És un indica-
dor del potencial turístic de
l'Ametlla de Mar al territori. A
més, ens anima a continuar
treballant per la promoció
del municipi i a seguir gene-
rant aquest dinamisme
econòmic”, subratlla Andreu
Martí, alcalde del municipi.
El Perelló segueix a l'Ametlla
de Mar en el rànquing territo-
rial amb 5.388,93 euros. En
tercera posició trobem a
Sant Carles de la Ràpita
amb 3.157,46 euros.
Tortosa segueix el posicio-
nament amb 2.269,99
euros. I després de la capital
del Baix Ebre trobem a
l'Ampolla amb 1.983,02
euros. Deltebre segueix de

prop a l'Ampolla amb
1.964,06 euros. Alcanar
també entra dins dels set
municipis que més a han
recollit amb la taxa turística
amb 1.254,73 euros.
D'altra banda, cal tenir en
compte que de cara a l'any
vinent, a més, de la taxa
turística, també ja es podrà
fer un balanç dels imports
recollits a través de la taxa
dels habitatges d'ús turístic,
impulsada des de la
Generalitat el passat desem-
bre del 2012, una vegada
completat el registre d'a-
quest tipus d'establiments a
nivell nacional.

Al darrer ple de l'ajuntament
de Roquetes, l'equip de
govern (ERC i CIU) va apro-
var per majoria absoluta,
amb l'abstenció dels grups
de l'oposició (PSC, PxC i
PP), no apujar els impostos i
taxes per a l'any 2014. 
La regidora de l'Àrea
d'Hisenda, Teresa Moreso,

ha explicat que l'ajuntament
de Roquetes, conscient de
la crisi econòmica que estan
patint els ciutadans ha deci-
dit congelar tots els tributs i
taxes per a l'any vinent.
Aquesta mesura es podrà
portar a terme gràcies a
què l'ajuntament assumirà
l'increment de l'IPC i de l'IVA

corresponent.  
A més de no transmetre
aquesta càrrega fiscal als
ciutadans, l'ajuntament ha
creat una serie de noves
bonificacions que poden
arribar al 30%. 
A la bonificació ja existent
per a vehicles amb consum
responsable, ara s'afegei-

xen una serie de bonifica-
cions per a l'impost de l'IAE
en funció dels llocs de tre-
ball que creïn les empreses.
Les bonificacions en l'im-
post de l'IAE seran del 10%
si es creen de 2 a 3 llocs de
treball, del 20% si es creen
de 10 a 20 i una bonificació
del 30% si es creen més de
20 llocs de treball nous.
Aquestes bonificacions
segons ha explicat la regido-
ra de l'Àrea d'Hisenda,
Teresa Moreso, tenen l'ob-
jectiu d'impulsar l'activitat
econòmica al municipi de
Roquetes.

L’Ajuntament de Roquetes no apuja els
impostos per a l’any 2014

L'Ajuntament de Tortosa
dóna suport a la querella pre-
sentada a l'Argentina contra
l'Estat espanyol per crims
contra la humanitat per l'afu-
sellament del president de la
Generalitat Lluís Companys,
de l'alcalde de Tortosa durant
els anys de la Guerra Civil
(1936-1939), Josep
Rodríguez, 44 alcaldes cata-
lans més i 2 diputats del
Parlament de Catalunya. El
suport de l’Ajuntament es va
explicitar amb l’aprovació
d’una moció d’ERC que així
ho demanava i que va rebre
el vot favorable de tots els
regidors excepte el de PxC,
que hi va votar en contra.
L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, una vegada finalitzat el
debat, va anunciar que l'any
2014, coincidint amb el 75è
aniversari de l'execució de
l'alcalde Rodríguez,
l'Ajuntament organitzarà un
homenatge en memòria.

Tortosa dóna
suport a la

querella per
l’afusellament de

l’alcalde Rodríguez

El passat 30 d’octubre agents
de la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra van dete-
nir un jove de 22 anys i veí de
Tortosa, com a presumpte
autor de dos delictes de furt
efectuats en dos habitatges
de l’Aldea i d’Alcanar. Els
agents van iniciar una investi-
gació arran d’una denuncia
per la sostracció de diverses
joies de l’interior d’un domicili
de l’Aldea. Al jove ja se l’havia
detingut recentment per tres
robatoris i onze furts a
Deltebre, on s’hi desplaçava
amb autobús. 

Nova detenció al
jove que anava a
robar amb bus

L’Ametlla de Mar, el municipi a les Terres de l’Ebre
que més ingressa a través de la taxa turística

En concret, 6.048, 81 Euros

I crea bonificacions en l’impost de l’IAE de fins el 30 %
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Batea (ACN).- La reunió
prevista per aquest cap
de setmana entre
l'Ajuntament de Batea, la
Generalitat, i la Fundació
Segle XXI per arribar a un
acord pel servei de rehabi-
litació no es va arribar a
celebrar. Els pacients de
la Terra Alta no van poder
seguir amb el seu tracta-
ment a Batea. Segons va
assegurar a l'ACN el dele-
gat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès,  l'empresa va tor-
nar a presentar un recurs
al consistori defensant
que compleix amb la nor-
mativa mentre que es deri-
varan els pacients de
Batea al servei de rehabili-
tació de Gandesa. Per la
seva banda, l'alcalde de
Batea, Joaquim Paladella,
ha ofert les instal·lacions
municipals perquè es
pugui fer la rehabilitació al
poble. Segons va assegu-

rar el delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, la reunió
de dissabte es va anul·lar
en entendre que
l'Ajuntament de Batea no
està posant facilitats per
arribar a un acord.
Segons va explicar
Pallarès, el consistori
bateà, després de la reu-
nió que van mantenir
dijous totes les parts, va
seguir transmetent a la
població de Batea que el
concurs públic per oferir
el servei de rehabilitació,
que va guanyar la
Fundació Segle XXI, tenia
irregularitats. "No hi pot
haver un acord quan
l'Ajuntament no el vol", ha
lamentat Pallarès. En
canvi, segons va apuntar
l'alcalde de Batea,
Joaquim Paladella, la reu-
nió no s'hauria celebrat
perquè no hi podien assis-
tir els representants de la
fundació privada.
Paladella confia que es
torni a convocar la troba-
da. "Estem disposats a

parlar sempre que es
compleixi amb la legali-
tat", ha dit l'alcalde. 
Pallarès, per la seva
banda, va assegurar que
hi haurà solucions.
Aquestes, en el moment
del nostre tancament,
s’estan buscant. Per una
banda, segons el delegat
del Govern, l'empresa
Fundació Segle XXI, pre-
sentarà un nou recurs per

defensar que compleixen
amb la normativa de la
Generalitat per poder ofe-
rir el servei de rehabilita-
ció. Si el recurs no pros-
pera, Pallarès ha assegu-
rat que els pacients que
eren atesos a Batea es
derivaran al servei de
Gandesa. "Aquest dilluns
malauradament la gent no
va tenir serveis de rehabi-
litació però esperem que

dimarts es pugui repren-
dre. La gent no té cap
culpa que els polítics que
no haguéssim arribat a un
consens", va dir Pallarès.
L'alcalde de Batea també
ha va oferir les
instal·lacions municipals,
on Sagessa oferia fins ara
aquest servei perquè es
pugui seguir prestant des
del municipi. 

Els pacients de la Terra Alta es queden sense servei de
rehabilitació a Batea, mentre es trobin solucions

La Generalitat va garantir-les perquè cap ciutadà pagui aquesta disputa politica

ACN

Les regidories de Comerç i
de Noves Tecnologies de
l'Ajuntament d'Amposta han
presentat el projecte del
portal virtual Amposta
Comercial, un espai web en
el que es pretén oferir una
guia indexada de tots els
comerços que estan ubi-
cats a la ciutat, però també
del sector industrial i els
serveis. 
Es tracta, segons ha expli-
cat la regidora de Comerç,
Rosita Pertegaz, de fer
valer el concepte de que
“tots units tindrem més
ressò i més oportunitats de
promocionar el comerç de
ciutat”. El portal, que estarà
a la disposició de tot el tei-
xit empresarial i industrial
de la ciutat, servirà als usu-
raris per tenir a mà la infor-

mació necessària sobre
qualsevol tipus de comerç
o servei que es pot trobar a
Amposta amb les seves
dades de contacte, ubica-
ció i enllaç a la pàgina web
del negoci. D'altra banda,
per als comerciants, empre-
saris i autònoms el portal
és, tal com ha explicat el
regidor de Noves
Tecnologies, Toni Obalat, és
“una oportunitat de promo-
ció conjunta i de millorar el
posicionament de les pàgi-
nes web de cadascuna de
les empreses”. En les pro-
peres setmanes, es realitza-
ran unes jornades explicati-
ves sobre el funcionament
del portal i sobre els costos
de presència i manteniment
que tindrà entrar a formar-
ne part per a cadascuna de

les empreses que des de
l'Ajuntament ja s'ha avançat
que seran “uns preus molt
modestos”.
L'objectiu de les regidories

és fer la roda de presenta-
cions per aconseguir que
entre 600 i 700 comerços i
serveis se sumin al projecte
i que a l'abril entri en funcio-

nament el portal. A més, es
preveu que el portal acabi
evolucionant en una aplica-
ció per a telèfons mòbils i
tauletes.

Amposta posarà en funcionament un portal per unir i
promocionar tot el comerç local

L'Ajuntament de Móra
d'Ebre i l'Obra Social de
La Caixa han signat un
conveni de col·laboració
per finançar el projecte de
recollida d'aliments fres-
cos als comerços d'ali-
mentació del municipi que
tenen propera la data de
caducitat, un projecte
impulsat per la Regidoria
d'Acció Social i Salut de
l'Ajuntament morenc.
L'Obra Social de La Caixa
aporta 7.000 euros a
l'Ajuntament de Móra
d'Ebre per tal que siguin
invertits íntegrament a
l'adquisició d'un vehicle
isotèrmic que permeti el
transport dels aliments
frescos recollits als
comerços fins al punt
d'emmagatzematge i dis-
tribució. La recollida d'ali-
ments frescos és una ini-
ciativa municipal, que
compta amb la col·labora-
ció de diversos comerços
de la localitat i de Càritas
per tal de proporcionar ali-
ments frescos amb perio-
dicitat setmanal a famílies
amb pocs recursos de la
localitat.

Projecte
recollida

d’aliments
frescos a Móra

d’Ebre

ACTUALITAT

Les regidories de Comerç i de Noves Tecnologies han presentat el projecte

Avui divendres 8 de
novembre, a dos quarts
de 8 del vespre i a la
Biblioteca Municipal
Artur Bladé i Desumvila,
es presentarà el llibre
¡En cristiano!: Policia i
Guàrdia Civil contra la
llengua catalana,
d'Ignasi Bea, dins dels
actes Correllengua 13.
Anirà a càrrec de
Francesc Barbero, ter-
cer tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Flix, i el
mateix autor, Ignasi
Bea.
El Correllengua 2013
està organitzat per
l'Ajuntament de Flix-
PDC, amb la col·labora-
ció de l'Escola Enric
Grau Fontseré, l'Institut
de Flix, l'AMPA de
l'Escola Enric Grau
Fontseré, l'AMPA de
l'Institut de Flix, la
Biblioteca Municipal
Artur Bladé i Desumvila i
el Col·lectiu d'Entitats
de Flix.

Correllengua
2013 a Flix
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Les Àrees de Turisme dels
ajuntaments de l'Ametlla de
Mar i Deltebre han convocat
la 14ª edició del Concurs de
Fotografia Paisatgística de
les Terres de l'Ebre, un certa-
ment que al llarg de la seva
trajectòria ha acumulat
milers de imatges especta-
culars del territori, traient un
rendiment estètic espectacu-
lar als molts atractius natu-
rals i socials que ofereix.
Segons Vicent Martí, regidor
de l'Àrea Municipal de
Turisme de l'Ametlla de Mar,
“degut a que són dos pobles
propers en quant a distància,
però tant diferents en quan a
la realitat paisatgística, vam
organitzar aquest concurs
per la bona sintonia que exis-
teix. Estem satisfets en
veure com ha anat evolucio-
nant l'acceptació d'aquest
concurs en quantitat de par-
ticipants, com en la qualitat

de les fotografies. Al llarg del
temps hem anat introduint
novetats i perfeccionant les
bases i s'ha convertit en un
dels concursos amb més
acceptació de les Terres de
l'Ebre i de Catalunya ”. Entre
les novetats d'aquest any
destaca la major implicació
del Patronat de Turisme de la
Diputació de Tarragona-
Terres de l'Ebre, amb l'am-
pliació a 3 premis de la cate-
goria Terres de l'Ebre. Cal
recordar que a més del
terres de l'Ebre, les catego-
ries Deltebre i l'Ametlla de
Mar, ofereixen també tres
premis cadascun, a les foto-
grafies fetes en qualsevol
escenari o indret d'aquestes
localitats, amb 400 E pels
guanyadors, 250 EÛ pels
segons classificats i 175 E
per al tercers.  L'Ametlla de
Mar i Deltebre ofereixen un
Premi local de 250Û per a la

millor fotografia d'un autor
local. Una altra de es nove-
tats d'aquest any és la crea-
ció del Premi a l'activitat
humana, que inclogui imat-
ges de gent realitzant qual-
sevol tipus d'activitat huma-
na, ja sigui d'esports, lleure,
oficis, etc.), en algun indret
de Deltebre o l'Ametlla de

Mar. Aquesta nova categoria
tindrà un premi de 300ÛE i
s'afegeix a les modalitats de
Blanc i negre a les Terres de
l'Ebre, Creativitat a les
Terres de l'Ebre i
Gastronomia per a produc-
tes típics de l'Ametlla de Mar
i Deltebre, totes dotades
amb 300 E.

I diumenge, I Fira de la Tardor de Ferreries

Concurs de Fotografia de la Terra Alta

Avui divendres , 8 de novem-
bre, Jordi Casanova Giner
presentarà la seva cinquena
novel.la titulada “¿Quién es el
indio”. 
Publicada per l’editorial
Seleer és una novela, basa-
da en fets històrics , que
denuncia els abusos i mal-
tractaments comès pels

espanyols durant el desco-
briment d’Americà. La pre-
sentació de la novel.la
“¿Quién es el indio” de Jordi
Casanova, anirà a càrrec del
seu germà i també escriptor
Baltasar Casanova, avui
divendres, 8 de novembre, a
les 20h a la SEM Ramon
Calvo, de Deltebre.

“¿Quien es el indio?”, avui a Deltebre

El recel d'allargar la Festa del
Vi durant tres dies s'ha con-
vertit en satisfacció màxima
davant la gran afluència de
públic que l'ha visitat. Per pri-
mer cop, en aquesta 26ena
edició, s'ha superat la xifra
màgica de 15.000 tastos i els
cellers tanquen la mostra
satisfets per les vendes. La
DO Terra Alta es manté entre
el top cinc dels vins de més
qualitat de Catalunya, una fita
aconseguida l'any passat, que
han consolidat enguany els

seus caldos amb caràcter
propi, de gran qualitat i amb
preus molt assequibles.
L'aposta per promocionar la
varietat predominant a la
comarca, la garnatxa blanca,
està sent "la clau de l'èxit" de
la DO. Els viticultors terraltins
per fi creuen en el seu poten-
cial.
Com ha destacat l'alcalde de
Gandesa, Carles Luz, la
26ena Festa del Vi ha superat
"en escreix totes les expecta-
tives inicials”.

La Fira del Vi bat rècords
Així mateix, demà divendres
8 de novembre, el Mercat
Municipal de Tortosa aco-
llirà, a les 11 h del matí, la
presentació d'aquestes jor-
nades amb la presidenta de
l'associació, Margaret Nofre,
acompanyada pel regidor de
Turisme de l'Ajuntament de

Tortosa, Alfredo Ferré. En
aquesta ocasió, la presenta-
ció incorpora la solidaritat
amb el Banc d'Aliments de
Càritas Interparroquial de
Tortosa. Cada degustació
que es reparteixi durant l'ac-
te serà a canvi de l'aportació
d'un producte alimentari (llet,
galetes, sucre, principal-
ment).
D’altra banda, arriba la I Fira
de Tardor de Ferreries, que
se celebrarà el proper diu-
menge 10 de novembre al
voltant del Centre Cívic de
Ferreries amb una important
presència del teixit comer-
cial i artesà del barri.
Aquesta fira es desenvolu-
parà durant tot el dia amb
moltes activitats lúdiques,

actuacions i sortejos entre
els assistents.
Dins de la programació d'a-
questa I Fira de Tardor de
Ferreries, tindrà lloc, el dia
anterior, demà dissabte 9 de

novembre, la celebració de
la Festa dels Tres Tombs al
Barri, amb concentració a la
plaça de l'Estadi (9.00
hores) i rua pels principals
carrers de Ferreries.

VIII Jornades del recapte, durant
tot el mes de novembre, a Tortosa

El passat dia 1 de novem-
bre van començar les VIII
Jornades del Recapte,
que se celebraran als
establiments adherits a
l'Associació Gastronòmica
Platigot durant tot aquest
mes (1-30).

Nous premis i categories en el concurs de
Fotografia Paisatgística de les Terres de l’Ebre

Les Àrees de Turisme dels ajuntaments de l'Ametlla de Mar i Deltebre ja han convocat la 14ª edició

ACTUALITAT

El Consell Comarcal de la Terra
Alta ha convocat la dinovena
edició del Concurs de
Fotografia de la Terra Alta. Es
convoquen premis en les cate-
gories lliure i indrets de la Terra
Alta. Els guanyadors de cada
categoria rebran 300 euros i un
lot de vins de la DO Terra Alta, i
els finalistes,150 euros i un lot

de vins de la DO Terra Alta.
També es convoquen els
accessits Raimon Fotògrafs
reservats a fotògrafs residents
a la comarca.
Els participants podran presen-
tar un màxim de tres obres per
categoria, de 20x30 centímen-
tres, muntades sobre paspertú
de 40x50 centímetres.

La mínima més alta
Als registres de
l'Observatori de l'Ebre, des
de 1880, no consta una
mínima al novembre tan alta

com la registrada dimarts la
nit, de 21,6 graus. Les
màximes també són record
de tots els 6 de novembre.

El projecte "Al cistell" que pre-
tén contribuir a través d'ali-
ments frescos a una dieta
més sana i equilibrada de les
persones que són sol·licitants
d'ajut alimentari al municipi, fa
un any que està en funciona-
ment. Per aquest motiu el
passat 1 d'octubre es va con-
vocar una reunió amb els
establiments col·laboradors

del projecte i es va invitar a
aquells establiments que no
en formaven part, per a realit-
zar una sessió informativa i un
buidatge de les dades extre-
tes a través de les enquestes
passades als establiments i
usuaris. El pagament als esta-
bliments es fa a través de vals
d'1 euro que els usuaris inter-
canvien per aliments frescos.

Flix acollirà demà dissabte la presentació de la versió defi-
nitiva de l’Ubuntu. 
Es tracta d'un sistema operatiu GNU/Linux que conté
totes les aplicacions que es poden necessitar.

Actualitat

L'Ajuntament de Tortosa ini-
ciarà la reversió de poc més
d'un miler de nínxols del
cementiri municipal, dels
quals se'n desconeix la propie-
tat. Aquest procés s'inicia des-
prés que fa més d'un any es

posés en marxa una campan-
ya per regularitzar la totalitat
dels més de 6.000 drets fune-
raris del cementiri. Coincidint
amb Tots Sants, l'Ajuntament
col·locarà enganxines infor-
matives als 1.041 nínxols. 

Reversió de nínxols

Programa ‘Al Cistell’, a Alcanar
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CRAC de la setmana: Francesc Arasa, Alcalde de l’Ampolla
MICHEL VIÑAS

“AMB LA FEINA QUE S’ESTÀ FENT DES DEL CLUB, LA GESPA ARTIFICIAL ERA IMPRESCINDIBLE”

La Junta de Govern de l'A-
juntament de l'Ampolla va
aprovar en sessió del 23
d'octubre de 2013, l'adjudi-
cació de la col·locació de
gespa artificial a les instal·la-
cions esportives del Camp
de futbol municipal. Aquest
projecte formava part del
programa electoral amb el
que es va presentar a les
eleccions municipals del
2011 la llista de CIU, en-
capçalada per Francesc Ara-
sa (vegeu noticia de la plana
14). I ara l’aprovació ja n’és
una realitat. Una petició que
semblava eterna però que
ha arribat. L’Ampolla, amb
tradició futbolistica, amb un
equip a Segona catalana i al-
tres que s’han creat els da-
rrers anys de futbol base.
Sense oblidar la gran gestió
que es fa des de l’Associa-
ció Esportiva Jordi Pitarque
amb un gran torneig, de
prestigi. Tot plegat, ha de
beneficiar el futbol a la loca-
litat i la pràctica dels més jo-
ves per a poder tenir més ju-
gadors locals a la primera
plantilla en el futur. Ha estat
una noticia satisfactòria per
als ampolleros amants de
l’esport i del futbol. Ho par-
lem amb l’alcalde, Francesc
Arasa. 

Més Ebre: Per fi, el camp
de gespa artificial ja està
aprovat? 
Francesc Arasa: Sí, es
va adjudicar en la darrera
Junta de Govern.
ME: Un somni per a un
poble de molta tradició fut-
bolistica i que era llarga-

ment reclamat?. 
FA: Sí, molt reclamat, i
més ara, perquè l'actual
Junta directiva del club de
futbol ha fet un gran treball
amb el foment del futbol
base i, això, fa imprescindi-
ble un camp de gespa arti-
ficial degut al gran nombre
de nens que formen part
d’aquest futbol base.
ME: El dia de la presenta-
ció del torneig Pitarque, a
l’agost passat, us vau com-
prometre i s’ha complert la
promesa. El presentador
de l’acte, aquell dia, us ho
va comentar dues vegades
que us ho recordaria amb
el temps i avui és un bon
dia per fer-ho..?  
FA: Sí, és d’aquesa forma.
Avui és un bon dia per a
recordar-ho ja que, amb
aquesta adjudicació, certifi-
quem que podem complir
la promesa.
ME: Epoca complicada,
inversió i finançament
també complicats. Com es
durà a terme aquest
finançament?
FA: Sí, està clar que són
moments molt complicats.
Aquesta inversió es durà a
terme majoritàriament amb
la subvenció que dóna la
Diputació de Tarragona als
Ajuntaments (PAM)i la resta
amb fons propis de
l'Ajuntament.
ME: L’obra serà una reali-
tat al març de l’any vinent?
Per no perjudicar la fase
decisiva del final de lliga.
FA: Sí, el compromís que
tenim amb l'empresa i tre-
ballarem per a que s'acabi
complint i, per tant, d'a-
questa manera, no perjudi-

car la fase decisiva del final
del campionat.
ME: Bona salut de
l’Ajuntament. Com s’arriba
fins aquí?. A estar sanejat
en uns moments com els
presents?
FA: Amb un control molt
eficient de la despesa i no
realitzar obres ni infraes-
tructures que després, el
seu manteniment i els ser-
veis que generen es fan
inviables i desequilibren el
pressupost. En definitiva,
no estirar més el braç que
la mànega.
ME: A més, l’Ampolla és
una població que ens els
darrers anys, amb l’accés
de l’autopista, que també
fou una llarga reivindicació,
ha viscut una metamorfosi
amb serveis i sobre tot

amb el seu paissatge.
FA: Efectivament la sortida
de l'autopista ha suposat
un impuls econòmic per a
la població així com la
transformació de tota la
façana marítima. Es per
estar-ne satisfets.
ME: Què queda per fer en
aquesta lesgislatura?.
FA: El més important
actualment, és mantenir
els serveis actuals així com
continuar treballant amb la
promoció turística que és
el motor econòmic del nos-
tre poble. Això no vol dir
que no es faci alguna obra
de millora abans d'acabar
la legislatura però, el més
important que queda per
fer és continuar estant al
costat de les persones en
aquests moments.

ME: Reptes per la propera.
FA: Encara queda un poc
lluny per a planificar la pro-
pera legislatura, però
segurament seguirem tre-
ballant en la millora de les
infraestructures per a
seguir potenciant el sector
turístic, sense deixar de
banda la millora de la quali-
tat de vida dels ciutadans i
d'estar al costat de les per-
sones que tenen necessi-
tats.
ME: Què és el que veu
més complicat o el que fa
que pugui tenir discrepan-
ces actualment?.
FA: Actualment el més
complicat és la situació de
les persones i poder estar
al seu costat i, és clar, qua-
drar els pressupostos.
ME: Quants anys es veu

com alcalde?.
FA: Jo em considero una
persona al servei de la
gent i, per tant, mentre els
ciutadans de l'Ampolla així
ho vulguin, els seguiré
servint amb molt de gust.
ME: L’oposició ha de fer la
seua feina a tots els ajunta-
ments. A l’Ampolla crea
moltes diifcultats?.
FA: No gaires, no em puc
queixar ja que hi ha una
bona entesa amb els
diferents grups.
ME: Somni que com alcal-
de li agradaria que es fes
realitat?.
FA: Poder arribar a resol-
dre i donar resposta a tots
els problemes que em
planteja o comenta la
gent de l'Ampolla.
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

A l'acte de presentació van
assistir-hi l'Alcalde de
l'Aldea Dani Andreu, el
Tinent Alcalde Simón Falcó,
la regidoria d'Esports
YolandaTomàs, Tomàs José
representant de la
Federació Catalana de
Futbol, Eduard Peremateu
representant de la
FCBEscola, Ferran Simó
coordinador de la
FCBEscola de Tecnificació
de les Terres de l'Ebre
L'Aldea, Agustí Zaera obser-
vador oficial del Barça a la
província de Tarragona, i els
directius del FCB Albert
Montull i Miquel Espert. 
Dani Andreu Alcalde de

l'Aldea: "Teníem moltes
ganes de les dos parts de
què aquest projecte fos una
realitat. L'Aldea a causa de
la seva situació geogràfica
a les Terres de l'Ebre facili-
tarà la vinguda de xiquets i
xiquetes a aquesta escola
del FCB, i d'altra banda les
instal·lacions de la UE
Aldeana estan a un nivell
adequat. Un projecte que
comença ara i que té etapes
per definir i per créixer. Ens

fa molt de goig està acollits,
per un dels millors club del
món i per tant en uns valors
que comporta la seva filoso-
fia i la practica del futbol i
de l'esport, on per damunt
de tot té en compte les per-
sones".  Ferran Simó coordi-
nador de la FCBEscola de
Tecnificació de les Terres de
l'Ebre L'Aldea: "El nostre
principal objectiu és treba-
llar amb la metodologia
Barça, treballar amb els

nens i ensenyar-los una
forma diferent d'entrenar.
Volem transmetre els valors
humans i esportius del
Barça que són coneguts a
tot el món. Volem donar a
conèixer a tots els clubs la
tecnificació i apropar el FC
Barcelona a tots els nens de
les Terres de l'Ebre". 

Aquest acte servirà per
enfortir els llaços entre el
club i l'Aldea i també per
consolidar l'èxit de la nova
escola oficial del Futbol Club
Barcelona a les Terres de
l'Ebre per la temporada
2013-2014. 
L'Escola estarà oberta tots
el dilluns a l'Estadi Municipal
de la UE Aldeana. 

Presentació FCB Escola a l’Aldea

Dilluns, al saló de Plens
de la Casa de la Vila va
tenir lloc l'acte de pre-
sentació de la FCB
Escola de Tecnificació de
les Terres de l'Ebre
L'Aldea.

ACTUALITAT

Nova escola oficial del Futbol Club Barcelona a les Terres de l’Ebre

M.V.

Dilluns es va presentar el projecte, a l’Aldea.

L’Escola estarà oberta
tots els dilluns a

l’estadi municipal de
l’Aldea

Dilluns

La Rapitenca progressa amb l’empat a Masnou

L’Ascó es reivindica
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va protagonitzar una
victòria de prestigi al camp del
Manlleu, d’aquelles que et rei-
vindiquen a la classificació (1-
2). L’equip asconenc va saber
refer-se al penal que va com-
portar expulsió de Denís Coch
del minut 7. Fou, a més, l’1-0. 

Amb paciència i amb molt
d’esforç, els de la Ribera van
anar imposant-se fins que a la
represa, Gerard Roda, de fal-
ta, i Sergi Moreno, arran d’un
penal, van signar la remunta-
da. L’Ascó es tecer. Demà dis-
sabte (partit avançat) derbi
amb la Pobla Mafumet.

La Rapitenca, per la seua
part, va sumar un empat meri-
tori al camp del Masnou (0-0).
L’equip va tornar a estar ferm
en defensa i va aplicar-se, amb
un bona feina. Són tres jorna-
des sense rebre cap gol i 5
punts de 9. En bona línia. La
Rapitenca rebrà demà el Cor-

nellà. La temporada passada,
al partit de tornada, van haver
incidències importants. Cal
oblidar-ho. Les baixes seran:
David López, sancionat, David
Pino, es va lesionar, i les ja co-
negudes de Marc i Josué. 

Demà, a Roquetes, Joan Ale-
gret rebrà un merescut home-
natge, abans del derbi entre el
Roquetenc i el Tortosa. Serà un
reconeixement a tota la feina, a
totes les hores invertides en gai-
rebé dues décades per al seu
club i per al seu poble. 

Vaig conèixer a Joan el da-
rrer any que jo vaig jugar a fut-
bol. Vam establir una relació
que dura fins ara. Això és el
més important. I, com jo, tot-
hom que l’ha conegut. Seran
uns minuts, però els aplaudi-
ments dels aficionats comporta-
ran un premi per la dedicació i
el seu lliurament, de molts anys. 

Valoro la decisió de la directi-
va del Roquetenc. I ho haurien
de fer totes. El directiu, quan

plega, cau
en l’oblit. La
societat és
tan egosita
i viu tan rà-
pid que
acostuma a perdre la memòria
fàcilment. I, en general, els can-
vis de directiva generen sempre
recels. Però és molt simple.
Una placa i un homenatge. Jo
ho he conegut a casa meua. I
sé la importància que té, quan
una persona s’entrega en cos i
ànima a un club, que al cap
d’uns anys li puguin reconèixer. 

Per això penso que és impor-
tant que a tots els poble es faci
memòria i també justicia amb la
gent que s’ho mereix. Des d’a-
quí el missatge.

Els homenatges

El derbi entre el Roquetenc i
el Tortosa serà el partit de la
jornada. D’altra banda, infor-
mar que MINUT 91, a Canal
TE, dilluns i dimarts a les
18.30 i a les 22 h. I al dia se-
güent (12h). També a: canal-
te.xiptv.cat/minut91.  I Tot
l’Esport, divendres a les ma-
teixes hores.

Roquetenc-Tortosa, diumenge a
Canal Terres de l’Ebre (22.30 h)

L’opinió de Michel

Per al Jesús i Maria

Joseph, nou fitxatge
PRIMERA CATALANA

Joseph, que fou jugador del
Tortosa i del R. Bítem, va arri-
bar a una entesa ahir amb la
directiva del Jesús i Maria.
Serà la novetat. L’altra encara
no es pot confirmar. Es un juga-
dor de la Pobla de Mafumet
que la temporada passada
estava a la Segona catalana.
L’interès del Catllar està frenant
la possible incorporació. Aaron
Navarro, per la seua banda, ha
decidit seguir al R. Bítem.
El Jesús i Maria va perdre de
forma inverosimil contra el
Marianao (1-2). L’equip barcelo-
ní es va avançar al primer
temps però després va ser el
Jesús i Maria qui va pressionar
i qui va gaudir d’opcions. A la
represa, fins i tot va fallar un
penal. I el porter visitant que va
ser el més destacat. Ivan va
empatar. Però del 2-1, es va
passar en temps afegit a l’1-2.
Diumenge, desplaçament a
Viladecans. D’altra banda,
l’Amposta va perdre a
Torredembarra (3-1). Segons
Nacho, “ens va costar molt

entrar al partit,
a la primera
part. El
Torredembarra
ens va superar,
avançant-se al
marcador i
tenint més
opcions. A la
represa, va ser
l’Amposta qui va gaudir d’oca-
sions més clares, però fins i tot
vam fallar un penal, que per mi
va ser clau, ja que representa-
va el 2-2 i el Torredembarra
amb 10. Vam insistir però
sense definició, i en un contra
ens van fer el 3-1. Partit per
reflexionar”. Del proper, diu-
menge contra l’Almacelles,
Nacho deia que “s´han d´esve-
nir dubtes, ens hem de refer,
l’equip té capacitat per molt
més; ens fa falta enllaçar un
parell de victòries per poder
recuperar la confiança; depe-
nem de nosaltres mateixos per
reconduir la situació i per ficar
a l´Amposta al lloc que li perto-
ca”.

L’Ascó va guanyar al camp del
Manlleu.

Va jugar uns minuts per l’expulsió del seu company

Rangel, porter a la Premier
ACTUALITAT

Angel Rangel va ser el prota-
gonista del partit del Swansea,
en la jornada passada. El seu
equip perdia per 1-0 quan, al
minut 89, el porter fou expul-
sat. Angel es va posar sota els

pals i va poder aturar el llança-
ment de la falta que havia com-
portat l’expulsió. Va ser l’anèc-
dota de la jornada, i la noticia
més comentada en l’anàlisi de
la Premier. 

Angel Rangel

                                 



DIVENDRES 8 DE NOVEMBRE DE 201312 www.mesebre.catPPUUBBLLIICCIITTAATTdiarimés
ebre

       



DIVENDRES 8
DE NOVEMBRE
DE 2013

diarimés
ebreppuubblliicciittaatt

13www.mesebre.cat

        



DIVENDRES 8
DE NOVEMBRE

DE 201314

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

«»

SECCIÓ PATROCINADA PER:

Tal com vam informar fa dues
setmanes, abans del derbi de
demà entre el Roquetenc i el Tor-
tosa, el club de Roquetes li farà
un homenatge a Joan Alegret,
en reconeixement a la dedicació
que ha tingut durant gairebé les
dues darreres décades amb l’en-
titat. Un homenatge merescut.

El Roquetenc necessita els
punts, per sortir de les places
de descens. Dissabte passat va
perdre al camp del Morell (3-0)

en un partit en el que les notes
negatives foren les expulsions
de Marc Baiges i de XXXx, dos
jugadors que seran baixa demà.
El Tortosa, per la seua banda, es
presenta al partit amb confiança
per les darreres tres victòries se-
guides. Diumenge va guanyar la
Selva (5-3) en una jornada en
què van haver-hi rotacions. Ro-
bert Pujo, Javi Asin (2) i Joel For-
né (2) van marcar. El Tortosa va
decidir al primer temps amb el

4-0. A la represa es posaria amb
el 5-1 amb opcions de fer una
golejada d’escandol pero al final
el rival va reduirr distàncies. Ra-
mon, que fou expulsat, i Borrull,
encara lesionat al genoll, seran
baixa.  

Homenatge a Joan Alegret
ROQUETENC-TORTOSA, DEMÀ A LES 17.30 HORES

El partit amb el Reddis fou molt intens per part dels dos equips, ben
replegats i buscant el contratac. La primera part fou molt igualada i
en poques ocasions; els locals s’avançaven per mitjà de Juanma en
convertir un lliure directe de més de 30 metres. Canonada. Pocs mi-
nuts despres el Reddis empatava a la sortida um córner. A la segona
part el Reddis va pujar la intensitat i intava sorprende però es troba-
va amb un Catalònia molt ben col.locat. Al final, partit trencat i tots
dos l'haguessen pogut guanyar; el Reddis amb un gol anul.lat per fo-
ra de joc i el Catalònia amb una contra de Leandro. Empat just que fa
que els locals porten 8 jornades sense perdre.

El Catalònia fa vuit jornades
que no perd

EMPAT AMB EL REDDIS LIDER

El Perelló visita demà dissabte la Santa Creu de Jesús en el segon par-
tit dels tres que ha de jugar seguits fora de casa. El canvi el va dema-
nar el club perellonenc fa unes setmanes, perquè a la segona volta, el
derbi coincidirirà amb la Fira perellonenca. El Cata va acceptar.
El conjunt de Molinos va veure trencada la seua ratxa de tres victòries
consecutives al camp del Calafell en un partit que podia ser trampa. I
va ser-ho. Els local van avançar-se aviat en una confrontació en què al
Perelló va costar-li adaptar-s’hi. A la represa, els de Molinos van sortir
millor i Tudela va empatar. Però del possible 1-2 es va passar finalment
al 2-1. Andrei, que havia demanat la baixa,ha anat a l’Ametlla.

El Perelló visita demà la Santa Creu, pel
canvi d’ordre del partit

ANDREI HA ANAT A L’AMETLLA

El Gandesa va guanyar  la Canonja i segueix invicte (1-0). Va ser un
partit en què sobre tot al primer temps, els gandesans van tenir op-
cions, a més del gol de Frede (19’). Però els d’Enric van donar vida al
rival, que va acabar ajustant el partit i que va poder donar un ensurt.
El Gandesa, segon classificat, visita diumenge el camp del CD la Ca-
va en un derbi apassionant. Pels gandesans perquè és una prova per
tirar més amunt i pel CD la Cava perquè té certa urgència per enlai-
rar-se i no crear més neguit en l’entorn d’un equip que no està respo-
nent a les expectatives i que podria tenir novetats si no hi ha un bon
resultat, més després de l’empat al camp del cuer el Cambrils.

La Cava-Gandesa, un derbi 
amb al.licients

ELS LOCALS TENEN NECESSITATS

Joaquin Celma va apuntar fa
unes setmanes, a la seua co-
lumna, que el Catalònia podia
tenir una incorporació d’un juga-
dor italià. La setmana passada
també ho publicàvem a les pla-
nes d’esports de Més Ebre. I
aquesta setmana ja es pot fer
oficial. Roberto Patella té 27
anys i és italià. Ha jugat a Itàlia
i a Suïsa, categories amateurs.
Viu a Amposta i ara no jugava

amb cap equip. A través d’Ivan
Cornejo feia dos mesos que en-
trenava amb el Cata, va convèn-
cer als misters i ha fitxat.
Aquesta setmana ja podria en-
trar en convocatòria, per al par-
tit de demà contra el Perelló. 

També cal considerar que els
jugadors Sisco Baila i Eugeni ja
tenen l’alta mèdica i que po-
drien tornar després de llar-
gues lesions. 

Roberto Patella, davanter italià 
per al Catalònia

HO VA AVANÇAR MÉS EBRE LA SETMANA PASSADA

Una acció del partit Alcanar-R. Bítem

CANAL TERRES DE L’EBRE

El Remolins-Bítem va fer un pas i
seguit en la seua ratxa de resul-
tat, són set jornades sense per-
dre, al camp de l’Alcanar (1-2) en
un derbi força interessant. Els
canareus, per la seua part, no
poden acabar d’agafar una con-
tinuïtat de bon resultats i, tot i te-
nir una gran artilleria, no poden
despegar a la taula. El partit va
ser obert. Poc tàctic per mo-
ments. Les alternatives li anaven
bé al R. Bítem que té velocitat a
la davantera. I així creava les
seues ocasions. L’Alcanar, amb
la presència dels seus jugadors

ofensius, també feia les seues.
El derbi va tendir a fracturar-se i
en aquest aspecte l’Alcanar va
notar la baixa de Sisco. Es el ju-
gador que dóna equilibri i l’Alca-
nar va poder acusar-ho, sobre
tot quan el partit tenia anada i
tornada, com poden ser els que
juga al’Alcanar, per les caracte-
rístiques del seu equip. 

Joel Crespo, jugador emer-
gent i protagonista de la tempo-
rada (es diu que ja està en l’a-
genda d’equips de categoria
superio) va signar el 0-1 al pri-
mer temps. A la represa, les fisu-

res del duel es van accentuar.
L’Alcanar va pressionar més
amunt però també sofria més
riscos. Els visitants es van que-
dar amb deu. L’Alcanar, fruit de
la seua empenta, va empatar. El
pichichi Adrià Fernandez va cul-
minar una bona jugada de Chi-
meno per l’esquerra. Amb l’1-1,

el partit va ser trepidant, atractiu
per a l’espectador. Com el dia
del derbi Alcanar-Gandesa, ha-
gués pogut passar. En una acció
estratosfèrica de Jota, el R.Bí-
tem va decidir. Passada a l’estil
Laudrup, del dream team (gol si-
milar de Romario al Sadar, fa
uns quants anys) i Joel Crespo
que fa un control màgic per des-
fer-se del central i a la vegada
perquè no pugués arribar el late-
ral dretà canareu. I poder rema-
tar. Un gran gol. I gran victòria
per a un R. Bítem que segueix a
la pomada. 

Joel Crespo és més màgic
Va fer els dos gols del R. Bítem, al camp de ‘Alcanar (1-2)

SEGONA CATALANA

La Junta de Govern de l'Ajunta-
ment de l'Ampolla va aprovar en
sessió del 23 d'octubre de 2013,
l'adjudicació de la col·locació de
gespa artificial a les instal·lacions
Esportives del Camp de futbol mu-
nicipal. Aquest projecte formava
part del programa electoral amb el
que es va presentar a les elec-

cions municipals del 2011 la llista
de CIU, encapçalada per Francesc
Arasa. L'adjudicació s'ha donat a
l'empresa AFICSA amb un cost
previst de les obres de
289.532,38 E + IVA i serà subven-
cionada per la Diputació de Tarra-
gona. Està previst que les obres
s'executin a  partir del proper mes

de gener del 2014 amb un termini
d'execució  de dos mesos aproxi-
madament. “La situació econòmi-
ca de l'Ajuntament de l'Ampolla
permetrà afrontar, amb l'ajut de la
Diputació de Tarragona, aquesta
obra que millorarà molt les
instal·lacions esportives d'aquest
municipi. Unes instal·lacions que
podran gaudir tots els jugadors del

CF Ampolla (futbol base i primer
equip), que permetran afrontar el
Torneig de Futbol base JPC amb
més garanties d'èxit, i que dona-
ran un gran valor afegit al sector
turístic”. D'altra banda, l'Ampolla
va empatar a casa amb el Roda de
Berà (1-1), en un partit igualat i en
el que els ampolleros van tenir
més opcions. Però un cop van fer
el més difícil, avançar-se en el mar-
cador, després van haver de cedir
al gol rodenc. Demà l'Ampolla no
pot perdonar a la Selva. Ha fitxat al
central Leo.

Instal.lació gespa artificial al
camp de l’Ampolla

LES OBRES COMENÇARAN AL GENER

L’Ampolla va empatar a
amb el Roda i demà visita

la Selva

Visita a la Selva

El jugador del R. Bítem
va fer l’assistència de la

temporada

Jota Laudrup

Els locals, necessitats. El
Tortosa buscarà el quart

triomf seguit

Punts en joc
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TERCERA CATALANA

Fa diverses setmanes vaig anunciar el campió de Segona catalana, porto cinc
temporades encertant. A Tercera catalana, també vaig fer-ho amb antelació amb
l’Ampolla i el Perelló. I aquesta setmana m’arrisco novament amb un equip que
pot pujar sent campió o quedant segon, ja que la segona plaça dona opció a la
promoció contra un rival del grup 2 o 3. Aquest diumenge el Camarles és líder
per primer cop; igual no solta la plaça fins la jornada 34. Li afavoreix l’estadísti-
ca. Els dos últims campions, l’Ampolla i el Perelló van jugar el darrer partit de
lliga a Sant Jaume i ja eren campions. El Camarles jugarà en la darrera jornada
a Sant Jaume, amb la qual cosa, si no es trenca l’estadística, va camí de l’as-
cens.

A mes, si mirem els últims campions, Olimpic, Perelló o Jesús i Maria, són equips que dues o tres
temporades abans de l’ascens, ja l’acaronaven cada campanya. 
Cinc dels seus davanters han marcat gols i tenen al millor pichichi de la categoria amb deu dianes,
Marc Prades que, al pas que porta, a la primera volta batrà el propi rècord de campanyes prece-
dents. En quatre desplaçaments, en tres, la porteria ha quedat a zero i solament dos gols en con-
tra en quatre sortides.  Fan bon futbol, és dels equips amb menys targetes, saben a que juguen, el
vestidor és una pinya i als entrenaments acudeixen gairebé tots. Ara afronten quatre plats forts en
sis jornades. Aldeana, Flix, Corbera i Deltebre. Si guanyen tres partits, aquest equip serà campió. 
El Camarles té una gran història; futbol de poble, tenint cura de la cantera i potser és una de les
deu poblacions d’aquestes comarques amb més tradició futbolística. Si analitzem que és una pobla-
ció de menys de 4000 habitants, el club es va fundar l’any 1930 i en la década dels 50 fou el núme-
ro 11 de la provincia tenint el seu gran esplendor en 1960 quan va ser sisè a la demarcació sola-
ment superat pel Nàstic, Reus, Tortosa, Rapitenca, la Cava i Amposta. Si no s’ho creuen, mirin les
hemeroteques ja que un servidor té totes les classificacions finals. En la temporada 60/61 va estar
a punt de pujar a Tercera divisió, quan militavava a la Primera regional B. Ni existia la Primera cata-
lana ni la preferent, era la categoria que hi havia per sota de la Tercera divisió. Igualada, Tortosa,
Poble Sec, Sant Joan Despí, Vilafranca, Santfeliuenc, Cornellà...eren alguns dels integrants d’aques-
ta competició. Qui no recorda a Marques, Curto, Viada, Calduch, Marrasa, Borràs, Fuentes, Pedro,
Garri, Rovira, Rios, amb Casas i també Sicart com entrenadors. Eren jugadors amb molt pundonor.
Com tots els clubs, va tenir la seua crisi i va desaparèixer de les competicions en 1967 i fins el 72.
El club va canviar de nom, Camarlense i després Camarlenc. En 1979 toca el cel de nou amb l’as-
cens a l asegona regional, categoria en la que ha estat sempre excepte en dues campanyes 90 i
91 que va estar a Primera regional. Es un club clàssic de la categoria i sempre dóna guerra, futbol
competitiu i amb jugadors de suficient qualitat per a la categoria. La prova és que en 21 anys només
en quatre ocasions ha acabat per sota de la novena plaça. I en vuit ha estat en les sis principals
places. Club liderat a la seua presidència per homes de futbol com Gilberto Rodriguez, Joan Fortuño
(que ens va deixar l’any passat després de set al càrrec al que va entrar relevant a Jordi Gil). Els
entrenadors solen estar diverses temporades, Bartolo Meca ja porta tres, estan també abans al
juvenil, Ramon Barbosa, Antonio López Morales, Baltasar Capera o Ramon Descarrega. Com l’edat
de Jesucrist, porta 33 temporades en la categoria i el millor no és només el primer equip, ho es el
futbol base, la gran cantera que té. Amb 3600 habitants, només té un equip menys que el Tortosa
en futbol base, des de juvenils fins alevins i està entre els dotze clubs que pot dir que té els quatre
equips de la cantera a la Primera divisió. Rapitenca, Amposta, Alcanar, Ebre Escola, Olimpic, Ascó,
Jesús i Maria, Tortosa, la Sénia, l’Ametlla i Gandesa són els altres afortunats.  A més, compta amb
els dos benjamins, 2 prebenjamins, 2 patufets o el que és el mateix, 13 equips per a un poble molt
petit. Això li dius a un madrileny i no s’ho creu.  No saben que a Catalunya i sobre tot a les Terres
de l’Ebre tenim una gran tradició futbolística.  El Camarles porta esgarrepant l’ascens i les prime-
res places en moltes de les temporades en les que ha estat a la categoria actual, amb una politica
de jugadors de la casa i envoltat de jugadors d’altres localitats i no ens oblidem que té quatre juga-
dors en categoria superior: Cristian a la Rapitenca, Victor Pujol, Enric i Curto a Jesús i Maria. Sis
cadets a la Rapitenca, Tortosa i Amposta i és que aquest club, com altres, veuen nèixer els seus
jugadors, els crien, els ensenyen perquè després Tortosa o Rapitenca se’ls emporten, sens donar
gràcies i cap compensació econòmica. En aquest club es respira cantera i tradició. I són molt pocs
els que tenen la seua cultura: els importa el mateix el cadet, l’aleví com el primer equip i això el
Camarles ho fa molt bé. No em vull deixar sense nombrar a l’ànima d’aquest club: Josep Bertomeu
durant vint anys ho ha estat tot menys president. Jugador (Amposta, Perelló, l’Ampolla i Camarles),
entrenador (Camarles, Perelló i Aldeana) secretari tècnic, delegat, home pont per a buscar presi-
dent, psicòleg amb els pares, jugadors i entrenadors, dialogant amb els àrbitres, home de posar
pau i bona persona. Avui faig aquest homenatge merescut a aquest gran club, el Camarles. Històric
i que no ha perdut uns valors d’aquells fundadors que un 1930 van donar ales per a muntar una
entitat que té 83 anys d’història futbolística d’aquestes Terres. Si Jesucrist llegeix aquest article, li
demano que envii una mica d’energia perquè aquests xavals pugin de categoria aquesta tempora-
da o la propera doncs s’ho mereixen. Visca Camarles, Visca els seus jugadors, la Directiva, el mis-
ter Bartolo, l’afició i super Bertomeu.
BARÇA I MADRID, QUE DOLENTS SON!. Els dos filials en descens i si baixen passarà com sem-
pre, que triguen a pujar, vivint un calvari a la Segona B.  No entenc com amb els pressupostos que
tenen, disposen d’uns filials deixats de la mà de Déu. 
TERCERA DIVISIÓ. TORNA EL CORNELLÀ.  Com està la Tercera divisió. Del lloc 2 al 6 solament
4 punts. L’Ascó promocionarà. Té un 85 % de possibilitats. Es el segon millor local i només ha encai-
xat un gol al seu camp. El diumenge, a la Ràpita, partit que potser d’alta tensió. La temporada pas-
sada, la Rapitenca va sortir de Cornellà protegit pels Mossos d’Esquadra. El mister del Cornellà li
va dir de tot a Teixidó menys guapo. Sis baixes té la Rapitenca. 
1A CATALANA. DIUMENGE, AMPOSTA, TÀCTICA SUICIDA? Vaig dir la setmana passada que
si el Jesús i Maria no guanyava, estaria dues setmana de penitència sense escriure d’aquest equip.
Doncs aquesta és la primera. Amposta, els números no són per a tirar coets. Nou partits i sola-
ment una victòria. Cinc empats. I és l’Amposta el tercer equip més golejador.  El diumenge Nacho
ha de canviar de tàctica. Partit suicida.  Guanyar en aquesta categoria a casa és dificil. 
2A CATALANA. QUINS SON ELS MILLORS AL SEU CAMP I UNES FERES FORA DE CASA?
Domini ebrenc. Entre els deus primers, set ebrencs. Els millors locals per punts, Morell, Reddis,
Tortosa, Gandesa, Catalòna i Perelló, per aquest ordre. Dels sis, solament el Tortosa ha perdut un
partit a casa seua. Els millors visitants per ordre de punts: Reddis, R. Bítem, Gandesa, Canonja,
Valls, l’Ampolla. Ni Alcanar ni la Cava apareixen entre els millors locals i visitants. I entre els millors,
solament el Reddis i Gandesa repeteixen. Un Gandesa que juga com el Catllar la temporada passa-
da. Pocs gols dels seus davanters i defensa numantina: solament cinc gols encaixats. Roquetenc,
si perd contra el Tortosa i l’Ampolla, pot passar el següent: tres juvenils, tres del filial i es farà una

El Camarles serà nou equip de Segona catalana

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

bon final de temporada, encara que es baixi. Alcanar, o goleja a casa o perd. Alfons, quan patiràs aques-
ta temporada. La Cava, ha d’anar a guanyar el partit des del minut 1, encara que pergui per 3-0. Un
empat a Cambrils és una ensopegada. I va jugar més a defensar-se. Tortosa, últimes jornades i deu
gols. Prop de la plaça de promoció. Quart. Juanjo Rovira pot somiar amb l’ascens. La setmana vaig par-
lar de Joel Crespo. Ja ha batut la seua pròpia marca. Més gols que la temporada passada, ja porta. En
dues setmanes, quatre gols. Li vaig dir al president del Perelló, “espai que el Calafell sol marcar al 80”.
I va fer-ho. Se li va acabar la ratxa. L’Ampolla porta tres jornades ‘punxant’ al seu camp. El Reddis va
demostrar a Jesús perquè serà campió. “En un camp mé gran, ens haguessin superat”, diuen des de
Jesús. Tinc morbo de saber qui trencarà el rècord. R. Bítem,, sis jornades sense perdre i Catalònia (altes
mèdiques d’Eugeni i Sisco), vuit. Ara entenen perquè vaig dir fa diverses jornades que no baixaran. I això
que no veig com juguen.  
3A CATALANA. VUIT LIDERS SEPARATS PER 6 PUNTS. Quan un equip veu trencada una ratxa de
set partits, sol perdre dos seguits. Això li ha succeit al Corbera, en dues jornades dues derrotes i cap
gol. Però el que va succeir al Pinell va ser de comptes de fades. Amadeu, un mestre del futbol, es va
deixar caure en els darrers minuts. Era el que estava esperant l’àrbitre, una excusa perquè el Pinell sen-
tenciés. Sortir tranquil i triomfant en uns moments que hi havien nervis al camp.  Després va compen-
sar-ho amb un penal que el Corbera va fallar. El va aturar el porter local. Per mi, els equips sorpresa
d’aquesta lliga, a més del Corbera, són l’Aldeana i el Batea. L’Aldeana no ha cedit cap punt al seu camp.
Està molt compensat, dos defenses han marcat un gol. Quatre centrecampistes han mullat a la porte-
ria contrària, entre ells Joan Rallo i a la davantera un nom propi: Amado, que ja ha fet vuit gols. El mèrit
és de l’entrenador d’aplicar un futbol intens de velocitat. Toni va ajudar al cos tècnic del Tortosa i de
l’Amposta, a Carlos Blanch i a Nacho Pérez. A més d’entrenar el l’Ulldecona. Batea, ha trigat dues tem-
porades en pujar, però va valdre la pena. Vallès va estar al futbol base de l’Ebre Escola i de Gandesa. I
està fent una bona feina. Hi ha compenetració i ajuda entre els componets de la plantilla. I el trio a la
davantera crea molta il.lusió: Agustí, amb sis gols, Cristian Vallès amb set i Enric Sunyé. El diumenge,
gran partit a l’Aldea. Hi haurà salsa. I morbo amb la tornada de Bartolo, amb el Camarles. La Sénia, si
perd el diumenge, hauran d’anar a buscar a dos jugadors a Rosell, tres a Godall, per a donar nou aire
al vestidor. Està en zona de descens.
AQUEST SENYOR ES UN GENI. Demà, dia 9 de novembre, la junta del Roquetenc li farà un home-
natge a Joan Alegret. Es mereix això i molt més. Fins un carrer al seu poble. Don Joan, com Cèsar a
Santa Bàrbara, ja no va al futbol. Després de tants anys, acabes cremat. I els diumenges els aprofites
per passejar o està al sofà de casa. A Joan Alegret, des de Madrid: una abraçada. A tots els directius
que porten o han portat clubs de la comarca els he de dir que són un deu i que sense ells no hi hauria
futbol. I no m’oblido dels del Tortosa que després em comenten que no parlo bé d’ells. (Aquest és el
seu punt de vista, no el meu). Per cert, continuen sense president. 

El Pinell va assolir el tercer
triomf seguit, contra el Corbera
que es va deixar el liderat (2-0). Un
partit marcat per la polèmica  quan
els visitants van acabar molt moles-
tos amb l’arbitratge. El partit fou
igualat, sense més incidència al pri-
mer temps que un tret del local
Bernat que va anar fora. A la repre-
sa, el Pinell va sortir amb més
intensitat i va marcar aviat l’1-0,
amb un bon tret de Ruben. Llavors,

el derbi va anar fracturant-se i el
Corbera va obrir-se, tenint una

ocasió clara i el gol anulat per l’àr-
bitre per possible fora de joc. Era el
segon dubtós que xiulava el
col.legiat als visitants i per això van
molestar-se. Unes incidències a la
zona de banquetes, va travar un
partit que es va decidir amb un
penal rigorós que Amadeu va trans-
formar. Al 92, el local Joan va parar
un altre penal, 

2-0

El Camarles ja és líder de la cate-
goria. La seua trajectòria l’ha por-
tat al cim de la classificació. I
també la inspiració de Marc
Prades, un jugador que a
Camarles es va fer gran i a
Camarles ha tornat. Ell va fer un
hat trick i va obrir la llauna a la
segona meitat després d’un pri-
mer temps anivellat. El Vilalba,
amb gol de Younes, va reduir
distàncies, però en pocs minuts,
Edu i Dani Badea, gran gol, van
establir el 5-1.

CAMARLES-VILALBA 5-1

El Flix va guanyar a Sant Jaume i
encadena dues victòries que li
donen confiança. Els locals, amb
dues derrotes seguides, perden
pistonada i veuen frenada la ratxa.
El primer temps fou del Flix, amb
ocasions i gol de Jacob. A la repre-
sa, el Sant Jaume va entrar en
situació i va empatar de penal
(Manel). El partit va estar obert. Un
llançament de banda va propiciar
l’1-2. I el Sant Jaume tindria la
darrera ocasió amb un gol anulat
de forma rigorosa a Gerard.

SANT JAUME-FLIX 1-2

El Batea va fer un gran pas enda-
vant en guanyar a l’Ametlla. Es
consolida a la part alta. Cristian i
Agustí, dos referents, va fer el 0-2.
Avraham, quan l’Ametlla estava
abocada (82’) va reduir distàncies
mentre que Josep, amb espais per
davant, va sentenciar. 
Fitxatge
L’Ametlla ha incorporat al davanter
Andrei, un dels jugadors destacats
del Perelló la temporada de l’as-
cens però que enguany no tenia
minuts.

L’AMETLLA -BATEA 1-3

L’Aldeana reflecteix amb resultats
la coesió que té a hores d’ara, i la
unió del seu vestidor. Bon ambient
que es nota al camp. I inspiració
d’un jugador, Amado. Ell i Rallo van
obrir l’escletxa al final d’un primer
temps igualat. A la represa, l’Horta
va pressionar més amunt i va fer
l’1-2, amb un gol de Prats. El partit
es va posar emocionant. Jordi,
porter aldeà, va estar immens i a
la contra, Amado, letal, va senten-
ciar amb 2 gols més. Diumenge:
gran derbi: Aldeana-Camarles.

HORTA - ALDEANA 1-4

El derbi de la Ribera va acabar
amb  victòria del Móra la Nova que
s’ha emportat el partit de rivalitat
en les dues darreres ocasions, a
l’Antoni Mateu. Josep Cedó i
Jordan van decidir per als locals en
una confrontació anivellada i en la
que els olimpics van tenir amb la
pòlvora mullada.

M. LA NOVA-OLIMPIC 2-0

Victòria necassària del S. Bàrbara.
Fou al camp del R. Bítem, el dia del
retorn al club de la plana, de Ximo
Martí, després del seu pas pel J. i
Maria. Jefrey, Abde i ara ell han tor-
nat, anys després. El partit fou tra-
vat i els visitants foren més efectius
amb els gols de Pau i de Jefrey. 

R. BITEM S BARBARA 0-2

L’Ulldecona va sumar una victòria
necessària després de la derrota a
Batea. I fou en el derbi contra la
Sénia (2-0). Dos gols de Santi,
seguits, al primer temps (21 i 22)
van sentenciar. La Sénia va inten-
tar però va crear poc perill mentre
que l’Ulldecona va gaudir de més
opcions. Els locals s’acosten a la
zona alta.  La Sénia, dubtes. 

FLIX-R. BÍTEM 2-1

El partit entre el Deltebre i
l’Alcanar va decidir-se en temps
afegit, amb un gol de Sergi
Rodriguez. Els locals van gaudir
de més ocasions però no van
tenir encert en un partitque va
tenir fases en les que va estar tra-
vat i altres amb alternatives. Amb
el triomf, el Deltebre s’enganxa
dalt a la taula. 

DELTEBRE - ALCANAR 1-0

PINELL CORBERA
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

la Cava-Arnes (16.30 h)
SJaume-Roquetenc (15.45h)
Catalònia-J. i Maria (18 h)

diumenge
Bot-Benissanet (16 h)
Xerta-la Galera (12 h)

Godall-Tivenys (15.45 h)
E Escola-Muntells (16.30 h)

Ginestar-Ascó (16 h)

RESULTATS

9a jornada 4a catalana

Campredó-la Cava         1-0

Benissanet-S. Jaume      6-0

Xerta-Bot 3-2

Godall-la Galera       3-0

Muntells-Tivenys  1-5

Ascó-Ebre Escola           1-1

J Maria-Ginestar        1-0

Arnes-Catalònia             2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF   GC   P

1. Godall       7 34 3 21

2. Campredó  9 28 9 20

3. Tivenys      9 25 13 20

4. E. Escola    9 13 6 17

5. Ginestar     8 24 9 15

6. Benissanet  7 19 15 15

7. Arnes         9 14 14 15

8. Catalònia    8 16 14 13

9. Ascó          8 24 19 11

10. J. i Ma      8 13 11 10

11. Roquetenc 8 17 17    10

12. la Galera   9 6 13 10

13. Xerta        7 14 19 9

14. Bot          9 14 24 7

15. la Cava     9 16 23 6

16. Muntells    7 4 25 2

17. S. Jaume   9 3 48 1

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

Levante-Vilanova

Sant Andreu-Fontsanta

Suburense-Olerdola

Esc Valls-Ac Catalunya

Vilafranca-Riudoms

Camp Clar-Sant Cugat

Tortosa Ebre-Santboià

Gladiador-Molins Rei

RESULTATS

7a jornada 

Fontsanta-L.L.Planas 2-0

Olerdola-S. Andreu  5-2

A.F.Catalunya-Suburense 5-2

Riudoms-Esc Valls    1-2

S. Cugat-F A Vilafranca  1-2

Santboià-C. Clar      1-1

Molins-Tortosa E     4-3

Vilanova-Gladiador     3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

1. Santboià 18 12 18

2. Tortosa E 27 11 16

3. Fonsanta 16 7 16

4. E Valls 18 11 16

5. Vilanova 16 9 13

6. C. Clar 19 10 12

7. Vilafranca 11 13 12

8. S. Andreu 19 20 10

9. Molins 23 15 9

10. Acd Catalunya13 19 9

11. S. Cugat 11 9 8

12. Riudoms 12 13 6

13. L Planas 10 18 6

14. Olerdola 11 20 5

15. Suburense 11 21 5

16. Gladiador 7 34 0

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Pla Penedès-Cunit

Borges-Vinyets

Quintinenc-Icomar

Begues-Gavà

Montserratina-Ulldecona

la Cava-Monjos

Vallarina- Sant Sadurní

RESULTATS

5a jornada 

Vinyets-Pla Penedès 5-3

Quintinenc-Borges  sus

Gavà Mar-Icomar       0-8

Ulldecona-Begues  2-1

Monjos-Montserr. 0-5

Sant Sadurní-la Cava 1-8

Cuit-Vallirana 7-1

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF   GC   P

1. Monserrat. 32 3 15

2. la Cava 23 6 12

3. Icomar 17 0 12

4. Ulldecona 18 4 9

5. Borges 24 13 9

6. Cunit 23 14 9

7. Begues 13 10 9

8. Quintinenc 10 13 5

9. Pla Penedès 11 18 4

10. Monjos 11 16 3

11. Vinyets 8 14 3

12. Gavà 3 29 1

13. S. Sadurní 4 28 0

14. Vallirana 3 32 0

Femení. 2a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

Rapitenca-la Cava

Vinaròs-Tortosa

Perelló-Jesús i Maria

Catalònia-R. Bítem

la Sénia, descansa

Roquetenc-Amposta

Aldeana-Canareu

Alcanar-Ulldecona

RESULTATS

4a jornada 

la Cava-Aldeana       sus

Tortosa-Rapitenca   2-1

Amposta-Ulldecona 5-1

Canareu-Catalònia 1-3

Jesús i Maria-Roquetenc 1-0

La Sénia-Alcanar           1-3

R. Bítem-Perelló           1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC     P

1.Vinaròs 10 4 9

2. Tortosa 10 10 9

3. Amposta 12 5 7

4. Alcanar 10 4 7

5. Roquetenc 8 4 6

6. Ulldecona 8 6 5

7. Jesús i Maria 5 8 5

8. la Sénia 14 11 4

9. Canareu 3 7 4

10. Rapitenca 3 5 3

11. Catalònia 7 9 3

12. Perelló 2 6 3

13. Aldeana 10 7 3

14. R. Bítem 5 21 0

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

diumenge
Olimpic-Pinell (17 h)

Batea-M. la Nova (15.30 h)
la Sénia-l’Ametlla (16 h)

Vilalba-Ulldecona (15.30 h)
Aldeana-Camarles (16.30 h)

Flix-Horta (16 h)
S. Bàrbara-S. Jaume (16 h)

Alcanar-R. Bítem (16 h)
Corbera-Deltebre (16 h)

RESULTATS

9 jornada, Tercera catalana  

Móra N-Olimpic 2-0

L’Ametlla-Batea 1-3

Ulldecona-la Sénia 2-0

Camarles-Vilalba 5-1

Horta-Aldeana 1-4

S. Jaume-Flix 1-2

R. Bítem-S. Bàrbara 0-2

Deltebre-Alcanar 1-0

Pinell-Corbera 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 9 22 10 22

2. Corbera 9 19 13 21

3. Aldeana 9 21 11 18

4. Batea 9 21 17 18

5. Deltebre 9 21 10 18

6. Pinell 9 22 12 16

7. Flix 9 21 14 16

8. Ulldecona 8 17 11 16

9. Móra la Nova 9 21 15 12

10. S. Bàrbara 9 14 16 12

11. Horta 8 11 14 12

12. Olimpic 9 18 16 11

13. L’Ametlla 9 14 15 11

14. S. Jaume 8 15 20 10

15. la Sénia 9 13 21 7

16. Vilalba 8 9 26 5

17. Alcanar 9 4 23 4

18. R. Bítem 9 8 27 1

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

R. Bítem-Cambrils (16 h)
Reddis-Alcanar (17 h)

Catalònia-Perelló (16 h)
la Selva-l’Ampolla (16 h)

Roquetenc-Tortosa (17.30 h)
diumenge

la Cava-Gandesa (16 h)
Valls-Calafell (16.30 h)

Roda Berà-Vilaseca (12 h)
Canonja-Morell (11.45 h)

RESULTATS

9 jornada, Segona catalana

Cambrils-la Cava 1-1

Alcanar-R. Bítem 1-2

Catalònia-Reddis 1-1

Calafell-Perelló 2-1

Vilaseca-Valls 1-1

Ampolla-R. Berà 1-1

Tortosa-la Selva 5-3

Morell-Roquetenc 3-0

Gandesa-Canonja 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Reddis 9 25 4 25

2. Gandesa 9 11 5 19

3. Morell 9 21 7 18

4. Tortosa 9 17 11 18

5. R. Bítem 9 21 11 17

6. Ampolla 9 15 11 15

7. Valls 9 15 9 14

8. Catalònia 9 12 9 14

9. la Cava 9 11 10 13

10. Perelló 9 16 20 13

11. Roda Berà 9 7 8 11

12. Alcanar 9 22 18 9

13. Canonja 9 12 15 9

14. Calafell 9 6 26 7

15. Vilaseca 9 9 14 6

16. Roquetenc 9 11 25 5

17. La Selva 9 13 28 5

18. Cambrils 9 6 19 3

Segona catalana

Els
resultats

de la
jornada

La victòria de l’Ascó,
amb inferioritat numèrica

des  del minut 7, al camp del
Manlleu, enlaira a l’equip de

la Ribera.

Més gran
PRÒXIMA JORNADA

Terrassa-Masnou
Rapitenca-Cornellà (diu 12 h)

Palamós-Santboià
Vilafranca-Gavà

Gramanet-Castelldefels
Santfeliuenc-Europa
Vilassar-Cerdanyola

Rubí-Manlleu
Ascó-Pobla Mafumet (dissabte 18 h)

Muntanyesa-Figueres

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Muntanyesa 12 8 3 1 21 8 27
2. Europa 12 8 1 3 19 10 25
3. Ascó 12 7 3 2 14 9 24
4. Rubí 12 7 2 3 22 14 23
5. Santfeliuenc 12 7 1 4 16 11 22
6. Terrassa 12 6 3 3 16 10 21
7. Palamós 12 5 3 4 20 18 18
8. Cornellà 12 6 0 6 20 19 18
9. Figueres 12 4 5 3 15 15 17
10. Vilafranca 12 4 4 4 16 13 16
11. Masnou 12 4 4 4 10 14 16
12. Cerdanyola 12 3 6 3 15 17 15
13. P. Mafumet 12 4 3 5 9 13 15
14. Rapitenca 12 3 5 4 10 15 14
15. Santboià 12 4 1 7 16 17 13
16. Manlleu 12 3 4 5 11 13 13
17. Gavà 12 3 1 8 11 15 10
18. Castelldefels 12 2 3 7 10 19 9
19. Gramanet 12 2 3 7 10 23 9
20. Vilassar 12 1 3 8 13 21 6

Tercera divisió RESULTATS
10a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Amposta-Almacelles (diu 17h)

Torreforta-Torredembarra

Tàrrega-Martinenc

Balaguer-Igualada

Andorra-Tecnofutbol

V. Alegre-Catllar

Vilanova-Alpicat

Marianao-Horta

Viladecans-J i Maria (diu 12h )

RESULTATS

9 jornada, Primera catalana

Torredem.-Amposta 3-1

Martinenc-Torreforta 2-1

Igualada-Tàrrega 0-2

Tecnofutbol-Balaguer 1-1

Catllar-Andorra 2-0

Alpicat-V. Alegre 2-2

Horta-Vilanova 0-0

J. i Maria-Marianao 1-2

Almacelles-Viladecans 1-1

Primera catalana

Una acció del partit Manlleu-Ascó, de diumenge passat.
IRIS SOLA

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Martinenc 9 19 6 20

2. Viladecans 9 18 8 20

3. Catllar 9 14 5 20

4. Tàrrega 9 14 6 17

5. Balaguer 9 13 14 15

6. Horta 9 14 10 13

7. Torreforta 9 15 13 13

8. Vilanova 9 11 6 12

9. Torredembarra 9 15 15 12

10. Tecnofutbol 9 12 12 11

11. Marianao 9 10 10 11

12. Almacelles 9 12 12 10

13. Amposta 9 15 19 8

14. Andorra 8 8 14 8

15. V. Alegre 9 11 18 7

16. Alpicat 9 12 24 7

17. Igualada 9 6 15 6

18. Jesús i Maria 8 8 20 4
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Godall es va desfer de la
Galera en el derbi de la jorna-
da (3-0) i d’aquesta forma con-
tinua encapcelant la taula. El
Campredó, per la seua part,
amb més dificultats de les
previstes, va vèncer el filial del
CD la Cava (1-0). I els locals
van tenir més opcions però la
Cava també va gaudir de les
seues, amb una rematada al
pal, segons comentava el seu
tècnic Robert Ainvyó que des-
tacava “el treball de l’equip,
tot i les baixes, jugant amb el
porter del juvenil. Mereixiem,
com en la resta de partits dis-
putats fins ara, alguna cosa
més”. 
I el Tivenys va golejar els

Muntells i segueix a la tercera
plaça, empatat a punts amb el
Campredó i un per darrera del
líder Godall. 
En la propera jornada, en duel
canviat d’ordre, els de Gaspar
visiten el Godall, partit de la
jornada sense dubte, amb
dos equips capdavanters. El

Tivenys, tot i la limitació d’e-
fectius, segueix a les prime-
res places. L’Ebre Escola va
empatar a Ascó i continua
consolidat a les primeres
posicions. 
El Ginestar, en un duel igualat
i obert, amb decisions protes-
tades, va perdre per la míni-
ma al camp del filial del Jesús
i Maria. El filial del Catalònia,
per la seua banda, va perdre
al camp de l’Arnes (2-1). 
Femení
El Tortosa Ebre de primera
divisió va perdre el primer par-
tit, al camp del Molins  per 4-
3. En la propera jornada,
rebrà el Santboià. A la segona
divisió, l’Ulldecona va superar
el Begues per 2-1 i la Cava va
golejar a Sant Sadurní 1-8.
A la lliga fitbol-7 ebrenca, la
propera jornada serà la
següent: Olimpic-Gandesa;
Ginestar-R. Bítem; Arnes-S.
Jaume: Amposta-Tortosa
Ebre, la Cava-S. Bàrbara i
Aldeana-Alcanar.

Godall-Tivenys, partit de la jornada
QUARTA CATALANA. I FEMENIJUDO

Aquest cap de setmana, el
Casal de Jobves de l’Aldea
transmetrà el campionat
mundial de patinatge artís-
tic sobre rodes en el qual hi
participa l’aldeana Núria
Gas, representant el Club
Patí l’Aldea. Serà a Taipei
(xina). Els horaris de trans-
missió són avui divendres
17.30 h i disasbte de
09.45 fins les 14. 
Mushing
D’altra banda, Kiko Vallespí

competirà en el campionat
del Món de Mushing, fins el
diumenge dia 10 a la pobla-
ció de Falze di Piave. 
Finalment, informar que diu-
menge se celebrarà la
segona edició de la ‘Cursa
de Muntanya la Serena, de
Gandesa, penultima prova
del circuit ebrenc de curses
de muntanya. La prova està
organitzada pel Centre
Excursionista Gandesa-
Terra Alta.

Nuria Gas a Taipei
KIKO, AL CAMPIONAT DEL MON DE MUSHING

El juvenil masculí que va rebre
al C.V.Andorra perdent el pri-
mer partitper 0-3 amb par-
cials (14-25, 5-25 i 15-25).
D’altra banda, el sènior feme-
ní es va desplaçar al camp
del Viladecans.  1-3 amb par-
cials (25-14, 24-26, 18-25 i
14-25).
Per últim, l'equip sènior mas-
culí de segona catalana, es
van desplaçar al camp del
Vilafranca, on van guanyar
per un contundent 0-3 amb
parcials (13-25, 25-27 i 17-

25). Amb aquesta victòria l'e-
quip encapçala la classifica-
ció.
En la pròxima jornada, el
cadet masculí es desplaça al
camp de l'Andorra, el juvenil
es desplaça al camp del
Gironella Mundet. 
El sènior masculí de tercera
catalana, visita la pista del
Gavà. L'equip de segona
catalana, rep al C.V.Tordera
després de que el sènior
femení rebi al Sant Just.

El sènior masculí de 2a., líder
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

CFS Roquetes-Moet
Pavelló F., 16.35 h
Bar Aloha-SA Casals
Pavelló Ferr, 17.40 h
CC Casa Maso-Rehau
Pista Nova 15.30 h
PM 7B -Toscà
Pavelló Ferr, 15.30 h
Grup Amics-Leis Clas
Pista Nova 16.35 h

Segona jornada
FUTBOL SALA TORTOSA

L’Handbol Amposta
Lagrama va perdre el primer
partit a casa, contra el Unic
Puchi per 28-31.
La primera meitat va ser del
tot igulada, com ho indica el
marcador al descans (14-
16). La mateixa tònica va
seguir a la represa, tot i que
dins de l’equilibri, les ebren-
ques no van poder posar-se
per davant i encara que per

poc, van anar sempre per
darrera en el marcador. Fins
els darrers instants quan
haguessin pogut tenir
opcons per ajustar el marca-
dor però no van poder fer-
ho. 
El proper partit serà contra
l’Associació Lledatana,
també al pavelló poliesportiu
de la capita del Montsià,
demà dissabte.

Ensopegada
CH AMPOSTA LAGRAMA

L'equip tortosí afrontava el partit
després de la gran victòria a
Molins, contra un dels equips
més joves de la competició. L'H.
Vilamajor, reforçat en primera
línea amb una ex jugadora de l'e-
quip d'ABF del CE Castelldefels,
ha iniciat la competició amb
molta força i seguretat. Des d'un
principi, les tortosines van con-
trolar el “tempus” del joc amb un
bon plantejament defensiu i un
atac fluid i ordenat, arribant al
descans amb un avantatge de 6

gols. A la represa, les visitants
van intentar trencar el partit modi-
ficant la defensa a una 5-1, però
les tortosines no van perdre la
concentració. L'Handbol
Vilamajor va intentar controlar l'a-
tac tortosí amb una mixta que va
derivar a una doble mixta, però
les tortosines es van trobar molt
còmodes i arribant a avantatges
de 9 gols. Tot i la relaxació,
defensa aferrissada amb ajudes
que van exhibir les locals no va
fer perillar la victòria.

Victòria treballada
HANDBOL TORTOSA HIDROCANAL (34-29)

Més de 130 remers de clubs
internacionals i interacionals
tan masculins com femenins,
particIparan en aquesta nova
edició que ha batut rècords
de participació. 
La zona de competició estarà
situada davant del Reial Club
Marítim de Barcelona, entitat
que ha organitzat el trofeu
conjuntament amb
l’Ajuntament de Barcelona i la

Federació catalana de rem. 
Aquest cap de setmana, el
port de Barcelona serà l’esce-
nari de la divuitena edició del
Trofeu Internacional Ciutat de
Barcelona de Rem,
Lògicament, hi haurà bona
participació ebrencs en els
esdevenimets en els que s’es-
peren bon resultats dels nos-
tres representants com ja ve
sent habitual.

Trofeu Internacional absolut
A BARCELONA

Primera derrota a casa del pri-
mer equip del CB Cantaires
(70-82) contra el CB Valls. Una
mala primera part va penalitzar

amb una derrota que dificulta
el camí a la lliga. La defensa no
va saber aturar els jugadors
rivals principalment  per falta

de tensió el que va fer cometre
massa errades que permetien
punts massa fàcils. El resultat
al descans indica clarament
aquesta feblesa defensiva (35-
45).
La segona part va veure un

Cantaires molt més actiu i
motivat. Però un excés de ner-
vis, traduits en atacs precipi-
tats, no van permetre-li recupe-
rar distàncies. Cada vegada
que hi havia la possibilitat d'a-
costar-se en el marcador

cometíem alguna errada impe-
dia fer-ho. D'aquesta manera
van anar passant els minuts
fins arribar al final del partit
amb aquest desaventatge de
12 punts.
S'ha de remarcar la bona acti-

tut de tots els jugadors en la
segona part, actitut amb la
que segur que aconseguirem
més victòries. 
La propera, diumenge també a
casa, aquest cop contra el
Gelida. Pavelló Ferreries. 

Primera derrota a casa
CB CANTAIRES INSTAL.LACIONS ALSO CASALS. 70-82

Copa Espanya cadet i super
Copa infantil, a Avilés

Aquest cap de setmana, 01-
03/11/2013, el nucli de
tecnificació Priorat-Tortosa
va viatjar fins Avilés
(Astúries), a la Copa
d’Espanya.
-El dissabte va començar  la
jornada amb la Copa d'
Espanya cadet, on la nostra
representant, Carla
Montañez, a -44k va guanyar
el 1r. combat per Ippon
Morote Seoi Otoshi. El 2n
combat el va guanyar a terra
de Juji Gatame. I al 3r el va
perdre per una decisió arbi-
tral contra l'altra judoka
“preferida”; guanyant la
medalla de bronze de
Morote Seoi Otoshi.
Desprès, competició Villa
Avilés pels júniors.
Amb aquesta competició

Daine Cordero a -48k guan-
yant el 1r combat a una
Portuguesa de tècnica d' or
Otoso to Gari. Va perdre
semifinals contra una altra
Portuguesa; guanyant el
bronze d' Ippon Seoi Otoshi.
-El diumenge,03/11/2013,
es va celebrar la Súper
Copa d' Espanya Infantil.
Pol Ciurana a -42k guanya el
seu 1r combat de Tami
Otoshi, el 2º també el guan-
ya de contra Osoto Gari i el
3r el perd, quedant 20
segons, de contra Tani
Otoshi. Guanya la 1ª i la 2ª
repesca contra Sergi
Sangenis de Osoto Gari per-
dent la medalla de bronze
de Shido. 
Sergi Sangenis a -42k tot i
fent una molt bona competi-

ció perd contra el que quedà
2n.
Lur Sedó a -44k tot i compe-
tint bé perd el 1r combat de
Wasari de peu i Wasari d'
immobilització.
Júlia Borrell a -40k guanya el

1r combat de 2 Wasaris,
Tani Otoshi i de Morote Seoi
Otoshi. Perdent les semifi-
nals de Wasari Ippon Seoi
Otoshi. I finalment guanya la
final de Tani Otoshi aconse-
guint la medalla de bronze. 
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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

                                                                                                                  



DIVENDRES 8
DE NOVEMBRE
DE 2013

diarimés
ebreggaassttrroonnoommiiaa

21www.mesebre.cat

PATROCINADORS
GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Spaghetti a la tinta amb galeres

RESTAURANT LA COSTA - ALCANAR

GASTRONOMIA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

· Galeres 
· Lloré
· Gambes pelades  
· Brou de peix
· Musclos
· Pasta a la tinta negra
· Sal
· All
· Oli d`oliva
· Julivert

PREPARACIÓ:

En una cassola, posem l`oli i afegim les galeres, les
gambes pelades i els musclos. Ho saltegem amb l`all,
el julivert i el lloré. Posem el brou de peix i ho deixem
reduïr. 

D`altra banda bullim la pasta amb aigua i sal. 
Després ho emplatem tot.
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel poc ennuvolat per núvols alts i mitjans que avançaran d'oest a est fins
a migdia. A partir de llavors la nuvolositat augmentarà fins a quedar entre
mig i molt ennuvolat en general, i puntualment cobert a l'extrem nord-oest.
A banda, es formaran alguns intervals de núvols baixos al litoral nord
durant la matinada i el matí.

Precipitacions
Al final de la tarda se n'esperen de febles, disperses i minses al Pirineu
Occidental. La cota de neu baixarà de 2400 a 2000 metres. Al final del dia
és possible algun plugim aïllat que podrà afectar a qualsevol punt del país.

Temperatures
Les mínimes quedaran semblants al litoral i al prelitoral, mentre que seran
lleugerament més baixes a la resta. Es mouran entre -1 i 4 ºC al Pirineu,
entre 3 i 8 ºC al Prepirineu, entre 5 i 10 ºC a la depressió Central i al pre-
litoral nord, entre 9 i 14 ºC a la resta del prelitoral i litoral nord, i entre 12
i 17 ºC al litoral central i sud. Les màximes seran lleugerament més bai-
xes, tret de la meitat sud del litoral i del prelitoral on es mantindran sense
grans canvis. Oscil·laran entre 16 i 21 ºC al Pirineu, entre 20 i 25 ºC a la
meitat sud del litoral i del prelitoral, i entre 18 i 23 ºC a la resta del país.

Visibilitat
Bona, puntualment regular fins a mig matí per la formació de bancs de
boira i boirina al nord de la depressió Central i a l'extrem nord-est.

Vent
En general s'imposarà el vent de component oest entre fluix i moderat,
amb alguns cops forts a les Terres de l'Ebre. Independentment, al quadrant
nord-est el vent serà fluix i de direcció variable, amb predomini del com-
ponent est durant les hores centrals del dia. Al final de la jornada entraran
els components nord i oest, entre fluixos i moderats, amb tramuntana i
mestral als dos extrems del litoral.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

24º 12°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí    

Cala Joanet, nº6 (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Sauras Pons, Rosa

Passeig Jaume I, 8 (Tortosa) 977493493/617024123 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Xavier Ferre - Lluis Ferre  

Passeig Canal, 7. (Amposta) 977706247

Mercè Bel - Carles Mur ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

És probable que avui et sentis més suscepti-
ble del normal i visquis coses amb la teva
parella que et produeixin malestar. Si evites
l'ansietat emocional seràs més feliç. 

Taure
20/4 al 19/5

Avui plantejaràs els teus assumptes senti-
mentals amb un gran esperit de risc.
Mentalment estàs molt actiu però et costa
moure el cos.

Bessons
20/5 al 21/6

Avui manifestes sentiments càlids, comunicatius  i
de plena fusió amb la teva parella o amb el teu
entorn més íntim. No t'obsessionis amb els teus
assumptes de treball.     

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor prefereixes que les
coses estiguin clares ja que no pertanys  a
un signe gaire donat als canvis. Intenta conèi-
xer el teu control pel que fa a les emocions. 

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes d'amor no pots trair-te
.Expressa avui els teus veritables senti-
ments. Tracta per tots els mitjans d'alimen-
tar-te de la manera adequada. 

Verge
23/8 al 21/9

Tracta d'evitar que la teva vida sentimental és
transformi en una cosa problemàtica.
Respecte  a la salut, actualment la teva ment
és una tempesta d'idees. 

Balança
22/9 al 22/10

Avui és un magnífic dia per obrir-te al món.
La teva vida social pot donar més d'una sor-
presa . Ho tens tot a favor teu sempre que
no sobrepassis certs límits .

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes d'amor la teva autoesti-
ma passarà per alts i baixos .Hauràs de
controlar els teus canvis d'humor .Avui
estaràs amb les piles molt carregades.  

Sagitari
21/11 al 21/12

Respecte a l'amor , vés amb compte de voler
viure somnis utòpics o t'enduràs una
desil·lusió. Per millorar el teu estat de salut has
de tenir més disciplina i cuidar-te més.   

Capricorn
21/12 al 19/01

Avui tindràs l'habilitat de rectificar una conduc-
ta que en el fons perjudica la teva vida senti-
mental. Has de viure d'acord  amb les teves
creences i valors.  

Aquari
20/1 al 18/2

L'amor et  pot donar noves sensacions  i expe-
riències. Les  coses estan canviant. Respecte a
la salut , avui pots viure petits problemes rela-
cionats amb el cansament acumulat.

Peixos
19/2 al 20/3

Avui la teva vida sentimental nos serà precisa-
ment un bassa d'oli .Respecte a la salut,
pensa que de vegades les tensions te les
crees tu mateix. 
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IMMOBILIARIA�

        

Amposta. Passatge
Guada la jara ,  zona
camp de fu tbo l .
Pisos de l loguer a
estrenar de 2 habi -
tac ions,  menjador,
cuina, bany complet
i  ba lconada.  A l ta
qual i tat .  A l  costat
de col· legis, super-
mercats  i  zona
comerc ia l .   Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTOR�

                                

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

654 375 373

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

Four Winns
amb dos

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

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304

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

610203144 
LA RÀPITA

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

660 58 47 87

NEUMATICOS 
LOW COST !!!!!

Venta de neumaticos
seminuevos desde

20 Eur. y nuevos desde
60 Eur. montaie y

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

(Gasolinera Almadrava)
Tnos. : 642284440,

678756409.

    



DIVENDRES 8
DE NOVEMBRE

DE 201324

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
AA LL’’ÚÚLLTTIIMMAA

La jornada es celebrar{ el
proper dia 25 de novembre,
a partir de les 9 hores, al
Viver d'Empreses Baix Ebre
Innova. A la seva presentació
pública, celebrada a l'ens
comarcal, 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, i el
conseller de Comerç i
Consum, Jordi Curto. 
Per al president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Lluís
Soler, aquest acte “té la fina-
litat de generar valor a nivell
de territori, crear sinergies
de treball i analitzar les dife-
rents potencialitats dels dos
sectors més emergents del
territori, el turístic i l'agroali-
mentari”. Per aquest motiu,
Soler ha explicat que “la jor-
nada està dirigida als profes-
sionals que es dediquen en

aquests dos àmbits”. 
El conseller de Turisme,
Alfredo Ferré, ha subratllat
que “la jornada ha d'esdeve-
nir un impuls per als empre-
saris de la comarca atès que
tindran l'oportunitat d'escol-
tar i aprendre experiències
d'èxit d'empreses properes”.
En la mateixa línia, el conse-
ller de Comerç i Consum,
Jordi Curto, ha detallat que
“aquest acte serà un punt de
trobada per als professio-
nals de dos dels sectors que
disposen de més de recorre-
gut a la nostra comarca”. 
Finalment, el vicepresident
de Dinamització Econòmica,
Xavier Royo, ha animat als
empresaris i professionals a
inscriure's en una jornada
que “esdevindrà rellevant per
tal de copsar quin serà el
futur econòmic de la nostra
comarca i el futur del sec-
tors turístic i agroalimentari”. 
El programa de la jornada i
inscripcions La jornada “Baix
Ebre Avant, el futur dels sec-
tors turístic i agroalimentari”
començarà a les 9h del matí
i finalitzarà sobre les 18
hores de la tarda. Aquesta

s'iniciarà amb una ponència,
per part de l'equip realitza-
dor, que presentarà els resul-
tats dels estudis, efectuats
aquest 2013, per potenciar
el sectors turístics i agroali-
mentari. Els estudis s'han
forjat a partir d'entrevistes
personals a professionals
dels dos àmbits. 
La jornada continuarà amb
una taula rodona d'experièn-
cies d'èxit en la marca
Reserva de la Biosfera. En
aquest sentit, es comptarà
amb la participació de repre-
sentants de la Sierra de las
Nieves, La Palma, Menorca,
Montseny i Terres de l'Ebre.
Abans de la degustació de

productes GUSTUM, hi haurà
una conferència per posar
en valor el producte local i la
gastronomia pronunciada
per Ada Parellada (comunica-
dora gastronòmica i pro-
pietària del restaurant
Semproniana de Barcelona) i
Xavier Font (docent de la
Leeds Metropolitan
University). 
Després d'aquesta conferèn-
cia hi haurà una degustació
de productes GUSTUM i,
més tard, es realitzaran
simultàniament dos semina-
ris específics en aules dife-
rents. Un que analitzarà
estratègies per impulsar el
turisme actiu i que comptarà

amb la participació de repre-
sentants de Consorci Vies
Verdes Girona i projecte PIRI-
NEXUS, Inntravel, Medaqua i
Tuna Tour.
I l'altre seminari que estu-
diarà experiències innovado-
res en comercialització de
productes agroalimentaris i
comptarà amb la presència
de Frescoop SCCL, la Vall
d'en Bas, restaurant Torreó
de l'Indià i Hotel Villa Retiro, i
Granja Luisiana. La cloenda
de l'acte anirà a càrrec del
conseller de Justícia de la
Generalitat de Catalunya,
Germà Gordó. 
La jornada ha estat subven-
cionada un 90% pel Servei

d'Ocupació de Catalunya, en
el marc del projecte “Treball
a les 7 comarques”, i cofi-
nançada pel Fons Social
Europeu. 
Les inscripcions estan ober-
tes a partir d'aquest diven-
dres dia 8 de novembre.
Aquestes es podran realitzar
mitjançant la p{gina web de
l'ens comarcal (www.baixe-
bre.cat) o al telèfon
977445308. 
sA causa de l'aforament limi-
tat, per tal d'accedir a la jor-
nada, es requerirà la corres-
ponent confirmació impresa
que s'hagi rebut del Consell
Comarcal del Baix Ebre.

“Baix Ebre Avant, el futur 
dels sectors turístic i agroalimentari”

L'ens comarcal del Baix
Ebre ha presentat la jor-
nada “Baix Ebre Avant, el
futur dels sectors turístic i
agroalimentari”. Una jor-
nada que, entre altres
coses, analitzar{ l'estat
actual d'aquests dos sec-
tors emergents, estudiar{
l'impacte de la marca
Reserva de la Biosfera al
nostre territori, i indagarà
estratègies per impulsar
el turisme i la comercialit-
zació de productes agro-
alimentaris. 

Jornada organitzada pel Consell Comarcal del Baix Ebre

EL 25 DE NOVEMBRE

Les inscripcions

estan obertes a 

partir d’avui 

divendres dia 8 de

novembre

ACTUALITAT

MICHEL VIÑAS

              


