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Terres de l’Ebre. Els Pressupostos
Generals de l’Estat destapen la caixa
dels trons. ‘Són una vergonya‘.          P8

Esports. El Jesús i Maria va impugnar el partit
al camp del Catalònia i, per aquest motiu,
suma els tres punts i és líder.               P14

Actualitat. A Horta de Sant Joan, CiU
denuncia que ‘el PP s’ha burlat del dret
democràtic dels ciutadans’.             P6
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El Parc del Bon Repòs de l’Ametlla avança cap a la seua transformació

Aquest cap de setmana, Poblenou del Delta canvia el seu típic color blanc pel groc d’aquesta tardor. Òmnium
Cultural i l’Assemblea Nacional Catalana,  en el marc de l’acció “Aquesta tardor el país és groc” de la cam-
panya Ara és l’hora, organitzen aquest acte que comptarà amb la col·laboració de voluntaris, i voluntàries,
arribats de tot arreu, que pintaran les façanes d’una gran part dels habitatges d’aquesta localitat de l’Ebre.
Diumenge serà el gran dia. Abans, dissabte, el Pont Penjant d’Amposta estarà il.luminat, també de color
groc.           P4

Poblenou del Delta es vestirà de groc 

Un cop quedin enllestits els treballs de la segona fase del parc del Bon Repòs, actuació que ha
començat intermitent a causa de les jornades de pluja, aquest indret es convertirà en un pulmó verd i,
alhora, en un eix vertebrador d’una part del temps de lleure dels caleros i caleres. D’altra banda, cap
de setmana gastronòmic a la Cala, amb les Jornades del Peix de Llotja i la 30a. Diada de
l’Arrossejat, diumenge.         P3  

Un pulmó verd a la Cala S’emprendran accions perquè no es pagui 
la indemnització de 1.350 ME

“ERC n’exigirem el desmantellament immediat del Castor, perquè tècnica-
ment és factible fer-ho sense cap problema i risc, i com més es retardi més
costos i més riscos tindrà. La indemnització de 1.350 MEUR que s’haurà de
pagar a Florentino Pérez, en un pagament únic i un termini màxim de 35
dies, és una irracionalitat i una burla”. La polèmica està servida i les queixes
són generalitzades. P2 i 8  

Indignació pel ‘pelotazo’ 

de Florentino
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L’opinió del diari queda reflectida
exclusivament a través de l’edito-
rial. Els articles de la secció d’o-
pinió expressen els criteris de
qui els signa i el diari no els fa

seus necessàriament.

12.000 exemplars 

55.000 lectors 

La Diputació de Tarragona ha
signat un conveni de col·labo-
ració amb l'Associació
d'Empresaris de les
Comarques de l'Ebre (AECE)
amb l'objectiu d'impulsar el
Pla d'actuació 2014 que
aquesta entitat desenvolupa
per fomentar l'activitat
empresarial. L'acord, que van
signar el president de la
Diputació de Tarragona,
Josep Poblet, i el president
de l'AECE, Emilio Castellà,
regula l'aportació de 6.000
euros, que es destinaran a
accions de manteniment dels
serveis als associats, a la
celebració de jornades i con-
ferències, al foment de la cul-
tura empresarial, (mitjançant
la publicació de butlletins
informatius i l'actualització
del web), a la formació dels
associats (a través de semi-
naris i conferències), i a
accions de captació de nous

associats. 
A l'acte de signatura del con-
veni també van assistir el
vicepresident de representa-
ció territorial de la Diputació
a les Terres de l'Ebre, Pere
Panisello, i el diputat delegat
de Recursos Humans,
Ocupació i Promoció
Econòmica, Joan Josep
Malràs.
L'Associació d'Empresaris de
les Comarques de l'Ebre pro-
mou mesures per al foment
de l'activitat empresarial al
territori. A través d'aquest
conveni, la Diputació vol con-
tribuir al desenvolupament
equilibrat del territori i al crei-
xement econòmic sostenible
de la demarcació, donant
suport a la iniciativa de
l'AECE, d'impuls al teixit
empresarial de les Terres de
l'Ebre.

La Diputació i l'Associació
d'Empresaris de l'Ebre, amb el
teixit empresarial del territori

Actualitat

Enmig d'una societat preocupada pel primer
cas d'Ebola a Espanya ens trobem amb una
setmana escalfada per la indignació ciutada-
na com a conseqüència dels Pressupostos
Generals de l'Estat que estan considerats
de ridículs a les Terres de l'Ebre, i també per
l’”escandalosa", com molts han qualificat,
indemnització de 1.350 milions d'euros que
rebrà Florentino Pérez pel desmantellament
del Castor. 
Respecte a la incertesa sobre que succeirà
amb la consulta del 9N, l'Assemblea
Nacional Catalana i Òmnium Cultural seguei-

xen realitzant actes arreu del territori amb
iniciatives tals com la que tindrà lloc durant
el cap de setmana al Poble Nou, on es pin-
taran de groc algunes de les seves façanes
en el marc de la campanya "País Groc". 
Per un altre cantó, hi ha notícies positives
com les obres del parc de bon Repòs de
l'Ametlla que donaran una zona verda als
caleros i a les caleres, i que responen a una
inversió considerable. Així mateix, l'ajunta-
ment de Tortosa té previst reduir les taxes
d'escombraries un 5% més i l'IBI un 3% i
congelar la resta.

Editorial
Més reivindicació

El projecte Castor passarà als annals de la
història d’Espanya com la màxima concentra-
ció de despropòsits polítics, com l’exemple
més escandalós del capitalisme del Bernabéu,
que posa el mercat, les administracions i els
impostos dels ciutadans al servei de les empre-
ses amigues del règim. Un règim que alterna al
Gobierno de España el PP i el PSOE però que,
al final, Florentino sempre guanya.
El cúmul d’escàndols es va succeint i multipli-
cant, com en una carrera de relleus: ara el fan
els socialistes, ara el refan els populars.
Primer, el PSOE adjudica la concessió de nit i
a les fosques; després, blinda el negoci a ACS
i ara, el PP li paga 1.350 milions de pressa i
corrents.  
Segons declarava la setmana passada el ministre Soria —val a dir que sempre ha estat
obertament crític amb l’oportunitat i necessitat del projecte—, si es tanquen les
instal·lacions costarà 100 milions cada any durant 30 anys, i si es mantenien en funcio-
nament, costava 210 milions anuals. Se suposa que les instal·lacions que es fan per
cobrir una demanda del mercat generen beneficis. Ara bé, les infraestructures com les
autopistes radials de Madrid, l’aeroport de Castelló o el mateix Castor, que tenen com a
finalitat cobrir les necessitats de les constructores amigues, no; aquestes generen cos-
tos de per vida als ciutadans. 
El capitalisme de competició amistosa que fan i desfan a la llotja del Bernabéu resulta que
permet al senyor Florentino ser la constructora a la qual s’adjudica una obra claus en mà
per 500 milions l’any 2007; es queda amb el sucós benefici industrial de l’obra; després,
compra l’empresa adjudicatària amb 1.400 milions que li deixa íntegrament l’exministra
de Zapatero, Magdalena Álvarez, com a vicepresidenta del Banc Europeu d’Inversions, i
un altre ministre socialista li dóna una concessió blindada sense concurrència, en termes
populars, ha dit. I quan arriben a manar els de la llibertat del mercat, els del capitalisme
pur, resulta que premien el senyor Florentino amb 1.350 milions, a pagar en 35 dies
hàbils (article 4 del Reial decret llei d’hivernatge d’aquest 3 d’octubre) per haver provocat
500 terratrèmols. 
I, a sobre, l’article primer del Decret llei diu que posen les instal·lacions en hivernatge i
que, més endavant, ja decidiran si les desmantellen o tornen a adjudicar una nova con-
cessió i reintegren la planta Castor al sistema gasista. Té nassos que deixin la porta ober-
ta a ACS a tornar a concursar per explotar en el futur les instal·lacions, si hi ha demanda
de gas quan hagi passat la crisi, o si cal fer les obres de desmantellament, segons ens
convingui a tots, a tots els de la llotja del Bernabéu, és clar.
Un escàndol absolut, t’adjudiquen a dit, t’ho financen, et paguen els beneficis industrials
de l’obra, t’indemnitzen i, a sobre, per a més escarni, t’ho paguen en només 35 dies. Amb
els 300 milions que costa el desmantellament, els interessos a 30 anys, la broma, en el
millor dels casos, se’n va als 3.300 milions. Això només passa al tercer món, i a Espanya,
i no parlem de cap virus. I, els ciutadans, a pagar la tarifa elèctrica més cara d’Europa;
això sí, pagarem el despropòsit del Castor en còmodes terminis d’amortització de 30
anys. 

I alguns, després, se sorprenen perquè a Catalunya estem farts d’aquest sistema politi-
coeconòmic del compadreo del Bernabéu i volem fotre el camp ben lluny i ben d’hora ben
d’hora, com en Guardiola. I algú ara diu en veu baixa: ‘I Pujol, Millet, Pallerols i Bustos,
què?’. També, ben lluny!

Lluís Salvadó
Diputat d’ERC al Parlament de Catalunya

LA CASTA DEL CASTOR

Opinió

La Diputació de Tarragona va
signar un conveni de col·labora-
ció amb l'Ajuntament de Móra la
Nova per tal de regular l'aporta-
ció de 30.000 euros, que es
destinaran al funcionament i a
les activitats de l'Escola
Municipal d'Arts Plàstiques i
Disseny d'aquest municipi de la
Ribera d'Ebre. L'acord el van
subscriure el president de la
Diputació de Tarragona, Josep

Poblet, i l'alcalde de Móra la
Nova, Ferran Bladé. A l'acte de
signatura del conveni també
van assistir el vicepresident de
representació territorial de la
Diputació a les Terres de l'Ebre,
Pere Panisello, i el diputat Joan
Piñol. 
L'Escola Municipal d'Arts
Plàstiques i Disseny de Móra la
Nova té una trajectòria de més
de 40 anys d'antiguitat.

Impuls a les activitats de l'Escola
Municipal  d'Arts Plàstiques i Disseny

de Móra la Nova

Actualitat



DIVENDRES 10
D’OCTUBRE 
DE 2014

diarimés
ebreTERRES DE L’EBRE

3

55.000
L E C T O R S

«»

Aquesta segona fase con-
templa actuar sobre
6.391m2 i la finalització
definitiva del parc, amb una
zona enjardinada de
3.350m2 que serà dividi-
da en diverses zones i
vegetacions temàtiques de
palmeres i pinars, alhora
que també s’han escollit
diverses plantes generado-
res de color i amb gran

diversitat de resposta a les
diferents èpoques de l’any,
i sobretot de fàcil manteni-
ment. El parc disposarà
d’un gran espai multifuncio-
nal i polivalent central de
638m2 que s’habilitarà
per a poder acollir qualse-
vol tipus d’acte públic.
Passejos interiors que uni-
ran transversalment el
carrer Pau Casals amb
l’Avinguda Batlle Pijoan i un
camí que unirà l’Av. Amistat
Hispano-Italiana amb el
carrer Llibertat, seran com-
plementats amb bancs de
descans. Andreu Martí,
Alcalde de l’Ajuntament de
l’Ametlla de Mar, va expli-
car que “estem molt
il·lusionats, ja que l’espai
acollirà una part important
del lleure i la vida social. És
un projecte d’aquests que
representarà un abans i un
després pels caleros i
caleres, pel gaudi de tots
plegats ben aviat”.
L’obra, que té un pressu-
post de 443.246 €, té un
termini d’execució de tres
mesos, amb la qual cosa
hauria de quedar enllestit
abans de les festes de
Nadal.

1ª fase
Cal recordar que, en una
primera fase, es va refor-
mar la zona per tal d’habili-
tar l’espai on s’ha ubicat
l’Oficina de Turisme i la seu
de l'Àrea Municipal de
Turisme de l’Ametlla de

Mar, a l’hora que es va
completar amb l’habilitació
d’una zona de joc infantil i
una petita pista per a l’acti-
vitat esportiva, just al cos-
tat de la concessió de bar
que hi ha a l’espai.

El Parc del Bon Repòs de l'Ametlla de Mar 
avança cap a la seva transformació

Les primeres palmeres
plantades aquesta setma-
na, fan albirar una part
dels canvis que es produi-
ran a l’entrada de la pobla-
ció de l’Ametlla de Mar, un
cop quedin enllestits els
treballs de la segona fase
del parc del Bon Repòs,
actuació que ha començat
intermitent a causa de les
jornades de pluja, aquest
indret es convertirà en un
pulmó verd i, alhora, en un
eix vertebrador d’una part
del temps de lleure dels
caleros i caleres.

Amb un pressupost de 443.246 E es preveu que els treballs finalitzin abans de Nadal

La segona fase contempla actuar sobre 6.391m2. 

REDACCIÓ

ACTUALITAT

Andreu Martí:

“estem molt il.lusionats ja que l’espai

acollirà una part important del lleure i la

vida social dels caleros i caleres”

Des de avui i fins al 26 d'octubre l'Ametlla de Mar potencia la gastronomia amb les jorna-
des gastronòmiques del Peix de la Llotja. Durant els dies que dura les jornades 8 restau-
rants del municipi (El Bella Cala, Bambalina, el Pescador, La Serra, Lorena, el Mestral,
l'OH! Mar, i la Plaça Nova) realitzen menús amb el peix blanc com a protagonista. Aquests
tindran un preu entre els 16 i els 35 euros i incluiran el postres i la beguda.
D'altra banda, es repeteix l'experiència del TAPAMAR, TAPABLANCA. Així 21 bars (l'Ancla,
l'Ariparc, Cal Mansanet Black Smith, Ca'l Pinxo, Glop, Fòrum, Iru's Pub, La Cova, L'Arpó,
el Mosset, No Stress, Parisien, Pica Pica, a Xalar, Aixopluc, Cafè Xavier, Poniente,
Clàssics, Geladeria del Mar, Petit Cafè, i el Pierrot) ofereixen tapa més beguda per 2,50E. 

Des de avui i fins al 26 d'octubre l'Ametlla
de Mar potencia la gastronomia amb les
jornades gastronòmiques del Peix de la
Llotja. Durant els dies que dura les jorna-
des 8 restaurants del municipi (El Bella
Cala, Bambalina, el Pescador, La Serra,
Lorena, el Mestral, l'OH! Mar, i la Plaça
Nova) realitzen menús amb el peix blanc
com a protagonista. Aquests tindran un
preu entre els 16 i els 35 euros i incluiran

el postres i la beguda.
D'altra banda, es repeteix l'experiència del
TAPAMAR, TAPABLANCA. Així 21 bars
(l'Ancla, l'Ariparc, Cal Mansanet Black
Smith, Ca'l Pinxo, Glop, Fòrum, Iru's Pub,
La Cova, L'Arpó, el Mosset, No Stress,
Parisien, Pica Pica, a Xalar, Aixopluc, Cafè
Xavier, Poniente, Clàssics, Geladeria del
Mar, Petit Cafè, i el Pierrot) ofereixen tapa
més beguda per 2,50E. 

Jornades Gastronòmiques 
del Peix de Llotja a l'Ametlla de Mar

Des de avui i fins al 26 d'octubre l'Ametlla de
Mar potencia la gastronomia amb les jornades
gastronòmiques del Peix de la Llotja. Durant els
dies que dura les jornades 8 restaurants del
municipi (El Bella Cala, Bambalina, el Pescador,
La Serra, Lorena, el Mestral, l'OH! Mar, i la Plaça
Nova) realitzen menús amb el peix blanc com a
protagonista. Aquests tindran un preu entre els 16 i els 35 euros i incluiran el postres i la
beguda.
D'altra banda, es repeteix l'experiència del TAPAMAR, TAPABLANCA. Així 21 bars (l'Ancla,
l'Ariparc, Cal Mansanet Black Smith, Ca'l Pinxo, Glop, Fòrum, Iru's Pub, La Cova, L'Arpó,
el Mosset, No Stress, Parisien, Pica Pica, a Xalar, Aixopluc, Cafè Xavier, Poniente,
Clàssics, Geladeria del Mar, Petit Cafè, i el Pierrot) ofereixen tapa més beguda per 2,50E. 

Aquest diumenge 12 d’octubre tindrà lloc
dintre de les Jornades gastronòmiques la
Diada de l'Arrossejat, que enguany arriba a
la 30a edició. 
Aquesta diada comptarà com és habitual
amb el concurs d'arrossejat i els conse-
güents premis, sis de 150 euros. També es
podrà gaudir de la mostra de vins de
Denominació d’Origen de Terra Alta, i els
tastets de peix. 
L’alcalde de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí
ha dit: “volem que aquestes jornades sumin
valor al destí gastronòmic en el qual s'ha
convertit l'Ametlla, a més, de promocionar
el peix de llotja i de qualitat, que no és altra
cosa que suport total als pescadors. A
més, volem destacar les complicitats exis-

tents entre el sector de la restauració, afe-
gint el maridatge de la DO Terra Alta, i les
diverses administracions que hi col·laboren
com l'Agència de Turisme de la Generalitat
de Catalunya i el Patronat de Turisme de
la Diputació a les Terres de l'Ebre.
Enguany, de manera molt especial, ja que
la Diada de l'Arrossejat compleix el 30è
aniversari”.

30a. Diada 
de l’Arrosejat, 
diumenge 
a la Cala
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En el Ple ordinari del mes
d'octubre, celebrat aques-
ta setmana, el govern
municipal de l'Ajuntament
de Tortosa va donar comp-
te de les línies fonamentals
del Pressupost de l'exerci-
ci 2015, que l'alcalde con-
fia a portar a aprovació
durant la segona quinzena
del mes de novembre. En
una compareixença prèvia
al Ple, Ferran Bel va dir
que els comptes del pro-
per exercici estan molt
avançats i que continuaran
sent restrictius, en la línia
del que obliga la normativa
estatal, que només preveu
un increment de l'1,1%.
"Malgrat que tenim resul-
tats positius i que estem
fent una bona gestió

econòmica de
l'Ajuntament, no podem
repercutir-ho en un major
creixement". Bel va reiterar
que manté l'objectiu d'aca-
bar el mandat amb un
endeutament inferior al
que es va trobar el 2007
quan va assolir l'alcaldia
per primera vegada. 
En aquest mateix Ple es va
aprovar el nomenament de
Joaquim Ricart Baubí com
a Defensor de la
Ciutadania, una vegada ha
expirat el període de qua-
tre anys per al qual havia
estat designat. L'alcalde
va agrair el treball del
Defensor, una figura que -
ha recordat- no està retri-
buïda i que es presta de
forma totalment desinte-
ressada.
Finalment, el Ple va apro-
var el Conveni col·lectiu
regulador de les condi-
cions de treball del perso-
nal municipal, funcionari i

laboral de l'Ajuntament.
Bel va recordar que ve
marcat per la contenció
que estableix la legislació
estatal i va destacar la
unanimitat en la seva apro-
vació per part del Comitè
d'Empresa, Junta de
Personal i sindicats, als
quals va agrair la seva
col·laboració.

En l'apartat de propostes
de grups municipals, el Ple
va aprovar una moció
d'ERC dirigida a lluitar con-
tra l'incivisme d'alguns pro-
pietaris de gossos apos-
tant per una major sensibi-
lització ciutadana contra
aquestes conductes. 
També va prosperar una
proposta del grup d'IC-ET

demanant la retirada de la
normativa estatal, desple-
gada d'acord a una directi-
va comunitària, dirigida a
gravar als titulars de les
biblioteques en concepte
de drets d'autor, fet que
afecta a l'Ajuntament de
Tortosa, qui gestiona la
Biblioteca Marcel·lí
Domingo. El Ple va
aprovar també una moció
del grup del PSC dema-
nant que el govern munici-
pal finalitzi les obres, ja ini-
ciades, de millora de les
escales del barri del
Garrofer que connecten el
nucli urbà amb l'Hospital
de Tortosa Verge de la
Cinta. Per contra, la
majoria dels regidors van
rebutjar les mocions del
PSC sobre arranjament de
camins municipals, de cre-
ació d'horts urbans i sobre
la inclusió de clàusules
socials en la contractació
pública municipal.

Aquest cap de setmana,
Poblenou del Delta canvia
el seu típic color blanc pel
groc d’aquesta tardor.
Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional
Catalana,  en el marc de
l’acció “Aquesta tardor el
país és groc” de la cam-
panya Ara és l’hora, orga-
nitzen aquest acte que
comptarà amb la col·labo-
ració de voluntaris, i
voluntàries, arribats de tot
arreu, que pintaran les
façanes d’una gran part
dels habitatges d’aquesta
localitat de l’Ebre. 
La iniciativa és un gran
repte tant per les dues enti-
tats promotores com pels
habitants, però de ben

segur, que la il·lusió i les
ganes dels uns i altres
faran que Poblenou es con-
verteixi en un reclam turís-
tic important, més del que
ja ho és ara. 
El dissabte de bon matí es
farà la primera concentra-
ció de voluntaris i voluntà-
ries per començar a prepa-
rar les façanes, cobrir els
carrers amb paper, preser-
var els vidres de les fines-
tres i totes aquelles activi-
tats preparatòries per
assegurar que el diumenge
la pintada del municipi sigui
un gran èxit. Sobre les 17
hores acabarà la primera
jornada. El diumenge serà
el gran dia, on el color groc
de les façanes farà la com-

petència al groc de l’arròs,
que resta pendent de collir.
Els voluntaris i les voluntà-
ries estan convocats  a les
9 del matí, per començar a
pintar i està previst que
cap allà a les 11 del matí,
arribin personalitats relle-
vants de la campanya, que
ajudaran i animaran a les
persones assistents en
aquesta tasca. 
Al migdia, es farà un acte
públic amb la presència de
Muriel Casals, Carme
Forcadell, Lluís Llach entre
d'altres. Cal recordar que
durant aquest cap de set-
mana es gravarà un vídeo
promocional de la
Campanya: Ara és l’hora!

L'Ajuntament de Tortosa
reduirà un -3% l'Impost
sobre Béns Immobles (IBI)
urbà el proper exercici i tor-
narà a rebaixar un -5% la
taxa d'escombraries, que
s'afegeix al -5% en què ja va
reduir-se l'any passat. La
resta d'impostos, taxes i
preus públics queden con-
gelats. Pel que a les bonifi-
cacions socials es mante-
nen les implantades en els
últims exercicis i se n'intro-
dueixen de noves.
Aquestes serien les princi-
pals novetats de les
Ordenances Fiscals per a
l'exercici 2015 que ahir van
presentar l'alcalde de
Tortosa, Ferran Bel, i la
tinent d'alcalde d'Hisenda,
Matilde Villarroya. Un i altre
van coincidir a assenyalar
que la clau per explicar
aquesta nova reducció de
la pressió fiscal, en un con-
text econòmic encara difícil
i restrictiu, s'ha d'anar a
buscar en l'optimització en
la gestió de la despesa i,
especialment, en els pro-
cessos de regularització
del padró municipal ende-
gats fa dos anys. L'alcalde
va voler ser molt gràfic en
aquesta qüestió en assen-
yalar que "si tothom paga el
que li pertoca, tots paga-
rem menys i hi haurà una
major equitat tributària". El
Ple d'aprovació de les
Ordenances Fiscals es farà
el proper dilluns 13 d'octu-
bre.
Bonificacions socials
L'alcalde ha dedicat un
capítol específic a les boni-
ficacions socials, que s’han
anat introduint progressiva-
ment els últims exercicis.
Entre d’altres, en l'IBI hi ha
una bonificació del 90%
pels titulars o cotitulars de
família nombrosa en base a
la seva capacitat econòmi-
ca. A la taxa d'escombra-
ries hi ha exempció per
habitatge habitual en el cas
d'ingressos inferiors a 1,5
vegades l'IRSC i 2 vegades
en cas de convivència.
Aigües de Tortosa manté la
tarificació social amb un
75% del primer tram de tari-
fa de consum d'aigua amb
ingressos inferiors a 1,5
vegades l'IRSC i 2 vegades
en cas de convivència (s'a-
plica el mateix en el clave-
gueram). Tortosasport
manté la bonificació de fins
al 50% per a abonats atu-
rats o fills d'aturats.

Tortosa rebaixa un

-3% l’IBI i torna a

reduir un 5%

la taxa

d’escombraries

L’Ajuntament de Tortosa informa de les principals línies del
pressupost de 2015 i aprova el Conveni col.lectiu

Al Ple del mes d’octubre

Aquest cap de setmana, sent diumenge el ‘gran dia’

ACTUALITAT

Poblenou del Delta es vesteix de groc 

Demà dissabte, a partir de les
18:30 a l’embarcador del riu
de la capital del Montsià, els
membres de l’ANC
d’Amposta, han organitzat un
seguit d’accions per donar
començament a les diferents
tasques englobades dintre de
la campanya “Ara és l’hora”.
Aquest acte, que tindrà com a
plat fort la il·luminació del
Pont Penjant de color groc,
servirà per donar el tret de
sortida a la campanya “El País
Groc” a la capital del Montsià
i d’aquesta forma es sumarà
a altres ciutat que ja estan
realitzant accions amb el
color groc com a protagonis-
ta per tal de reivindicar la
voluntat del poble català de
poder votar el proper 9 de

novembre. Durant l’acte
també hi intervindran Germà
Bel, economista i membre del
Consell Assessor per la
Transició Nacional, Irene
Fornós, coordinadora de
l’ANC Terres de l’Ebre i Toni
Llimona, membre de la secto-
rial de pagesos. Un cop finalit-
zats els parlaments i amb el
pont ja de color groc, hi haurà
una actuació de Riu en So que
anirà acompanyada d’una
ballada de jotes realitzada per
alguns dels membres del
grup Paracota. 
El secretari de l’ANC
d’Amposta, Miquel Subirats,
davant la importància dels
dies que estem vivint anima a
la gent d’Amposta i del territo-
ri a que es torni a mobilitzar. 

Demà dissabte, a partir de les 18.30 h

I també el Pont Penjant d’Amposta
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El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Santi Vila, va
mantenir el passat dilluns
una reunió de treball amb
els responsables internacio-
nals de l’empresa cimente-
ra Cemex. Aquesta reunió
va servir per reafirmar el
compromís que té la com-
panyia mexicana amb la
consolidació de la planta
d'Alcanar com a primer pro-
ductor exportador de
ciment de l'Estat.
Durant la reunió, a la qual
també hi va assistir el direc-
tor general de Transports i
Mobilitat, Pere Padrosa, es
va avaluar el funcionament
de l’acord a què van arribar
Ports de la Generalitat i
Cemex a començaments
d’any. Segons aquest com-
promís l’empresa cimentera
es comprometia a mantenir
l’operativa industrial de la
fàbrica i de les
instal·lacions portuàries al
port d’Alcanar durant els
propers 10 anys, a canvi

que la Generalitat dragués
el canal d’entrada del port
per permetre l’arribada de
vaixells de gran tonatge i,
en conseqüència, l’obertura
de l’empresa a nous mer-
cats d’exportació.
Els treballs de dragatge,
amb una inversió de 4,5
MEUR van finalitzar abans
de l’estiu i aquest  setembre
el port d’Alcanar va rebre el
primer vaixell de 40.000
tones, sent la capacitat
màxima del port abans del
dragatge de 25.000 tones.
El 87% de la producció de
Cemex a Alcanar es dedica
en aquests moments a l'ex-
portació, a països del nord
d'Àfrica i al  Regne Unit i el
Brasil. Els responsables de
l'empresa també van mos-
trar la seva intenció d'obrir
nous mercats, a països
com els Estats Units. La
producció de Cemex a
Alcanar superarà aquest
2014 el milió de tones.

Estudis del MIT i la
UNAM
D'altra banda, els responsa-

bles de Cemex van presen-
tar dos estudis sobre l'efi-
ciència del formigó com a
material per pavimentar
carreteres elaborats pel
Massachusetts Institute of
Technology (MIT) i la
Universidad Nacional
Autónoma de México
(UNAM) respectivament.
Aquests estudis revelen els

beneficis a llarg termini d'u-
tilitzar formigó en substitu-
ció de l'asfalt en alguns
trams de la xarxa viària
catalana. En aquest sentit,
Cemex i la Generalitat estu-
diaran la realització d'una
prova pilot que permeti
comprovar els beneficis de
l'ús d'aquest material.
La reunió amb Cemex for-

mava part del programa de
la missió empresarial del
Port de Barcelona a Mèxic,
que encapçalen el conseller
Santi Vila i el president de
l’autoritat portuària de
Barcelona, Sixte Cambra, i
integrada per 35 empreses
importadores i exportado-
res, del sector logístic i del
sector portuari.

La comissió territorial d’ur-
banisme de les Terres de
l’Ebre va aprovar dimarts de
forma provisional el Pla
director urbanístic de les
construccions agrícoles tra-
dicionals de les comarques
de l’Ebre, els anomenats
masets, amb l’objectiu prin-
cipal de fer valdre i regular
aquestes edificacions prò-

pies del sòl rural de la zona.
Es consideren un maset
aquella edificació rural vin-
culada a una explotació
agrícola que servia princi-
palment per a l’emmagatze-
matge dels estris i produc-
tes de conreu i d’aixopluc.
El seu valor recau tant en el
fet de pertànyer a un con-
junt edificat que forma part

d’un paisatge i a l’ús tradi-
cional agrícola i de lleure
familiar propi de les Terres
de l’Ebre.
Aquesta importància paisat-
gística i de suport a l'ús
agrícola, i l’arrelament tradi-
cional en el territori d’a-
quest tipus d’edificació, ha
desembocat en una deman-
da, per part dels habitants

d’aquestes comarques, de
dotar-se de la figura urba-
nística necessària per pre-
veure la preservació dels
masets existents i la regula-
ció de possibles noves

construccions, tal com fa el
PDU. També vetlla perquè
aquestes construccions no
derivin cap a altres usos no
compatibles amb el sòl no
urbanitzable.

La Comissió d'urbanisme aprova
provisionalment el PDU de les Terres de l’Ebre

Aquest nou sistema
informàtic s’ha instal·lat
en centres d’atenció
primària del territori i a
l’Hospital Verge de la
Cinta. Té com a objectiu
que els usuaris puguin fer
gestions de forma autò-
noma, tals com progra-
mar visites al CAP o
Consultes Externes, impri-
mir justificants de visita,
el pla de medicació, etc.
que anteriorment es realit-
zaven als taulells. Amb
aquest nou sistema es
reduirà la congestió dels
taulells d'admissió i s’eli-
minarà l'espera, suposant
un salt qualitatiu en l'aten-
ció als usuaris. L'aplicació
ha estat desenvolupada
per professionals de
Sistemes d'Informació de
l'ICS en col·laboració amb
la resta d'unitats a
Catalunya.

L’ICS Terres de
l’Ebre posa

caixers tàctils

Dimarts vinent, 14 d’oc-
tubre, arriba a la
Biblioteca Marcel·lí
Domingo de Tortosa la
7a edició de la Mostra
organitzada per la
Direcció General de
Política Lingüística. Per
inaugurar-ho es projec-
taran a les 18h dos
curts subtitulats en
català: Le bolanger de
Sant-Prict i Devocions a
Sent Eutròpi, a la sala
polivalent de la
Biblioteca Marcel·lí
Domingo de Tortosa i a
partir d’aquesta data
tots els dimarts fins al
18 de novembre.

La 7a Mòstra de
Cinèma Occitan
arriba a Tortosa

Cemex i el conseller Santi Vila reafirmen el
compromís amb la planta d'Alcanar

Territori i Sostenibilitat i l'empresa mexicana estudien fer una prova pilot per implantar l'ús del formigó

El Pla Director Urbanístic té com a objectiu regular els masets

ACTUALITAT
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L’objectiu d'aquesta troba-
da va ser proporcionar
estratègies i eines per
implementar les noves
tecnologies en el sector, a
fi de millorar-lo i, sobretot,
d’augmentar les vendes.
Segons l’informe ePyme
2013, de la Fundetec, un
86,9% de les microem-
preses tenen pàgina de
presentació de l’empresa,
i un 23,6% permet fer-hi
comandes i reserves en
línia. 
Malgrat això, només un
17,7% deixa fer els paga-

ments en línia. La nota
positiva de les dades del
2013 és l’ augment de l’ús
de les xarxes socials dins
de la seva estratègia
comercial, que va passar
d’un 8,2% a un 31,9%. 
La Federació de Comerç i
Turisme de Deltebre i
l’Associació de Comerç
Agrupat de Roquetes van
presentar les iniciatives
“Dinamitzant el comerç de
Deltebre” i les “Jornades
gastronòmiques de la
patata”, respectivament.

Inauguració

La inauguració va anar a
càrrec del vicepresident i
portaveu del govern del
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre, Antonio
Suárez; del delegat territo-
rial del Govern a les Terres
de l’Ebre, Francesc Xavier
Pallarès, i del regidor de
Comerç de l’Ajuntament

de Móra d’Ebre, Josep
Subirats. Així mateix, i en
representació del comerç,
van estar presents la pre-
sidenta de la Unió de
Botiguers de Móra d’Ebre,
Clara Rodríguez; el presi-
dent de la Confederació
de Comerç de les Terres
de l’Ebre (CCTE) i vicepre-

sident de la CCC a les
Terres de l’Ebre, Pascual
Chacón, i el secretari
general de l’organització,
Miquel Àngel Fraile.
Pel que fa a la cloenda, va
fer-la la vicepresidenta del
Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre i alcaldessa
de Vinebre, Gemma

Carim, i el director general
de Comerç, Josep M.
Recasens, qui va assen-
yalar la importància de
que els comerços facin
ús de les noves tecnolo-
gies per adaptar-se als
consumidors.

Dimarts, 7 d'octubre
va tenir lloc al Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre la IV Jornada de
Dinamització Comercial
"Oberts a la innovació
i a l’eficiència” orga-
nitzada per la
Confederació de
Comerç de Catalunya. 

Segons informa el grup de
CiU d’Horta, l’alcalde Antolí
no va respondre a la petició
que el grup va registrar el
passat 19 de setembre per
realitzar un Ple extraordina-
ri per donar suport a la con-
sulta del 9N. El cap de l’o-
posició Àngel Ferràs va
denunciar que el govern del
PP no responent a la petició
de CiU de celebrar un Ple

extraordinari per tractar el
suport a la consulta sobre
el futur polític de Catalunya
del 9N ‘s’ha burlat del dret
democràtic dels hortencs i
les hortenques’. Horta s’ha
convertit així en un dels 27
municipis del total de 947
que no han defensat el dret
a vot dels seus ciutadans.
La Llei de règim local deter-
mina que si una quarta part

dels membres del consisto-
ri demana la celebració
d’un ple extraordinari, cal
convocar-lo en un termini
màxim de 15 dies. Com
que Convergència i Unió va
sol·licitar-ho el 19 de
setembre i el govern enca-
ra no ha respost, el ple
extraordinari queda
automàticament convocat
pel desè dia hàbil a les 12

del migdia, que serà el dis-
sabte 18 d’octubre.
“Lamento la burla d’Antolí
a la resta de grups del
consistori i també als
drets democràtics de la
gent del nostre poble.
Espero que ho tingui tot a
punt el 18 d’octubre i que
no sigui massa tard per
defensar el dret a vot dels
nostres ciutadans”, ha
declarat Ferràs.
Cal esperar al ple del dis-
sabte 18 i veure si la peti-
ció presentada per CiU té
suport de la regidora del
PSC com ha passat en

anterior mocions. Si això
passa, “l’alcalde es veuria
obligat a respectar l’acord
del ple donat que aquest
és sobirà”.

A Horta de Sant Joan, CiU denuncia que 

“el PP s’ha burlat del dret democràtic dels ciutadans”

Les obres de millora de la
Secanella estan aturades
mentre un equip d'arqueò-
legs aprofundeix en l'estu-
di d'unes restes que hi han
aparegut. Els treballs de
millora del paviment, ini-
ciats la setmana passada,
han fet aflorar unes esca-
les que condueixen a la
sitja central. Es tracta de
quatre esglaons construïts
amb pedres arenisques de
grans dimensions. Durant
aquesta setmana, els tèc-
nics han continuat exca-
vant per comprovar si apa-
reixien més restes.
L'Ajuntament d'Ascó ha
posat en coneixement del
departament de Cultura de
la Generalitat la troballa, i
ara resta a l'espera de la
finalització de la prospec-
ció arqueològica per pren-
dre una decisió sobre la
continuació dels treballs.

Restes
arqueològiques a

Ascó

Foment de les Tradicions
Catalanes va proclamar com
a Pubilla de Catalunya a la
jove Marina Carreras i
Miravitllas, del Pont de
Vilomara i Rocafort i a Robert
Monzonís Gómez, de
Cubelles, Hereu de
Catalunya. Al certament van
participar-hi 42 pubilles i 29
hereus provinents de 19
comarques catalanes i
pubilles d'Andorra, Madrid i
Saragossa. La pubilla de la
Fatarella, Paula Delgado
Rius, va ser proclamada
Pubilla de les Comarques
Tarragonines, i l'hereu de
Móra la Nova, Emilio Petit
Sánchez, Hereu de les
Comarques Tarragonines.

Proclamen a
Gandesa la Pubilla  

i l'Hereu de 
Catalunya 2014

El comerç de les Terres de l’Ebre es posa al dia amb les
noves tecnologies i l’eficiència energètica

Un 32% dels comerciants catalans ja utilitzen les xarxes socials per vendre i un 87% ja tenen pàgina web

ACTUALITAT
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El president de la
Federació de l’Ebre
d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Gervasi Aspa,
acompanyat de l’alcalde
d’Alcanar, Alfons
Montserrat, ha valorat en
roda de premsa el projecte
de Pressupostos Generals
de l’Estat (PGE) per a les
Terres de l’Ebre de l’any
2015 i les accions a
emprendre davant el pro-
jecte Castor. Montserrat ha
mostrat un ‘sentit agredolç’
davant del Decret publicat
pel Govern espanyol sobre
el Castor. D’entrada, hi ha
‘satisfacció’, malgrat que el
Decret parla ‘d’hivernar la
infraestructura’, i ‘ERC n’e-
xigirem el desmantella-
ment immediat, perquè
tècnicament és factible fer-
ho sense cap problema i
risc, i com més es retardi
més costos i més riscos
tindrà’. El polític republicà
ha qualificat d’‘irracionali-
tat’ i ‘burla’ la indemnització
de 1.350 MEUR que
s’haurà de pagar a
Florentino Pérez, en un
pagament únic i un termini
màxim de 35 dies.
Montserrat ha manifestat
que ‘deplorem aquesta
política en què aquestes
empreses, quan tenen
guanys, són per a elles i,
en canvi, quan tenen pèr-
dues, són socialitzades,
com ha passat amb les

autopistes radials de
Madrid’. En la mateixa línia,
ha afegit que ‘no es pot
combatre la negligència de
l’empresa o el risc sismolò-
gic amb una clàusula que
fa que l’empresa no assu-
meix cap mena de risc i
que tingui un benefici que
haurem de pagar tots via
rebut del gas durant 30
anys’. A més, ha recordat
que els catalans pagaran
més perquè el 80% del
volum tarifari de Catalana
de Gas està concentrat
entre Catalunya, les Illes
Balears i el País Valencià.
Per a Montserrat, ‘en cas
que s’hagués de pagar la
indemnització, s’hauria de
revisar fil per randa tot el
procediment que s’ha
seguit perquè el cost final
del projecte Castor gairebé
ha triplicat el preu original,
i la mateixa Comissió
Nacional d’Energia va afir-
mar que hi havia partides
que s’havien adjudicat
sense processos de con-
currència’. ERC també està
valorant d’emprendre
accions judicials.
Montserrat ha denunciat i
comparat els 1.072 MEUR
d’inversió prevista per a
Catalunya en els PGE per al
2015 amb els 1.350
MEUR que es pagaran a
Florentino Pérez en 35
dies. El president de la
Federació de l’Ebre d’ERC,
Gervasi Aspa, ha afirmat
que els PGE ‘ja no són ni un
insult ni una vergonya per a
les Terres de l’Ebre, sinó
que són una xirigota a l’es-

til del carnaval de Cadis’.
Després de denunciar que
la inversió prevista es vol
reduir en 22 MEUR i passar
dels 62,6 MEUR del 2014
als 40,6 MEUR € del 2015,
ha destacat que el 98,8 %
del pressupost es destina
a la descontaminació de
l’embassament de Flix
(32,2 MEUR) i al cementiri
de residus nuclears de la
Central d’Ascó (1,3 MEUR).
Aspa ha manifestat que
‘aquests pressupostos són
la cosa més irrisòria que
ens puguem trobar’. Aspa
ha denunciat ‘la vergonya’
de les variants de Gandesa
i de Corbera d’Ebre, que
porten 15 anys apareixent
als pressupostos i per al
2015 només  tenen 5.000
€ per a cadascuna i fa
impossible redactar el pro-
jecte constructiu. El mateix
passa amb la ridícula parti-
da de 150.000€ destinada
al tram d’autovia A-7 entre

el Perelló i l’Hospitalet de
l’Infant. Per a Aspa, ‘els
pressupostos de l’Estat
són una vergonya, han
tocat fons, i a partir d’aquí
hem de veure que el que
realment necessitem és la
independència’. El polític
republicà ha denunciat el
fet que el Ministeri de Medi
Ambient i Costes no dedi-
qui ni un euro per fer cap
projecte a les nostres
terres tot i els quilòmetres
de façana costanera que
tenim i un Delta de l’Ebre
amb regressió. ‘Es inad-
missible, ningú parla del
projecte fet des de fa més
de 7 anys i pagat amb 14
MEUR sobre la guarda cos-
tera que va de Riumar fins
a la Marquesa, pendent d’e-
xecutar; ni tampoc de les
necessitats de la bocana
de sortida del riu Ebre; o
de la finca Bombita, que
des de fa 4 anys té un
manament del Consell de

Ministres per crear una
comissió gestora i un con-
sorci d’explotació mediam-
biental i turístic’.
Per al representant repu-
blicà, ‘hi ha un oblit total,
absolut i premeditat de les
nostres terres als pressu-
postos i, per tant, encorat-
gem el diputat del PP, Joan
Bertomeu, que faci palès
que és de les Terres de
l’Ebre, i que s’impliqui’.
D’altra banda, Aspa ha qua-
lificat ‘d’indignant i de no
tenir nom’ que CiU continuï
apostant pel PP com a soci
de govern al territori, ‘un
partit anticatalà que ens
vol prohibir la consulta, que
ens maltracta pressupostà-
riament i que té una idea
d’Espanya en la qual no
cabem’. Aspa ha demanat
coherència a CiU, que
abandoni aquesta compan-
yia i que ’deixi de treure
l’estelada per un cantó i la
gavina per l’altre’.

Aspa: ‘hi ha un oblit total, absolut i premeditat de les
Terres de l’Ebre als Pressupostos de l’Estat’

ERC exigeix el desmantellament del Castor i emprendrà accions perquè no es pagui la indemnització de 1.350 MEUR

REDACCIÓ

La diputada d'ERC i vicepresi-
denta primera del Parlament
de Catalunya, Anna Simó, es
va reunir amb veïns i veïnes
d’Alcanar que van recollir
més de 2.500 signatures per
demanar el manteniment del
servei d'ambulància les 24
hores del dia. Acompanyada
de l'alcalde, Alfons
Montserrat, d'altres regidors
d'ERC i del president de la
Federació de l'Ebre
d'Esquerra, Gervasi Aspa,
Simó va escoltar els argu-
ments i les demandes del
manteniment del servei que li

van fer els veïns.
La diputada va afirmar que
'no entenem els motius del
Departament de Salut i consi-
derem que la millor solució
és mantenir el servei les 24
hores del dia'. Simó ha
denunciat que, en aquest
cas, 'hi ha hagut molta
manca d'informació i molta
presa de decisions unilate-
rals des del Departament de
Salut de la Generalitat'. A la
política republicana, però, li
hauria agradat que 'tingues-
sin en compte criteris objec-
tius, com ara la dispersió de

la població i la realitat del
territori'. Simó ha alertat que
la decisió pot afectar sobre-
tot aquells casos d'urgència
extrema, en què pocs minuts
són qüestió de vida o mort.
Simó ha fet saber que la
Proposta de resolució d’ERC
pel manteniment del servei
d'ambulància vigent ha rebut
una esmena de CiU. Llegit el
contingut, i a la pregunta de
si pensaven que era conve-
nient acceptar-la, els assis-
tents han demanat que 'no
s'accepti de cap manera'
perquè, segons Simó, 'pot

donar peu a justificar la
reducció de 12 hores el ser-
vei d'ambulància'.
La representant republicana
ha demanat al Govern que
'es debati i es voti al
Parlament el manteniment
del servei de 24 hores d'am-
bulància a Alcanar abans que
es resolgui el concurs del
servei’. Malgrat que el
Departament de Salut ja ha
començat a treure en algun
territori el concurs del servei
d'ambulàncies, Simó ha
apel·lat a la pressió ciutada-
na, a la que es faci des del

municipi i des del Parlament,
com a l’única via per poder
aturar aquesta reducció del
servei que pretén el Govern.

Simó: 'Abans que es resolgui el concurs del servei d'ambulància d'Alcanar,
ERC volem que es debati i es voti al Parlament'

El Ple ordinari de
l’Ajuntament de
Deltebre, celebrat
aquesta setmana, ha
aprovat amb els vots
favorables de tots els
grups municipals la
modificació puntual de
les normes subsidiàries
de planejament de
Deltebre i de l’informe
de sostenibilitat ambien-
tal pel que fa al polígon
d’actuació urbanística
“Camí de Sirga”. 
Es tracta d’una amplia-
ció del casc urba ̀ que té
com a objectiu millorar i
dinamitzar la façana flu-
vial creant dotacions
turístiques adequades.
Un altre dels punts
importants a nivell d’ur-
banisme del plenari ha
estat la modificació
puntual de les normes
subsidia ̀ries pel que fa a
la reconfiguració de la
façana urbana de
Deltebre a la ctra T-
3454 i reordenació dels
usos existents. Amb
aquesta modificació
l’Ajuntament de
Deltebre incrementa el
patrimoni municipal de
sòl i habitatge en
14.323 m2. 
Segons destacava
l’Alcalde de Deltebre,
José Emilio Bertomeu,
“amb aquest acord
aconseguim endreçar
zones urbanes i aug-
mentar de forma
gratuïta els terrenys
municipals per a equipa-
ments i zones verdes”. 
El portaveu de CiU,
Lluís Soler, subratllava
“hem votat en contra ja
que ens manca un infor-
me complementari
sobre el projecte, que
havíem demanat ante-
riorment, amb informa-
ció correcta i complerta
per obtenir un judici de
valor a fi de definir el
nostre sentit de vot”. 
El grup del PP s’ha abs-
tingut ja que segons el
seu portaveu, Toma ̀s
Castells, “tot els veïns
afectats no estan d’a-
cord ni coneixen aques-
ta modificació”. 
A la mateixa sessió
plenària, segons infor-
ma la nota de premsa
del consistori,  s’ha
donat compte de la jus-
tificació del seguiment
del Pla d’ajust de
l’Ajuntament de
Deltebre.

Ple de 
Deltebre

ACTUALITAT

ERC no acceptarà l'esmena presentada per CiU perquè ‘pot ser una justificació de la reducció del servei en 12 h’.
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Aquest diumenge 12 octu-
bre a migdia, el port de
l’Ametlla acollirà la 2a
Diada Castellera amb los
Xics Caleros com amfi-
trions. Els de la Cala porta-
ran a plaça les seves cons-
truccions més ambicioses
com per exemple el 5de6
amb pilar. 
Los Xics Caleros estaran
acompanyats pels Xiquets
de Reus i els Xiquets del
Serrallo, aquests  darrers,
padrins de la colla calera.
El Cap de Colla, Dani Bas
explica: “tenim els nervis
normals de dur a plaça cas-
tells nous. Esperem que tot
surti bé. Nosaltres hem tre-
ballat perquè així sigui. A
més, la Diada és especial
perquè suposa, pràctica-
ment, el tancament de la
temporada”.
La Diada Castellera com-
plementarà una de les cites
rellevants com és el 30è

aniversari de l’Arrossejat,
en el marc de les Jornades
Gastronòmiques del Peix
de la Llotja.
La propera cita pels caste-
llers de l’Ametlla de Mar
serà el 16 de novembre on
tindrà lloc la Trobada de
colles castelleres del sud
on participaran set colles. 
Per a Bas, trobades com
aquesta “són una bona
oportunitat per veure el tre-
ball de les altres colles i
enfortir llaços d’amistat”.
En aquesta línia el passat
pont de l’11 de setembre la
canalla dels Minyons de
Terrassa van compartir
experiències i activitats
amb la canalla de los Xics
Caleros. 
“Les dues colles estem
molt satisfetes de com va
anar aquesta iniciativa i
esperem poder-la repetir”,
explica el Cap de Colla de
los Xics Caleros.

‘Gran èxit de participació’ i última oportunitat per seguir gaudint-les

Fòrum Experiències Emprenedores

El passat dissabte, 4 d'octu-
bre a migdia, 120 persones
es van trobar a la Fatarella,
Terra Alta, per rendir home-
natge un any més als 1.304
soldats morts (segons l'últim
cens) a la Batalla de l'Ebre.
Aquest any s'ha sumat, a les
ja més de trenta plaques que
es troben a l'espai memorial,

una placa nova amb el nom
de 40 soldats més. 
El memorial es celebra des
del 2010 i els assistents van
posar flors als peus d'a-
questa nova placa. 
A l’acte va  haver discursos,
música i l’ofrena de clavells a
la nova placa.  

Homenatge soldats

Demà dissabte a les 11 h,
tindrà lloc al Club Nàutic de
Móra d’Ebre una jornada for-
mativa sobre inspecció de
rius, organitzada per
l'Associació Hàbitats, sota el
lema "Descoberta del riu
Ebre". L'activitat és oberta al
públic i compta amb 30 pla-
ces. Té com a objectiu que
persones voluntàries puguin
aprendre la metodologia d'ins-
pecció dels rius, a fi i efecte
de crear una xarxa de volunta-
riat ambiental que tindrà cura
d'inspeccionar els rius cata-

lans. Durant la jornada es
donarà a conèixer diferents
aspectes vinculats als hàbitats
fluvials, com ara saber deter-
minar els animals bioindica-
dors o el saber què és el pH
de l’aigua. Les persones inte-
ressades poden fer la inscrip-
ció al 93 4213216 o al mail
info@associaciohabitats.cat.
Durant el cap de setmana
també és podrà visitar la Sala
Julio Antonio que acull una
exposició de pintures del
Taller de Pintura del Casal de
Jubilats de la població.

Mora d’Ebre: Jornada formativa

Les festes que van
començar el passat dime-
cres 1 d’octubre estan en
la seua recta final. El
balanç és molt positiu. Tal
com ens va dir el propi

alcalde d’Alcanar, Alfons
Montserrat,  “estan sent
tot un èxit gràcies a la par-
ticipació dels ciutadans”.
Aquest any recordem que
les festes es celebren sota
la declaració de “Festa tra-
dicional d’interés nacional”,
i per a honorar aquest títol
que millor que  castellers.
Qui vulgui gaudir -ho podrà
fer-ho diumenge vinent a
migdia, davant l’Ermita del
Remei.

Les Quinquennals d’Alcanar

Ens trobem en els darrers
dies de les Festes
Quinquennals d’Alcanar.
Els darrers en què els
carrers del municipi es
converteixen en una
extraordinària mostra
d'art en motiu de la cele-
bració de les Festes
Quinquennals.Així que
aquest cap de setmana és
l'última oportunitat per
poder gaudir dels seus
carrers decorats pels
veïns i de totes les activi-
tats lúdiques que es faran,
entre les quals desta-
quem el concert de
Sergio Dalma demà dis-
sabte a mitjanit o el piro-
musical de cloenda dilluns
13 d'octubre.

Diumenge, II Diada Castellera a l’Ametlla
Als amfitrions, los Xics Caleros, els acompanyaran els Xiquets de Reus i els Xiquets del Serrallo

ACTUALITAT

Es tracta de l'acte de troba-
da d'emprenedors i empre-
nedores més important de
les Terres de l'Ebre i  que
tindrà lloc el pròxim 16 d'oc-
tubre a l'auditori municipal
d' Amposta. Una selecció
d'emprenedors i emprene-
dores explicaran al públic
els seus projectes empresa-

rials, des del moment en el
qual va sorgir la idea fins a
la realització d'aquests.
Aquest any els convidats
són Jaume Cugat
(Roskinshoe), Laia i
Georgina Cardona (Tu & Jo
disseny) i Albert Buscató
(Albus Golf). Tancarà el
Fòrum Victor Küppers.

IX Jornades de les Lletres Ebrenques
Del 14 al 18 d’octubre a la
Biblioteca Sebastià Juan Arbó
d’Amposta tindran lloc, un any
més,  aquestes jornades dedi-
cades a les lletres (poesia,

novel·la, teatre i còmic) amb
conferències, tallers i altres
activitats tals com la presen-
tació del nou curt del grup
CREA.

Des de Turisme, de l’1 d’oc-
tubre al 30 d’abril, amb el
concurs #AMETLLADEMAR-
LIKESYOU s’escollirà una
foto diària des d’Instagram i
es publicarà a Facebook per
tal que els seguidors de la
pàgina la puguin votar i com-
partir. Es premiaran les
fotos amb més “m’agrada” i

se sortejaran premis entre
els qui posin m’agrada i les
comparteixin des de
Facebook. D'aquesta forma
l’Àrea de Turisme de
l’Ajuntament de l’Ametlla de
Mar vol agrair als seus
seguidors tot el seu suport. 
Més informació a www.visi-
tametllademar.com.

El 19 d’octubre tindrà lloc a Móra d’Ebre la Festa de la
Cultura amb diverses activitats. Es podrà gaudir d’una
fira d’artesania, d’una volta en piragua, d’actuacions
musicals o de l’exposició “Ceràmics” entre d’altres.   

Actualitat

La Fira d’Artesania i turisme
de Tivenys tindrà lloc des de
avui divendres fins el pròxim
diumenge. 
Amb el certamen, es volen
donar a conèixer els encants

del municipi i els productes
típics, a través de les parade-
tes, destacant els gastronò-
mics i els terrissaires. També
hi haurà una exposició d’indu-
mentària tradicional.

XVIII Fira d’Artesania de Tivenys

#AMETLLADEMARLIKESYOU
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Crac de la setmana: Mai Urgell, promotora de la Trobada d’Artistes

“LA MEVA IL·LUSIÓ ERA PODER FER UNA EXPOSICIÓ DE PINTURA”
Mai Urgell, tortosina de
naixement, és aficionada a
la pintura i exalumna de
Procediments Pictòrics,
Dibuix i Gravat a l'Escola
d'Art i Disseny de Tortosa.
A hores d'ara ja ha fet
diverses exposicions,
entre elles, la que es pot
visitar actualment a la
galeria Osmosis de
Barcelona.

Més Ebre: Quan va
començar a pintar? I on
s'han pogut veure les
seves  obres?
Mai Urgell: La pintura ha
estat des de sempre una
afició i el meu somni era
poder fer una exposició.
Vaig poder fer-ho realitat a
la desapareguda Galeria
d'Art “El Palauet” de
Tortosa l'any 2004.
Després vaig exposar en
diferents llocs com la
Galeria Artemise a França,
l'Espai Rembrandt de
Tortosa, la cafeteria Da
Vinci de Roquetes, entre
els més destacats. Està
previst surti al “Que fem”
de La Vanguardia per
aquesta última exposició a
la Galeria Osmosis de
Barcelona (carrer Aribau,
100).

ME: Quin estil pictòric la
defineix?
Mai: La pintura que faig
és impressionista, plena
de llum i color. En ella
reflecteixo el testimoni de
la pluralitat de les meves
idees i la meva forma de
veure el món, desenvolu-
pant així el meu propi dis-
curs, un discurs que té
com a objectiu la reflexió
individual.

Més Ebre: Quins són els
seus pintors preferits i per
què?
Mai: Artistes impressionis-
tes com Gauguin, Dalí o
Picasso són els que m'ins-
piren i m'agraden per la
seva imaginació, els
colors, etc.

ME: Com va sorgir aques-
ta nova iniciativa “Trobada
d'Artistes i Artesans”?
Mai: Aquesta iniciativa em
va venir al cap durant un
viatge en tren tornant de
Barcelona. M'agraden les
exposicions i m'adonava
que totes es feien en
espais tancats i em vaig
preguntar: ‘per què no fer-
ne una a l'aire lliure?’.
Aquesta idea va anar
madurant i vaig comentar-
ho amb companys i amics
artistes de la zona.
Després de veure que a
molts d'ells els semblava
una bona idea, vaig anar a
parlar amb l'ajuntament
(turisme, comerç i cultu-
ra). Finalment vam acordar
fer aquesta trobada cada
primer dissabte de mes a
la Plaça Alfons XII de
Tortosa.

ME: Què voleu aconseguir
amb aquestes trobades?
Mai: La meva intenció és
donar a conèixer als artis-
tes del nostre territori, al
mateix temps que apropar
l'art a la gent. A més, això
pot fomentar el turisme a
la ciutat, sent al mateix
temps un bé cultural. El
nostre col·lectiu, també
està obert a invitar artis-
tes que vulguin unir-se a la
proposta i exposar la seva

obra: pintura, treballs
manuals, fotografia, cerà-
mica, etc. De fet, la prime-
ra trobada va passar de
12 expositors a 18, i es
preveu que vagi augmen-
tar. Cada cop hi ha més
gent interessada a partici-
par-hi.

ME: Quines són les activi-
tats que realitzeu?
Mai: Els diferents artistes
exposem les nostres
obres a la plaça, però
també tindrem artistes
“invitats” tal com el cera-
mista Joan Panisello que el
pròxim 1 de novembre
estarà amb nosaltres.

ME: Que sent quan pinta?
Mai: La pintura m'ajuda a
expressar els meus senti-
ments immediats i el que
tinc a la meva ment a cada
moment.

ME:  Quines altres discipli-

nes artístiques practica?
Mai: Tinc també debilitat
pel gravat i la fotografia.

ME: Moment d'inspiració.
Que l'inspira?

Mai: M'inspiro sobretot
durant les nits. És un
moment del dia especial
que em connecta amb
tots aquests sentiments.
També m'inspira la

natura; mirar la mar quan
plou, són aquests
moments els què em
donen energia i ganes
per fer-ho. 

BELÉN GINÉ
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A la primera meitat, els rapi-
tencs, que venien de guanyar
el derbi, van estar espessos i
lents. El Lleida, ben posat, va
saber controlar el partit. A la re-
presa, la Rapitenca va tenir una
mica més de xispa, però sense
claredat en els darrers metres.
I el Lleida, amb un gran gol, es
va avançar i va saber guardar
roba i emportar-se els punts.
Delfin havia tingut poc con-

tacte amb els jugadors. “Enca-
ra estic coneixent-los i ens tro-
bem en aquesta fase
d’adaptació. No és excusa per

al partit que vam fer, sobre tot
al primer temps, però també
és la realitat”. En la propera jor-
nada, la Rapitenca visita el Vila-
nova, equip que Delfin va entre-
nar i que coneix: “un rival
confeccionat per a assolir l’as-
cens i que té plantilla per lluitar
per obtenir-lo. I farà més fitxat-
ges si és necessari. No han
ocultat que l’objectiu és pujar si

o sí. Un partit dificil però com
és lògic anirem amb voluntar
de rectificar, de la jornada ante-
rior, i de poder guanyar”. Pas-
cual i Xexu han estat baixa. La
Rapitenca, que ja al principi de
lliga va sondejar el mercat
ebrenc per a poder trobar re-
canvis, ho seguirà fent en els
propers dies per ampliar la
plantilla.

Pel que respecta a l’Ampos-
ta, dir que va perdre a Mollerus-
sa (2-1), tot i que guanyava
amb gol del totpoderós Bece-
rra (el ha fet tots ell). Però
avançada la represa, amb la
manca d’efectius, l’Amposta ho
nota i perd efectivitat defensi-
va, sense poder tenir frescura.
I el Mollerusa va remuntar. 
Diumenge, els de Teixidó re-

ben a un històric Igualada, que
està en hores baixes (17h). El
mister de l’Amposta comenta-
va que “sabem que tenim man-
cances i que, amb baixes com
diumenge, estem limitats. Però
hi ha molta il.lusió entre la plan-
tilla i això és important, malgrat
que sabem que haurem de pa-
tir dins d’una categoria que
està molt igualada i que tot va
molt just”. Barrufet i Calsina
són els jugadors que ja tornen
diumenge vinent.
Es un partit important, de

doble valor, tenint en compte la
situació actual del jove conjunt
de l’Anoia, format bàsicament
per jugadors dels planters.  

La Rapitenca mou fitxa

La Rapitenca va perdre
dissabte passat contra el
Lleida, equip que no havia
marcat cap gol i que no
havia puntuat en les jor-
nades anteriors (0-1). Una
ensopegada que frena
l’impuls dels rapitencs.
Delfin no va poder debu-
tar a la banqueta amb un
bon resultat. 

ES PREVEUEN INCORPORACIONS

Pascual i Xexu, que anirà a la Cava, han causat baixa

M.V.

La Rapitenca visita el Vilanova (diumenge)
mentre que l’Amposta rebrà el cuer, l’Igualada,

també diumenge (17h). 
Barrufet i Calsina tornen a la convocatòria

Proper partit

En qualsevol àmbit, profes-
sional o personal, és important
està motivat i il.lusionat per
aconseguir reptes o objectius.
L’estat d’ànim és la clau. I si
aquesta motivació no existeix,
s’han de buscar les formes per
crear els estimuls que puguin
generar-la. En el món de l’es-
port cada cop és més habitual,
com vam parlar-ne a Més Ebre
fa dues setmanes, de la
presència d’un psicòleg per a
poder incrementar el rendiment
de cada jugador. 
Però, si no es pot fer d’una

forma ha de ser d’una altra. I
cada entrenador té la seua prò-
pia fòrmula per intentar motivar
els seus jugadors. Des de re-
cordar una incidència en un par-
tit anterior, jugat contra aquell
rival, o incentivant amb un so-
par el divendres següent si s’a-
caba guanyant. Aquesta setma-
na, he viscut la manera de com
un entrenador ha buscat moti-

var al seu
equip, recor-
dant un partit
de l’any pas-
sat, de simi-
lars caracte-
rístiques al d’aquest cap de
setmana, treballant perquè no
passi el mateix que aquell dia.
No diré quin entrenador ni quin
partit. Però l’exemple és molt
interessant. En qualsevol cas,
els darrers anys, he vist entre-
nadors que al penjat al vestidor
columnes de Joaquin Celma
per a estimular al seu equip
pels pronòstics que Joaquin
efectua cada setmana des de
Més Ebre. Es una bona mane-
ra, una altra. Sigui com vulgui,
el que cal destacar és la feina
de Joaquin, amb un rànquing
que, és una eina de motivació
per als jugadors, per a  millorar
i superar-se, veient les puntua-
cions que van acumulant set-
mana a setmana. 

Motivacions

Demà dissabte

Festa de l’Esport
A MÓRA D’EBRE

La Regidoria d'Esports de l'A-
juntament organitza la I Festa de
l'Esport de Móra d'Ebre, demà
dia 11 d'octubre, al Teatre Muni-
cipal de La Llanterna.
Es tracta d'un acte de reco-

neixement social que pretén pre-
miar l'esforç de les persones im-
plicades en l'esport al municipi,
ja siguin esportistes, entitats,
tècnics, o altres relacionades
amb el món de l'esport local.
L'organització va a càrrec de la
Regidoria d'Esports de l'Ajunta-

ment de Móra d'Ebre i la Socie-
tat Esportiva Móra d'Ebre, SLU
(SEME).  
Dins del programa previst, es

podrà veure un video del juga-
dor de futbol més emblemàtic,
Bruno Saltor, actualment al
Brighton. Un video fet per Edu
Pino i Sergi Coll-vinent, periodis-
tes locals del programa Dins
l’Estadi, que van visitar a Bruno i
va enregistrar el reportatge. 
A la foto, Edu amb Bruno a

Brighton.

Victòria a Castelldefels (1-2), amb batussa final

L’Ascó reacciona
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó arribava al partit de
Castelldefels amb intencions de
recuperar-se després de la de-
rrota contra el Masnou, inespe-
rada. I va fer-ho  havent  de re-
muntar el gol del local Pedro
Bravo. Virgili, amb la canya a
punt, va empatar abans del des-
cans. I a l’inici de la represa, en
un moment clau, Munta va mar-
car l’1-2. Allí ja van iniciar-se uns
enfrontaments que van acabar
amb una batussa al final del
duel, quan jugadors locals van

anar a per Munta, que va rebre. 
L’Ascó va saber sofrir a la re-

presa i va sumar tres punts d’or
per seguir amb confiança. El
proper partit, a Sabadell. 
Els de la Ribera no van jugar

dimecres (havien avançat el par-
tit). Foto: Iris Solà.

L’Ascó visita 
el Sabadell (17 h)

Diumenge

Fou president del club

Condolència al CF Catalònia
ENS HA DEIXAT ISMAEL EIXARCH

Ahir dijous ens va deixar el
metge Ismael Eixarch. Persona
força carismàtica a Jesús, a
més de per la seua professió,
per la seua activitat social, prin-
cipalment vinculada al club del
seu cor, el CF Catalònia, al que
va presidir i al que sempre se-
guia. La junta directiva del Ca-
talònia ha lamentat la pèrdua
d’un soci molt estimat i que, a
la vegada, estimava l’entitat i
Jesús en general. 
Va ser un actiu col.laborador,

amb totes la documentació que
disposava i també amb la seua
memòria, al treball de recerca
que va generar el llibre de la
història del Catalònia, escrit per
Enrique Viñas. 
També a Miravet
Més condolència, en aquest

cas a Miravet on de forma sob-
tada ens va deixar diumenge
Amadeu Fabregat, persona que
era un referent, força volguda.
Fou porter del Miravet i del Be-
nissanet, entre altres. La pèr-

dua ha estat molt lamentada a
la Ribera, on era molt conegut.
Amadeu era el pare d’Alba Fa-
bregat, directiva els darrers
anys de l’Olímpic de Móra d’E-
bre. Més Ebre s’afegeix des d’a-
questes línies a les mostres de
condolència per als familiars en
aquests moments tan compli-
cats. 

Cos tècnic de la Rapitenca: Delfin, Ferran Simó i Jordi Martin
JORDI GIL
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’Ampolla va guanyar el Ca-
marles (3-1) en un partit en què
“vam millorar, vam estar més
posats, ja des de l’inici, i vam ju-
gar amb la intensitat aqueda-
da”, deia Cotaina. El debutant
Marc Perelló va fer l’1-0. Acte
seguit, Roldan aconseguia el se-
gon gol. L’Ampolla va cedir la
iniciativa al rival però va fer-ho
bé, per a poder contraatacar.
Així va sentenciar a l’inici de la
represa, amb el 3-0, obra de

Roldan. El Camarles va reduir
distàncies en un darrer tram de
partit fracturat i en què tots dos
van tenir ocasions clares. Partit
amb lesions per a l’Ampolla:
Chema, a un dit de la mà, Marc
Perelló i Mikel, afegint-se a Ser-
gio Ruiz, contractura, i Héctor,
a més de la ja coneguda de Fe-
rran Simó que ha marxat amb
Delfin a la Rapitenca. 
Bartolo, tècnic del Camarles,

del derbi, deia que “vam tornar

a rebre gols en moments claus,
a l’inici, i després vam anar a re-
molc. No vam  entrar en el par-
tit i l’Ampolla sempre va tenir el
control del mateix, amb bona
aplicació tàctica. Res a dir de la
derrota”. 

L’Ampolla supera el Camarles (3-1)
PARTIT DE LESIONS PER ALS LOCALS

El Valls va marcar aviat i va poder decidir en un inici desconcertant del
Gandesa. No obstant, el 2-0 no va arribar i el Gandesa va reaccionar,
guanyant metres i empatant Dilla després d’una bona jugada de Pol. A
la represa, durant els primers 15 minuts, “vam estar bé, controlant el
partit i tenint arribades. Després, la confrontació es va anivellar i ja va
estar oberta, amb alternatives però sense gaire ocasions“, deia Rafel
Navarro, tècnic del Gandesa que afegia que “va ser important puntuar
al camp d’un equip competitiuu com el Valls. Excepte els primers mi-
nuts, vam saber competir”.  Roger i Vives, així com de Batiste (lesio-
nats) i Marc (sancionat) van ser les baixes.

El Gandesa ja puntua fora de casa, i va 
fer-ho a Valls, trencant el malefici

NO HAVIA PUNTUAT EN LES ANTERIORS VISITES

El Catalònia va traure un punt a Cambrils (1-1). Després d’un primer
temps amb poques opcions, una del Cambrils que va evitar Franc i una
de Leandro, es va arribar al minut 44 quan Toni Ondazabal va marcar
magistralment de falta. A la represa, tot i el gol de l’empat cambrilenc,
el Catalònia, amb el partit obert, va anar a guanyar. I les ocasions van
existir: un pal d’Aleix, un altre de Nacho, una de Cristian o un gol anu-
lat a Eugeni. “Pel joc i ocasions mereixiem la victòria. Vam deixar es-
capar dos punts. Però, content en la línia que portem”, deia Enric. Mol-
tes baixes en defensa. Joan (s’opera al desembre), Cosido, Ivan i David
(lesió). 4 jugadors del filial van viatjar i 2 van formar l’eix defensiu. 

El Catalònia mereixia més a Cambrils:
“vam deixar escapar dos punts”

EMPAT A UN GOL. EL TÈCNIC ENRIC CREU QUE:

El Deltebre va començar bé, tenint ocasions, amb més presèn-
cia gràcies al fitxatge de Manu, un jugador que arriba del futbol
tarragoní i que estava jugant fora del país. Es va notar. Mikel va
fer l’empat abans del descans i a la represa fruit de la insistència
i d’haver tingut oportunitats en botes de Chacon i del propi Ma-
nu, es va avançar amb el gol de Cacacu. Tot es posava bé per a
sumar una victòria amb doble valor davant d’un rival directe. Però
en el darrer tram va faltar ofici per mantenir-la. El Camp Clar va
empatar. En temps afegit, Manu va poder desfer l’empat amb
una nova oportunitat. Però el 2-2 fou el resultat.

El Deltebre ja acaronava la victòria
quan el Camp Clar va empatar (90’)

MANU, NOU FITXATGE, JA VA MARCAR

Derbi, Tortosa-la Cava

Fa dues setmanes qualificà-
vem el partit entre el Tortosa i
l’Alcanar com un derbi de Pri-
mera a Segona. Aquesta hem
de parlar dels mateixos parà-
metres però amb la diferència
de que van haver-hi gols, sis.
Potser per als tècnics no va
ser un gran partit, en aspec-
tes defensius tots dos equips
han d’acabar de millorar, so-
bre tot en ser més costants,
però per l’aficionat sí que va
ser-ho. A més amb grans gols.
Com el primer, de Kazu, que

fou l’1-0. Kazu, contra un dels
seus exequips, va obrir el duel
amb una gran canonada des
de fora de l’àrea que va signi-
ficar la culminació d’un contra-
atac elaborat. Amb l’1-0, la Ca-
va va passar-ho malament. El
Tortosa, amb molta intensitat i
amb Asín jugant més endarre-
rit, creava i feia anar per da-
rrera de la pilota al rival. Un
penal absurd però clar fou el
2-0, obra de Joel. Amb el 2-0,
el Tortosa va acomodar-se i la
Cava, amb orgull, va reaccio-

nar i va entrar en situació
aprofitant una escletxa defen-
siva local, amb una gran acció
entre Ferran i Taio, que va fer
de gran davanter centre. Era
el 2-1 (36’). El gol va descon-
certar al Tortosa i va fer crèi-
xer a la Cava que, tot i les bai-
xes, va buscar l’empat a la

represa. I el va obtenir arran
d’un altre penal absurd,
aquest dels locals. Ferran va
empatar. Amb el 2-2, el partit
estava obert. Un fora de joc
dubtós al visitant Narcís ha-
gués estat una bona ocasió
per a la Cava. I el Tortosa,
quan pitjor vivia, va trobar-se
amb un gol de Puig, arran d’u-
na segona jugada després del
llançament d’una falta. El par-
tit era trepidant. La Cava va
poder empatar amb un xut
magistral, de falta, de Narcís,

amb molta qualitat, però la pi-
lota va anar al travesser i va
votar a la línia. Un tret enveri-
nat de Chicho va poder ser
l’empat, tot això fins que Moha
es va inventar una jugada mar-
ca de la casa i va sentenciar.
Amb el 4-2 el Tortosa va tenir
noves ocasions, amb el partit
trencat. Un gran partit, amb
gran ambient a la graderi. La
Cava, encara amb baixes, ha
fitxat al defensa esquerrà Xe-
xu, que va estar al R. Bítem i
ara jugava a la Rapitenca. 

Un altre derbi de Primera a Segona... però amb gols
Enmig d’un bon ambient a l’estadi, el Tortosa s’imposa a un gran rival, en un gran partit

SEGONA CATALANA. TORTOSA-LA CAVA (4-2)

Jesús i Maria i Alcanar van
oferir un partit força intens i
emocionant. Un altre derbi,
per moments, de categoria su-
perior. Després d’un inici igua-
lat, amb una primera ocasió vi-
sitant amb una falta que va
traure amb dificultats Caba-
cés, un acció de mestre de

Teixidó per la dreta, va aprofi-
tar-la el killer Ferreres per a fer
l’1-0. El Jesús i Maria, fins el
descans, va tenir altres op-
cions. Però a la represa, l’Alca-
nar va  fer un retoc i va canviar
l’estil, tenint més profunditat.
Adrià va fer un pal i poc des-
prés va empatar. El partit esta-

va incert i els visitants van re-
clamar un penal. Però tot va
canviar arran d’un córner. Teixi-
dó, especialista, va assistir i
José Mari va marcar el 2-1.

L’Alcanar, molt limitat, va acu-
sar-ho i el ‘Xu’ Maria va decidir
amb una falta que havia supo-
sat l’expulsió de Figo, porter
del Jesús i Maria. Jan no va po-
der evitar la canonada de Mau-
ri (90’). Julio va deubtar a l’Au-
be pels locals. L’Alcanar es va
queixar en considerar que l’àr-
bitre ‘va xiular-nos moltes fal-
tes a nosaltres i no tantes a
ells. Un criteri que no vaig en-
tendre’, deia el seu tècnic. El
‘Xu’ Maria, amb els punts de la
impugnació, és líder.

El ‘Xu’ Maria s’enlaira amb un
triomf en un altre gran derbi

L’ALCANAR, MINVAT PER LES BAIXES

L’Alcanar va tenir les de
Romero, Trinquet, Xavi
Molas, Edu i Ivan va jugar
amb molesties. Jan va
rebre, com a porter, per
expulsió de Figo, el 3-1.

Baixes

La Cava incorpora a Xexu,
exjugador de la Rapitenca

Darrer fitxatge

El Camarles rebrà el
Deltebre el diumenge a
(17.45 h), a l’Aube

A Jesús i Maria Remolins-Bítem i Vilaseca van
empatar sense gols en un duel,
que com altre, també va tenir
matisos de categoria superior.
Sergio Navarro, tècnic del Re-
molins-Bítem, comentava que
“va ser un partit molt disputat,
de molta imposició de les de-
fenses i de molta lluita al centre
del camp. Nosaltres, tot i no
guanyar, vam jugar bé. Estic
content dels jugadors”. Del ri-
val, deia que “ens va donar mol-

ta feina. La veritat és que em
va agradar, l’equip que més
fins ara. Molt solvent en defen-
sa, és molt compacte Davant té
a jugadors com Valerio que sa-
ben a que juguen, propiciant
moltes segones jugades. I Chi-
llon, com a segona punta, sap
aprofitar-ho. Un bon equip”. El
tècnic del conjunt de Bítem
creia que “l’empat va ser just”.
El conjunt bitemero es desplaça
diumenge a la Cava, partit es-

pecial per a Sergio que és de la
nissaga dels Navarro, em-
blemàtica al CD la Cava. I tam-
bé va ser tècnic. El R. Bítem té
encara la baixa de Joel Crespo,
amb una lumbàlgia. Guillem Na-
varro (Ampolla) podria debutar.

El Vila-seca deixa emprenta a Bítem
EMPAT A ZERO

El R-Bítem visita la Cava.
Guillem Navarro podria

debutar.

Diumenge (16h) 

El Jesús i Maria va impugnar el partit disputat al camp del Catalònia (2-
2) per alineació indeguda d’Enric Sebastià. El Cata va fer les seues al.lega-
cions però el comitè ha donat la raó al Jesús i Maria que el guanya per 0-
3. Des del Catalònia es deia que “assumim la confusió. El jugador va anar
al metge i no va rebre la baixa. Posteriorment, al cap d’uns dies, quan ell
ja entrenava i jugava, se’ns va demanar la documentació per fer el parte
mèdic. I llavors si que se’l va donar de baixa. No vam estar pendents, ni
nosaltres ni el jugador. I la confusió ens ha costat un punt. Només va jugar
tres minuts. Nosaltres al lloc del J. i Maria no ho haguéssim fet, tot i que
estan en el seu dret. Havíem tingut molt tracte aquella setmana, per can-
viar el partit i jugar-lo el diumenge. Ho respectem, però també aclarim que
a partir d’ara, en cap cas, sigui el que sigui, no perdonarem res a ningú”. 

El comitè dóna els tres punts al Jesús i
Maria, del partit al camp del Catalònia
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-Salva (Esp.Canonja), va debutar
amb l’Aldeana, fent dos gols.  
-Ramon amb la Sénia i Ruben
Barriga amb el Campredó.

-Massi  (Olímpic juvenil) amb el
Móra Nova, marcant dos gols.

-L’Ulldecona presentava fins a set
baixes (Joaquin -ha estat pare-,
Saul, Sergi, Ruben, Alex, Oriol i
Millan). A la banqueta, juvenils
excepte Roberto que després de

322 dies, va tornar.
-L’Aldeana ha acceptat el canvi
solicitat pel Sant Jaume. El partit
es jugarà a l’Aldea, diumenge

Primer balanç: com vaig dir principi de temporada els nostres dos represen-
tants no pujaran i, és més, hi ha perill que baixi un. Però cal ser positius.
Cinc jornades: 900 minuts de joc. El positiu és que estan fora del descens.
El negatiu és que en aquests equips encara hi ha moltes mancances, hi ha
molta feina a fer. Tots dos han començat una nova etapa, transformats,
amb nous entrenadors. Cal ser pacient, no serà fàcil aquesta campanya. Hi
ha molta igualtat i és complicat fer un gol en aquesta categoria. Una dada:
els cinc partits que es van jugar a la 1a. Catalana grup 2 a la tarda de diu-
menge, a la primera part només s'havia marcat un gol. Els partits es deci-
deixen molt en els últims 15 minuts, només dos equips van marcar 3 dianes la resta 1 o 2
gols i cinc ni van marcar. No és casualitat, és la vida del futbol els dos equips van perdre en
el mateix minut: 79. Rapitenca al seu camp, una victòria, un empat, una derrota. Això es diu
irreguralitat, aquest equip encara té molts aspectes per aclarir. El Lleida els va posar a prova,
un equip que no havia marcat un gol i ho fa en aquesta jornada. D’entrada, dues baixes:
Pascual i Xexu. Potser hi hagin altes. Amposta, més del mateix. 5 partit jugats i en cap ha
estat superior, ordre defensiu i Becerra. No hi ha mes, de moment es preparen un o dos fit-
xatges. Vaig dir que els equips lleidatans disposen de bons equips. Dels cinc només un en
descens i el Mollerussa que ha marcat en les cinc jornades. Com es pot perdre en 24 minuts
un partit que es guanyava 0-1? Molt fàcil els locals tens dos jugadors que semblen de bàs-
quet. I saben a què juguen. El mai vist, els dos líders són dos equips de Tarragona: el Catllar
i Reddis. 
SÓN TAN FEROTGES CANONJA I VILASECA? Ens quedarem aquest any sense ascens
d'un equip ebrenc? L'any passat Reddis i Morell es van menjar el pastís; aquesta temporada,
Canonja i Vila-seca estan a la part alta, amb el J. i Maria líder des del dimecres per la impug-
nació. ¿Són tan ferotges aquests dos equips del Camp de Tarragona?. Vilaseca només dos
gols encaixats i no va rebre’n a Bítem demostrant la seua bona feina en defensa i la velocitat
dels seus jugadors. Però al Tortosa i al Remolins-Bítem no els ha pogut guanyar i s'ha enfron-
tat a dos rivals fluixos: Tancat i Sant Pere i Sant Pau, a més del Valls. La Canonja, la seva clas-
sificació és irreal. Ha jugat contra tres dels ascendits: Deltebre, Camarles i Tancat. Només
s’ha enfrontat a un equip fort: l’Ampolla que els seus jugadors en aquella jornada van baixar
la guàrdia. La Canonja té una cosa bona: 8 jugadors han marcat gol això diu molt d'aquest
equip que juga a per totes. El meu punt de vista és que estaran en primers llocs. I més:
Vilaseca pot quedar al pòdium dels tres primers i Canonja entre el lloc 4-7. 
SEGONA CATALANA -MAS IGUALADA QUE MAI. Lliga decidida gairebé per la part de baix.
O s'espavilen els quatre nous equips de baix Deltebre, Camarles, Camp Clar o Tancat o en la
jornada 12 estaran gairebé sentenciats. Com vaig dir, aquesta campanya es trencarà la clas-
sificació molt aviat per la part de sota per haver tres blocs d'equips: vuit amb potencial, 3 de
mig calibre-i set de baix. Jornada 5, passada campanya, els set primers equips estaven sepa-
rats per sis punts, aquesta temporada els sis principals conjunts estan separats per només
dos punts ¿més igualtat?. De moment si, el candidat Jesús i Maria és líder (amb els punts per
la impugnació); Tortosa setè, i tots dos aniran a més. Els costa a La Cava i Alcanar, els dos,
això sí, amb baixes. Carlos Rodriguez, del darrer partit a l’Aube, deia que "quaranta faltes en
contra i només 2 a favor. Així és difícil". Però aquí cadascú diu la seva història. Des de Jesús
i Maria: "ens passa en tots els partits, vam crear ocasions però les vam fallar molt". Tortosa
sumant i sumant, segueix la tònica de l'any pasat al seu camp fort i invicte de moment. La
Cava dues jornades marcant la seva estrella Tayo però, tot i fer un bon partit, no va poder
puntuar pagant cares indecisions en defensa. Diumenge arriba l'ex míster Sergi Navarro i la
pot armar si guanya. El seu equip el Remolins-Bítem aquesta campanya té poc gol, dues jor-
nades consecutives sense guanyar davant de dos poderosos Alcanar i un Vilaseca que li va
donar guerra. Però aquest Remolins-Bítem té una cosa bona enguany: personalitat en defen-
sa i fa perill de gol en qualsevol moment. Gandesa perdia 1-0 i gairebé van estar a punt de
fer-li el 2-0 però finalment l'equip va traure un empat al camp del Valls, equip de les iguala-
des. Ja en porta 3. Un Gandesa que té bona defensa però que li salven els gols de Jaume
Guiu i de Jaume Gumiel a més de Dilla. Pol intervé però encara no desperta. El que està clar
és que a l’equip de Rafael Navarro no és fàcil guanyar-lo. L’Ampolla per fi va fer un partit rodó
amb un Roldan en pla estrella davant d'un Camarles que ha de millorar en l’aspectea defen-
siu i concentració. Jesús Catalònia no té sort en camp contrari, va fallar dos penals a Sant
Pere Sant Pau, i moltes ocasions a Cambrils. Però aquest Jesus té una cosa que no tenia la
temporada passada. A la jornada 5, Aleix Robert encara no juga els partits complets per estar
en fase de recuperació (el dia que ho faci, tot pot canviar). I un Enric, el seu mister, que té
les idees molt clares del que vol. Deltebre, els van empatar a darrera hora el Camp Clar (al
89’). Dues coses positives, dos últims partits, l'equip de Narcís s'ha notat una millora i l'arri-
bada d'un davanter Manu Sosa pot donar gols i alegries. 
TERCERA CATALANA, PERELLÓ CANDIDAT, BATEA INVICTE, MÓRA NOVA I GODALL,
EQUIPS REVELACIÓ. Només queda un equip invicte: el Batea. Increïble. I ha remuntat dos
partits consecutius contra el Perelló i aquesta setmana contra La Sénia, conjunt que manté
la seu tònica en cinc partits; en els últims quinze minuts és un huracà en gols a favor o en
contra. Sorpreses majúscules d'un Móra la Nova en segona plaça i compte a la dada, 8 juga-
dores ja han marcat gol, i quatre, dues dianes. El que no va aconseguir amb el Flix Lizaso ho
pot fer amb el Móra la Nova. Roquetenc va perdre el seu primer partit però va donar bona
imatge a Horta i aquest va guanyar el primer partit al seu camp. Aquest Corbera de moment
no té l'ímpetu de la passada temporada va caure al camp del Perello que va camí de ser un
candidat clar, el seu màxim artiller un defensa Ramon Grau, inaudit, Mohe i Magi encara en
fase d’explotar. Godall màxim golejador; deu jugadors ja han mullat i al seu camp no guanya
ni Déu. El Sant Jaume vencia al descans 0-1 a Ulldecona però el més increïble va ser la sego-
na part: sis gols local cadascun d'un jugador diferent, entre ells els de Bernat, un juvenil d'1
any, Callarisa de tercer any i un de Roberto després de recuperar-se de la seua lesió (gaire-
bé un any). Desil·lusió Santa Bàrbara: puc confirmar que no pujarà, dues victòries i tres derro-
tes, els seus craks no arrenquen. No serà fàcil guanyar el Pinell, en els quatre partits dispu-
tats, ha demostrat que és equip lluitador, aquesta setmana, a l’últim minut va vèncer a
Alcanar. Aldeana necessitava un revulsiu i van fitxar a Salva Gomez que va marcar fa dues
temporades 26 gols a la Canonja de Tercera Catalana. Ginestar va vèncer el seu primer par-
tit i al seu mister no li va importar deixar a la banqueta al seu nou fitxatge estrella: Juan
Caballos. Va sortir a la segona part. Diuen d'aquest jugador que no li agrada molt passar la

Els 900 minuts de la Rapitenca i l’Amposta

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

pilota als seus companys. En posicions de baix, Campredó i Sant Jaume apunten els descen-
sos mentre Ametlla té equip per salvar-se però Capera disposa de molta feina a fer.  
ÉS JOAQUIN CELMA UN SER PERFECTE?. No, no i no. Error humà: Tortosa-la Cava, vaig
posar una dada malament en el dia del partit, data diumenge i es jugava el dissabte perquè es
va canviar durant la setmana. Vaig arribar a l'ordinador el diumenge i veig 4-2. Em pujo per les
parets? "Que dolent sóc". Bé, el cabreig em va durar una hora. Sóc un ser perfecte dins la imper-
fecció, sóc humà. Pitjor va ser l'àrbitre de l'Alcanar B-Pinell no es va presentar i es pensava que
el partit era diumenge ¿Com poden haver aquests errors? Van enviar un nou àrbitre des de
Benicarlo, va arribar dues hores tard i els jugadors van escalfar dues vegades. 
EL PARTIT DEL SEGLE TIVENYS- CAMARLES. No va ser un partit de futbol va ser d’hand-
bol. Primera part 7-1, sentenciat? Que va! El Camarles va començar a fer gols a xurros, s'es-
curcen distàncies i al final 9-5. Si aquest partit dura 30 minuts més, acaben 20 -12. En aques-
ta quarta catalana es veuen partits que superen el Barça en emoció i gols. 
BONES NOTÍCIES PER AL FUTBOL EBRENC Per als possibles descensos a les nostres
categories influeixen els de la 2a. Divisió B. Aquest any, de moment, només un equip implicat:
l’Olot. La bona notícia és que potser NOMÉS baixa un equip d'aquesta categoria, ja que els
demés estan que se’n surten, entre a els set primers classificats, sis catalans juntament amb
l'Hercules. I, entre es catalans, un Nàstic i un Reus en gran forma.
CRISI AL FUTBOL FEMENÍ. Aquesta temporada s'han retirat tres equips, dos d'ells històrics
en categoria femenina: Ulldecona i Arnes, a més de l'Amposta . En una ciutat com Amposta,
¿no hi ha noies per jugar? Només un equip nou: l’Horta. Hi ha crisi? Si i no, segons es miri. Fa
uns anys no hi havia ni futbol femení; només existia el Tortosa Ebre. Avui el futbol ebrenc té fut-
bol amateur, base i de noies que per a mi són les millors per la seva entrega i esperit. 
ICOMPETICION, MIRACLE. Aquesta setmana Icompeticion va ser de fàbula, no es va atascar.
Per si no ho saben, la del grup 6 de Segona catalana i el grup 1 de Tercera catalana són les lli-
gues més visitades d'Espanya de la regional. 31.000 visites en cinc jornades la segona catala-
na i 20.000 la tercera. Per si algú no coneix aquestes lligues, els partits es fan en rigorós direc-
te i només acabar, als cinc minuts, estan pràcticament tancats els marcadors.

TERCERA CATALANA

L’Ametlla va perdonar al primer
temps, quan va trencar la defensa
avançada visitant. I el Ginestar,
amb gol d’Alex Bladé, va fer el 0-1.
A la represa, amb espais, els visi-
tants van saber decidir amb una
contra ben portada i perfectament
culminada per Enric. La Cala es va
quedar amb deu i va seguir, a més,
negada davant de porteria. Juan
Caballos, al final, va marcar el 0-3. 

El Perelló va poder golejar al primer
temps quan va dominar, jugant amb
intensitat, i tenint ocasions a més
dels gols de Rafel i Mohe. Però no
va sentenciar. I a la represa Calafat
va posar el Corbera dins del partit.
I els visitants, crispats per les pro-
testes d’un possible penal no xiulat
i ‘sense veure les targetes que
mereixien’, deien els locals, van
ajustar el duel fins que Ramon Grau,
arran d’un penal clar, va marcar el
3-1. 

PERELLÓ-CORBERA 3-1

El Santa es va avançar amb un gol
de Nico (3’). Però el debutant Salva
va empatar amb un gran gol. I ell va
remuntar abans del descans. Bona
segona part de l’Aldeana, en un duel
que amb els minuts es va obrir.
Penal a Nico i gol de De la Torre. 2-
2 i podia passar de tot però Alex
Gallego, amb assistència de Joel, va
fer el 3-2 al 92. Victòria important.

El Móra la Nova va guanyar i ja
suma 12 punts. El partit va estar
igualat i el Campredó va millorar
defensivament, tancant molt bé
els espais i dificultant el joc als
locals. Era el minut 70 i el resultat
era de 0-0. Però un xut de falta de
Narcís va comportar l’1-0. Massi
va culminar, amb dos gols, un
resultat inflat i enganyós al final. 

El Batea va guanyar la Sénia, en
un partit en què els seniencs es
van avançar dos cops amb gols
d’Amado i Pau, aquest darrer
després d’una assistència de
Manu. A la represa, arran d’un
penal protestat pels visitants, “les
mans eren involuntàries”, Cristian
va empatar. El partit va estar
obert fins que el jove Enric marca-
va el 3-2. El Batea és líder.

BATEA-LA SÉNIA 3-2

L’Horta va acabar remuntant. El
Roquetenc, ben posat, va fer el 0-
1 amb gol de Cristian Diaz. Amb
el 0-1, els visitants van poder deci-
dir. Però no van fer-ho i l’Horta va
reaccionar, tenint també opcions.
Gol psicològic d’Esmel (44’) i
represa molt intensa amb moltes
alternatives. Hagués pogut pas-
sar de tot, però fou Estrada altre
cop qui va definir, amb el 2-1. 

HORTA-ROQUETENC 2-1

El S. Jaume es va avançar amb gol de
Marc Garriga i al descans s’arribava
amb el 0-1. A la represa, el juvenil
Bernat empatava. Santi feia el 2-1 i el
S. Jaume es quedava amb deu. Ivan i
Aleix sentenciaven amb dos gols més
en tres minuts (69 i 72). Robert, que
tornava, feia el 5-1 i un altre juvenil,
Joan Callarisa, marcava el 6-1, amb el
rival amb nou. 

El partit va començar amb
retard per una confusió de l’àrbi-
tre. Va ser igualat si bé el Pinell,
en  diverses fases, va trobar-se
còmode i va jugar força bé,
com així ho han admès els
locals. El partit, al final, estava
incert fins que amb una contra
el Pinell va marcar, gol d’Ismail.  

El Godall segueix creixent. Va sortir
molt més posat que el Flix i va definir
al primer temps amb gols d’Oriol i
Joan Zaragoza. El Flix va intentar-ho a
la represa, quan el duel va igualar-se
però sense poder entrar-hi, tot i tenir
opcions per a fer-ho.

Victòria de líder Quin partit! El Perelló no perdona

ALDEANA-S. BÀRBARA 3-2

Tres punts valuosos

M. NOVA-GODALL 3-0

Es consoliden
AMETLLA-GINESTAR 0-3

Els de Guiu, eficients

ULLDECONA-S. JAUME 6-1

L’Ulldecona reacciona

ALCANAR-PINELL 0-1

Ismail ja decideix GODALL-FLIX 2-0

El Godall s’enlaira

DESPRÉS DEL PARTIT A ULLDECONA

Malestar a Sant Jaume

La junta del Sant Jaume ha mostrat el seu malestar després del par-
tit a Ulldecona, “per l’actitud xulesca i de menyspreu que va tenir l’àr-
bitre, en diversos moments, envers els nostres jugadors. I amb això
no volem justificar la derrota perquè l’Ulldecona és un equip superior
a nosaltres i va remuntar a la represa. Però els  jugadors estaven in-
dignats al final del partit per l’actitud de la noia àrbitre que, com al-
tres col.legiats de Tarragona (en canvi amb els de Tortosa no hi mai
cap problema), sembla que es mofava per moments, com, entre al-
tres coses, afegint cinc minuts amb el 6-1 i estant nosaltres amb
nou. I això és jugar amb la il.lusió d’un club i d’un poble”. 
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Josué (Rapitenca)

José Ramon (R. Bítem)

Reales (Amposta)       Genís (Alcanar)

Alex Clúa (Perelló)            

Yuri (Flix)          Cristian Bertomeu (Camarles) 

Roldan (l’Ampolla)        Moha (Tortosa)

Eugeni (Catalònia)   Ferreres (J. i Maria)

L’EQUIP 
DE LA SETMANA

JUGADOR %
D.

Nº
Robert Beltran
Albert Alegre
Cristian Cid 
Jose Luis Amador
Dany Calvo
David Pujol
David Espuny
Alexis Pedraza
Didac Martinez
Eric Sales
Alex Castrejon
Paco Rodriguez
Marc Gilabert
Jhon  Moukset
Roger Marti
Rafel Reverte
Reinaldo Rocha
Carlos Ferreres
Jack Davenport
Jordi Sanz
Jonatan Ruiz

Tivenys
Aldeana
Catalonia
Arnes
Olimpic
Aldeana
Ebre E
Asco 
Xerta
La Galera
Catalonia
Ebre E
Camarles
Vilalba
Roquetenc
La Galera
La Galera
Catalònia
Camarles
Tivenys
R.Bitem

14
14
13
13
12
11
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
7
7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nº EQUIP P JUGADOR %
D.

Nº
Johan Perez
Sergi Vila
Didac Navarro
Diego Gonzalez
Roger Prats
Jordi Segura
Ruben Brull
Nacho Aroca
Victor Gil
Marc Vericat
Miguel Piñol
Toni Aranda
Jordi Alifonso
Roger Mora
Joaquin Miralles
Miguel Malras
Edgar Pepio
Abdul
Joan Aregio
Josep Folque
Victor Bertomeu

Olimpic
Olimpic
J i Maria
Ebre Escola
Camarles
Bot
Benissanet
Ascó 
Arnes
Xerta
R-Bitem
Ebre Escola
Camarles
Benissanet
Arnes
Arnes
Xerta
Vilalba
Vilalba
Tivenys
Tivenys

7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Nº EQUIP P JUGADOR %Nº
Cesc Julve
Marti  Farreny
David Martinez
Alex Pallares
Jose Luis Nicolas
Ferran Adell
Miquel Tomas
Marc Vizcarro
Isma Gutierrez
Alex Calle
David Fontanet
David Domenech
Xavi Roldan
Albert Falco
Albert Miro
Xavi Suarez
Omar Hamdqui
Raul Tomas 
Alex Alegre 
Soufiane 
Joel Gimenez

Roquetenc
Roquetenc
R-Bitem
R-Bitem
Olímpic
La Galera
La Galera
J i Maria
J i Maria
Catalònia
Bot
Bot
Benissanet
Ascó 
Ascó 
Ascó
Arnes
Aldeana
Aldeana
Xerta
Vilalba

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Nº EQUIP P

EQUIP %
D.

Nº

Flix
Jesús i Maria
La Sénia 
Pinell
R-Bítem
La Cava
Rapitenca
Ampolla
Batea
Camarles
Godall 
Alcanar B
Deltebre
Catalònia
Santa Bàrbara 
Ulldecona
Perelló
Móra Nova
Ametlla
Amposta
Corbera
Tortosa
Roquetenc
Alcanar
Campredo
Gandesa
Ginestar 
San Jaime
Aldeana
Horta

11
11
11
11
12
13
14
15
15
15
15
16
16
16
16
16
17
18
19
19
19
19
20
21
21
21
22
22
27
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ESPORTIVITAT
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
L’equip de la jornada: Rapitenca cadet de Div. d’honor

Que una població com la Ràpita perdi només 2-0 davant el cadet de l’Espanyol A, és gai-
rebé un miracle com el que està fent aquesta temporada aquest equip a la Divisió d'ho-
nor en una categoria en què competeix la mel del futbol català: Barça, Damm, Lleida,
Girona, Nàstic...Diumenge va empatar a Cornellà i està a meitat taula. Un 10 sobre 10.

Nota: setmana vinent, rànquing de totes les plantilles de 3a catalana. I la següent, de 4a.

Top secret
JUGAR AL FUTBOL O ANAR A UN BATEIG. Un
jugador de 2a Catalana va dir que no podria jugar
diumenge per anar a un bateig. "Tu que et penses
que estàs a 4a catalana? Ves a missa i després a
jugar". Sobre aquest tema i altres dels jugadors
faré un dia un article extens. 
MINI CULEBRÓ A L’AMPOLLA. El jugador
Guillem Navarro va deixar el CF l’Ampolla per fitxar
pel Remolins-Bítem. La causa només és una, el
míster Cotaina el va canviar a la mitja part del par-
tit contra el Deltebre i al jugador no va agradar-li.
Per això va demanar la baixa. Aquest jugador es
considerava que havia d’anar agafant forma. El
substitut: Marc Perello jugador de l’Ampolla que
estava a la Cava i que també va demanar la baixa.
No s’entenia amb Guillermo Camarero, cadascú
parlava diferent.
CARTA DES CAMBRILS D'UN DIRECTIU, A LA
MEVA PERSONA. "Sóc un assidu seguidor de la
teua plana web i comprovo que, no perquè facis
comentaris en contra del Cambrils que de vega-
des no els entenc, gairebé cada any ens dius que
baixarem a principi de temporada i de moment ens
salvem sempre. Igual l'any que no diguis res, lla-
vors baixem o tal com està el panorama en el fut-
bol desapareixem que també és una altra opció".

Ferreres (Jesús i Maria)

Jesús és un jugador consolidat i molt identificat al ‘Xu’
Maria on porta set temporades sent el seu referent ofen-
siu. Potent en el joc aeri, és sempre molt incòmode pels
rivals. I cada any és un dels pichichis del nostre futbol. En
els darrers cinc anys, ha fet un total de 88 gols, fins avui.

Nota: targeta groga 1 punt.
targeta roja 3 punts.

El protagonista

JUGADORNº
Josep Becerra
Gustavo Soriano
Jonatan Llorach
Victor Reales
Marc Vernet
Issac Casanova
Victor Calsina
Cristopher
Diego Becerra

13
13
11
10
10
7
6
5
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

AMPOSTA
Nº JUGADORNº

Agus Ojeda
Ivan Gasparin
Toño Gimenez
Gerard Verge
David Silva
Josué Andreu
Raul Istoc
Vilarroya
Alexis Jiménez
Alex Borrull
Pascual

16
9
9
7
5
5
4
4
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

RAPITENCA
Nº P. JUGADORNº

Josep Trinquet
Jan Esteller
Adrià Valsels
Chimeno
Ion Oslabanu
Figo
Ivan Diaz
Genís Valls
Xavi Molas
José Romero

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ALCANAR
NºP.

16
10
9
8
7
6
6
5
4
3

P JUGADORNº
Sergio Ruiz
José Roldan
Maikel Fernandez
Manel Sol
Paco Casas
Chema Esteban
Marc Perello
Aitor Arasa
Enric Safont
Ferran Simó
Robert Cabrera

14
12
11
6
6
5
4
4
3
3
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

L’AMPOLLA
Nº P.

JUGADORNº

Abraham Navarro
Edgar Samper
Gerard Fresquet 
C. Bertomeu 
Francesc Melich
Juanjo Centelles
Brigi Garcia
José Ongola 
Marc Prades
Pau Sansaloni

13
11
10
8
8
8
5
5
4
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

CAMARLES
Nº JUGADORNº

Marc Mars
Marc Casanova
Enric Ferré
Miquel Mola
Jaume Pedra
Javier Chacon
Jordi Porres
Oriol Bertomeu
Carlos Bullon
Joel Tomàs
Robert Lopez

16
13
10
10
8
6
5
2
1
1
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

DELTEBRE
Nº P. JUGADORNº

Jaume Gumiel
Jaume Guiu
Federic Giné
David Rojas
Pere Martínez
Jaume Soriano
Marc Domènech
Fran Dilla
Pol Bladé
Joan Batiste
Barceló

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

GANDESA
NºP.

15
10
9
8
7
5
5
4
3
3
2

P JUGADORNº
Fran Reolid
Toni Ondozabal
Sergi Escoda
Dani Inesta
Cristian Arasa
Pau Diez
Joan Casanova
Eugeni Del Cerro
Ivan Cornejo
Leandro Rovira
Nacho Orozco

14
13
11
8
7
6
5
5
3
2
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

J. CATALÒNIA
Nº P.

JUGADORNº

Raul Teixidó
Mauri 
Jesús Ferreres
Ivan Gonzalez
Sebas Albacar
Sergi Curto
Albert Torres
José M. Monfort
Nico Diaz

17
16
12
8
8
4
3
2
2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

J. I MARIA
Nº JUGADORNº

Narcís Franch
Ferran Roig
Raimon Fosch
Mario 
Tayo
Jordi Lleveria
Ruibal
Joan Esteban
Marc Pardo
Joan 
Selu

13
12
10
8
7
7
7
4
4
3
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

LA CAVA
Nº P. JUGADORNº

Aaron Navarro
José Ramon 
Sergi Bel 
Angel Sanchez
Jota 
Xavi Anell
Josep Llaó
Emili Descarrega
Eric Ubalde 
Victor Bartolomé

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

R.BÍTEM
NºP.

18
17
16
8
8
4
4
1
1
1

P JUGADORNº

Moha
Cristian Ventura
Alfonso Povill
Joel 
Josep Vilanova
David Vilanova
M. Puig
Marc Gisbert
Gerard Estrella
David Monge
Albert Arnau

13
13
8
8
6
6
5
5
5
5
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

TORTOSA
Nº P.

RÀNQUING QUARTA CATALANA

JUGADOR %
D.

Nº
Manu Fernandez
Vicent Brull
Gerard Benito
Kevin Moreno
Joan Zaragoza
Narcís Miró
Jaume Esteve
Marc Baiges
Nico Aguiar
Gerard Curto
Fran Corella 
Agusti Fornos
Jaume Cortiella
Bernat
Cristian Diaz
Jordi Roda
Marc Garriga
Francisco Aguiló
Sergi Anguera
Alex Clua
Jordi Arasa
Juanjo Magriña
Aleix Tortajada

La Senia
Perelló
S.Jaime
Godall
Godall
Móra Nova
Flix
Horta
S.Barbara
Alcanar B
Aldeana
Batea
Campredó
Corbera
Roquetenc
S.Bàrbara
S.Jaime
Batea
Ginestar
Perelló
Pinell
S.Jaime
Ulldecona

20
20
19
18
17
16
15
14
14
13
13
13
13
13
13
13
13
12
12
12
12
12
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nº EQUIP P JUGADOR %
D.

Nº
Pau Gonzalez
Vasconcellos
Oscar Colat
Aleix Figueres
Arnau Alcovero
Alex Martinez
Aitor
Jelti
Carlos Gilabert
Santi  Sancho
Moha Goucghmti
Avram
Eloi Almestoy
Marius
Jose Vicens 
Davis Bes
Sergi Rodriguez
Mohedano
Magi Andreu
Ivan Arasa
Aleix Chavarria
De La Torre 
Damià

Alcanar B
Campredo
Corbera
Ginestar
Ginestar
Horta
La Senia
Pinell
S.Barbara
Ulldecona
Alcanar B
Ametlla
Batea
Godall
Horta
Horta
Horta
Perelló
Perelló
Roquetenc
Roquetenc
S.Barbara
Ulldecona

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Nº EQUIP P JUGADOR %
D.

Nº
Jordi Fibla
Manel Llambrich 
Oscar Insa 
Sergi Auré 
David Arteso
Jordi Vilanova 
Xavi Pomada
Ruben Barceló 
Jordan Alvarez
David Pena
Joaquin Marti 
Yassine
Sergi Garcia 
Aleix Muñoz
Edu Roig
Jordi Beniages
Ahmed Abou
Cornejo
Raül Carrasco
Joan Esmel
Marc Andreu

Alcanar B
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Ametlla
Batea
La Sénia
Móra Nova
Móra Nova
Perelló
Ulldecona
Ulldecona
Ametlla
Batea
Campredó
Campredó
Corbera
Corbera
Flix
Horta
Perelló

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Nº EQUIP P

RÀNQUING TERCERA CATALANA
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ebre E.-Arnes (16h)

R.Bítem-la Galera (17h)

Tivenys-Bot (16.15h)

Aldeana-Camarles (18h)

diumenge

Ascó-Ji Maria (16.30h)

Benissanet-Vilalba (16h)

Olimpic-Roquetenc (17h)

Xerta-Catalònia (16h)

RESULTATS

3a jornada 4a catalana 

Vilalba-Ascó 2-1

Arnes-Benissanet 2-1

Roquetenc-Ebre E         0-0

Catalònia-Olimpic 1-0

la Galera-Xerta       2-0

Bot-Rem.Bítem  0-2

Tivenys-Camarles  9-5

Jesús i Maria-Aldeana     3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Catalònia        3 7 3 9

2. R. Bítem         3 7 2 7

3. Jesús i Maria   2 7 2 6

4. Vilalba            2 4 1 6

5. Olimpic          3 6 5 6

6. Ebre E           3 4 3 4

7. Ascó             3 3 3 4

8. Aldeana         3 7 8 4

9. Tivenys         3 14 14 3

10. la Galera      3 5 6 3

11. Xerta          2 4 5 3

12. Arnes         3 2 4 3

13. Roquetenc   2 1 1 2

14. Benissanet   2 2 5 0

15. Bot             2 1 4 0

16.Camarles      3 9 17 0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
Guineueta-S. Eugenia

At. Prat-Bonaire

Santpedor-S. Pere

Palleja-La Roca

Fonsanta-Sabadell

Tortosa E-S Gabriel

Pardinyes-Llerona

Cerdanyola-S. Quirze

RESULTATS

2a jornada 

Bonaire-Guineueta   4-0

S. Pere-At Prat  3-1

La Roca-Santpedor   5-3

Sabadell-Palleja  0-1

S. Gabriel-Fontsanta  4-0

Llerona-Tortosa E 0-8

S. Quirze-Pardinyes    4-1

S. Eugenia-Cerdanyola  1-3

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. S. Pere           3 10 3 9

2. La Roca          3 10 4 9

3. Cerdanyola      3 7 2 7

4. Palleja            2 10 1 6

5. S. Gabriel       2 10 1 6

6. Tortosa E       3 10 2 5

7. Sabadell        3 9 5 4

8. Bonaire          3 7 5 4

9. S. Quirze        3 6 4 4

10. Pardinyes      3 4 7 3

11. Fontsanta      3 2 5 3

12. At Prat          3 3 6 1

13. S.Eugenia      3 3 8 1

14. Guineueta      3 2 12 0

15. Santpedor      3 6 18 0

16. Llerona         2 1 17 0

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

S. Vicenç-S. Cugat

Molins-Santboià

la Cava-Fonsanta

Riudoms-Levante

Suburense-Montserratina

Pub. Cases-Icomar

RESULTATS (dia 21)

3a jornada 

S. Cugat-Camp Clar   2-7

Santboià-S. Vicenç     2-2

Fontsanta-Molins       0-6

Ulldecona-la Cava (retirat Ull.)

Levante-Vilafranca      0-3

Montserratina-Riudoms    1-4

Icomar-Suburense      1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

1. Vilafranca         3 9 4 9

2. Camp Clar        2 12 2 6

3.  Molins            2 8 1 6

4. Riudoms          3 4 1 5

5. S Vicenç          2 8 2 4

6. Pub Cases       2 1 0 4

7. Icomar           3 3 3 4

8. Levante          3 6 5 3

9. S. Cugat          2 7 8 3

10. la Cava          2 3 5 3

11. Santboià        2 3 7 1

12. Suburense      2 0 2 0

13. Montserratina   3 3 10 0

14. Fontsanta        3 0 17 0

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 
Dissabte 11-10-2014
15:30 Perelló-Amposta
16 Tortosa-Ulldecona
16 Alcanar - Canareu
17 La Senia - Aldeana
18 J i Maria - Silfrey
Remolins Bítem

Diumenge 12-10-2014
11 Roquetenc-Vinaros
11:45  Rapitenca-

Catalònia

RESULTATS

1a jornada 

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Ulldecona (17h)
Campredó-l’Ametlla (17h)

diumenge
la Sénia-Perelló (16h)
S. Bàrbara-Batea (19 h)
Aldeana-St. Jaume (17h)

Pinell-Horta (17h)
Ginestar-Alcanar (16h)
Flix-Móra Nova (17h)
Corbera-Godall (16h)

RESULTATS

5a jornada, Tercera catalana  

Batea-la Sénia 3-2

Aldeana-S. Bàrbara 3-2

Ulldecona-S. Jaume 6-1

Horta-Roquetenc 2-1

Alcanar-Pinell 0-1

l’Ametlla-Ginestar 0-3

Móra N-Campredó 3-0

Godall-Flix 2-0

Perelló-Corbera 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Batea 5 10 4 13

2. Móra la Nova 5 12 4 12

3. Perelló 5 11 5 12

4. Godall 5 20 6 10

5. Roquetenc 5 10 5 10

6. Horta 5 8 7 8

7. Ulldecona 5 10 7 7

8. Corbera 4 6 5 7

9. Pinell 4 6 6 6

10. S. Bàrbara 5 5 6 6

11. Aldeana 5 6 8 6

12. Alcanar 5 3 6 6

13. la Sénia 5 9 11 4

14. Flix 4 6 10 4

15. Ginestar 5 9 19 4

16. St. Jaume 5 5 15 4

17. l’Ametlla 4 4 8 3

18. Campredó 5 2 10 1

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Tancat-l’Ampolla (17h)
Catalònia-Canonja (16.30h)
Alcanar-Cambrils (18.30h)

Camp Clar-Valls (17h)
diumenge

Camarles-Deltebre (17.45h)
(a Jesús i Maria)

Vilaseca-J. i Maria (17.30h)
la Cava-Rem Bítem (16h)

Roda Berà-Tortosa (16.30h)
Gandesa-SP i SP (16h)

RESULTATS

5a jornada, Segona catalana

L’Ampolla-Camarles 3-1

Canonja-Tancat 3-1

Cambrils-Catalònia 1-1

J. i Maria-Alcanar 3-1

Rem. Bítem-Vilaseca 0-0

Tortosa-la Cava 4-2

SP i SP-Roda Berà 0-3

Valls-Gandesa 1-1

Deltebre-C. Clar 2-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 5 14 5 12

2. Canonja 5 12 5 12

3. Vilaseca 5 11 2 11

4. Rem. Bítem 5 12 5 10

5. Gandesa 5 8 4 10

6. l’Ampolla 5 11 9 10

7. Tortosa 5 11 6 8

8. Roda Berà 5 6 3 8

9. Cambrils 5 8 7 8

10. Valls 5 8 9 6

11. SP i SP 5 5 15 6

12. Alcanar 5 8 9 5

13. la Cava 5 10 9 4

14. Catalònia 5 5 9 4

15. Deltebre 5 5 11 4

16. Camarles 5 6 9 3

17. Camp Clar 5 3 8 3

18. Tancat 5 3 21 0

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

L’Ascó es va recuperar amb
la victòria a Castelldefels 
(1-2) i diumenge visitarà el
filial del Sabadell, desprès de

no jugar dimecres.

Reacció
PRÒXIMA JORNADA 

Vilassar-Gavà
Terrassa-Martinenc
Figueres-Manlleu

Castelldefels-Santfeliuenc
Masnou-Cerdanyola

Sabadell-Ascó (diu 17 h)
Vilafranca-Muntanyesa
Palamós-Peralada

Prat-Europa
Pobla Mafumet-Rubí

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

Tercera divisió RESULTATS
7a jornada, Tercera divisió

Ascó-Masnou            1-2 (dia28)
Peralada-Vilafranca     3-2
Martinenc-Vilassar 4-0
Manlleu-Terrassa 2-4
Santfeliuenc-Figueres 1-0
Cerdanyola-Castelld. 1-0
Muntanyesa-Sabadell 0-0
Europa-Palamós 3-1
Rubí-Prat 2-2
Gavà-P. Mafumet 0-1

PRÒXIMA JORNADA 
Torredem.-Santboià

Reddis-Viladecans

Morell-Almacelles

Juv. 25 Setembre-Tàrrega

Catllar-Balaguer

Amposta-Igualada (diu 17h)

Lleida-Mollerussa

Vilanova-Rapitenca (diu 17h)

Torreforta-S. Ildefons

RESULTATS

5a jornada, Primera catalana

Viladecans-Torredemb. 3-2

Almacelles-Reddis 0-1

Tàrrega-Morell 0-0

Balaguer-Juv. 25 Setem. 1-0

Igualada-Catllar 1-2

Mollerussa-Amposta 2-1

Rapitenca-Lleida 0-1

S. Ildefons-Vilanova 2-2

Santboià-Torreforta 2-3

Primera catalana

Una acció del partit Castelldefels-Ascó, de diumenge passat.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catllar 5 9 4 13

2. Reddis 5 8 6 8

3. Mollerussa 5 7 5 8

4. Viladecans 5 7 6 8

5. Vilanova 5 4 3 8

6. Santboià 5 11 7 7

7. Rapitenca 5 7 4 7

8. Tàrrega 5 5 2 7

9. Balaguer 5 5 4 7

10. Almacelles 5 5 5 6

11. Morell 5 4 7 6

12. Amposta 5 5 6 5

13. Juv. 25 Setem. 5 4 5 5

14. Torredembarra 5 6 9 5

15. Torreforta 5 5 7 4

16. Lleida 4 1 6 4

17. S. Ildefons 4 5 7 3

18. Igualada 5 5 10 3
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

Era el partit de la jornada.
Catalònia i Olimpic havien
sumat els sis punts disputats.
I es va notar que tots dos
tenen aspiracions. El duel va
ser igualat i al final, tot i exis-
tir altres ocasions clares, es
va decantar amb un solitari
gol de Cristian Cid (69’) (1-0).
Els visitants van considerar
que l’empat era el més just.
El filial del R. Bítem, per la
seua part, va sumar un triomf
treballat al camp del Bot,
amb gols de Vicent i Arnau (0-
2). El conjunt de Bítem ha
recuperat al porter Lay.

Demà rebrà a la Galera, equip
que va guanyar el Xerta.

El Vilalba, aspirant
a l’ascens, en un partit igua-
lat i en el que a la segona
meitat va acusar les baixes,
va fer un important pas enda-
vant en guanyar un competi-
tiu Ascó (2-1). Els de Robert
van avançar-se amb el 2-0
amb gols de Youness i de
Joan Aregio. Però el poste-
rior d’Alexis va crear incerte-
sa i els villalbins van haver de
patir fins el final. 

El Cata, líder
QUARTA CATALANAEL PILOT DE TIVENYS SEGUEIX FENT BONS RESULTATS

Després de la bona imatge i
de la victòria de la primerea
jornada, l’Amposta Lagrama
va perdre en l’estrena a casa
contra el Castelló (21-24), un
dels favorits per a lluitar per
l’ascens. El partit va ser igua-
lat, a la primera meitat, fins el
minut 15 quan les planeres
van agafar un avantatge que
ja fou una garantia.
L’Amposta, tot i la manca
d’encert en moments pun-
tuals, no va fer un mal partit

però la solidesa i l’efectivitat
de les castellonenques va ser
decisiva perquè a la represa
van saber jugar tota l’estona
amb quatre o cinc gols d’a-
vantatge.
H .AMPOSTA -LAGRAMA:
Gálvez, Sara Garcia (1),
Calduch (3), Joana Rieres (5),
Juncosa (3), Simón (6),
Uriarte, Uliaque, Vila (3),
Gisbert, Haro, Nin, Aida
Rieres, Martorell.

Primera derrota
HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA

TrencaCims Paüls 2014
EL CAP DE SETMANA PASSAT

Catalunya, amb Reus com a
seu, acull enguany el
Campionat del Món FIRS
2014. Les competicions
van començar el passat 1
d’octubre i s’allargaran fins
a l’11 d’octubre i compten
amb diferents especialitats i
categories: figures obligatò-
ries, patinatge lliure, combi-
nada i solo dansa, totes
amb categoria júnior i
sènior, masculina i femeni-
na; parelles d’artístíc i pare-
lles de dansa, amb catego-
ria júnior i sènior; patinatge
de precisió, grups xou
petits i grans, amb catego-
ria única; i patinatge en línia
individual, amb categoria
masculina i femenina.
El Mundial 2014 ha arren-
cat, doncs, amb una alta

representació del patinatge
català, com són Pere
Marsinyach, Nadia Alsinet i
Núria Gas -individual júnior-,
Júlia Ventura i Xavier López -
individual sènior-, Sara
García i Marc Pañero -pare-
lles júnior-, Ivan Dot i Marina
Gibaja -parelles sènior- i
Patinatge Artístic Blanes FP,
CP Aldea, CP Sant Celoni,
CP Olot, CP El Masnou i
Reus Deportiu.
La patinadora aldeana
començava dilluns juntamet
amb Xavi en el certamen
mundial.
Un altre pas endavant per a
l’esportista de l’Aldea que
ha estat competint a un alt
nivell durant la setmana
com ens té habituats. 

Júlia Ventura, al Mundial
PATINATGE. A REUS

Jordi Pinyol, passió per la moto

El pilot Jordi Piñol, veí de
Tivenys, del club motor
Tivenys, el passat diumenge
va anar al campionat d'
Espanya de Enduro a
Campillos (Cuenca) on es va
classificar 2on a la general,
a falta de córrer en 15 dies a
Còrdova. Per altra banda de
moment també va primer en
la general en el campionat

d'enduro de Catalunya.
Aquesta temporada ja comp-
ta amb una victoria a Berga
i una altra a Blancafort. Al
mateix temps està partici-
pant en el Campionat de
Catalunya de resistències de
terra, del qual de moment
també va líder; en una 3a
posició a Ponts, una 2ona
posició a Manresa, una 3a
posició a Moiá, una primera
posició al Francolí i una altra
1a posició a Salomó. Els
resultats del campionat
d'Espanya son:2on classifi-
cat a Almeria,2on a
Santiago,4rt a Navarra i
2on a Cuenca.

Diumenge fou segon, a

Campillos (Conca)

C. d’Espanya

DIUMENGE

Cursa de Tivissa
Per als titular de la llicencia
federativa anual per la com-
petició expedida per la
FEEC, la FEDME o alguna
altra federació adherida a la
UIAA o la FSA, ANDORRA i
ORIENTACIÓ l’import de la
inscripció és de 18 euros. La
data límit d’inscripció era el
dia 8/10/13 (inclòs) o un
cop s’arribi als 300 partici-
pants. Per a qui no disposi
d’alguna de la llicencies
esmentades haurà d’abonar
5 euros per la llicencia tem-
poral de la FEEC que expe-
dirà l’organització, juntament

amb l’import de la inscripció.
Per a qui no disposi de xip
haurà d’abonar 2 euros en
concepte de lloguer.
Els Socis del Club Extrem
Team Tivissa, com entitat
organitzadora, tenen un des-
compte de 5 euros sobre
l’import de la inscripció, el
cost és de 13 euros pels
socis federats o de 18 euros
pels socis no federats.
Igualment, per a qui no dis-
posi de xip haurà d’abonar 2
euros en concepte de llo-
guer. L’organització farà una
aportació de la inscripció.

Paüls va acollir el passat dis-
sabte 4 d’octubre la segona
edició del TrencaCims orga-
nitzada per l’ATE Coll de
l’Alba i l’Ajuntament de Paüls.
Els vencedors de la cursa
van ser Pep Ballester (Mur i
Castell Tuga) i Elena Calvillo
(Arrastaka). El valencià va
ser el primer a creuar la
meta, després de 6:52:40 i,
la basca, ho va fer a les
7:55:49.
El centenar de corredors va
iniciar el recorregut a trenc
d’alba, seguint un camí de
torxes portades pels volunta-
ris. El camí de llums marca-
va el començament dels 50
kilòmetres amb desnivell
positiu de 4000 metres.
La segona posició va ser per
Jordi Sánchez (Centre excur-
sionista de Súria), amb
7:16:40 i el tercer calaix del
podi va ser compartit, ja que
Joan Zaragoza (C.C.E La
Foradada-Lo Corriol) i Vicent
Pla (Misjueves) van creuar la
meta junts a les 7:38:38.
En categoria femenina, la
segona posició va ser per a
Estefania Barreda (Team

Flowers) que va creuar la
meta després de 8:38:27 i,
vint minuts després, va arri-
bar la tercer,  Xari Adrián (GR
33) amb 8:58:04.
A més, la TrencaCims Paüls
va comptar amb la modalitat
de marxa de 14 kilòmetres
on els participants van recó-
rrer indrets únics com la font
de Monstsagre, el Tormasal,
el Vacarisal i el coll de
l’Abenc. El triomf se’l va
endur Ricardo Cherta, seguit
per Abel Carretero i Rafel
Mosegui que va tancar el
podi. En categoria femenina,
Gemma Colomé va ser la
guanyadora, Eva Cristina

Llobat segona i Jurgita
Zubaviciene tercera.
Un dels objectius d’aquesta
edició era consolidar la
prova i que es convertis així
en una cita obligatòria en el
calendari dels corredors de
muntanya. La Ultramarató
Terres de l’Ebre sorprengué
els participants, que van
quedar satisfets amb el reco-
rregut, tot i l’esforç realitzat
per la duresa d’algun dels
trams. Un repte per a molts
corredors que van
assegurar que tornarien a la
tercera edició. També es van
mostrar meravellats per la
bellesa paisatgística.

VOLEI ROQUETES

Jornada negativa

Jornada negativa per al
volei roquetenc, de dos
partits que es disputaven,
dos pèrdues. El sènior
masculí es va desplaçar al
camp del Sant Pere i Sant
Pau. El partit va començar
molt igualat, però la gran
superioritat d'atac i defen-
sa de l'equip local no va
deixar que l'equip roque-
tenc sumes cap set. El par-

tit va finalitzar 3-0 amb par-
cials (25-20, 25-13 i 25-
11).
El sènior femení es va des-
plaçar al camp dels Monjos
"B", partit que s'esperava
difícil. I que va ser-ho 3-0.
Aquesta pròxima jornada,
juguen tots els equips
sèniors. 
Tots juguen al pavelló de
Roquetes

De la mà del Club BTT La
Ràpita arriba el 1er duatló de
Sant Carles de La Ràpita que
serà l’última prova puntuable

del 1er circuit Templaris. El
proper diumenge 19 d’octu-
bre, a la localitat de Sant
Carles de la Ràpita, es dispu-

tarà aquest duatló de mun-
tanya que decidirà els guan-
yadors i guanyadores del cir-
cuit.

I Duatló de la Ràpita
DIUMENGE 19 D’OCTUBRE
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

«La cuina de casa nostra». Avui: 
Gaspatxo de tomàquet i alvocat 

Imatge de la setmana. 

INGREDIENTS:
ingredients 
800g de tomàquets 
1/4 ceba fresca 
1 gra d'all 
1/4 pebrot verd 
1 tros petit de gingebre 
El suc de 1/2 llimona 
2 alvocats 
100 ml oli oliva verge extra 
10 glaçons de gel 
1 branca d'herbes aromàtiques fresques 

(alfàbrega, menta, coriandre) 

PREPARACIÓ:

1. Rentem i pelem tots els ingredients i els
posem al got de la batedora. Reserva 1/2 alvo-
cat per decorar. 

2. Tritura tots els ingredients excepte el gel.
Batre bé per a què quedi molt fi. 

3. Afegeix el gel i deixa refredar. Abans de
servir remou bé i serveix amb uns trossets d'al-
vocat.

A disfrutar-ho!

Aprofitant que encara fa bon temps, avui
una recepta, fàcil i plena de vitamines.

Aquesta recepta procedeix de la revista
Thermomix Magazine i és una nova versió
del tradicional gaspatxo andalús. Entre
els seus ingredients trobem múltiples ali-
ments anticàncer: tomàquet, ceba, all,
gingebre, oli oliva verge extra, llimona i
aromàtiques. A més a més és un plat cru. 

Què més es pot demanar? 
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel

Augmentarà la nuvolositat d'oest a est i fins a migdia el cel estarà molt ennuvo-
lat a la meitat oest i mig ennuvolat a la resta del país. Tot i així, a la meitat nord
del litoral i prelitoral el cel es mantindrà poc o mig ennuvolat. A partir del mig-
dia s'estendrà la nuvolositat, i el cel quedarà cobert o molt ennuvolat arreu a par-
tir de mitja tarda. Independentment, hi haurà núvols baixos a punts del litoral,
que seran més abundants al litoral nord.

Precipitacions

Se n'esperen d'aïllades fins a mig matí al quadrant nord-oest. A partir de llavors,
se n'esperen de forma dispersa en general, sobretot a la meitat oest i especial-
ment a punts de muntanya. Seran d'intensitat feble, i localment moderada. Les
quantitats acumulades seran minses, i puntualment poc abundants.

Temperatures

Les mínimes seran similars , tot i que podran seran lleugerament més baixes al
terç sud. Les màximes seran lleugerament mes baixes, i localment moderada-
ment més baixes al terç oest. Les temperatures mínimes oscil·laran entre 9 i 14
ºC al Pirineu, entre 11 i 16 ºC al Prepirineu, a la depressió Central i al prelitoral
i entre 15 i 20 ºC al litoral. Les temperatures màximes es mouran entre 18 i 23
ºC al Prepirineu occidental i al Pirineu i entre 23 i 28 ºC a la resta del país, si bé
poden ser localment més altes al prelitoral nord.

Visibilitat

Bona en conjunt, tot i que hi haurà algunes boires i boirines matinals a valls i fon-
dalades de l'interior. Al llarg del dia la visibilitat empitjorarà a punts de muntan-
ya.

Vent

Bufarà fluix amb cops moderats de component sud al litoral i de component sud
i oest a l'interior durant les hores centrals del dia. Al principi i al final de la jor-
nada bufarà fluix i de direcció variable.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

TARDA

PLUGIM

TEMPERATURES

Màxima Mínima

25º 15°

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272  (Deltebre) 977480070

Aytés Meneses, Agustí    

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

Verges Benet, M.cinta   

Verges Pauli, 24 (Tortosa) 977440715   

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17  (Alcanar) 669794921     

Xavier Ferre - Lluis Ferre 

Passeig Canal, 7 (Amposta) 977706247

Xavier Ferre - Lluis Ferre               

Passeig Canal, 7    (St. Carles de la Ràpita)  977706247

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

Taure
20/4 al 19/5

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

Bessons
20/5 al 21/6

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

Cranc
22/6 al 21/7

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Verge
23/8 al 21/9

Fes tot el possible per enfortir la teva volun-
tat i tracta de mantenir la teva claredat men-
tal a tota hora. Però sobretot, no et deixis
portar per persones negatives. 

Balança
22/9 al 22/10

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

Escorpí
22/10 al 21/11

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

Sagitari
21/11 al 21/12

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

Capricorn
21/12 al 19/01

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

Aquari
20/1 al 18/2

Pren els  assumptes de feina molt seriosa-
ment perquè això representarà un gran
pas cap  al teu desenvolupament econò-
mic.     

Peixos
19/2 al 20/3

Podràs aplicar les teves idees i resoldre els
problemes que sorgeixen en el teu treball si
comptes amb el suport dels teus companys.
Altrament , et seria molt difícil.  

55.000
L E C T O R S
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IMMOBILIARIAÑ

Pis en venta a
Ferreries. 3 habita-
cions, 2 banys, a/c. i
calef. Ascensor, exte-
rior. Preu : 107.000€.
Tel. 977 44 55 27
Pis en venta a
Remolins: 4 habita-
cions + 2 banys+ par-
quing Amoblat, esterior,
a/c. i calefacció:
112.000€. 
Tel. 977 44 55 27
Estudi en lloguer al
centre de Tortosa;
amoblat, ascensor
290€/mes. Tel. 977 44
55 27
Local en lloguer.
Tortosa-centre. A/c. i
calefacción Superficie
30m2. Totalment nou;
350€/mes. 
Tel. 977 44 55 27
Local en lloguer.
Zona Temple 330m2.
planta baixa.
1200€/mes .
Possibilitat de venta.
Tel. 977 44 55 27
Pis en lloguer al
Temple, 3 habiatcions,
1 bany, ascensor
330€/mes.
Tel. 977 44 55 27
Pis en venta a
Roquetes. Raval Nova,
2 habitacions, amoblat,
ascensor Calefacc. i
a/c. 66.000€. 
Tel. 977 44 55 27
Estudi en lloguer a
Roquetes. Terrassa
gran; amoblat
250€/mes. 
Tel. 977 44 55 27
Pis en lloguer a
Tirante lo Blanc, 2
habitacions, amoblat,
balcó Preu: 390€/mes.
Tel. 977 44 55 27
Pis en venta a
Ferreries-ATIC, 3 habi-
tacions, terrassa gran,
ascensor, 2 banys.
Preu: 128.000€. 
Tel. 977 44 55 27
Amposta. Passatge
Guadalajara, zona camp
de futbol. Pisos de llo-
guer a estrenar de 2
habitacions, menjador,
cuina, bany complet i
balconada. Alta qualitat.
Al costat de col·legis,

supermercats i zona
comercial.  Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    
A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local comer-
cial en l'avinguda princi-
pal de Les Cases
d'Alcanar. Façana acris-
talada. Totalment condi-
cionat. Ideal com ofici-
na o per a desenvolupar
activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144
Amposta. Avda. de la
Ràpita 110. Local en llo-
guer de 216m2. Centre
del poble. Totalment
equipat. Possibilitat de
lloguer o compra. 
Tel: 977249700 
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront
del club naútic. Ampli
aparador, sòl de par-
quet. Sala gran i des-
patx bany.
Tel: 670516520
La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani, 100 m2. Nou
per estrenar. En lloguer
al millor carrer de la
població. Preu:
1.100€/mes 
Tel: 610203144
Ulldecona. Edifici
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de 3
dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de
primera qualitat.
Pàrquing i traster opcio-
nal. Consulti preus i dis-
tribucions. 
Tel: 977252727  

MOTORÑ

Suzuki Swift 1.3 92cv
, any 2007 , 80.000km
,5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

- Venc Seat León 1.8
20v Turbo. Any 2000.
156000km. Revisions i
pneumàtics al dia.
2900€ . Tel.
670441497

BMW 625 Diesel any
2008 220000 Km
12300 € 
Telf. 670069073

Volkswagen Passat
Familiar 170 cv any
2008 380000 Km
6500 €
Telf.670069073

Kia Ceed AUTOMATIC
143cv , any 2008 ,
58.000km ,   7.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

Renault Megane 1.5
DCI ,5 P ,  105cv , any
2006 , 148.000km ,
5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW X3 XDrive 20D ,
177cv , any 2010 ,
121.000km ,   19.990
€. Tel.655844218  /
977442537

Volkswagen Passat
TDI , 2.0 , 140cv , any
2010 , 126.000km ,
14.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Auris 120D
Active, 2.0 , 126cv ,
any 2012 , 72.000km ,
12.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Verso Active
D4D , 2.0 , 126cv , any
2011 , 148.000km,
13.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW 320D , 150cv,
any 2002 ,
125.000km,   9.500 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Land Cruiser
VXL 3P , 173cv, any
2008 , 169.000km ,
23.000 €.
Tel.655844218  /
977442537

Ssangyong Actyon ,
2.0 , 142cv , any 2007
, 97.000km ,   12.000
€. Tel.655844218  /
977442537

Audi A3 1.6i, 3P ,
115cv, any 2007 ,
81.000km ,   11.500
€. Tel.655844218  /
977442537

Mega Caja Aluminio ,

any 2007 ,   4.995 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW X1 SDrive 18D ,
143cv , any 2011
,99.000km ,   21.900
€. Tel.655844218  /
977442537

BMW X3 XDrive 20D ,
184cv , any 2012 ,
94.000km ,   32.900
€. Tel.655844218  /
977442537

Golf automàtic 106
fsi 115 cv Sport 3 por-
tes, any 2006,
54.000km, 7.300€. Tel
977446116

Chevrolet Kalos 5 por-
tes 1.2 72 cv, any
2007 ,127 .000km ,
2.990€ .
Tel 977446116  

Toyota Auris diesel 5
portes del 2008,
76.000km, 9.000€ .Tel
977446116

BMW 120 diesel  3
portes, 177 cv, auto-
mátic , any 2006,
197.000km, pack M,
9.900€. 
Tel 977446116

Mini Cooper 1.6 167
cv, 2005, 120.000km,
9.750€, perfecte estat.
Tel 977446116

VW Caddy Kombi Pro
tdi , any 2014,
17.985€. 
tel 977446116

VW Transporter
Zombi tdi, any 2013, 9
places, 23.000km,
23.900€.
Tel 977446116

VW Polo 1.2 70 cv
advance, any 2014,
gasolina, 5 portes,
color negre, 12.800€.
Tel 977446116

Golf tdi 105 cv DSG 7
velocitats, any 2013,
11.000km, 5portes ,
color plata,19.000€.
Tel 977446116

Golf tdi 105 Sport
Vermell metalitzat 5
portes, 24.000km, any
2013,19.900€. 
Tel 977446116

Venc Citroën
Berlingo 2010 diésel
75cv 157,000km
combi gris plata.
977445713

Venc Citroën C4
Coupé 2005 diésel
110cv 123,000km azul
claro. 977445713

Venc Citroën Grand
C4 Picasso 2007
“exclusive” diésel
138cv 134,500km
marrón. 977445713

Venc Ford Focus
Coupé 2003 diésel
115cv 144,220km
azul. 977445713

Venc Ford Focus
Sedán 2005 diésel
136cv 106,471 km gris
plata. 977445713

Venc Hyundai Santa
fe 2001 gasolina
145cv 137,500km
marron. 977445713

Venc Hyundai Santa
fe 2002 gasolina
175cv automático
216,000km marron.
977445713

Venc Land Rover
Freelander techo
targa 2001 diésel
112cv 200,000km
rojo. 977445713

Venc Mercedes Vito
2006 diésel 95cv
229,000km blanca.
977445713

Venc Mitsubishi
Canter 2008 (bascu-
lante) diésel 79,000km
blanco. 977445713

Venc Nissan Micra
2004 diésel 80cv
139,000km negro.
977445713

Venc Opel Vectra
2005 diésel 150cv
140,000km negro.
977445713

Venc Peugeot 2006
diésel 2003 90cv
212,000km gris plata.
977445713

Venc Peugeot Bipper
diésel 2010 68cv
106,000km blanca.
977445713

Venc Seat Leon diésel
2010 105cv
142,500km negro.
977445713

Venc Seat Leon diésel
2010 105cv 81,000km
blanco. 977445713

SERVEISÑ

Professionals de la
jardineria. 

Empresa especialitzada
en prevenció i tracta-
ment de palmeres afec-
tades per la plaga del
picut roig s´ofereix per
a pressupostar feines
sense compromís previ.
També qualsevol altra
feina de jardineria.

Interessats trucar als
tels: 615 24 66 99 -
651 110 923

www.florestajardineria.com

florestajardi@hotmail.es

Pintor. Aplicaciones de
pintura en general, pre-
supuesto sin compromi-
so y con más de 30
años en el sector.
6 9 1 3 9 7 0 0 0 -
977719140

Ungles gel estil
francès 15€, també
pedicura i perruqueria a
domicili. Professional
autónoma.619852941

OCUPACIÓÑ 

S'ofereix administra-
tiva titulada GFS
Administració, finances
i Secretariat.ACTIC2.
SAP, Contaplus,
Autocad.Nivell Anglès
B1. Amplia experiència
en administració i aten-
ció al públic. Bona
presència i disponibilitat
horària. Sara
677039081

RELAXÑ

Osas muy complacien-
tes telf. 663406440

Chico sexy delgado
fibrado .Ojos azules.
Versátil. Muy completo.
Vivo solo. Discreto.
19cmx6. 24 h.Tel.
622290375

Vols 
anunciar-te?

Aquest 
és el teu 
espai 

privilegiat 
de

PUBLICITAT
877  180 170

comercial@mesebre.cat

No 
t’ho pensis 

més!
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Amb nous temps i més de
600 socis, avui dia la Penya
Barcelonista Joan Gamper
segueix mantenint el seu
esperit fundacional i aquest
cap de setmana celebrarà
el seu 55è aniversari. Els
actes començaran avui
divendres 10 d’octubre,
amb una xerrada tertúlia al
Casino d’Amposta, seu de la
Penya, a les 20.15 h, que
portarà per títol Aquest any,
cent quinze!. Anirà a càrrec
d’Antoni Bassas, periodista
que ha treballat a Catalunya
Ràdio, TV3 i actualment al
diari Ara. El títol fa referèn-

cia als anys d’història del
Barça i també vol recordar
el programa ‘Aquest any,
cent!’ que Bassas va codiri-
gir i presentar coincidint
amb el centenari del FC
Barcelona l’any 1999.
Segons Òscar Calvet, presi-
dent de la Penya Joan
Gamper ‘és tot un honor que
un periodista del prestigi
d’Antoni Bassas hagi accep-
tat participar en la celebra-
ció del nostre aniversari’.
Calvet ha volgut destacar
‘els coneixements que
Antoni Bassas té sobre la
història del nostre club i les
opinions ponderades i
encertades que segueix
donant sobre l’actualitat
blaugrana en els seus arti-
cles al diari Ara i la seva
col·laboració al programa
‘El club de la mitjanit’ de
Catalunya Ràdio’. La
següent activitat programa-
da per la Penya Joan
Gamper és la IV Caminada
solidària en benefici de la
Creu Roja d’Amposta, que
es farà el diumenge 12 d’oc-

tubre. Se sortirà a les 10 h
de la plaça del Mercat i s’a-
nirà fins a l’ermita del
Montsià (4 km), on es farà
un esmorzar amb tots els
inscrits. El preu d’inscripció
és de mínim 3 € i entre tots
els participants se sorteja-
ran dues entrades amb viat-
ge inclòs per veure un partit
del Barça. Els tiquets es
podran adquirir al Casino, a
la seu de Creu Roja
d’Amposta i al punt de sorti-
da de la caminada. Per a
més informació també es
pot consultar el web
www.pbamposta.cat o bé
sol·licitar-la a l’adreça
info@pbamposta.cat.
Segons Òscar Calvet ‘la
caminada a més de perme-
tre’ns fer una activitat salu-
dable, fa possible col·labo-
rar amb entitats que estan
fent una feina social admira-
ble i del tot necessària’.
Calvet desitja que cada any
la caminada superi el nom-
bre dels inscrits i que s’aca-
bi consolidant com a una
activitat habitual de la ciutat. 

Antoni Bassas participarà en la celebració del 
55è aniversari de la Penya Barcelonista Joan Gamper 

Poc es podien pensar els
fundadors de la la Penya
Barcelonista Joan Gamper
d’Amposta, el mes de
novembre de l'any 1959,
coincidint amb l'arribada
gloriosa d'Helenio Herrera
com a entrenador, que 55
anys després la Penya
mantindira la seva activi-
tat. Aquell any només exi-
sitien 30 penyes del
Barça, i la d'Amposta es
convertia en la primera a
constituir-se fora de les
comarques de Barcelona i
també en la primera de
portar el nom del funda-
dor del club. Una proesa si
tenim en compte que lla-
vors els sistemes de trans-
port a Barcelona no eren
com els d'ara i el perso-
natge Joan Gamper esta-
va proscrit pel règim fra-
quista.

Una tertúlia amb el periodista i la caminada de diumenge en benefici de la Creu Roja d’Amposta en seran les principals activitats

AVUI, A LA SEU DE LA PENYA A AMPOSTA

ACTUALITAT

REDACCIÓ


