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Descarregaven 2 tones de haixix, a la zona de la bassa de l’ArenaAquest cap de setmana, a la localitat de la Terra Alta

Aquest dimecres, foren traslladats als Jutjats de Tortosa, deu
dels suposats traficants detinguts arran de l'operatiu contra
el tràfic de drogues, la matinada de dilluns, a Deltebre.
Repartits en dos furgons policials dels Mossos d'Esquadra,
els primers arrestats van passar a disposició del jutjat
d'Instrucció número 4. Imatge: ACN/Ferràs A.                         P3 

Operació antidroga a Deltebre

Prat de Comte convida als visitants a entrar a les seves cases
que fan la funció d'originals stands firals. Es la seua Festa, cul-
tura i tradició d’aquest poble terraltí.                                   P2

La Festa de Prat de Comte

Avui és notícia

Tortosa.
Es descobreix l’absis
d’una basílica visigòtica
del S XVI, davant la
Catedral.

P4

La Ràpita.
Llum verda a la
inversió per equipar
l’interior de l’Auditori.

P6

Esports.
El ‘show petit del
Club Patí l’Aldea,
quart al Mundial de
Novara.

P18
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Durant els dies de la "Festa de l'Aiguardent", Prat de Comte obre les
portes per acollir els alambins i les diferents mostres d'entitats, cellers i
cooperatives de la Terra Alta. Els pratdecomtins i les pratdecomtines con-
viden als visitants a entrar a les seves cases que fan la funció d'originals
stands firals. L'aiguardent s'ha de prendre sempre amb moderació i
acompanyat per un dolç típic de les nostres terres com les coquetes d'ai-
guardent, els rodots i les casquetes, tot i que una presa de xocolata o una
bon tall de coc ràpid són molt bones opcions. Uns tres o quatre dies
abans de la festa, moltes dones del poble, i algun home, es tanquen a
l'antic forn de llenya per preparar més de sis mil peces de dolç que s'o-
feriran a tothom que vulgui provar-les. La seva elaboració artesana i tra-
dicional fa que tinguin molt èxit entre el públic i la demanda creix any
rere any. Una caixeta de pastes variades és un bon obsequi, durant els
dies de la festa en podreu comprar-les a l'antic forn. “En el punt d'infor-
mació podreu comprar el gotet per fer les degustacions. Amb el gotet us
lliuraran una butlleta per participar en sorteigs i un plànol indicatiu per fer
la visita a totes les cases obertes al públic”.

XV Festa de l'Aiguardent 
de Prat de Comte

AQUEST CAP DE SETMANA

Aquest immoble construït al
segle XIX i d’estil neoclàssic
té forma rectangular i cons-
ta d’una planta baixa i dos
pisos, es troba inclòs en l’in-
ventari del Patrimoni
Arquitectònic de Catalunya i
té consideració de Bé
Cultural d’Interès Local.
L’anomenada popularment
“casa del Marqués” pertan-
yia a l’antiga família del Marquès de las Atalayuelas i és un element
patrimonial i arquitectònic de gran vàlua per al municipi. Té un alt
valor simbòlic perquè representa una part de la identitat canareva de
l’època del conreu de secà, abans de l’explosió del regadiu i de l'apa-
rició del minifundisme, per tant, forma part de la història més recent
d’Alcanar.  El darrer propietari de l’edifici ha estat una entitat bancà-
ria, la qual hi albergava les seves oficines, però actualment no té cap
ús i es troba en venda. És per això que Alfons Montserrat, Alcalde
d’Alcanar, al ple ha defensat que “donada l’oportunitat, es vol adqui-
rir l’edifici per assegurar la seva protecció com a bé de servei públic i
destinar-lo a usos públics, després d’una adequada restauració, tot
mantenint les seves característiques”. D’altra banda, la liquidació del
pressupost de l’exercici 2015 de l’Ajuntament d’Alcanar va donar un
romanent de Tresoreria positiu per un import d’1.990.765,98€, la
normativa vigent preveu que una part proporcional d’aquest import
es pugui destinar a inversions financerament sostenibles. D’altra
banda, l’Ajuntament d’Alcanar compleix els requisits addicionals que
permeten aquesta operació: un endeutament inferior al 110%, una
liquidació positiva del romanent de l’any anterior i un superàvit posi-
tiu en compatibilitat nacional, tal com reflecteixen els diferents infor-
mes preceptius. En la mateixa sessió plenària s'han aprovat les pro-
postes inicials de modificació de les ordenances fiscals reguladores de
l’impost de béns immobles i l’impost sobre vehicles de tracció mecà-
nica. La modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa sobre
cementiris s'ha aprovat amb els vots a favor d'ERC-AM;
Convergència i PSC hi han votat en contra, mentre que el PP i la CUP
s'hi han abstingut. El ple també ha aprovat el conveni de regulació de
competències municipals de recollida i transport de residus dels ajun-
taments en favor del Consell Comarcal del Montsià.

L’Ajuntament d’Alcanar acorda
comprar la casa del Marquès

AL PLE

Editorial
Fem salut!

Ja estem al mes d'octubre i a finals d'aquest mes està previst que finalitze l'anàlisi dels llots tòxics de Flix per comprovar-ne l'estat de descontaminació.
Aquesta setmana el programa «Quèquicom» de TV3 se'n feia ressò. Més de 40 ha de terreny pateixen d'uns nivells de contaminació que superen tota nor-
mativa europea però de moment només 1,2 ha han estat enterrades per, suposadament, tenir risc per les persones... de 40 ha només 1,2 ha tenen risc? Tots
aquests residus suposadament poc radioactius s'acumulen de manera «controlada» en un abocador a cel obert situat al racó de la pubilla, a només 5 quilò-
metres de Flix. Recordem que Acuamed és l'empresa estatal que extreu les mostres de llots i que es va veure afectada per corrupció, Ercros l'empresa conta-
minant que se'n va tan campant... A tenir en compte també Tivissa on Jordi Pujol Ferrusola va guanyar dos milions d'euros en un any per la posada en marxa
de l'abocador de residus urbans que està ubicat sobre el principal aqüífer de la zona que abasteix a 11.000 persones. Salut! 

DE MÉS DE 54.000 EUROS

L'Ajuntament d'Amposta ha rebut una subvenció de 54.360,61 euros per a
finançar la segona fase de la renovació de l'enllumenat del Poble Nou, un
projecte que té una inversió total de 87.735 euros. Aquesta subvenció ha
arribat a través del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació, que aporta 30.985,55 euros, mentre que el Fons Europeu
Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER) n'aporta 23.375,06.

Espai Riu
D’altra banda, s’ha presentat aquesta setmana a Amposta el projecte ‘Espai
Riu’. Desenvolupat per la Fundació Privada Gentis en col·laboració amb
l’Ajuntament d’Amposta, Espai Riu ha format enguany una quarantena de
joves de 16 a 29 anys, més de la meitat dels quals han tornat a estudiar o s’han
inserit laboralment. Una quarantena de joves formen d’aquest programa que
fomenta polítiques d’ocupació encarades a la singularitat del territori. 

La segona fase de la renovació de l'enllumenat
del Poble Nou rep una subvenció 

LA CANDIDATA A LES PRIMÀRIES  VISITA AMPOSTA

La candidata a primera secretària del PSC, Núria Parlón, ha refermat la seva
posició de mantenir el 'no' a Rajoy, posició aprovada pel comitè federal del
PSOE. Parlón ha assegurat que davant la possibilitat que la gestora del PSOE
decideixi canviar aquest posicionament de manera unilateral, el PSC consultarà
a les seves bases i votarà d'acord amb l'opinió majoritària dels militants. "Si els
militants mantenen el no a un govern del PP, com creiem, els vots dels dipu-
tats del PSC seran portadors d'aquest no, i si això suposa trencar la disciplina
de vota, ho farem", ha advertit des d'Amposta.

Tortosa

Des de l’executiva de Tortosa, segons el secretari d’organització de l’agrupació
local del PSC, Enric Roig, “recolzem la decisió presa pel Comitè Federal davant
la investidura de Mariano Rajoy: no és no!”. Amb aquestes paraules Roig ha
volgut donar a conèixer el pensament i la postura de l’executiva tortosina en
relació als esdeveniments ocorreguts el passat cap de setmana al si del PSOE
amb la dimissió del secretari general, Pedro Sánchez, refermant així “la posició
oficial del partit a Catalunya”. 

Parlón referma que el PSC farà 
cas a la seva militància
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La Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 29/09/2016, va aprovar el plec
de bases reguladores del concurs d’idees, a nivell d’avantprojecte, mitjançant tramitació
ordinària i procediment obert, per a la contractació dels treballs de redacció del projec-
te bàsic del Teatre-Auditori “José A. Valls”, d’Alcanar:

L'objecte d'aquest contracte és un concurs d'idees, a nivell d'avantprojecte, per a l'ad-
judicació de la redacció del projecte bàsic del teatre-auditori “José Antonio Valls”,
d’Alcanar. El concurs d'idees té naturalesa de concurs de projectes amb intervenció de
Jurat, aplicat als contractes de serveis, el qual es troba regulat al Decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del
sector públic. 

La persona guanyadora rebrà un premi de 12.396,69 euros.
Per a més informació sobre els requisits consulteu les bases:

Data límit per a l’obtenció de documentació i informació: El dia anterior a la
finalització del termini per a la presentació de propostes.

Termini i forma de presentació d’ofertes: Les proposicions es presentaran al
Registre General de l’Ajuntament, de les 9 a les 14 hores, en el termini de 30 dies
naturals des de la data de la darrera publicació de l’anunci en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, o en un mitjà
de comunicació escrita, amb exposició al Tauler d’Anuncis i Perfil del Contractant.

Si l’esmentat dia final del termini de presentació de proposicions és dissabte, diu-
menge o festiu a Alcanar, el termini s’entendrà prorrogat automàticament el primer
dia hàbil següent.

L’ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 3 de octubre de 2016

a) Entitat: Ajuntament d’Alcanar
b) Domicili: C/ Generalitat, 10
c) Localitat i codi postal: Alcanar (43530)
d) Telèfon: 977.73.20.13
e) Fax: 977.73.14.10 

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

Codi Postal 43530 - C.I.F. - P 4300400 A
Registre Entitats: 01430043

ANUNCI 

f) Perfil de contractant: web 
http:\\www.alcanar.cat

g) Data límit obtenció de documents: 
Fins a la finalització del termini 

Operatiu contra el tràfic de drogues a Deltebre
Comencen a passar a disposició judicial els detinguts

Més del 97% dels participants van decidir donar-li la confiança a la seua candidatura

JxSí i la CUP han aconseguit tancar dues propostes de
resolució per al debat de política general que giren al
voltant del full de ruta independentista dels propers
mesos. D'una banda, els dos grups han reclamat al
Govern fixar per "com a molt tard el setembre de
2017" la celebració d'un "referèndum vinculant sobre
la independència" que contingui "una pregunta clara
i de resposta binària". A més, JxSí i la CUP també han
pactat un altre text que demana a l'executiu que "es
proveeixi de les eines necessàries per garantir la con-
vocatòria i realització de les eleccions constituents en
els sis mesos següents al referèndum d’autodetermi-
nació, en cas que l’opció independentista aconseguei-
xi més del 50% dels vots favorables".

JxSí i CUP fixen el setembre de 2017
com a límit pel 

"referèndum vinculant"

A primera hora d'aquest
dimecres, foren traslla-
dats als Jutjats de Tortosa,
deu dels suposats trafi-
cants detinguts arran de
l'operatiu contra el tràfic
de drogues, la matinada
de dilluns, a Deltebre, al
Baix Ebre. Repartits en
dos furgons policials dels
Mossos d'Esquadra, els
primers arrestats van pas-
sar a disposició del jutjat
d'Instrucció número 4 de
Tortosa, que s'encarrega
de les diligències prèvies
del cas. Segons nota de
l’ACN, arran d'aquesta
operació, hi ha, almenys,
disset persones detin-
gues. 
La majoria van ser
enxampades per la policia
mentre descarregaven
dues tones d'haixix d'una
embarcació, procedent
de Marroc, a la zona de la
bassa de l'Arena, prop de

la urbanització de Riumar
de Deltebre (a la imatge).
Dues més van ser detin-
gudes a Torredembarra
on van ser interceptades
per la Guàrdia Civil des-
prés de donar-se a la fuga
amb el vaixell que trans-

portava la droga. Els
detinguts s'enfronten,
com a mínim, a delictes
contra la salut pública per
tràfic d'estupefaents i de
pertinença a organització
criminal. 
Imatge: ACN/A. Mayor.

La Cambra de Comerç
va posar en marxa un
procediment similar al
de les darreres edi-
cions, per escenificar
el tret de sortida
d’ATortosa DTapes, i
fer una ruta pels dife-
rents locals que foren
escollits mitjançant
sorteig. D’aquesta
forma, ahir dijous va
tenir lloc l’acte inicial
de la ruta de Tapes. 
Es va comptar amb la
presència del president
de la Cambra de
Comerç de Tortosa,
José Mª  Chavarría,
així com de diferents
representants del teixit
polític i empresarial de
la ciutat, restauradors i
els principals patroci-
nadors.
Ja des d’ahir i fins el
23 d’octubre, la capi-
tal del Baix Ebre gau-
dirà d’una nova edició
de la ruta de Tapes.

Tret de sortida 
ATortosa

DTapes’16

Els associats i associades del PDC a les Terres de l’Ebre, que
van excercir aquest dissabte el seu dret a vot, van ratificar
el suport a la candidatura encapçalada per Mònica Sales per
dirigir el partit al territori. Tal com informa ebredigital.cat,
més del 97% dels participants van decidir donar confiança
a Sales que a la imatge apareix votant i formarà equip amb
Núria Blanch (Flix), Sara Gil (Arnes), Joan Juan (l’Ampolla),
Francesc Mateu (Deltebre), Sixte Melchor (Móra d’Ebre),
Sergi Portolés (Gandesa), Ivan Romeu (Alcanar), Josep
Sancho (Poblenou) i Esther Vidal (els Reguers).  Pel que fa
a les direccions comarcals, i en el cas de la Ribera d’Ebre,
Pau Daniel Serrano de Yzaguirre va guanyar les primàries i
va ser escollit nou president comarcal conjuntament amb el seu equip format per Natàlia Vivancos (Tivissa), Luís
Miguel Zas (Ginestar), Montserrat Pedret (Móra la Nova), Francesc Masip (Torre de l’Espanyol) i Montserrat Pagès
(Tivissa). La candidatura va sortir guanyadora amb un 56,52% dels vots mentre que l’equip encapçalat per Marina
Rojals va assolir el 43,48% dels vots. Pel que fa la resta de comarques, Baix Ebre, Montsià i Terra Alta, les candidatu-
res van ser àmpliament validades, més d’un 99%, pels associats de manera que Kilian Franch, Manolita Cid i Antoni
Ferré, respectivament, lideraran la vertebració del Partit Demòcrata Català a les seves comarques. 

Mònica Sales, nova presidenta del PDC a l'Ebre

“La majoria dels arrestats van ser

enxampats pels Mossos d'Esquadra

descarregant dues tones d'haixix d'un

vaixell procedent del Marroc”

Amb "pregunta clara i resposta binària"
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EN UN MINUT

*’A CEL OBERT’: per tercer
any consecutiu, Tortosa es
proposa encetar la tardor
amb el festival d'interven-
cions efímeres "A Cel
Obert", una proposta sin-
gular que ens ofereix la
possibilitat de descobrir el
patrimoni de la ciutat de la
mà de diferents artistes que
ocuparan els patis de sis
edificis històrics i emblemà-
tics per ubicar-hi sis
instal·lacions artístiques
que duraran tot just tres
dies, des d’avui divendres i
fins diumenge dia 9 d'oc-
tubre. Si en les edicions
precedents van ser el color
i les contraposicions el
tema escollit, enguany el
temps és el fil conductor,
en qualsevol de les seves
acepcions.

*TORTOSA: la gent gran
del Temple reivindica un
casal al barri i fins i tot van
fer una concentració. Des
de l’Ajuntament s’ha indi-
cat que s’està treballant per
buscar un altre local ade-
quat als jubilats.

*URV: aquest dilluns, 10
d’octubre, a les 12 del mig-
dia, tindrà lloc la lliçó inau-
gural del curs 2016-2017 a
càrrec del divulgador cien-
tífic Pere Estupinyà que
pronunciarà la conferència
El futur que ens espera. A
l’acte inaugural del nou
curs hi assistirà també el
rector de la URV, Josep
Anton Ferré, i es farà un
reconeixement a Lluís
Arola i Joan Sabaté, rector i
alcalde de Tortosa en el
moment que la URV es va
desplegar al territori, el curs
2005-2006. 

Més
notícies

L'Ajuntament de Tortosa ha iniciat les
obres de rehabilitació del pavelló 15 de
l'antic escorxador, on abans de finals d'any
s'instal·laran els serveis tècnics municipals
de Cultura. Amb aquesta nova actuació,
s'haurà rehabilitat més del 50 per cent de
les instal·lacions del complex modernista,
on hi ha el Museu de Tortosa i l'oficina de
turisme de les Terres de l'Ebre. La rehabili-
tació d'aquest pavelló té un cost de 60.000
euros, que junt a la inversió realitzada pel
govern municipal en la millora d'aquestes instal·lacions sumen més de 2.7 milions
d'euros. L'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, i les regidores d'Urbanisme, Meritxell Roigé,
i de Cultura, Dolors Queralt, han fet aquest dilluns una visita a les obres.

Es rehabilita un nou pavelló de l'antic
escorxador municipal 

Per ubicar-hi els serveis tècnics de cultura

L'Ajuntament de Tortosa ha posat en marxa una doble iniciativa destinada a dinamit-
zar el sector comercial a la ciutat. D'una banda, el proper dijous 13 d'octubre (15.30 a
17.30h), el viver d'empreses acollirà per primera vegada la jornada "Coneix les fran-
quícies", adreçada a emprenedors, comerciants i a tothom qui tingui una idea de nego-
ci en ment.
I per cinquè any consecutiu, dissabte 15 d'octubre (10h a 14h), Tortosa acull una nova
edició de la jornada "Aixequem les persianes", en què una vintena de locals comercials
sense activitat obriran les seves portes a la recerca de possibles llogaters que hi vulguin
instal·lar un negoci. Els espais, d'una superfície màxima aproximada de 80 a 100 m2,
no requereixen grans inversions de rehabilitació i estan ubicats a la zona centre-nucli
antic de la ciutat. Durant els quatre primers anys en què s'ha fet aquesta acció, s'han
acabat llogant 20 locals d'un total de 50 que estaven disponibles. Aquesta és una ini-
ciativa que va posar en marxa l'Ajuntament de Tortosa l'any 2012 i que després la
Generalitat va fer seva incorporant quinze municipis d'arreu de Catalunya.

Jornada sobre franquícies i reedició de la 
campanya "Aixequem les persianes"

Activitats per dinamitzar el comerç a Tortosa

El ple del mes d'octubre de Tortosa ha estat marcat per la protesta dels grups de Movem Tortosa i el PSC contra el nou Reglament Orgànic
Municipal (ROM) que s'aplicarà a partir de la propera sessió plenària. Per fer-ho, no han presentat cap moció i han refusat argumentar les seves
votacions en els punts de l'ordre del dia. Mentre que l'oposició considera el ROM una eina per "emmordassar-los", l'alcalde els ha acusat de
"falta d'arguments" en no voler debatre les noves ordenances fiscals ni la distribució del superàvit de l'exercici 2015 que s'ha portat aquest
dilluns al ple. Movem i PSC reclamen a Bel que demani disculpes pels insults al ple: “va dir que els regidors i regidores de l’oposició teníem pobre-
sa intel·lectual”. Per la seua part, Ferran Bel ha aclarit que “el comportament mostrat pels regidors de PSC i Movem fou infantil i que demos-
trava falta d’idees i incapacitat de treball”. Així mateix, l’alcalde els ha recordat que la ciutadania pot demanar-los comptes per assistir als Plens,
“no fer res i cobrar igual”. Ferran Bel ha recordat que ni PSC ni Movem han fet cap proposta sobre el ROM des que se’ls va passar el primer
esborrany el mes de juliol passat i que l’únic que busquen “és provocar l’espectacle per tapar la seva falta de treball”. L’alcalde, a més, ha insis-
tit que hi ha altres ajuntaments governats per forces del mateix color polític que també limiten el nombre de mocions, sempre amb l’objectiu
d’ordenar els debats, i ha recordat que “no hi ha limitació de precs i preguntes en cap cas”.

Movem Tortosa i el PSC no presenten cap moció ni argumenten les votacions

I demanen que l’alcalde es disculpe. Ferran Bel considera que “el seu comportament al Ple fou infantil”

La recta final de les
excavacions arqueològi-
ques al solar que separa
la Catedral de Tortosa
del riu Ebre han posat al
descobert l'absis d'una
església visigòtica data-
da al segle VI, contem-
porània dels primers bis-
bes tortosins. Malgrat la
prudència expressada
pels experts, aquests
destaquen la importàn-
cia de la troballa, en la
mesura que “podem
estar al davant del pimer
complex episcopal de la
ciutat”. Aquestes noves
restes estan a la vora del
tram de muralla romana
de 40 metres que va
emergir fa uns mesos en
el decurs de les excava-
cions, esdevenint els
vestigis més importants
trobats fins ara de la
Dertosa de l'imperi
romà. Les noves troballes condicionen el calendari previst fins ara del nou espai urbà
que l'Ajuntament té previst construir en aquest àmbit del centre històric, ha expli-
cat l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, que afirma que s'està valorant fer una nova
campanya d'excavacions per conèixer millor el perímetre de la basílica.

Es descobreix l'absis d'una basílica
visigòtica del segle VI

Arran de les excavacions davant la Catedral de Tortosa

L'Ajuntament de Tortosa ha aprovat en sessió plenària
les Ordenances Fiscals corresponents a l'exercici 2017,
que inclouen una nova rebaixa d'un 1% de la taxa
d'escombraries -que acumula una reducció del -12%
en els últims quatre anys, la congelació de la resta de
tributs i el manteniment i millora de les bonificacions
socials. Segons nota de l’Ajuntament, els tributs de
l'any vinent han estat aprovats amb els dotze vots
favorables de CiU i ERC, l'abstenció del PP i el vot en
contra dels set regidors de Movem i PSC. En el mateix
Ple s'ha aprovat la distribució del superàvit assolit l'any
2015, destinant 972.000 euros a amortitzar deute
municipal, que sumat a les amortitzacions ja realitzades
durant el present exercici ha permès a assolir una
amortització neta rècord de 6 milions d'euros, la qual
cosa permet situar la ràtio d'endeutament en un 68%
dels ingressos corrents. També s'ha aprovat posar el
nom de l'escultor Angel Acosta a la nova plaça que
dóna accés al barri de Sant Llàtzer, a la confluència del
carrer Barcelona i l'avinguda Canigó, just al costat del
seu domicili. Acosta, que va morir l'abril de 2015 als 92
anys, va nèixer al Puerto de Sant Cruz, a les Illes
Canàries, però va viure la major part de la seva vida -
68 anys- a Tortosa. El Ple també ha aprovat una moció
dels grups de CiU i ERC demanant al govern de l'Estat
l'execució d'un pla pilot de transferència controlada de
sediments des de l'embassament de Riba-roja fins a la
desembocadura de l'Ebre, amb l'objectiu de lluitar con-
tra la regressió i la subsidència del delta.

El Ple aprova les
Ordenances Fiscals 

de 2017
A Tortosa: “amortització neta rècord del deute”
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*AMPOSTA: 10 para-
des del Mercat
Municipal prepararan
uns 4.000 tastos dins el
III Tasta el Mercat de
Nit, avui divendres (20
h). Per un preu de 3,5
euros es podrà degustar
una tapa i un beure.
Serà en el marc de la
tercera edició del
FesticAM, que tindrà
lloc des d’avui i fins diu-
menge. S’inaugura
aquesta tarda (19.30h). 

*FUSSMONT atorga
43.500 euros en sub-
vencions a entitats que
desenvolupen projectes
socials a Amposta. Se
sumen als 52.000 que ja
va atorgar l'Ajuntament.

* LA GUÀRDIA CIVIL I
LA POLICIA LOCAL
van localitzar un cultiu
amb 559 plantes. Un
home de 40 anys, veí
d'Amposta, ha estat
detingut  com a respon-
sable, a l'interior d'un
magatzem agrícola a la
partida Pins.

Més 
notícies

L'Ajuntament d'Ampos-
ta ha destinat més de
9.000 euros al menjador
social d'estiu, del que s'-
han beneficiat una cin-
quantena de xiquets i xi-
quetes. D'aquests, 4.500
Euros els ha aportat l'Obra
Social “la Caixa” a través
d'un conveni que han sig-
nat aquest mateix dilluns
la representant de la Fun-
dació Bancària la Caixa,
Tatania Caro, i l'alcalde
d'Amposta, Adam Tomàs. 
Segons nota de l’Ajunta-
ment, el menjador social
d'estiu s'ha desenvolupat
els mesos de juliol, agost i
setembre a les instal·la-
cions d'un centre d'ensen-
yament públic de municipi
entre les deu del matí i les
tres de la tarda. Aquest
menjador social, integrat a
les Estades d'Estiu, es va
posar en marxa l'any 2013.
En aquell moment, els me-
nors participants van ser

d'una vintena, mentre que
enguany aquesta xifra ha
pujat fins la cinquantena. 
A més, per aconseguir una
integració efectiva dels me-
nors en risc d'exclusió, es
fa un treball social dins del
conjunt d'activitats d'estiu
que es fan al conjunt de la

població. 
L'alcalde d'Amposta,
Adam Tomàs, ha valorat
molt positivament la signa-
tura d'aquest conveni, que
permet desenvolupar ac-
cions socials tan importants
com el menjador social. 

L'Hospital Comarcal d'Amposta va iniciar, divendres 23
de setembre, les obres de construcció de la nova
farmàcia, que han de permetre que l'edifici hospitalari
de la capital del Montsià tingui un servei de farmàcia
autònom i independent, millorant, d'aquesta manera,
el servei que s'ofereix als pacients. Les obres estan
pressupostades en 140.000 euros, als quals caldrà afe-
gir els recursos que es destinaran per a l'equipament de
la farmàcia. Les obres està previst que s'acabin a pri-
mers de desembre. La nova farmàcia estarà ubicada a
la planta baixa de l'Hospital i ocuparà un espai de 200
metres quadrats. "Treballem de forma intensa perquè
l'Hospital Comarcal ofereixi el millor servei als
pacients", assenyala l'alcalde d'Amposta, Adam
Tomàs, qui també destaca que amb l'entrada en fun-
cionament del nou servei de farmàcia, es farà un salt
qualitatiu". Així mateix, Tomàs ha recordat que "en els
últims mesos s'ha posat en funcionament una àrea d'a-
tenció pediàtrica dins el servei d'urgències". 

Conveni entre l’Ajuntament
d’Amposta i l’Obra Social ‘la Caixa’

Obres del nou servei de
farmàcia

Uns cinquanta xiquets es beneficien del menjador social d'estiu

A l’Hospital Comarcal d’Amposta
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La Ràpita enceta diumenge el 
XIII Cicle de Teatre de Tardor

La programació contempla set espectacles, representats al Maset

El ple de l’Ajuntament de
la Ra ̀pita va donar llum
verda a la modificació de
cre ̀dit que ha de permetre
acabar l’Auditori
Municipal amb tots els
equipaments interns opor-
tuns, incloses les butaques
i els equips te ̀cnics neces-
saris per tal d’entrar en
servei. É́s la fase final
d’una obra llargament
esperada. Segons nota de
l’Ajuntament, aquest va
ser un dels punts aprovats
per unanimitat en la sessió
plenària, en la que tambe ́
es va aprovar l’adhesió de
l’Ajuntament a la tercera pròrroga de l’acord Marc de subministrament d’energia
elèctrica que ha de permetre reduir el cost de la factura elèctrica municipal i primer
l’u ́s d’energies renovables. Així, l’obra de l’Auditori poc a poc avança i es fa realitat.
L’últim trimestre de l’any passat, el govern municipal va aprovar la modificació de
cre ̀dit que havia de permetre licitar l’acabament de les obres en la seva u ́ltima fase, i
ara que s’executen, calia esta nova modificació portada al ple per equipar l’edifici pel
seu interior. 

El Consell Comarcal del Montsià, a través de Montsià Actiu , va reobrir el cicle de jor-
nades sobre Desenvolupament Local  amb una sessió en la qual es van analitzar estra-
tègies i experiències concretes per aprofitar els polígons industrials i crear formació
ocupacional adaptada a les demandes empresarials. 
La qualitat en la gestió i la promoció de l’activitat econòmica fou el títol de la part
de la jornada que es fixà en l’experiència i el funcionament d’Idetsa (Iniciatives de
Desenvolupament Empresarial Les Tapies), empresa municipal de l’Hospitalet de
l’Infant que va nàixer l’any 2000 per desenvolupar l’activitat econòmica del polígon
industrial de Les Tapies. En parlaren Alfons Garcia, alcalde de l’Hospitalet de
l’Infant; i Joan Ramon Benaiges, gestor d’aquesta empresa pública.
“La fita és fer una aposta clara i ferma per a vincular el sector públic i privat per tal de
trobar necessitats comunes i diversificar l’economia” , apuntà Benaiges sobre Idetsa.
També es van poder escoltar les reflexions de Dolors Paniagua, experta en
Desenvolupament Local i Regional i programes de promoció econòmica. Al voltant
de la qüestió  “Com fem créixer l’activitat a partir dels recursos propis?” , la ponent va
analitzar les claus per a l’aprofitament òptim d’un polígon industrial i va exposar els
factors que fan atractiu un territori per als inversors.

La Ra ̀pita enceta el proper diumenge 9 d’octubre la tretzena edició del Cicle de
Teatre de Tardor, que enguany desplegara ̀ al municipi una programació composta
per set espectacles, que inclouen registres ben diversos, des de la comèdia, al
monòleg i també una obra crítica de denúncia contra la viole ̀ncia de gènere. Les
funcions del cicle, organitzat per la regidoria de Cultura, tindran lloc en el decurs de
set diumenges determinats, dos a l’octubre, tres al novembre i dos al desembre, a
partir de les 19 hores, al Maset.
L’objectiu de la regidoria de Cultura amb el Cicle de Teatre de Tardor és “apropar a
la ciutadania rapitenca el teatre en majúscules, tant el que es programa en les car-
telleres de les grans ciutats com tambe ́ el que es genera fins i tot al nostre munici-
pi, perquè de fet sera ̀ una obra escrita per un autor local, i representada per actors
i actrius de la companyia rapitenca Xip Xap, la que tancara ̀ el cicle”, segons ha des-
tacat la regidora Èrika Ferrate ́. A la imatge, la companyia local, Xip Xap. 

El ple dóna llum verda a la inversió
per equipar l’interior de l’Auditori 

Jornades sobre Desenvolupament Local
al Consell Comarcal del Montsià

A través de Montsià Actiu

A la Ràpita: “és la fase final d’una obra llargament esperada”

Set diumenges: dos a l’octubre, tres al novembre i 

dos al desembre

Restauradors de La Ràpita van participar dilluns al matí en una jornada de forma-
ció sobre aspectes del tractament de l’ostra en la restauració professional, de la mà
de la Fundació Alícia i organitzada per la regidoria de Turisme. L’objectiu era apro-
fundir en el coneixement de les potencialitats de l’ostra com a producte diferencial
de la gastronomia del Delta de l’Ebre i també testar noves maneres de cuinar-la i
d’incloure-la a les cartes de la forma més variada. Segons nota de l’Ajuntament, el
responsable de cuina de la Fundació Alícia, Marc Puig-Pey, va ser l’encarregat de
guiar la sessió formativa, que en l’últim tram va incloure un taller de cuina en direc-
te d’alguns plats que per comprovar-ne quëstions prac̀tiques. Els restauradors tambe ́
van formar grups per compartir sensacions i punts de vista.
Les badies dels Alfacs i el Fangar produeixen al llarg de tot l’any fins a 500 mil qui-
los d’ostra rissada. Ara fa pocs dies s’han anat sembrant i és per les festes de Nadal
i Cap d’Any quan assoliran la qualitat meś gran i tambe ́ la max̀ima demanda.

Els restauradors rapitencs amplien 
la cuina de l’ostra

Participen en una jornada de formació amb la Fundació Alícia
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*FLIX: el proper dia 16
d'octubre es durà a terme
una caminada popular
entre Riba-roja d'Ebre i
Flix seguint la ruta del GR-
99, pel tram que transco-
rre per la Reserva Natural
de Sebes. D’altra banda,
l’hoquei torna a Flix on es
va viure una etapa daura-
da durant els anys 90.
Aleshores l’equip va arri-
bar a l’elit de l’hoquei
nacional i es va proclamar
campió de la Copa de la
CERS tres anys.

*RASQUERA: els Mossos
d'Esquadra investiguen
l'exalcalde, Bernat Pellisa,
pel cultiu de plantes de
marihuana en una finca
agrícola de la seva propie-
tat. Pellisa és un dels sis
investigats –a més d'un
altre veí del municipi que
va ser detingut, posat en
llibertat posteriorment i
citat a declarar al jutjat de
Gandesa- arran d'una
operació contra el conreu
de cànnabis en terrenys
rústics de la zona.

Més
notícies

Dimecres, 5 d’octubre, un total
de 27 alumnes de 21 països
diferents que estan realitzant el
màster d’enoturisme internacio-
nal de la Universitat Rovira i
Virgili han visitat la Terra Alta.
Els objectius de la jornada con-
sistien a conèixer com és la
comarca, quins problemes-
diagnòstics té, quines són les
estratègies generals de desen-
volupament i com pot encaixar
l’enoturisme en aquest desen-
volupament. La darrera activitat ha estat a la cota 402, on Francesc Ferré, del Celler Frisach, ha ofert
el seu tast ‘Vins a les trinxeres’, que integra el turisme de la Batalla de l’Ebre amb l’enoturisme.

Els alumnes del màster d’enoturisme internacional
de la URV visiten la Terra Alta

Dimecres passat
Una seixantena de coworkers
d’arreu de Catalunya van parti-
cipar a la segona edició del
Coworking Day, una iniciativa
organitzada per l’Associació
Coworking de Catalunya
(COWOCAT) que aquest any
es va celebrar a la capital ribe-
renca amb el suport del Centre
d’Iniciatives Socioeconòmiques
(CIS), el Consell Comarcal de la
Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de
Móra d’Ebre. Durant tota la
jornada, professionals vinculats al món del coworking i el teletreball es
van reunir per debatre sobre el futur i quins són els nous reptes d’a-
questa forma d’emprenedoria que cada vegada està més arrelada als
territoris rurals catalans.

El coworking com a eina clau per al
desenvolupament rural

Trobada a Móra d’Ebre

Adreçada a qualsevol
edat, l'activitat consis-
teix en una sortida per
l'itinerari de la Cova de
Picasso, “on trobarem
les diferents interven-
cions (escultura, ins-
tal·lació, performance i
poesia). Una aposta
pel respecte i la con-
servació del medi
natural, en un moment
històric de qüestiona-
ment del model de
creixement econòmic
propi de la societat
occidental i d'una greu
crisi mediambiental”.
Un passeig en diumen-
ge matí “en forma de
projecte artístic que
vincula paisatge i des-
localització, i que pro-
posa una reflexió sobre
la relació que mante-
nim amb la natura”. 
Serà el diumege dia
16, a Horta de Sant
Joan. 

Els Ports, Natura i Art
Horta de Sant Joan, el diumenge dia 16 d’octubre

L’Ajuntament de Móra la Nova ha tancat l’exercici
pressupostari del 2015 amb un resultat positiu de
71.398 euros i un romanent de tresoreria de 488.414
euros. També positiu és el termini amb què va aconse-
guir pagar els proveïdors de l’administració local l’any
2015, a 29 dies. L’alcalde Francesc Xavier Moliné ha
destacat que “intentem anar rebaixant aquesta xifra
perquè els nostres comerciants i proveïdors no hagin
de patir en el seu dia a dia”. Una altra a destacar del
resultat econòmic de l’any passat és la ràtio de deute
viu que és d’un 21,71%, molt lluny del 110% permès
per la llei. En xifres reals, aquest deute, a 31 de desem-
bre de 2015, pujava a 637.000 euros. L’alcalde s’ha
mostrat satisfet “perquè en sols sis mesos hem acon-
seguit reduir el deute que vam heretar i que a 12 de
juny de l’any passat pujava a 686.000 euros”. “Anem
millorant a poc a poc. Estem fent molts esforços  per a
reduir aquest deute i ho estem aconseguint sense trau-
re cap servei ni augmentar la pressió fiscal als nostres
conciutadans”, ha afegit l’alcalde. Tot i aquestes dades
positives, l’Ajuntament no va complir l’any passat la
regla de la despesa imposada pel Ministeri d’Hisenda,
que estableix que no pots gastar més que l’any ante-
rior, en sobrepassar el seu límit en 127.153 euros. 
Segons nota de l’Ajuntament moranovenc, l’alcalde ha
explicat que “no la complim perquè nosaltres vam
haver de fer una pujada superior a l’1,3% permès l’any
2015 per a afrontar obres, principalment la instal·lació
del camp de  gespa artificial, que no estaven contem-
plades. Això fins i tot ens ha obligat a aprovar un Pla
Econòmic Financer per tal de redreçar la situació”.

Móra la Nova tanca els
comptes del 2015 

Amb un superàvit de 71.398 Euros
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Els treballadors del servei
de transport sanitari de
l'Ebre faran vaga indefinida
a partir del 25 d'octubre.
Segons ACN, el comitè
d'empresa s'ha vist obligat
a desconvocar el sis dies de
vaga que ja havien progra-
mat – l'11, 12, 18, 19, 25 i
26 d'octubre- perquè la
Unió Temporal d'Empreses
que gestiona les ambulàn-
cies de l'Ebre, la UTE
Egara-La Fuente, els eha
refusat per "un defecte de
fons i forma" en la convo-
catòria. La companyia ha
dit que, perquè la vaga
sigui legal, s'ha de sol·lici-
tar a les quatre empreses
que formen la unió empre-
sarial. "Potser hi ha un
defecte de forma però no
impedirà que continuem
lluitant. No aprofitar l'oca-
sió per desencallar el con-
flicte, no fa més que dilatar
el mal serveial ciutadà", ha
lamentat Artur Gimenez,
portaveu de Salvem les
Ambulàncies.

Vaga
indefinida

El president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Dani
Andreu, ha mostrat el seu suport a la decisió del movi-
ment veïnal 'Per una Ap-7 gratuïta' de reprendre els
talls setmanals a l'N-340, després d'haver-ne fet dia-
ris durant tot l'estiu. Andreu ha assenyalat que es
tracta de "gent molt valenta i ferma" que està acon-
seguit centrar l'atenció a un problema davant el qual,
el govern espanyol, es fa el "sord".
“Acompanyo aquestes iniciatives amb tot el meu
entusiasme. Continuen havent-hi problemes de circu-
lació, de sinistralitat, i les solucions han estat línies
continues i rotondes als llocs on menys havia dema-
nat el territori que n'hi haguessin", ha dit Andreu.

Suport a la represa dels
talls setmanals a l’N-340

Del president del Consell Comarcal del Baix Ebre

Tota banda interessada a participar en l’XI Certamen Internacional de Bandes de
Música ‘Vila de la Sénia’, organitzat per l’Agrupació Musical Senienca (AMS), té de
termini fins al dia 30 de novembre d’enguany per a inscriure’s. L’AMS ja ha fet públi-
ques les bases d’aquesta onzena edició que se celebrarà els dies 8 i 9 del mes d’a-
bril del 2017, a La Sénia. El concurs, únic a Catalunya, està obert a bandes no pro-
fessionals d’arreu del món que optaran a uns premis que oscil·len entre els 4.000 i
els 6.000 euros, a més de trofeus i diplomes.

Certamen Internacional de Bandes 
de Música ‘Vila de la Sénia’

XI edició, ja s’ha obert la inscripció 

Amb l’objectiu comú de facilitar ajuda i recursos  a les
famílies més necessitades del municipi aldeà, Càritas
Parroquial de l’Aldea i l’Ajuntament han signat de nou
un conveni de col·laboració que ha de servir per dotar
de més mitjans la tasca voluntària i altruista que venen
desenvolupant aquelles persones que formen part del
col·lectiu de gent conscienciada amb ajudar als que
menys recursos disposen.
D’altra banda, demà dissabte 8 d’octubre a l’Aldea
s’organitza una gran Gala Solidària per ajudar als Siris i
Palestins. La festa comptarà amb l’edició tarda i l’edició
nit. Estarà presentada per Amado Cebolla i comptarà
amb la presència de l’aldeana Núria Codorniu des dels
camps de refugiats dels Sirians i Iraquians.

Conveni entre Càritas i
l’Ajuntament de l’Aldea

Per ajudar a les famílies més necessitades

La plataforma Trens Dignes Terres de l'Ebre-Priorat ha iniciat una
recollida de signatures per exigir a la Generalitat que, donant com-
pliment a un llei del 2003, creï l'Autoritat Territorial de Mobilitat
(ATM) de les Terres de l'Ebre. un organisme que permetria als ajun-
taments ebrencs autogestionar i coordinar els transports públics del
territori. L'entitat ebrenca rebutja així l'anunci del Govern de crear
una taula de mobilitat com a substitut de l'ATM, i reivindiquen
aquest organisme pel seu paper executiu i vinculant. 
Segons ACN, el consell d'alcaldes del Baix Ebre ha rebut, aquest
dimarts, els representants de Trens Dignes que han exposat els argu-
ments per reclamar l’ATM. Els alcaldes del Baix Ebre han demanat
temps per acabar de conèixer aquesta figura i consensuar una posició en el proper consell de manera que hi hagi
un període per als representants de tots els municipis per ampliar la informació sobre aquest organisme i mirar de
trobar el consens que, aquest dimarts, ha faltat. A la imatge, la portaveu de Trens Dignes Ebre, Montse Castellà.

Trens Dignes recull 
signatures per aconseguir l’ATM

Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de l'Ebre
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Sota aquest títol, “NO
VALE RENDIRSE”, i orga-
nitzat per l’Associació
d’Empresaris de les Terres
de l’Ebre,  Emilio Duró,
soci consultor de ITER
Consultores, formador,
professor i empresari farà
una ponència avui diven-
dres 7 d’octubre de
2016, a la sala gran del
Teatre Auditori Felip
Pedrell de Tortosa (19h).
Duró és Llicenciat en
Ciències Econòmiques
per la Universitat
Autònoma de Barcelona i
per l'Escola Superior
d'Administració i Direcció
d'Empreses (ESADE). En
una de les seues ponèn-
cies, fou gravat i el video
es va pujar al You Tube.
Des de llavors, Duró s’ha
convertit en un gran refe-
rent per la forma en què
transmet les seues con-
ferències.

Emilio Duró
a Tortosa,

avui

L'Ametlla de Mar serà un dels cinc municipis de l'estat
espanyol on, el 30 d'octubre, simultàniament, es faran unes
carreres solidàries "de zombis" que Greenpeace ha batejat
com la 'Nuclear Running Dead'. Segons ACN, voluntaris de
l'organització, caracteritzats de morts vivents (a la imatge),
han informat,  els veïns de l'Ametlla de Mar d'aquesta ini-
ciativa esportiva i festiva programada a l'entorn de les cen-
trals nuclears espanyoles. Es pot participar en dues catego-
ries, en la cursa de 4 quilòmetres i en la de 10 quilòmetres.
La inscripció d'aquesta divertida i reivindicativa cursa de
zombis de Greenpeace costa la quantitat simbòlica de 5
euros dels quals, 1 es destinarà a l'associació Chernobil
Elkartea. Imatge: ACN. 

L'Ametlla de Mar acollirà una de les cinc carreres
solidàries "de zombis"

Organitzades per Greenpeace: “iniciativa esportiva festiva contra les nuclears”

El senador Miquel Aubà,
acompanyat de l’alcalde
de la Ràpita, Josep
Caparrós, i de l’alcalde
d’Amposta, Adam Tomàs
(a la imatge), ha fet públi-
ca la moció que ha regis-
trat sobre el camí de guar-
da de la badia dels Alfacs.
Aubà ha afirmat que ‘el
camí de guarda és un altre
incompliment de l’Estat
amb el Delta’. El senador
ha recordat que és un pro-
jecte emmarcat dins del
Pla Integral de Protecció
del Delta amb l’objectiu
de salvaguardar i recupe-
rar la franja litoral maríti-
ma construint un camí
elevat per a vianants i bici-
cletes de 14 quilòmetres
de recorregut entre la
Ràpita i la barra del
Trabucador. El projecte va
tenir una partida de
115.000 € als pressupos-
tos de l’Estat de l’any
2012, on també hi havia

una previsió pels anys
2013 i 2014. Ara bé, les
partides no es van fer
efectives i es va paralitzar
tot. Es per això que la
moció presentada per
Aubà demana ‘una con-
creció de calendari per
poder executar el camí de
guarda, i que als pressu-
postos generals de l’any
2017 hi hagi una partida
per poder començar-lo’.

Adam Tomàs, ha explicat
que l’Ajuntament
d’Amposta, a petició de
l’Estat, porta invertits més
de 250.000 € en expro-
piacions perquè pugui
tirar endavant el camí.
Josep Caparrós ha mani-
festat que ‘aquest és un
projecte molt important
per a tot el territori perquè
té dos vessants destacats,
l‘ambiental i el turístic’.

‘Un altre incompliment de
l’Estat amb el Delta’

Moció d’ERC sobre el camí de guarda de la badia dels Alfacs

A Catalunya neixen cada dia, de mitjana, dos nadons
prematurs extrems, que pesen menys d'1,5 quilos.
Aquests nounats no poden ser alletats per la seva mare
perquè encara no té llet i les donacions al Banc de Llet
ajuden que aquests nadons sobrevisquin. En la
Setmana Europea de la Lactància Materna, l'Hospital
Verge de la Cinta de Tortosa ha impulsat la primera tro-
bada entre una trentena de mares que alleten els seus
fills, llevadores i membres de la Comissió Territorial
d'Alletament Matern per donar-los suport però també
per animar-les a fer-se donants de llet. Ara, a Tortosa hi
ha unes set mares donants i, al país, unes 150 donants
de mitjana.

Suport a les mares que alleten
per a fer-se donants de llet

A l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa

El municipi deltebrenc fou
el punt d’encontre, dis-
sabte passat, de més de
30 bandes de tota
Catalunya en el marc de
la XXXV Trobada de
Bandes de Catalunya. Un
esdeveniment que comp-
tava amb l’organització de l’Ajuntament de Deltebre,
de la Federació Catalana de Societats Musicals i la
Societat Musical Espiga d’Or. D’aquesta manera, més
de 1.400 músics van participar en aquest acte de
manera que Deltebre va esdevenir, aquest 1 d’octu-
bre, la capital de referència de la música. 

Deltebre acull la Trobada de
Bandes de Catalunya

35ena edició, amb més de 1400 músics

La sala d'exposicions de l'Escola d'Art i Disseny de la
Diputació a Tortosa (plaça de Sant Joan, 5) acollirà, el dijous
13 d'octubre, a les 19 h, la projecció de Les 7 vides d’Eduard
Toda, un documental de Toni Orensanz, Ramon Masip i
Manuel Vinuesa que es difon amb el suport de la Diputació.
Aquest treball arriba a les Terres de l'Ebre envoltat de gran
expectació per les bones crítiques que ha aplegat en les
diverses i multitudinàries projeccions que s'han dut a terme
fins ara. L'accés a la projecció del documental a Tortosa serà
lliure, si bé caldrà confirmar-ne l'assistència.

Les 7 vides d’Eduard Toda arriba 

a l’Ebre el proper dia 13

Documental que es podrà veure a Tortosa
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NATURAL BAND
Isabel Carrasco

Natural Band és un grup format
per Jah Petit (veu i guitarra),
Albert (flauta), Francesc (bate-
ria), Jah Ivan (teclats), Carles
(percussió), Joan (baix) i Jarri
(guitarra),  que va nàixer l'any
2007 a les Terres de l'Ebre.
Natural Band és un grup de reg-
gae que a través de les seues
paraules i de la seua passió per
la música ens parlen de senti-
ments, vivències, natura, res-
pecte i pau.

Més Ebre: Sou amics que es van
ajuntar per fer música o músics
que es van fer amics?
Natural band: Segurament hi ha
una mica de cada, alguns ja
érem amics, d’altres mos conei-
xíem de vista, lo grup se va crear
una nit, mig de casualitat. 

ME: Parlem dels vostres discos
«Natural» i aquest últim
«Mentre El Foc Crema». Quin
és el missatge que voleu trans-
metre a través de les lletres de
les vostres cançons?
NB: La música és la nostra arma
i per tant el nostre missatge és
crític amb les injustícies de la
societat, però també està carre-
gat d’esperança per a un futur
que ha de ser millor. Són lletres
que parlen de coses senzilles, i
no tant, del dia a dia, coses que
ens toquen a tothom de prop.

ME: Quines diferències podem
trobar entre el primer disc i
aquest últim i com descriuríeu
aquest darrer?
NB:Quan vam gravar “Natural”
vam aprendre moltes coses que
ens han servit per a fer de
“Mentre El Foc Crema” un disc

molt més complet en diversos
aspectes del so, així com també
dels arranjaments musicals. El
disc està compost per 11 temes,
amb la idea de caminar per rit-
mes més roots reggae (reggae
clàssic) però sense cap limitació
d’etiquetes i amb varietat de rit-
mes. Per a tots els grups és molt
important trobar un so propi, i
aquest segon disc és un pas més
en aquest camí, a més, són dis-
cos gravats sense cap tipus de
pressió perquè els hem gravat
tots dos amb els nostres mitjans,
lo que permet poder gravar lo
que volem tal i com ho sentim,
és una de les coses que ens
omple més d’orgull.
ME: Per què heu escollit el reg-
gae com estil musical?
NB: Vam trobar-mos uns xavals
que els hi agradava el reggae per
Tortosa en el moment i lloc ade-
quats (riures). Una nit estaven
mesclant música amb la
soundsystem (Good Over Evil
Sound) els que ara són cantant i
teclista, ells ja portaven temps
amb el  reggae mesclant a la
sound, però de grup de reggae a

Tortosa no n’hi havia cap i par-
lant va sortir la idea de quedar
un dia per tocar alguna cosa i
així va començar tot.

ME: Quins serien els vostres
referents i influències musicals
a més del reggae?
NB: Al grup tenim moltes
influències, individualment
cadascú té les seues pròpies
influències i inquietuds musicals
més enllà del reggae, a més a
part de Natural molts dels mem-
bres hem estat o estem en altres
formacions també. 

ME: Durant aquests anys heu
estat actuant en diferents festi-
vals arreu de Catalunya i també
de l'Estat espanyol, no?
NB: Sí, hem tingut la sort de
poder compartir escenari amb
grans músics i grups en festivals
prou importants de les Terres de
l’Ebre com el Delta Sound o
l’Ebresons i també el Finos
Reggae o el Mount Zion Festival
d’Andorra.
ME: Qui escriu les lletres i qui
compon?

NB: Les lletres les escriu lo
Roderic (Jah Petit), que és lo
cantant. Una vegada les lletres
estan fetes quedem tots al local
d’assaig i anem perfilant les
estructures i pensem los arranja-
ments musicals. És una faena
bastant col·lectiva i entre tots ho
anem component.

ME: Podríem dir que el reggae
també és un estil de vida?
NB: És una vibració, un batec.
Funciona com vehicle per com-
partir i com a catalitzador d’e-
mocions, però això és la funció
de la música en general, no
només en lo reggae, tot i que és

evident que és una música amb
una forta arrel espiritual. Tot i
això, sempre és bo fugir de
tòpics i més en un món globalit-
zat com el que vivim i la música
també n’és un reflex de la situa-
ció, no tothom que toca o escol-
ta reggae ha de dur un estil de
vida determinat o actuar de
certa manera, en realitat la
diferència ha de crear unitat i
l’estil de vida ve marcat per mol-
tes altres coses i altres valors, no
només per la música que escol-
tes. 

ME: Els vostres projectes.
NB: Des del mes de maig hem
estat treballant en lo “bolo”
acústic, que és una reinterpreta-
ció del nostre repertori, és una
experiència que hem trobat molt
interessant i de la que estem
molt contents. De cara al futur
tenim al cap la idea de fer algun
vídeo i ja cap al 2017 segura-
ment començarem a pensar en
un disc nou.

ME: Dissabte dia 15, a les
22.30h i dintre del festival
Ebremusik-Movistar, la plata-
forma de promoció de grups
musicals del territori, podrem
escoltar el reggae dels Natural a
la zona dels restaurants
Lizarran/Los Banys (c.Teodoro
González) de Tortosa.

ACTUALITAT

EL REGGAE ÉS UNA VIBRACIÓ, UN BATEC

Fotos Anna Zaera i  disseny Lluís Chavarria
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Des d’aquest dilluns, a les
botigues Tradicionarius de
la Ràpita, Tortosa i Amposta
es pot veure el jugador més
destacat de la Rapitenca,
Tortosa i Amposta. Iniciativa
de Tradicionarius i de Més
Ebre. El jugador de tots tres
equips, escollit com el millor
del partit, apareixerà a l’en-
trada del local, cada dilluns i
durant la setmana, en un
panell  amb la seua fotogra-
fia en gran com el millor del
partit del cap de setmana.
Més Ebre, cada divendres,
també recordarà quins han
estat els Tradicracs com ja es
pot observar avui en la part
inferior d’aquesta plana.

Els dos equips ebrencs de la Primera catalana
s’enfronten demà dissabte en el derbi (17h). Els
locals, després de la revolta viscuda amb els nous
plantejaments del club, recuperen al porter Raül i
a Albert, que foren baixa a Vilaseca, on van per-
dre per 4-0, “resultat enganyós, doncs amb el 2-
0, Ferreres no va transformar un penal i havíem
tingut més ocasions. No obstant, satisfets amb el
partit i amb la il.lusió i implicació dels jugadors que
s’han quedat més els set del filial que van anar
amb el primer equip”. Dimecres dia 12, a Jesús i
Maria, es farà un torneig aleví que serà el II me-
morial Joan Aliau ‘Lo Magre’. Un memorial que
recorda l’emblemàtic porter partidalenc.
La Rapitenca es presenta al derbi després de

tres empats, però amb la sensació de que va a
més. Borrull ja va debutar i s’enfrontarà demà al
seu exequip. Raul Istoc no va poder debutar per-
què hi havien dubtes en no haver passat els sis
mesos abans de tornar. Però com que va fitxar en
acabar la temporada passada, si que pot jugar.
Aclarit. 

Neix  
Tradicracs

El Derbi
DEMÀ DISSABTE A LES 17 HORESAQUESTA SETMANA

El J i Maria rebrà la Rapitenca

Arturo Llorca, president del CD Tortosa va
estar dilluns a Canal Terres de l’Ebre, a MI-
NUT 91. En la seua línia televisiva, no va dei-
xar indiferent a ningú. Es va alterar en algun
moment. Va aclarir la possibilitat que va exis-
tir de dimitir per divergències amb el futbol
base de l’entitat. Hi ha distàncies manifestes.
Però va admetre que no té intenció de dimitir, com a mínim
fins a final de temporada. També va deixar clar que si algú té
ganes d’agafar el club, només cal que ho digui. Era un mis-
satge dirigit per si hi ha algú que interessat en què Llorca no
estigui al capdavant del club per altres interessos. O per altres
plantejaments. De totes formes, jo crec que, arran d’aquesta
entrevista, hi haurà més proximitat i que es pot produir un
diàleg que ha de beneficiar l’entitat. Va ser un bon programa
com també ho ha de ser dilluns vinent amb Fernando Garcia,
de la Rapitenca, per parlar de la situació directiva del club, de
la planificació de la temporada i del futbol base rapitenc. 

Hi haurà entesa?

Empat en temps afegit, amb gol de Jordi Martí (1-1)

L’Ascó va salvar un punt al camp del cuer Vilassar
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó visitava el cuer Vilassar, un partit que podia ser trampa perquè els maresmencs “te-
nen més equip del que la seua classificació indica”, avisava el tècnic asconenc Santi Castillejo
en la prèvia. I així va ser. El Vilassar es va avançar en el marcador i, tot i fer un pas enrera amb
els minuts, va saber aguantar l’avantatge. L’Ascó va insistir i, malgrat les dificultats per no tro-
bar espais, va trobar el premi en temps afegit, amb gol de Jordi. Mereixia més per les ocasions. 

Batea-Tortosa, partit històric per als locals

DIUMENGE A LES 18 HORES, ES DISPUTA PER PRIMER COP OFICIALMENT

El Tortosa va vèncer el Cambrils Unió (2-0)
i segueix líder, amb els mateixos punts que
l’Amposta. Tots dos equips han guanyat els
cinc partits disputats fins el moment. El Torto-
sa, a més, no ha rebut cap gol. Per això en-
capcela la taula. El partit de diumenge vinent
(18h) és històric i ha creat molta il.lusió a la
comarca terraltina i, en concret, a Batea on el
Tortosa, fins ara, només havia jugat en festes
majors. Diumenge ho farà en un partit oficial.
Un partit que serà la primera prova, fora de

casa, amb un derbi, per a l’equip d’Àngel
Garcia. 
Jordi Roca, tècnic del Batea, davant del par-

tit deia que “intentarem posar-li les coses
complicades al Tortosa, sabent que té molt de
potencial i que és líder per mèrits propis sen-
se haver rebut cap gol. Es un part històric per
al Batea i per a Batea i hi ha molta il.lusió per
afrontar-lo, sent conscients que ells són els fa-
vorits”. Ike ja va debutar amb el Tortosa i diu-
menge podrà fer-ho Edu Escuté.

NOVETATS: Chema Esteban, que la lliga passada va decidir penjar els guants, ha

fitxat amb el Jesús i Maria. Com ajudant de José Mari en el cos tècnic del primer

equip. Gerard Capera seguirà al filial. EDU ESCUTÉ (J i Maria) debutarà diumenge

amb el Tortosa. ALEIX CHAVARRIA, que estava al Batea, torna al Roquetenc i podrà

jugar a Godall. JOSÉ LUIS ROSALES (Rapitenca) ha fitxat amb el Camarles. ERIC

SAFONT (Alcanar) s’incorpora a l’Aldeana. El defensa ORIOL MATAMOROS (Godall)

fitxa amb la Sénia. El porter POVILL, temptat per diversos equips per poder-lo fitxar.

3a DIVISIÓ
Ascó-Figueres diss. 18h

PRIMERA CATALANA

J i Maria-Rapitenca diss 17h

SEGONA CATALANA

Dissabte
Torred.-Segur (16h)
Cambrils U-Vendrell (18h)

Diumenge
Riera-Valls (12h)
Ulldecona-Reddis (16.30h)
la Cava-Catllar (17h)
Roda Berà-Salou (17 h)
Hospitalet-Gandesa (17h)
Camarles-Amposta (17h)
Batea-Tortosa (18h)

TERCERA CATALANA

Dissabte
Catalònia-Pinell (16.30h)

Diumenge
Vilalba-S Jaume (15.45h)
a Batea
Godall-Roquetenc (16h)
J i Maria-R Bítem (16.30h)
Perelló-Alcanar (16.30h)
Flix-S Bàrbara (17h)
la Sénia-Ampolla (17h)
Corbera-Ametlla (17h)
Aldeana-Olimpic (17.30h)

QUARTA CATALANA

Dissabte
Móra Nova-Tivenys (16.30h)
E Escola-Camarles (18.30h)
Catalònia-Bot (18.45 h)

Diumenge
Alcanar-Arnes (16h)
Fatarella-Deltebre (16h)
Ginestar-Benissanet (16h)
Ascó-Batea (16.30h)
Xerta-Masdenverge (16.45h)
Ametlla-Amposta (17h)

PROPERA JORNADA

L’opinió de Joaquin Celma. 

El Jesús i Maria va batre un rècord Guines al futbol ebrenc
en donar la baixa a nou jugadors a la jornada 4, a més del
cessament de cos tècnic. Per a tots els afectats és un cop
baix més moral  que esportiu. La bomba va explotar abans
quan Teixidó es va assabentar que estaven buscant entre-
nador, el club ho va desmentir i ell sabia que només seria
perdre un partit i que esclataria l’afer. El Jesús i Maria va
passar de ser un equip de Tercera catalana a ser, la passa-
da temporada, el setè equip de la província. De vegades les
pujades verticals no són bones, el president aspirava a estar
a la part alta de la classifiació, els somnis són bons però cal
trepitjar ferm i tocar de peus a terra. De totes formes, cal
aplaudir aquest club. Té també un rècord Guinnes a favor:
cap club amb tan poca població d'aquestes Terres (3000
habitants) disposa de dos juvenils, dos cadets, dos infantils
i dos alevins, més dos amateurs. L'únic que em preocupa
és si Ferreres, Adrià, Raul Jiménez...aguantaran la nova
situació i la pressió dels marcadors en un equip que està
condemnat al descens. 
Segur que els entesos en futbol diran que és una barbari-
tat el que ha fet el Jesus i Maria. Però el club va decidir i els
seus motius ha de tenir. Opino també que em semblen més
barbaritats les que veig en altres clubs: Tortosa, amb el
dèficit bestial que té, fitxa jugadors de Tarragona i no dóna
oportunitats als de casa. Així mateix, la Rapitenca, amb el
futbol base que disposa i no es reflecteix al primer equip.
O l’Amposta, que arrossega un dèficit i fitxa judadors d'al-
tres llocs en comptes de fer un projecte sòlid i integrament
de casa. I així enumeriaria mes exemples. Si jo demà fos
president del Tortosa, el primer que faria seria donar la
baixa a tots els de Tarragona. Si jo demà fos president de
Barça, traspassaria Messi i Neymar i faria caixa per baixar
el deute. De vegades, les accions contundents són bones
per a un club i més en el futbol on 2 i 2 no són quatre.
OK RAPITENCA. Independentment dels plantejaments, de
si podrien haver-hi més jugadors dels planters o no, cada
vegada m'agrada més aquest equip. Dos partits seguits
remuntant a casa contra dos candidats a l'ascens, Santboià
i Balaguer. En cinc jornades, bona mitjana golejadora. 2
gols per partit i invictes a la Devesa. Gran treball de
German i Jota. El J. i Maria, malgrat tot el succeït, va donar
la cara a Vilaseca. Demà derbi. Segur que també la donarà. 

Terratrèmol a Jesús i Maria
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El Camarles rebrà diumenge l’Amposta, un derbi en el que
buscarà el primer triomf a casa: “fora estem aconseguint bons
resultats però acusem el déficit de casa on penso que hem dei-
xat escapar cinc punts en els partits jugats. Hem de millorar i
assolir una victòria que ens face bons els punts que sumem
com a visitants. Serà un partit molt complicat davant d’un Am-
posta que té bons jugadors i que està encoratjat per un gran
inici de lliga”. L’equip blauigrana va empatar dissabte a Ven-
drell (0-0).  Segons el seu tècnic, “com en altres partits, co-
mencem força bé. Entrem bé i ràpid en situació. Vam dominar
i vam crear diveses ocasions per haver obert el marcador. Però
sobre el minut 30, vam sortir del partit, més pendents de pro-
testar a l’àrbitre. I el Vendrell, fins el descans, va dominar i va
pressionar, fent diverses aproximacions”. A la represa, afegia
el tècnic, “ja d’entrada, el Vendrell, un equip fort físicament,
ens va apretar moltíssim. I vam haver de sofrir, tenint Aitor
que intervenir per evitar les seues opcions. Avançada la sego-
na part, vam fer canvis i el partit es va tornar equilibrar, recu-
perant el control i tenint fins  tres ocasions per guanyar. L’em-
pat és just i meritori. És el tercer seguit i ara, com he dit, l’hem
de fer bo a casa”.  

El Camarles buscarà la primera
victòria a casa, en el derbi

EMPAT SENSE GOLS AL VENDRELL 0-0

Han passat cinc jornades i l'Amposta, juntament amb el Tortosa, ha sumat els 15 punts.
Contra l'Hospitalet va haver de patir per no resoldre les ocasions que va disposar. Això va do-
nar vida al conjunt del Baix Camp que, a la segona part, va tenir dues opcions, una d'elles amb
rematada al pal. Quim va avançar a l'Amposta al primer minut de la represa. L'Hospitalet va
obrir-se i llavors l'Amposta va perdonar la sentència. Tot i sofrir al final, l'equip d'Albert Com-
pany va sumar una nova victòria. Tortosa i Amposta lideren la taula. El Gandesa és el tercer

classificat, amb 13 punts. El tècnic de l’Amposta, Albert
Company, admetia que “ha havíem parlat que, dels partits
que havíem jugat, aquest era el més complicat, doncs haví-
em vist a l’Hospitalet i és un molt bon equip. I així va ser. No
obstant, vam acabar patint també per no resoldre les oca-
sions que vam disposar una vegada havíem obert el marca-
dor”. L’Amposta, diumenge, visitarà el Camarles, un derbi
atractiu que serà una prova a la ratxa de victòries. 

Nova victòria de l’Amposta

SEGONA CATALANA. VA SUPERAR L’HOSPITALET, AMB GOL DE QUIM (1-0) 

El derbi es va decidir a la represa. S'enfrontaven dos dels equips capdavanters. L'Alcanar era líder en solita-
ri. La Sénia venia de perdre amb el St Jaume per 1-3. I el derbi no va decebre. Durant la primera mitja ho-
ra, foren els seniencs els que van dominar i van tenir el control del partit. Després, el duel es va equilibrar i
l'Alcanar ja va gaudir de més profunditat. Però fou llavors quan Pol, de falta directa, marcava el 0-1. La pi-
lota es va enverinar i van sorpendre a Moisés. No obstant, l'Alcanar va tenir resposta i va empatar poc des-
prés arran d'una bona centrada de Sergio Ruiz que va rematar Obi al segon pal. A la represa, els canareus
van gaudir d’una opció inicial. Posteriorment, la Sénia es va tornar a fer amb el control del centre del camp
i a la sortida d'un córner, Isaac establia l’1-2. L'Alcanar va poder empatar amb dues situacions de gol sen-
se rematada i amb un gol anulat per possible fora de joc. Dubtós. Jugada complicada: hi ha un jugador lo-
cal en fora de joc però no és el que remata. Amb més espais, els seniencs van sentenciar. Indecisió defensi-
va local i Callarisa que no va perdonar amb l'1-3. Ja amb els canareus entregats, el jove Jordi Escudero va
aprofitar una sotida fora de l'àrea de Moi per marcar l'1-4. Un resultat abultat pel que fou el partit però els
seniencs tingueren més pegada. Cinc equips lideren la taula amb 12 punts. 

La primera meitat fou força anivellada, amb un Roquetenc que esperava replegat a un Flix que va do-
minar en diverses fases. Els locals buscaven la seua referència ofensiva, Marc Alegre. Ell va provocar
un penal que va transformar amb l'1-0. El Flix, arran d'un altre penal, empataria abans del descans.
A la represa, els locals van refermar el seu plantejament. I els va sortir bé. El Flix va intentar dur més
la iniciativa però el Roquetenc era letal al contraatac. Marc Alegre va avisar i Bautista, posteriorment,
va fer el 2-1. Amb el 2-1, el Flix s'hi va abocar i va gaudir de dues opcions clares per empatar. El Ro-
quetenc, a la contra, va fer sensació de perill i així, arran d'un contraatac, va venir un córner que va
originar el gran gol de Jonatan. Segona victòria dels roquetencs, que s'estabilitzen, mentre que al Flix
li està costant.

La Sénia fa un cop d'autoritat, a Alcanar (1-4)

El Roquetenc
s’estabilitza

amb la
segona
victòria

TERCERA CATALANA

L’Ulldecona va perdre al camp del Valls (2-0). Un partit que
es va decidir a la represa. Al primer minut de la segona meitat,
un rebuig del porter Franc va anar al cos de Ferri i la pilota va
entrar. L’Ulldecona es va refer però avançada la represa, arran
d’una falta, Franc va volar i va evitar el gol. Però el vallenc Te-
ruel, més atent que la defensa visitant, va establir el 2-0 defini-
tiu. Segons Enrique Alaixendri, “a la primera meitat vam jugar
molt ben posats, tapant bé el joc directe del Valls que busca a
Ferri per habilitar-lo i crear segones jugades. Ho havíem parlat i
entre els centrals i el pivot van saber respondre als intents lo-
cals”. Al descans, l’Ulldecona va fer dos canvis per “tenir més
profunditat i anar pel partit. No obstant, al primer minut, ens
vam trobar amb la jugada desafortunada per nosaltres i afortu-
nada per al Valls que fou l’1-0. Vam passar una fase de descon-
cert, però vam saber reaccionar. Vam fer diverses arribades i lla-
vors va produir-se la jugada polèmica quan Albert va rebre una
falta quan encarava la porteria. L’assistent va decretar penal
però l’àrbitre va considerar que era fora de l’àrea. Hagués po-
gut ser una bona opció. Posteriorment, arran d’una falta va ve-
nir el 2-0 que va decidir, tot i que vam seguir intentant-ho fins
el final. Mereixiem un millor resultat, tal com va anar el partit”.   

L’Ulldecona cau a la segona
meitat, al camp del Valls (2-0)

EN LA PROPERA JORNADA, REBRÀ EL REDDIS

La Cava visitava el Salou amb la voluntat de refer-se després de
l’ensopegada contra el Reddis. Però va tornar a perdre, al camp
del Salou (2-0) i segueix oferint dubtes en l’inici de temporada.
Sergi Navarro, el tècnic, reconeixia que “no vam poder aconse-
guir un bon resultat però la imatge va ser una altra i l’equip va ju-
gar amb més actitud. Penso que, d’entrada, sent més directes i
buscant el contraatac, vam dominar el partit i vam tenir opcions.
Però el Salou, en una jugada puntual, en la que per a mi va ha-
ver-hi un clar fora de joc, ens va marcar l’1-0. L’equip està ara aní-
micament dèbil i va acusar-ho. I abans del descans arran d’una in-
decisió va venir el 2-0. Es va intentar a la represa però ens va
faltar més convicció. No obstant, crec que, amb aquesta actitud,
revertirem la situació i la dinàmica, que ara no és positiva, can-
viarà perquè hi ha qualitat i amb confiança es podrà aconseguir”. 

La Cava millora però torna a
perdre, a Salou

ELS DE NAVARRO NO PODEN REACCIONAR

El Batea va tornar a deixar escapar punts en temps afegit, al
Catllar (2-2). El tècnic Jordi Roca explicava que “vam sortir fo-
ra de partit i Alejandro Caballos va fer l’1-0 al primer minut. Ens
va costar entrar-hi. Vam fer-ho i vam acabar completant un bon
final de la primera meitat, empatant Miguel. A la represa, vam
sortir ben posats i arran una falta lateral, Àlex va marcar l’1-2.
Amb l’1-2, vam tenir un parell d’opcions i una jugada que era
penal i expulsió però que fou invalidada per fora de joc. Amb
els minuts, ens vam fer enrera, com ens ha passat en altres par-
tits, i, en temps afegit, una falta mal defensada per part nostra
i gol en propia porteria. Ens va tornar a faltar més seguretat.
Fou un partit que el teníem de cara a la segona meitat”. 

El Batea viu una història coneguda,
al camp del Catllar

GUANYAVA 1-2 I LI EMPATEN EN TEMPS AFEGIT

TERCERA CATALANA. VA GUANYAR UN FLIX QUE NO ACABA D’ENLAIRAR-SE (3-1)

L’equip d’Albert visita el
Camarles, una prova a la 

seua ratxa de triomfs

Proper partit

El Gandesa va guanyar per 1-0 al Torredembarra i segueix en la tercera plaça, a dos punts dels
líders Tortosa i Amposta. L’equip, a més, continua sense rebre cap gol. 
Segons Rafel Navarro, tècnic del Gandesa, “va ser un partit molt complicat, malgrat que va

començar bé, tenint arribada amb certa claredat i gaudint d’opcions com un gol anulat a Genís
per un fora de joc que, per a mi, fou dubtós. Vam seguir així fins que Gumiel, a la sortida d’un
córner, va marcar l’1-0. A partir d’aquí, vam baixar. El Torredembarra, amb un plantejament de-
fensiu, va seguir igual, tot i rebre el gol, deixant pocs espais. I nosaltres crec que ens vam aco-
modar en la situació del duel. A la represa, la dinàmica del partit va ser similar. No vam saber obrir
el camp i no vam tenir agilitat ni velocitat per desequilibrar i poder crear més ocasions. En vam
tenir, però Elliot les va evitar. I, tot i que el Torredembarra no ens en va crear, va existir incertesa
fins el final per l’ajustat del marcador. No vam fer un bon partit però vam mantenir l’ordre en de-
fensa per conservar la porteria a zero una setmana més. Vam tornar a ser un equip fiable en
aquest sentit”. Navarro es mostrava “satisfet per l’inici de lliga i per no haver rebut cap gol. Diu-
menge tenim un altre partit molt complicat, al camp de l’Hospitalet. Hem de seguir”. 

El Gandesa no perdona

SEGUEIX SENSE REBRE CAP GOL, EN CINC JORNADES. ÉS TERCER

No hi ha rival fàcil
Jornada per confirmar el que passarà tota la temporada: no hi ha rival fàcil.
Tres marcadors de 2-0, que van poder ser empat o més ajustats. La resta de
partits, guanyats per la mínima, més dos empats. Els tres primers, Amposta,
Tortosa i Gandesa van patir per superar a l’Hospitalet, Cambrils i
Torredembarra. El Reddis, que va començar molt malament, porta tres par-
tits guanyant; el Salou, que no havia guanyat, venç a La Cava, equip que va
crear més ocasions en aquesta jornada que en les altres quatre. 
El Batea és greu que en tres partits que va guanyant en camp contrari, al final
es deixa punts. Camarles, un empat i segueix imbatut en camp contrari; crea
ocasions però li falta definició. Tres partits perduts de l’Ulldecona, aquesta
setmana a Valls, els altres rivals eren també capdavanters: Gandesa i
Amposta. Ull amb aquest Valls: en cinc jornades només li han marcat un gol
i progressa. Veig molta igualtat per baix, encara que Roda i la Riera són cuers
però poden despertar en qualsevol moment. Els descensos es pagaran molt
cars: Morell i J. i Maria van camí de la Segona Catalana. Apuntin aquesta
xifra: hi haurà 6 descensos si no puja el subcampió.

JOAQUIN CELMA
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El Catalònia va demanar el canvi d’ordre per les Festes de Sant Francesc i el Santa va ac-
ceptar-lo. Fernando Garcia, tècnic local, manifestava que “a la primera meitat ens va costar
molt entrar en situació. El S. Bàrbara va dominar, estant més ben col.locat en les segones ju-
gades, per això s’anticipava. Ells van tenir 2 ó 3 opcions que va evitar Sergi. En el darrer quart
el partit ja va equilibrar-se i vam millorar”. A la represa, l’aparició de Prades fou important per
al Cata. Nando afegia que “vam estar més centrats des de l’inici, arribant amb més claredat.
També cal dir que amb els minuts, el partit va estar obert i que el Santa Bàrbara va respon-
dre les dues vegades que ens vam avançar”. Prades feia l’1-0. Sergi Otero empatava i, tot i
que Prades va tornar a marcar, Calafat va establir el 2-2 definitiu. El tècnic del Cata deia que
“el Santa Bàrbara, de les cinc jornades, ha estat l’equip que més bones sensacions m’ha fet i
que ens ha creat més dificultats. Un equip ben treballat i compactat”. Per la seua part, Can-
tó, tècnic del Santa, deia que “l’empat va ser just. A nosaltres ens ha de servir per reactivar-
nos per poder aconseguir la primera victòria”. Nico encara és baixa al Santa. 

Catalònia i Santa Bàrbara empaten
TERCERA CATALANA. TERCER SEGUIT DELS LOCALS, QUE NO HAN PERDUT

L’Ampolla va golejar el Godall (7-1) i lidera la
taula amb els mateixos punts que la Sénia, R.
Bítem, Olimpic i Alcanar (12). David Gallego
(2) i Marc Perelló, de penal, posaven el 3-0
abans del descans. Quim Bru marcava el 4-0
mentre que Carlos reduia distàncies per al Go-
dall. Ramirez, Quim Bru, de nou, i Perelló, que
va repetir, van fer els altres gols a la represa.
Des del Godall, el seu tècnic admetia que
“l’Ampolla, al seu camp, és molt superior però
penso que el resultat va ser massa abultat. No
és excusa però l’àrbitre en determinats mo-
ments xiulava més el que l’Ampolla volia”. 

L’Ampolla, líder

5 EQUIPS EMPATATS A 12 PUNTS

El R-Bítem va golejar el Vilalba (6-2) i és
un dels líders. Malgrat la golejada, el tècnic
local, Parra, considerava que “penso que el
resultat fou enganyós. El Vilalba va resistir
fins ben entrada la represa i no va deixar de
lluitar fins el final. Cal destacar-ho. Nosaltres
vam ser molt efectius i aquí va estar la di-
ferència”. Pau feia l’1-0. John empatava. Jo-
ta i Robert ficaven el 3-1. Sisco Méndez feia
el 3-2 abans del descans. Pau, Robert i Emi-
li van marcar a la represa. Tal com vam
avançar divendres passat, Àlex Curto no se-
gueix i el nou tècnic és Àngel Alvarez. 

El R.Bítem no perdona

ÀNGEL ALVAREZ, TÈCNIC DEL VILALBA

Derbi molt intens entre dos equips de la Terra Alta que estan
fent un bon inici de lliga. I van demostrar el perquè.  El Corbera
va començar millor el duel. Roger feia un pal. I ell obria el marca-
dor (25’). Amb el 0-1, el Pinell va dominar, fent intervenir a Ma-
nu, que va tornar a estar genial. Un penal molt clar fou transfor-
mar per Edu Maestre. El duel era vibrant. El Pinell va apretar més
fins el descans i Raül Arroyo va establir el 2-1. El Corbera va no-
tar el gol de l’empat i va sortir de la confrontació per la pressió
dels hòmens de Robert Avinyó. A la represa, el partit es va esta-
bilitzar. Chero i Abde van donar més profunditat al Corbera. Ab-
de va empatar per al Corbera i el derbi, que no va decebre, va es-
tar obert fins el final. 

Derbi terraltí de poder a poder

PINELL-CORBERA 2-2

L’Olimpic va guanyar el J. i Maria B i és un dels líders (3-2). Els
visitants, amb els nous plantejaments del club, es van presentar
amb tres jugadors del filial i 10 juvenils que havien jugat en dia
abans. 7 jugadors del filial van anar amb el primer equip. Malgrat
això, van fer patir a un equip local que es va confiar. Paco Muñoz,
tècnic de l’Olímpic, admetia que “no vam fer un bon partit, pot-
ser ens vam confiar però la veritat és que fou mèrit del J. i Maria
que va treballar moltíssim. Nois joves que no van deixar de lluitar
fins el final”. Aleix de penal va fer l’1-0. Marc Nivera empatava.
David va marcar el 2-1. A la represa del 3-1 es va passar al 2-2,
de Jordi Martí. Quim, en rematar una falta lateral, va establir el 3-
2. Des de J. i Maria “es felicitava a tots els jugadors per la seua im-
plicació i pel gran partit”. Flore Alegre ha fitxat amb el J i M.

L’Olímpic pateix per guanyar

EL JESÚS I MARIA B, AMB 10 JUVENILS

L’Ametlla i l’Aldeana van empatar (1-1). A la represa, Rullo va
fer l’1-0. Àlex Alegre va empatar pels aldeans. Marc Vilabrú, tèc-
nic calero, deia que “a la primera meitat vam ser els amos del joc,
tenint força ocasions. A la represa vam anar pel partit i Rullo va
marcar l’1-0. Vam tenir el 2-0 però fou l’Aldeana, en la seua pri-
mera opció clara, qui empatava. El partit es va trencar i vam acu-
sar la necessitat de guanyar, amb massa presses”. Els locals, per
expulsió i per una lesió quan ja havíen fet els canvis, van acabar
amb nou. “Felicitar l’equip per l’esforç. La victòria se’ns resisteix
però si seguim així, aviat l’assolirem”, deia Marc. 
Bartolo, de l’Aldeana, considerava que “partit molt igualat a la

primera meitat i també a la segona, tot i que llavors es va tren-
car i van haver més alternatives. Resultat just”.  

Es resisteix la victòria

L’AMETLLA I ALDEANA EMPATEN (1-1)

El Sant Jaume va perdre amb el Perelló (1-2) en un
partit amb molt de públic en jornada de presentació
dels equips santjaumeros. Els locals van sortir molt
forts i es van imposar durant la primera mitja hora,
quan van dominar i van assetjar un Perelló que bus-
cava amb joc directe el debutant Cuenca. Carlos
Curto va fer l’1-0. Però al minut 33, arran d’un
llançament de banda, Cuenca pentina i Arnau marca
l’empat. El partit es va igualar i el S. Jaume va acusar
el gol. Els perellonencs van acabar millor el primer
temps, tenint dues possibilitats. A la represa, el par-
tit va ser molt més físic, de contacte, més travat. El
Sant Jaume va tornar a pressionar moltíssim però
sense encert en els darrers metres. El Perelló va anar
reaccionant i Xixo, que jugava contra l’equip de la
seua població, va marcar de falta l’1-2. Els d’Anton
van lluitar fins el final i en temps afegit va arribar el
malestar. Jugada a l’àrea visitant i penal clar per als
locals que no fou xiulat. L’àrbitre va xiular el final.
Això va generar nervis i moltes protestes al col.legiat.
El Perelló, reforçat, agafa aire amb la victòria.    

Malestar a Sant Jaume

EL PERELLÓ GUANYA AMB GOL DE XIXO

El líder Móra la Nova va vèncer al camp
de l’Arnes, equip que ha de ser capdavanter
al grup. Un gol de Jimi al primer minut va
acabar decidint (0-1). Segons Lizaso, tècnic
del M Nova, “vam haver de treballar molt
davant d’un Arnes que em va agradar, un
equip molt fort i adaptat al seu camp i que
ens va crear moltes dificultats. Per això, la
victòria és molt important”. Des d’Arnes es
considerava que “mereixiem l’empat pel
treball i les ocasions creades”. Els morano-
vencs han guanyat els cinc partits disputats. 
El Masdenverge va golejar a l’Ebre Escola

(4-0) i és segon. Pau Tomàs (2), Òscar i Car-
los van marcar. A la represa, amb el 2-0, l'E-
bre va tenir aproximacions però sense èxit i
el Masdenverge, amb espais, també va dis-
posar de més ocasions. Carlos, a la sortida
d'un falta, va fer el 3-0. L'Ebre va seguir in-
tentant-ho i va crear diverses oportunitats,
sense encert. El Masdenverge, a la contra,

també en va gaudir i Pau, culminant un llarg
contraatac, va establir el 4-0 davant el deliri
de l'afició local. El Deltebre, per la seua ban-
da, va golejar el filial de l’Alcanar (5-0) amb
gols  de Gerard, Aaron, Machino, Oriol i Jo-
el. La impugnació de l’Ametlla B del primer
partit ha estat denegada i el Deltebre que
conserva els 10 punts i és tercer. Aquesta
decisió del comitè ha creat malestar a la Ca-
la. “Nosaltres aquell dia vam deixar juga-
dors a casa perquè ens trobàvem amb el
mateix cas. Havíem pagat però no teníem la
fitxa validada. El jugador del Deltebre en
qüestió, el dimarts següent al partit, encara
no tenia res. Ara, passat un mes, quan en
principi se’ns donava la raó, veiem que ens
ho deneguen”. Tot apunta a que s’ha com-
provat que la transferència va fer-se abans
del partit, encara que va trigar dos dies a
comptabilitzar-se. L’Amposta, en un duel
molt disputat, va guanyar 2-0 el Catalònia.

Al minut 75, amb el 0-0, el Cata va poder
marcar amb una doble ocasió. Però fou al
83 quan Ferran va fer l’1-0. Acte seguit, va
venir el 2-0 (Xavi). Segons Cristian, tècnic
local, “tres punts importants i treballats da-
vant d’un bon rival en un partit igualat i
amb poques ocasions. ”. El Ginestar va go-
lejar a Bot i segueix creixent (1-5). Segons
Poley, tècnic ginestarol, “el resultat és inflat,
però nosatres vam tenir sis ocasions i vam
fer cinc gols. Molta efectivitat. Es important
com també ho és que defensivament hem
millorat molt, malgrat les baixes que seguim
tenint”. Bladé (2), Sabater (2) i Pinxo van
marcar.  El Benissanet va superar l’Ascó B (3-
0) en la tornada de Barrufet, ara a la ban-
queta visitant. Yassin al primer minut i Alva-
ro, en dues ocasions, a l‘inici de la represa,
van marcar. Els locals tingueren més opcions
i es van imposar. Estan ferms a casa, on no
han rebut cap gol. (més info a la plana 18)

El lideratge del Móra la Nova es referma, al camp de l’Arnes (0-1)

QUARTA CATALANA. L’AMETLLA B, MOLESTOS PERQUÈ SE’LS HA DENEGAT LA IMPUGNACIÓ DE DELTEBRE

Les matemàtiques per a ser campions de
l’Ampolla, la Sénia i Alcanar

Quina lliga a Tercera! Cinc equips liders i empatats a punts. Els meus tres favorit: l’Ampolla, la Sénia i Alcanar al pòdium i Remollins-Bítem i Jesús Catalònia apostava que
lluitaran per la promoció. No s'estranyin que aquests equips quedin entre els cinc primers. Cal destacar que només queda un equip invicte: el Catalònia però amb un defec-
te i és que en cada partit li fan dos gols. Debut d’Alberto Cuenca amb el Perelló, equip aquest que té lesionat al seu crac, Magi. Un altre lesionat, Nico, potser torni a jugar
diumenge amb el S. Bàrbara que va despertant però segueix sense guanyar un partit que el mateix que li passa al Jesús i Maria i Godall que són els equips, fins ara, mes
clars per al descens. L’Alcanar no havia encaixat cap gol en les primeres quatre jornades. Arriba la Sénia amb el seu poder golejador i li’n fa 4. Vuit jugadors seniens en cinc
jornades ja han ‘sucat’. A l'Ampolla, vuit dels seus jugadors han marcat, això vol dir alguna cosa, mentre que a l’Alcanar només cinc jugadors ho han aconseguit. L’enigma
actual és si l’Alcanar intentarà recuperar a Adrià. Seguiré fent matemàtiques per saber qui serà el campió. Les matemàtiques afavoreixen La Sénia i l’Ampolla per a l'ascens,
dos bons entrenadors amb les idees clares però crec que l’Alcanar, si baixa pistonada, fitxarà. Un equip que va a més, Remolins-Bítem, bona defensa i aquesta setmana van
despertar els seus davanters. I un altre eqiup que també ha arrencat ha estat el Roquetenc. Segons el seu mister, Poy, l'èxit passa per tenir "serietat, treball i humilitat".

L’opinió de Joaquin Celma
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Partit molt emocionant
contra l'Associació
Lleidatana (24-24), en el
que les noies de Mateu
no van estar molt encer-
tades de cara a gol, sobre
tot en la primera meitat i
en l’inici de la segona,
amb molts tirs errats i
alguna imprecissió que
altra. De tot plegat, es va
aprofitar l'equip de
Miroslav Vujasinovic que, amb Irina Pop (7 gols) al capdavant, va tirar d'experiencia i poc a poc
es va anar despegant al marcador, quan al minut 14 de la segona part guanyava 15 a 20. A par-
tir d'aquí, l’Amposta va treure caràcter i els últims 15 minuts foren molt intensos, amb una molt
bona defensa, més encert ofensiu, i amb molta actitud. I una Marta Gálvez provindencial un altre
cop. Amb un parcial de 9 a 3 les ampostines es van presentar a l'últim minut guanyant 24 a 23,
però 1 gol de Jennyfer Nana als últims segons va deixar el marcador amb empat a 24. Bon par-
tit en general que permet estar a la part alta de la classificació. Próxim desplaçament a Eivissa,
contra un dels equips forts del campionat, el BFIT-MUCHOTICKET PUCHI.

Reacció, remuntada i al final empat
HANDBOL AMPOSTA. DIVISIÓ D’HONOR PLATA (24-24). PATINATGE ARTÍSTIC. MUNDIAL CELEBRAT A NOVARA

El CP l’Aldea, quart del món: orgull aldeà

El Grup xou petit del Club
pati l’Aldea fou quart al
MUNDIAL DE PATINATGE
ARTÍSTIC amb el programa
de Manel Villarroya “M’has
de dir alguna cosa”, que es
va celebrar a Novara (Itàlia).
El C.P. l’Aldea va veure com
en l’últim minut de la com-
petició s’esvaïa la medalla
de bronze en ser superats

pel grup brasiler CRSG amb
“Tovsy turvy”. Les medalles
d’or i plata  van estar  pels
italians  New Age amb “The
light Inside, i  Division amb
“Cruiser to Naples”. 
Amb el Mundial finalitza
aquesta temporada amb
uns resultats existosos per al
Grup xou petit del C.P. L’Al-
dea, havent estat campions

al territorial, medalla de pla-
ta al autonòmic, medalla
d’or al d’Espanya, sisens a
Europa i finalment quarts al
Mundial. 
Per la seua part, Elisa

Tomàs va participar al Mun-
dial com a membre de la se-
lecció espanyola júnior. Fou
quinzena: “fou una gran
experiència”. 

PRESENTACIÓ TEMPORADA, DE L’ATE

QUARTA CATALANA

El Club Atletisme Terres de l’Ebre, ATE, va fer la presentació de
la temporada 2016/17 a la pista d’atletisme de l’Estadi de
Tortosa. L’acte s’organitzà en dos parts: presentació de les qua-
tre seccions del club (adults, atletisme, muntanya i triatletes) i
reconeixements a les evidències més significatives de la tempo-
rada 2015/16 de cadascuna de les seccions.  L’alcalde Ferran Bel
fou present, intervenint en els parlaments. 
El diumenge 16 d’octubre es celebrarà la cursa de 5Km i 10Km
ATE a Tortosa, dins del circuit Running Sèries. I seguidament, el
II cros ATE, ciutat de Tortosa. 

Club Atletisme Terres de l’Ebre

HANDBOL

Infantil Femení. C.H. Amposta 22 (13) - C.E. Tortosa
24 (14). Primera jornada de la temporada 2016-2017 i
primera victòria per a les noies de Georgina i el nou
segon entrenador Fran Vaquer. Partit més difícil del pre-
vist ja que un amistós jugat la setmana abans, va acabar
amb un marcador molt favorable per a les tortosines.
Però, res a veure amb la realitat, derbi amb un marcador
molt ajustat fins a la meitat de la segona part on, un par-
cial de 0-4 visitant, va posar una diferència insalvable per
les noies ampostines. Blanca Viñas va destacar amb 7
dels gols. Inici de temporada amb una plantilla renovada
per les baixes de 4 noies que han passat a cadet i la
incorporació de 6 xiquetes de l’escola d’handbol. En la
propera setmana rebran al pavelló de Ferreries a l’hand-
bol Perelló, segon duel directe entre equips del sud de
Catalunya.
Cadet Femení. H. Cooperativa Sant Boi 26 (11) -
C.E. Tortosa 21 (10). 
Al conjunt del cadet, li van sobrar els darrers 10 minuts
de cada part. Demà  dissabte les visita el Castelldefels. 
Sènior Masculí “A”. C.H. Igualada 33 (19) - C.E.
Tortosa 32 (14). Derrota del sènior masculí del CE
Tortosa en el seu primer partit oficial de la temporada. 

Havia arribat el torn en
l’exigent categoria de
Copa Catalunya i l’e-
quip debutava davant
un referent, el SESE de
Santa Eulàlia,
Barcelona.
Les Vinyes del Convent
CB Cantaires s’enfron-
tava a un rocós i ric
rival, intens, agressiu, dinàmic i ben treballat. La igualtat
en l’encontre ha estat una constant fins arribar als dos
minuts finals del darrer quart. L’equip que menys s’equi-
voqués i mantingués la temprança, s’emportaria el duel.
La concentració constant dels de roig, millors percentat-
ges en llançaments de 2 i 3 punts, poques pilotes perdu-
des (14) i 12 de recuperades, serien la clau de l’equip
local per endur-se la victòria. Els parcials han estat 22/20,
21/25, 16/13 i23/19, per assolir el 82-77 final.
“Destacar l’afició, que ha estat immensa durant tot el
partit, recolzant l’equip fins el final”.
L’Aracena AEC Collbanc B és el pròxim rival, en la
següent jornada, demà dissabte a les 16.00 h.

Centre Esports Tortosa

CLUB VOLEI ROQUETES

CLUB BÀSQUET CANTAIRES LES VINYES DEL CONVENT

El sènior femení que va rebre al C.V.Vilanova. 2-3 amb parcials (18-25, 25-12, 25-23, 23-
25 i 10-15). Al mateix moment que s'estava jugant aquest partit, a la pista del costat, es
disputava un altre partit. L'infantil femení, va rebre al Sant Cugat. Aquest equip jove i en
poca experiència, no va poder fer front l'equip del Sant Cugat ja amb bastant de rodatge.
Aquestes es van imposar amb molta facilitat per 0-3.
En acabar aquests dos partits, el sènior masculí de primera catalana, va rebre al GET
Blume. L'equip local, va demostrar una gran superioritat tant en atac com en defensa i es
va imposar amb molta superioritat per 3-0 amb parcials (25-20, 25-14 i 25-20).
La pròxima setmana, l'equip sènior masculí, es deslaçarà al camp de l'Ametlla del Valles,
el sènior de segona, començarà la competició jugant a  Vilafranca. El sènior femení anirà
a Sant Pere i Sant Pau, i l'infantil femení visitarà també el Vilafranca.

El Batea B va vèncer la Fatarella (4-2) en un duel obert i en el que els de Guiu van anar a remolc però van estar dins del duel fins el quart gol local. La Fatarella va protestar un gol anulat amb el 2-
1. Guiu considerava que “com ens va passar a Ginestar, ens costa resoldre les ocasions que creem, que no són poques, i el rival, en aquest cas el Batea B, equip jove i que també lluita molt, va apro-
fitar les nostres errades. Errades que ens penalitzen molt”. El filial del Camarles guanyava 4-1 al descans. I va empatar a 4 amb el filial de l’Ametlla. A la represa, canvis locals forçats per lesions i el se-
gon gol visitant “ens van aportar un clima d’inseguretat i un endarreriment inconsient de les línies que va comportar dubtes i erraes, aprofitant-ho l’Ametlla per remuntar i empatar”, deia Santi Forastero,
tècnic del filial del Camarles. El Xerta va sumar la primera victòria, a Tivenys en el partit de festes de Sant Miquel (1-4). Segons Sisco Martí, tècnic de l’equip xertolí, “penso que va ser un partit que
vam tenir dominat, excepte els deu minuts posteriors a l’empat del Tivenys. Posteriorment, amb els minuts, ens vam refer i amb dos gols de Roger vam decidir”. Roger Martí ja havia fet el 0-1 al pri-
mer temps. De la Torre empatava a la represa, però el propi Roger, en dues ocasions, i Cristian, quan el Tivenys ja estava entregat, van sentenciar.

El Camarles B guanyava 4-1 al descans però l’Ametlla B acaba empatant

El Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques (CIS) Ribera d’Ebre – Terra Alta orga-
nitza el pròxim dia 16 d’octubre la primera caminada popular pel GR-99, en el marc del projec-
te estrate ̀gic “GR-99 Camí Natural de l’Ebre“ amb l’objectiu de promocionar el GR-99 com a
recurs turístic a la comarca de la Ribera d’Ebre.

Caminada per coneìxer el tram del GR-99 entre Flix i Riba-roja

Victòria del sènior masculí de 1a. catalana

Debut amb victòria
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JOAQUIN CELMA

Top Secret
*Rècord Guines d'entrenadors a la Rapitenca juvenil. En els últims 365 dies: Poy, Edu
Marin, Chacon, Mario Javaloyes i ara David Cuquet. I després diuen que la pedrera
rapitenca funciona de cinema, però si hi ha cinc entrenadors en tan poc temps és que
alguna cosa falla. A banda de circumstàncies personals obligades, molta exigència. 
*L'any passat, a Vilalba, van fer fora injustament al míster Robert. En aquesta campan-
ya, Àlex Curto ha durat quatre jornades i va dimitir, mentre que Robert triomfa a Pinell.
Ara arriba Àngel Alvarez que va ser també injustament cessat a la Galera.
*La Sénia gairebé fa un fitxatge per setmana. L'últim, el senienc Oriol Matamoros que
estava inactiu, retingut pel Godall. L’Aldeana porta en les primeres cinc jornades arbi-
tratges que són un poema. El jugador roquetenc Òscar Camarero està de mala sort
cara al gol. Però, fins ara, sap crear ocasions. Povill, de moment, ha deixat el futbol.
Ara va en bici, pesca, fa submarinisme, caminates, paelletes amb els amics... 
*Javier Asin va ser pare d'una nena preciosa, Daniela.
*L’Ulldecona està rastrejant el mercat per incorporar un davanter.

Radiografia del futbol ebrenc
EQUIPS DE LA SETMANA: TORTOSA I PINELL

CRACS EBRENCS DEL FUTUR (4)

NACHO NUEZ

Jugador que debuta aquest
any en el primer equip rapi-
tenc. Sent infantil va estar al
Nàstic. Bon físic, àgil i ràpid.
Pot marcar diferències cara a
un futur, amb les seues condi-
cions. Té marge de millora.

ORIOL BIARNÉS

Es va iniciar al futbol base del
Gandesa, després va passar al
Tortosa i a l’Ascó, debutant en
el primer equip a 3a divisió. Des
de la temporada passada és
jugador de la Rapitenca. Lateral
aplicat en defensa i que té bona
tècnica.

MARC VILARROYA

Té 19 anys, i des dels cinc està
vinculat al Tortosa, on ha jugat
en totes les categories. Va
començar de central però en
els últims anys juga de lateral
dretà. Té molt recorregut per
banda, un gran físic, és treba-
llador i disciplinat.

ARNAU BELTRAN

Va començar a l’Amposta fins
aleví, després va anar al Reus a
l’infantil. Després va fitxar pel
Tortosa i en el segon any de
juvenil va debutar al primer
equip amb Crespo. També va
estar a l’E.Escola  juvenil i ara
juga al Camarles. Lateral
esquerrà, molt complet. 

BRYAN HURTADO

És colombià. Abans d'arribar a
Espanya va jugar a l’Amèrica
de Cali. Fa dos anys, fitxa per
l’Alcanar on era conegut pel
Neymar de la Fanecada. Ha
fet la pretemporada al Jesús i
Maria i ha estat el jugador
revelació. És molt hàbil i ràpid,
a més d’entregat. 

ALEIX LLOBET

Juga amb el primer equip de
l'Amposta. Ha militat al
Cambrils fins aleví, infantil i
juvenil del Nàstic i al Reus
cadet. Ordre i contundència,
potent, jugador de gran reco-
rregut, i que té un gran cop de
pilota.

VERSIANO

Nascut a Brasil, té 20 anys.
Quan va arribar, va fitxar a
l’Amposta, després al Catalònia
i la lliga passada va debutar en
amateur amb l’Ulldecona. Ha
tornat a Amposta. Bon davan-
ter, amb gol.

GERARD GAVALDÀ

Jugador amb molt compromís,
atrevit i amb molt esperit de
superació. Primer any de juve-
nil i ja és titular en el primer
equip de la Sénia. Ha militat al
futbol base de la Rapitenca.

CARLOS BELTRI

16 anys. Porter juvenil de pri-
mer any. Va debutar en la sego-
na jornada al primer equip de
l’Aldeana. Prové del futbol base
de la seva localitat i també ha
miltat a la Rapitenca, pujant
amb el cadet a Divisió d'honor.

AARON GARCIA

Jugador de l'Escola Delta,
ràpid i potent, amb molt bona
cama esquerra. Va estar al
Nàstic aleví, a la Rapitenca i
va tornar a l’Escola Delta.
Actualment és juvenil i ja ha
debutat  amb el primer equip
del CD la Cava. 

PERE ESTELLÉ

Jugador que va tornar al seu
equip natal, l’Ulldecona. Mitja
punta, anteriorment havia
militat a la Rapitenca i
Tortosa. És juvenil de primer
any, molt hàbil, juga molt bé
per a l'equip.

SERGI PRATS

Davanter de Calaceit, format al
Gandesa. La lliga passada, sent
juvenil, ja va jugar al primer
equip, fent gols. Ara està a la
plantilla de Rafel Navarro.
Jugador potent, amb presència
física, i ben dotat tècnicament.  

Jugadors també destacats: Moha (Ulldecona), Adrià Sunyer
(Batea), Rullo (Ametlla), Sebas (J i Maria), Gallego (Ampolla),
León (Camarles), Baiges (S Bàrbara) i Guerola (Olímpic). 

L’EQUIP TITULAR 
DE LA JORNADA 

PAU (R Bítem)    

ÀLEX ALEGRE (Aldeana)

SERGI JOSÉ (Rapitenca)

EUDAL (Tortosa)

COSIDO (Catalònia)

FERRAN ADELL (la Sénia)

DAVID RAMÍREZ (Ampolla)

XIXO (Perelló)    

QUIM (Amposta)    

GUMIEL (Gandesa)

MARC ALEGRE (Roquetenc)
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Juanjo Rovira té 33
anys i juga amb el
Catalònia. Es la cin-
quena temporada al
club de la Santa Creu.
Li hagués agradat ser
pilot de carreres, el
seu pare és un apas-
sionat de les motos,
però, tot i provar-ho
inicialment, es va
acabar decantant pel
futbol.  Té molt de
caràcter, és compro-
més i és un jugador
potent físicament,
amb bona esquerra. 

Pregunta: D’on ve la
teua família?.
Resposta: De Tortosa,
de part de mare. I de
Bítem, que és d’on em
sento, de part de pare. 
P: El teu lema de la
vida?.
R: Quant més dur tre-
ballo, més sort tinc. 
P: Quina és la frase
més carinyosa que et
diu la teua parella?
R: Entre natros ens cri-
dem ‘Titi’.     
P: Com es fa per com-
paginar feina, futbol i
família?.
R: Amb il.lusió i sacri-
fici tot es pot dur a
terme però sobretot
és important tenir el
suport i l’estima dels
que t’envolten per
poder-ho fer. Voldria
destacar principal-
ment el suport de la
meva dona, Natàlia, ja
que sense ella, a hores
d’ara, ja faria dies que
no jugaria a futbol,
són moltes les hores
que invertim en
aquest esport i és ella
la que es carrega de
tota la feina de casa,
la nena, etc... a més,
és estrany no veure-la
al camp el dia del par-
tit. A ella li agrada
molt el futbol, li ve de
família,  ja que el seu
pare, Pascual, ha sigut
una persona molt vin-
culada a aquest esport
des de fa molts anys, i
sempre que pot venen
junts als partits,  per
tot això i molt més,
GRÀCIES ‘TITI’.
P: Però si entre les
hores que et dediques
en els entrenaments i
els partits, es perden
diners...

R: Avui en dia si per
diners fora no jugaria
gairebé ningú...està
clar que és un factor
important però la
il·lusió per practicar
aquest esport pot
amb això i molt més.       
P: Els futbolistes sou
uns pistolers?
R: Suposo que hi
haurà de tot. 
P: Compta’m una
anècdota?
R: Recordo que el
meu avi Josep, sempre
que li deia que no
tenia ganes d'anar a
entrenar, m'explicava
que quan ell jugava al
Reus anava a entrenar
amb bicicleta des del
seva poble a les 6 del
matí, 20 km d'anar i
20 de tornar. A dia
d'avui, fins i tot recor-
do això quan algun
dia em costa anar a
l'entrenament.  
P: Quina prioritat té el
futbol a la seua vida?.
R: És el més important
del menys important,
o sigui, després de la
família i el treball crec
que aniria el futbol.  
P: Moment màgic del
dia?.
R: Despertar-me al
costat de la meua filla.  
P: Què t’hagués agra-
dat ser?.
R: Pilot de carreres. El
meu pare ha sigut una
persona molt vincula-
da al motor, fins i tot,
formava part de la
junta del Moto Club
Tortosa que, l’any
1994, va aconseguir
portar una prova del
campionat del món
d’Enduro a Tortosa.
Suposo que ho porto
a la sang, i d’aquí  la
meva afició pels
esports del motor. 
P: Hi ha crisi de valors
o econòmica?.
R: Econòmica, no hi
ha dubte. De valors,
va per barris. 
P: El sexe és perjudi-
cial abans d’un par-
tit?.
R: No ho sé...però
està clar que qualsevol
esforç abans d’un par-
tit no és bo. Tot i que
el sexe no ha ser sem-
pre amb esforç físic.        
P: On estan les dones
més guapes?.

R: A casa meua, la
meua dona i la meua
filla. 
P: Una illa tu sol i 50
noies...què faries?
R: Nedar.... 
P: Parlem de la teua
trajectòria esportiva.
Algú de a teua família
ha jugat a futbol?
R: Sí, el meu avi
patern. Va jugar al
Reus als anys 50. El
meu pare i el meu tio
també van jugar, amb
el Bítem. I el meu
germà Jordi que va
haver de deixar el fut-
bol als 23 anys per
dues lesions de genoll.
Jugàvem tots dos
junts a la Cava, en
aquell moment.
P: Com vas començar
a jugar a futbol i per
què?
R: Vaig començar com
la majoria de nens en
aquella època, als
carrers de Bítem i fent
de porteries dues cai-
xes de taronges.Quins
temps aquells!
P: Equips que has
jugat?
R: A nivell amateur he
jugat una temporada
al Remolins-Bítem, 3
al Deltebre, 1 a
l'Ametlla de Mar, 3 a
la Cava i ara en fa 5
que estic al Catalònia.
P: Entrenadors. Els
millors que has tin-
gut?
R: He tingut molts i de
molt diferents perfils,

tinc un gran record de
Toni Gálvez (al
Deltebre) un senyor
que vènia per entre-
nar-nos de Barcelona i
que tenia moltíssimes
nocions a nivell tàctic,
vaig aprendre moltís-
sim amb ell.
P: Quin és el millor
record i el pitjor d’un
entrenador?
R: El millor record és
una carta que ens va
escriure Juanjo
Balfegó, l'entrenador
amb el qual vam
guanyar la lliga i vam
pujar a Primera regio-
nal amb el Deltebre,
encara la guardo a
casa, "gallina de pell".
Els pitjors records han
pogut existir però
s’han d’oblidar.
P: T’agrada entrenar?
R: Si per mi fos, entre-
naria tots els dies. 
P: Quin és el milor
jugador ebrenc amb el
que has jugat?
R: N’hi ha molts i molt
bons, però si he de
nomenar a algú em
quedaria amb Ferran
Roig, Mauri o Cristian
Arasa.
P: Un company
curiós?
R: Cristian Arasa, pel
seu estil. És autèntic
en tots els aspectes. 
P: El més presumit?
R: N’hi ha molts.
Mauri el que més.
P: Hi ha ‘capos’ en un
vestidor?

R:Més que ‘capos’, hi
ha gent que pel seu
pes específic a l’equip
la gent els escolta i els
pren com exemple.
P: Per què els sers
humans no ens dema-
nem més perdó?
R: Suposo que costa
que cadascú vegi els
seus errors.
P: Si un jugador se t’a-
costa i et demana un
consell, què li diries?
R: Que entreni amb
il·lusió i alegria, si ha
de ser futbolista, igual
ho serà. Però sobre tot
que disfrute del que
face amb la màxima
passió, sigui el futbol
o qualsevol activitat. 
P: El teu jugador favo-
rit, el que creus que
t’assembles?
R: El meu jugador
favorit (a part de
Messi que menja a
banda) és Carles
Puyol. Sense tenir les
condicions que tenien
la majoria de jugadors
que l’envoltaven, era
respectat per tothom
dins i fora del camp.
No sé si m'assemblo a
algú, però l’amic
Michel, a la tele, quan
he fet un gol de falta,
em diu  Roberto
Carlos, no em sabria
mal assemblar-me a
ell...
P: Què és el que més
t’ha aportat el ffut-
bol?
R: Valors i vivènces

que sense aquest
esport, hauria estat
complicat tenir. Treball
en equip, sacrifici i.
sobretot em quedo
amb els amics que tinc
gràcies al futbol.
P: Per què el futbol a
l’Ebre es viu amb
tanta intensitat?
R: A les nostres Terres,
tot el que fem ho fem
amb intensitat.
P: Et cuides per jugar?
R: Tinc 33 anys, si no
et cuides no arribes a
jugar en aquesta edat.
P: Et prepares els par-
tits individualment?
R: Si, la part psicològi-
ca és important que
cadascú la faci sol.
P: Compta’m alguna
anècdota que hagi
succeit en els  descan-
sos?
R: Recordo un partit
que em van canviar al
descans i a l’entrar a la
dutxa em van comu-
nicar que el company
que estava escalfant
per entrar al meu lloc
es va lesionar i vaig
haver de tornar a can-
viar-me de nou per
saltar al camp. Va ser
curiós. 
P: El partit més dur de
la teua vida que mai
oblidaràs?
R: Un amb el Deltebre
al camp de l'Ametlla
que vam guanyar 0-1
amb set jugadors.
P: El partit més
calent...
R: La promoció d'as-
cens amb el Deltebre
al camp de la Riera.
Vam estar tancats al
vestidor més d'una
hora per poder sortir i
vam fer-ho amb l’aju-
da de la força pública.
P: A què fa olor un
vestidor?
R: A futbol, no es pot
descriure.
P: Alguna anècdota
amb algun àrbitre?
R: Per exemple, en un
partit R Bítem-Valls
vaig presenciar en
directe com un àrbitre
saltava a la grada a
enganxar a un espec-
tador. Després va con-
tinuar el partit sense
més.
P: Per acabar, a la teua
família hi ha un refe-
rent en el món futbo-

lístic internacional que
es diu com tu.
R: Sí, el meu tio
Juanjo, un exemple
clar que amb esforç,
constància i sacrifici
una persona pot
aconseguir allò que
desitji. Sempre que
pot, ve a veure’m
jugar tot i que té una
agenda un poc apre-
tada.  És de gran
ajuda tenir els consells
d’una persona que ha
vist i viu en primera
persona aquest esport
al màxim nivell.
P: Al Catalònia t’has
identificat molt. Un
club familiar, patriòtic,
i ara amb nova junta.
R: La veritat és que si,
em sento com a casa.
Recordo el primer
contacte que vam
tenir en Albert de la
Vega, gran directiu i
millor persona, i en
pocs minuts ens vam
aclarir. A primer cop
d’ull t’adones que és
un club diferent, amb
un sentiment que no
es troba a molts llocs i
això es trasllada al
vestidor, a la grada, i
arreu on està el nom
del “CATA”. M’he
sentit un jesusenc més
des del primer dia i ara
més que mai, amb el
descens de categoria,
hem de lluitar per
posar al C.F. Jesús
Catalònia al lloc on li
pertoca, per historia,
per afició i per senti-
ment. Hi ha una junta
nova, gent amb unes
ganes increïbles de
que el club segueixi
funcionant i que de
moment estan fent
una feina excel·lent,
tenint en compte que
mai havien realitzat
res paregut, “chape-
au”. 

By: Joaquin Celma

XX

AVUI:  JUANJO ROVIRA, JUGADOR DEL CF CATALÒNIA

PROPER: 

VÍCTOR BERTOMEU

65 El Roberto Carlos ebrenc
EL CANONER DE LA SANTA CREU

By: Joaquin Celma
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MÉS EBRE RECOMANA
Allioli de codony

INGREDIENTS:

• 1 codony
• 1 poma (opcional)
• 1 ou (opcional)
• 1 all
• oli d'oliva extra verge el que admeti (aproximadament mig litre)
• sal

PREPARACIÓ:
• Preescalfeu el forn a 190º C

• Mentrestant netegeu el borrissol del codony amb un drap

de cuina. Emboliqueu el codony amb paper d'alumini i cou-
re'l al forn a 190º C. (1h aproximadament. Cal recordar que
cada forn funciona diferent). Està llest quan està tou, contro-
leu la cocció. Traieu la polpa amb l'ajuda d'una cullera, la gra-
na i la pell les descarteu. Netejar i coure al forn o bullir la po-
ma*en el microones 3 minuts a màxima potència. Treure la
pell i les granes. Posar el codony, la poma en un recipient
prou ample perquè ens hi càpiguen tots els ingredients. L'ou,
si decidim posar-ne. Afegim l'all, prèviament treure'm el grill
o el nervi si no cou molt. Un polsim de sal, passar pel minipi-
mer i anem incorporant l'oli a poc a poc o anem remenant si
ho fem amb la mà de morter. 

* A la recepta clàssica que només porta codony es pot afegir
una poma, o una pera, o patates.

EL CODONy
Aquesta fruita tan aromàtica és típica de la tardor.
Amagada sota una pell de vellut, és deliciosament
perfumada però difícil de consumir crua per la seva
duresa i pel sabor àcid i astringent. Per aquesta raó,
és típic que es prepari en forma de codonyat. El
codony és el fruit de l’arbre del codonyer (Cydonia
oblonga). El nom científic prové de la regió de
Cydonia, a la costa de Creta, i es cultiva des de fa
milers d’anys a la zona mediterrània. A la Grècia clàs-
sica era considerat un símbol de la fertilitat i de l’amor,
fins al punt que es dedicava a la deessa Afrodita. A l’è-
poca romana s’aconsellava a les núvies que, abans
d’entrar a la cambra nupcial, fessin una mossegada a
aquesta fruita per perfumar el primer petó que farien
al nuvi. El codony és una fruita amb un contingut
escàs en sucres però l’inconvenient habitual que té és
que normalment es consumeix en forma de codonyat,
que porta molt de sucre. El codony és excepcional pel

que fa al contingut en fibres i tanins, que li confereixen
una propietat astringent molt destacada. Una vegada
collits, els codonys poden conservar-se durant dos o
tres mesos. A casa, per conservar-los, si els hem com-
prat madurs, cal que els emboliquem amb un paper i
per separat i els guardem a la nevera, on ens duraran
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

L’horòscop El temps. Previsió

CATALUNYA

Estat del cel
Fins al mig matí el cel estarà entre mig i molt ennuvolat per núvols baixos. A partir de lla-
vors la nuvolositat minvarà i quedarà poc ennuvolat en general, tret de la meitat sud del
litoral i prelitoral on els núvols seran abundants tot el dia. Independentment, a la tarda,
creixerà algun núvol d'evolució diürna a punts de muntanya. Al final del dia arribaran
alguns núvols mitjans per l'oest del país.

Precipitacions
Són probables algunes precipitacions febles a l'extrem sud del territori fins a mig matí.

Temperatures
Temperatura mínima lleugerament més baixa. Es mourà entre 7 i 12 ºC al Pirineu i
Prepirineu, entre 9 i 14 ºC al prelitoral i depressió Central i entre 13 i 18 ºC al litoral.
Temperatura màxima semblant o lleugerament més alta tret del litoral sud i prelitoral sud
on serà lleugerament més baixa. Es mourà entre 17 i 22 ºC al Pirineu i Prepirineu i entre
21 i 26 ºC a la resta.

Visibilitat
La visibilitat serà bona en general i puntualment regular a primeres hores del matí en gene-
ral, si bé al litoral sud serà entre bona i regular durant tot el dia. Independentment, es for-
maran boires i boires a valls i fondalades de l'interior.

Vent
El vent bufarà fluix i de component variable a l'inici i final del dia, si bé al nord de l'Empordà
bufarà tramuntana fluixa o moderada fins a mig matí. Al centre de la jornada serà de com-
ponent sud entre fluix i moderant amb alguns cops forts a punts de la costa Brava.

TERRES DE L’EBRE

TEMPERATURES
Màxima

23º
Mínima

16°
MATÍ

ENNUVOLAT AMB PLUGIMS

TARDA

ENTRE MIG I MOLT ENNUVOLAT

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Àries
20/3 al 19/4

En l’esfera  sentimental, procura no cedir   a una
seductora  invitació  que pot posar  la teva  esta-
bilitat  emocional  en risc, cuida  el que tens, és
molt valuós.

En  els assumptes  de cor, evita  deixar-te  dur
per impulsos  que no  tenen  raó  de ser: una per-
cepció  equivocada  pot  fer  que prenguis  deci-
sions  equivocades.

Taure
20/4 al 19/5

T’has  tancat  en el  teu interior  i no vols sortir: con-
fiar en la teva intel·ligència emocional resultarà
decisiu, només  així  resoldràs  el dilema  amorós
que t’amoïna.

Les teves  perspectives amoroses  prometen
una bona  sortida   als conflictes, només  hauràs
de ser  sincer amb  la teva parella  i expressar-
li el que sents. 

Bessons
20/5 al 21/6

Les emocions  s’escalfen  durant la jornada  i
apareixen  discòrdies per vells  problemes, no
culpis  a la teva  parella  per no entendre’t, en
ocasions  la culpa  és teva.

Dons celestials  t’ajuden  a suavitzar  una situació
sentimental  que pot  derivar  en una  lliçó  benè-
fica: la parella donarà  pas al compromís i la sen-
sualitat.

Cranc
22/6 al 21/7

Influències  astrals  faran  que puguis  tancar
velles  ferides i obrir  un nou  panorama  senti-
mental, el teu  estil  de seducció  es guanyarà
els cors  que t’envolten.

Necessites  una mirada  autocrítica  davant  de
fets  que afecten  l’harmonia  en la parella:  una
nova  inspiració  t’ajudarà  a gaudir  de noves
satisfaccions.

Lleó
22/7 al 22/8

Arribaran bons  moments  per als amants, la
complaença i confiança mútua  afavoreixen  la
relació; dedica’t  al plaer  d’estar  amb el teus
éssers estimats.

Aquari
20/1 al 18/2

La rutina  en la teva vida amorosa  repercutirà
en el teu ànim  de manera  negativa, apareixen
senyals de desgast  en la parella, dedica’ls  l’es-
pai que necessiten.

Verge
23/8 al 21/9

No deixis que t’afectin  les actuals  proble-
mes familiars, necessites un ambient de
tranquil·litat  per gaudir  els teus  nous  èxits
en el camp  laboral  i social.

Peixos
19/2 al 20/3

En el terreny  de l’amor, una energia  desbordant
i sensualitat  a ple proposen  una  trobada  amo-
rosa  d’alt  voltatge  i gran  connexió emocional,
aprofita-la, és el teu dia.

Balança
22/9 al 22/10

Escorpí
22/10 al 21/11

Sagitari
21/11 al 21/12

Capricorn
21/12 al 19/01
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IMMOBILIARIAÑ

LA SENIA  HABITATGE
EN VENDA:  XALET de
175m2, garatge de 42m2
amb piscina, barbacoa i
zona verda,  parcel·la de
17.219m2. Totalment equi-
pat i acabats de molt bona
qualitat. Tel. 977576137.
LLOGUER LA SÉNIA: pos-

sibilitat de compra, LOCAL
COMERCIAL totalment
equipat de 183m3. a. con-
dicionat, parquet i bany. C/
General Prim Tel.
977576137
PARTICULAR ALQUILA
LOCAL CÉNTRICO EN
AMPOSTA. 
13,75 m2, apto para joye-
ría/peluquería, etc...
Aire acondicionado y mue-
bles (económico)
973266178 - 680341620

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

SERVEISÑ

OCUPACIÓÑ 

VARIS Ñ

COMPRO Motos velles,
encara que no funcionen i
no tinguen papers.
Pagament al
comptat.Tlf.680 968 290    

RELAXÑ 

COMPRO
PÀRQUING

“CENTRE TORTOSA"
Tel. 639 594 527

EN VENDA UN
SOLAR DE 420 M2

SITUAT AL 
CENTRE DE LA 
CAVA-DELTEBRE.
INTERESSATS 
TRUCAR AL:

696 01 16 29
Preguntar per
Francisca

TÈCNICS TITULATS EN
JARDINERIA

- Podes, gespa, escarifi-
cacions, control de pla-
gues (palmeres i altres),
optimització del reg, roca-

lles, etc...
PRESSUPOSTOS DE
NOVA CREACIÓ DEL

SEU JARDÍ I/O MANTE-
NIMENT SENSE
COMPROMÍS

Som PROFESSIONALS
amb TITULACIÓ acadèmi-
ca, ASSEGURANÇA de

responsabilitat civil, carnet
i CERTIFICAT d'aplicador
de productes fitosanitaris,
pla d'higiene i SEGURETAT

al treball en vigor.
Tel. 615 24 66 99

www.florestajardineria.com 
florestajardi@hotmail.es

LLOGUER
PÀRQUING
“FERRERIES, 

EDIFICI MERCADONA 
TORTOSA"

Tel. 639 594 527

AGENCIA 

MAISOL

t’agradaria trobar

una parella seria i

estable?

Nosaltres t’ajudem

www.maisol.com

tlf. 695410052

TORTOSA
ES TRASPASSA

BAR/RESTAURANT
EN PLE FUNCIONA-

MENT, O ES
VEN/LLOGA LOCAL

TOTALMENT EQUIPAT.
CLIENTELA FIXA.

CONTACTE:
670 91 80 25

ES TRASPASSA NEGOCI
SANT CARLES
DE LA RÀPITA

Oportunitat de negoci en
ple rendiment del sector

del Electrodomèstics
i Electrònica de consum

a Sant Carles 
de la Ràpita. 

Interessats contactar
via correu electrònic a

comecs@comecsonline.com

SE PRECISA  
para empresa
en Amposta

teleoperadoras
con experiencia
sueldo fijo más
comisiones 

642811128

OFERTA  
CATALANA

PLANTA DE LUJO
MASAJES 

RELAJANTES 
COMPLETO 20€

DISCRETO 
INDEPENDIENTE

Tlf. 664 149 258 Vols 
anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de

PUBLICITAT
877  180 170
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis
més!

HABITACIÓN  
POR  HORAS
Cerca de
Tortosa

(WhatsApp) 

Tlf. 609 76 12 06

RESIDÈNCIA

L’ONADA

(GANDESA)

Necessitem un/a auxi-
liar de geriatria a jor-

nada completa

Sou segons conveni.
Lloc de Treball:

Residència L’Onada
(Gandesa)

Contacte: Sofia. RRHH

Mail: rrhh@lonada.com

Tel. 977 25 27 27

SE PRECISA  

para importante
empresa en

Amposta 
comercial con

experiencia llamar 

642 811 128

OPORTUNITAT!!
Es ven local de

120m2, céntric, equi-
pat per a bar-restau-
rant, Possibilitat de 
lloguer o traspàs
659 728 249
(particular)
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EL PERIODISTA MIGUEL RICO HI PARTICIPARÀ EL DIMARTS DIA 11 D’OCTUBRE, AL CASINO DE LA CAPITAL DEL MONTSIÀ, SEU DE LA PENYA (20H)

La Penya Barcelonista
Joan Gamper d’Amposta,
aquest any, per celebrar el
seu 57è aniversari orga-
nitzarà la tradicional cami-
nada solidària i la xerrada-
tertúlia, ‘El Barça que ve’,
a càrrec del periodista
Miguel Rico. 
Fundador juntament amb
Josep Maria Casanovas
del diari Sport, en el qual
treballà fins a l’any  2007,
Rico  passà després al
Mundo Deportivo, del
qual n’és director adjunt.
Periodista de prestigi i
referència en l’àmbit fut-
bolístic i barcelonista, ha
col·laborat en diferents
mitjans radiofònics i tele-
visius com RAC 1, la
COPE, la SER i Televisió
de Catalunya, entre d’al-
tres. 
També ha participat en
diversos llibres relacionats
amb el Futbol Club
Barcelona. La xerrada de
Miguel Rico es farà el
dimarts 11 d’octubre al
Casino d’Amposta, seu de
la Penya, a les 20.00 h.

Caminada
La següent activitat pro-
gramada per la Penya és
la VI Caminada solidària,
que es celebrarà el dime-
cres 12 d’octubre, a bene-
fici de Mans Unides. Se
sortirà a les 9.30 h des de
la plaça del Mercat i aca-
barà l’ermita del Montsià
(4 km), on es facilitarà
esmorzar a tots els ins-
crits. El preu d’inscripció

és de mínim 3 Euros i tots
els diners recaptats amb la
inscripció aniran destinats
a Mans Unides. Entre tots
els participants se sorteja-
ran dues entrades amb
viatge inclòs per veure un
partit del Barça. Els tiquets
es podran adquirir al
Casino, a través de la
Junta de Mans Unides i al
punt de sortida 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, pre-
sident de Penya, ‘estem
molt contents de poder
commemorar cada any el
nostre aniversari amb una
caminada popular que
ajunta barça, esport i soli-
daritat cap a entitats que
fan un treball social admi-
rable’. 

Celebració del 57è aniversari de la Penya
Barcelonista Joan Gamper d'Amposta

XERRADA-TERTÚLIA: “EL BARÇA QUE VE”

La VI Caminada

solidària de la

Penya serà a

benefici de

Mans Unides, el

dimecres dia 12


