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Uns 180 autocars noliejats
per l'Assemblea Nacional
Catalana (ANC) van sortir d'a-
rreu de les comarques del
Camp de Tarragona i les
Terres de l'Ebre per assistir a
la manifestació de l'Onze de
Setembre a Barcelona. 

En total es van traslladar unes
10.000 persones. A aquests
autocars cal afegir-hi tots els
que han organitzat Òmnium
Cultural, partits polítics, sindi-
cats, entitats socials i cultu-
rals i diferents consistoris. 

Equipats amb senyeres i este-
lades, els manifestants van
marxar disposats a viure una
Diada "històrica" per la inde-
pendència. I així ho van conse-
guir. P3

Una Diada històrica

El nou curs escolar a les Terres de l'Ebre comença aquest dimecres amb un total de 27.752 alumnes, 55
més que l'any anterior; i 131 professors menys. Entre les novetats destacades en el retorn a les aules, hi
ha la jornada compactada en 14 dels 17 instituts del territori, així com, a primària, a l'escola Sant Jordi de
l'Ametlla de Mar (Baix Ebre). També es crea el nou col·legi Sant Llàtzer de Tortosa, llargament reivindicat al
municipi, que tot i que obre portes en un mòdul prefabricat, les obres de l'escola ja han començat. Els que
sí que estrenen edifici seran els alumnes de l'Institut de Tecnificació d'Amposta.                                   P4

Tornada al ‘col.le’

Terres de l’Ebre. El Ministeri té previst
acabar les obres del passeig fluvial de
Tortosa a finals de novembre del 2012.

P5

Esports. L’atleta camarlenc Kiko Martí ha
estat el guanyador de la Transalpine-Run, el
repte per al que s’estava preparant des de
feia temps. Fita històrica.                      P17

Terres de l’Ebre. Acaba el
desmantellament de l'antic pont del tren de
Tortosa amb la retirada del tram de
l'avinguda Lleida.     P8Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai privilegiat de

PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!

Editorial Opinió

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

Opinió

Les senyeres i estelades van conquistar la passa-
da Diada de Catalunya els carrers de Barcelona
en un ambient festiu on hi van  participar cente-
nars de milers de persones arribades des de tot
Catalunya, entre elles la gent de les Terres de
l'Ebre. 
Un ampli ventall de participants entre els quals va
destacar la presència d'un gran nombre de famí-
lies amb nens i també persones grans. La multi-
tud va desbordar els carrers cridant consignes
d''Independència', 'Mas lidera o dimiteix',
'Espanyol el que no voti'. I no van faltar pancartes
amb lemes com 'Freedom for Catalonia' i altres

de relacionades amb la situació econòmica, com
'Se vende España: 0,0001 euros', i amb el pacte
fiscal. Tot apunta que aquesta manifestación que-
darà a la memòria com "la manifestació més
important de la nostra història", així ho ha vist
Catalunya i la resta del món. 
Es reinvindica la importància de tenir "la clau de
la caixa" no només com un debat polític sinó per
"necessitat social". 
Fugint de la polèmica pels lemes, els "ebrencs"
van anar a Barcelona "per reivindicar el país, les
tradicions, i donar un pas endavant pel pacte fis-
cal".

Clam per la independència

Un any més quan arriba el setembre, la
gent de Bítem ens preparem per la nos-
tra Festa Major en honor a la Mare de
Déu de l’Oliva, que tindrà lloc del 13 al
16 de setembre.
Com altres anys, el seguit d’actes és
per totes les edats i la participació de
la gent en tots i cadascun d’ells, marca
uns dies en els quals oblident les dificul-
tats del dia a dia i la situació que darre-
rament està patint la nostra societat.
Per això aquests dies ens han de per-
metre gaudir de les activitats programa-
des i viure intensament tots els actes.
Des d’aquest setmanari vull fer una
crida a la participació i a la vegada una
invitació a tota la gent del nostre muni-
cipi i dels pobles veïns per a visitar-nos
durant aquests dies i compartir amb
tots els bitemencs i totes les bitemen-
ques la nostra Festa Major.
També vull agrair la col.laboració de
totes les entitats, associacions, empre-
ses i particulars que han fet possible la
realització d’aquest programa i a la
vegada felicitar a Rosa la Reina, a Leire
Reina Infantil i a totes les pubilletes i
hereus d’aquest any.
Sols em queda desitjar-vos a totes i a
tots una molt bona Festa Major.
Visca Bítem i Visca la Mare de Déu de
l’Oliva.

Josep Cugat i Ginovart
Alcalde President de l’EMD de Bítem

Festes de Bítem 2012

Vivim al Delta de l'Ebre
i ens desperten els ocells
algun gall que afònic
canta i els coloms i el seu
festeig.

Envoltats de camps
d'arròs, per la
Mediterrània vorejats,
refrescats pel vent de dalt
i per l'Ebre travessats.

Tenim de la Trinitat, sali-
nes, la badia dels Alfacs
i a la banda nord del Delta
el nostre estimat Fangar.

Bassa de l'Encanyissada,
els Ullals de Baltasar,
a mi m'agrada la Tancada 
per mirar i per somniar.

Si no heu vist volar fla-
mencs, el seu vol és
espectacular, de vegades
no cal l'espera i de vega-
des en tens un fart.

Quan plou, olor de terra
mullada i amb la brisa,
olor de mar, pescadors i
llauradors i terra de bon
menjar.

Amb un riu ple de vida,
a l'estiu mil activitats
i amb barca o bicicleta
si vens el pots voltar.

Vivim al Delta de l'Ebre,
que és un Parc Natural,
si ens visites algun dia
la brossa t'has d'empor-
tar.

ROSA IRENE ZARZOSO 

(Per aquells que diuen:
“però si al Delta no hi ha

res”, dons jo ho tinc TOT,
el Delta s'ha de viure

amb tots els sentits i s'ha
de veure amb els ulls i

amb el COR)

Vivim al Delta de l’Ebre
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La Ràpita. C/ Gorria. 

Local comercial i
oficines amb sote-
rrani i altell. En
l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
ció.

610203144

En total es van traslladar
unes 10.000 persones. A
aquests autocars cal afegir-
hi tots els que van organit-
zar Òmnium Cultural, partits
polítics, sindicats, entitats
socials i culturals i diferents
consistoris. Equipats amb
senyeres i estelades, els
manifestants marxaven dis-
posats a viure una Diada
"històrica" per la inde-
pendència. El mateix dele-
gat del Govern a les Terres
de l'Ebre, Xavier Pallarès,
feia una crida, un dia abans,
perquè els ebrencs parti-
cipèssin. En l'acte institucio-
nal per commemorar la
Diada, Pallarès reinvindica-
va la importància de tenir "la
clau de la caixa" no només
com un debat polític sinó
per "necessitat social".
Fugint de la polèmica pels
lemes, el delegat manifesta-
va que els "ebrencs" anirien
a Barcelona "per reivindicar
el país, les tradicions, i

donar un pas endavant pel
pacte fiscal". El conferen-
ciant d'aquesta Diada, l'his-
toriador del Matarranya,
Joaquim Monclús, assegu-
rava que la Franja "també"
és Catalunya. No fou un dia
de partit polítics, sino de
persones i ideals.

L'independentisme català
va sortir  definitivament de
l'armari amb una gran
demostració de força que
va ultrapassar totes les pre-
visions, aspiracions, somnis
i anhels haguts i per haver.
Centenars de milers de per-
sones van sortir als carrers

de Barcelona per reclamar
sense mitges tintes ni lectu-
res alternatives la inde-
pendència de Catalunya, en
la que va ser la manifestació
més gran en la història del
país. Tots els empipaments
socials i nacionals dels cata-
lans van confluir en una rei-

vindicació comuna que va
col·lapsar el centre de la
ciutat durant tota la tarda
d'un Onze de Setembre cri-
dat a canviar el paradigma
de les relacions amb
Espanya. Però l'èxit va ser
tan rotund i tan innegable el
seu segell secessionista

que la històrica marxa és, a
partir d'avui, un desafiament
indomable en mans d'un
Govern que segueix aferrat
al pacte fiscal. Totes les pre-
visions de participació en la
manifestació de la Diada es
van desbordar, fins i tot per
a la plataforma organitzado-
ra de l'acte, l'Assemblea
Nacional Catalana (ANC). Es
va repetir la guerra de
xifres, però fins i tot les esti-
macions més pessimistes
van reflectir una gentada
sense precedents. Dos
milions segons els convo-
cants. Un milió i mig segons
la Guàrdia Urbana. I
600.000 segons la
Delegació del Govern a
Catalunya. Els tres càlculs
van superar els efectuats en
la marxa contra la retallada
de l'Estatut, el 10 de juliol
del 2010.
Els independentistes no van
necessitar ofegar cap altra
consigna perquè solament
es van sentir crits a favor de
la ruptura amb Espanya. La
ràbia per les retallades, els
incompliments del Govern
central, la incomprensió
autonòmica i el greuge fis-
cal i d'inversions va ser
canalitzat cap a una mateixa
proclama, i simbolitzat per
una bandera, l'estelada, que
va arrasar de llarg la senye-
ra, es va convertir en ensen-
ya d'ús comú i va conquis-
tar el centre del tauler polí-
tic català, desposseïda ja
de qualsevol inhibició d'a-
bans. 

Les Terres de l’Ebre també van tenir 
presència en una manifestació històrica

Uns 180 autocars nolie-
jats per l'Assemblea
Nacional Catalana
(ANC) van sortir dimarts
d'arreu de les comar-
ques del Camp de
Tarragona i les Terres
de l'Ebre per assistir a la
manifestació de l'Onze
de Setembre a
Barcelona.

Totes les previsions de participació es van desbordar 

2 milions de persones es van concentrar sota el lema «Catalunya, nou Estat d’Europa»

REDACCIÓ

La Manifestació va superar totes les previsions de participació.
J.A.

ACTUALITAT
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A això, se li ha de sumar
que les places de les jubi-
lacions no es cobriran. A
més, la situació es veu
agreujada per l'increment
d'alumnes, cosa que fa
que la mitja d'alumnes per
tutor d'aula augmenti res-
pecte a anys anteriors.
Els sindicats de mestres
USTEC, UGT i CCOO
denuncien que la reducció
de personal i pressupost
ha deteriorat la qualitat de
l'ensenyament públic i difi-
culta la lluita contra el

fracàs escolar. Sindicats i
associacions de mares i
pares van convocar diver-
sos actes de protesta
durant tot el dia.
Cal sumar-hi els interins
que han passat a ser subs-
tituts, és a dir que espera-
ran a casa a que se'ls tru-
qui quan se'ls necessiti.
Els mestres tindran més
feina mentre els seus sala-
ris baixen. El pressupost
també baixa: un 18% des
que Artur Mas va arribar a
la Generalitat, segons
denuncia CCOO.
Aquestes no són les úni-
ques retallades que pateix
el sector. Els pares i
mares també en patiran.
Per una banda, per la puja-
da de l'IVA que afecta al
material escolar. Per l'al-
tra, per la reducció d'ajuts
socials a les famílies amb
dificultats. 
I les escoles bressol
també s'han encarit. Més
alumnes, menys mestres,
menys salaris, menys qua-

litat i més car. Terreny
adobat per les protestes.
Segons afirma José
Carlos Pobes, President
de la Junta de Personal

d'Ensenyament  a les
Terres de l’Ebre, aquest
augment es veurà traduït
per una reducció de l'aten-
ció als alumnes i, per tant,

en una davallada impor-
tant en la qualitat de l'en-
senyament públic i també
en el concertat.

El nou curs escolar a
les Terres de l'Ebre ha
començat aquest
dimecres amb un total
de 27.752 alumnes,
55 més que l'any ante-
rior; i 131 professors
menys.

ACN

El curs va començar aquest passat dimecres.

Cedida

Un soci de la Cooperativa
de l'Aldea (Baix Ebre),
Ramon Albesa, ha decidit
impugnar l'última assem-
blea de l'entitat del passat
8 d'agost, en la qual es va

elegir el nou equip directiu
presidit per Montse Llosa,
perquè li van impedir optar
al càrrec d'interventor de
comptes que també havia
de ser sotmès a elecció.

Segons denuncia Albesa,
tot i que durant l'assem-
blea va manifestar pública-
ment la seva intenció de
presentar-se, finalment no
va ser reconegut com a

interventor, a diferència
del candidat de la nova
junta, Ramon Carles.
Fonts de l'entitat han
admès que Carles va ser
escollit en la mateixa vota-
ció que els directius per
agilitzar el procés i adduei-
xen que Albesa va fer la
petició fora de temps. 
Albesa ha presentat un
document a la mateixa
cooperativa sol·licitant la
impugnació de les deci-
sions preses sobre la figu-
ra de l'interventor de
comptes després que l'en-

titat li hagi denegat la
informació econòmica de
l'entitat que havia reclamat
formalment creient que la
seva candidatura a l'as-
semblea per ocupar el lloc
havia estat aprovada.
Però, finalment, i per a
sorpresa seva, la
Cooperativa només reco-
neix en aquesta funció a
Carles, el candidat propo-
sat per la junta rectora i
president de la Plataforma
d'Afectats per la secció de
crèdit.

Un soci de la Cooperativa de 
l’Aldea impugna l’Assemblea del

passat 8 d’agost
Segons aquest li van impedir optar al càrrec d’interventor de comptes

El Consell Comarcal de la
Terra Alta i el parc temàtic
PortAventura han arribat a
un acord per promocionar
turísticament la comarca
entre els membres del Club
PortAventura. Mitjançant
aquest acord, els membres
del club esmentat gaudiran
de descomptes en visites a
museus a Terra Alta. En
concret, els socis del Club
PortAventura gaudiran d'un
50% de descompte en l'en-
trada al Celler Cooperatiu
del Pinell de Brai i d'un 30%
de descompte en les entra-
des a l'Ecomuseu dels
Ports i al Centre Picasso
d'Horta de Sant Joan. Un
50% de descompte en l'en-
trada al Celler Cooperatiu
de Gandesa amb tast de
vins, prèvia reserva, entre
altres.

Descomptes a 
la Terra Alta

El portaveu del Grup
Municipal del Partit Popular
de la Ràpita ha denunciat l'a-
bandonament de les viven-
des del carrer Constància
que son actualment propietat
de l'Ajuntament. Vivendes
situades al mateix centre de
la població i que des de fa
anys el Grup Popular reivindi-
ca el seu enderroc.
El passat 6 d'Agost el porta-
veu del PPC, Pedro
Hernández, va sololicitar un
nou informe, per escrit, a l'ar-
quitecte tècnic municipal
demanant l' informe de quina
és la situació actual de les
vivendes i més  concreta-
ment la del número 37, ja
que segons el mateixos
veïns, la vivenda en qüestió
es troba en situació de perill
per les esquerdes.

El PP de la Ràpita
denuncia vivendes

en mal estat

El nou curs escolar comença 
enmig de protestes i retallades

Professors i sindicats denuncien el deteriorament de la qualitat de l’ensenyament

ACTUALITAT
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Dintre de les actuacions pla-
nificades per la Direcció
General de Sostenibilitat de
la Costa i el Mar del
Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i  de Medi
Ambient, un dels objectius
més importants és garantir

l'ús lliure i gratuït de les
zones costaneres i riberen-
ques associades al domini
públic marítim-terrestre així
com recuperar el medi natu-
ral d'aquestes zones sovint
degradades. Una de les
estratègies emprades és la
construcció de camins de
ronda i passejos fluvials al
llarg de tota la línia de costa
i riberes. 
En el cas de  Tortosa, el
propòsit d'aquest projecte
és la unió entre la via verda
procedent de la Terra Alta i
la futura ruta verda que
unirà la capital del Baix Ebre
amb la desembocadura del
riu Ebre pel seu marge
esquerre. Aquest projecte
comprèn l'enllaç entre la via
verda de la Terra Alta i la
futura nova via verda fins a
la desembocadura. Per a
això s'adequarà l'antic pont
de ferrocarril i es connec-
tarà tot l'itinerari fins al pont
del 'Mil·lenari'. L'esmentat
projecte s'emmarca dins de

la relació d'actuacions enca-
minades a protegir i millorar
el litoral marítim i riberenc a
portar a terme pel Servei
Provincial de Costes de
Tarragona. L'emplaçament
de les obres s'emmarca al
centre urbà de Tortosa,
majoritàriament en el marge
esquerre del riu Ebre, enca-
ra que també tindran lloc
certes actuacions al marge
dret. Les actuacions s'han
projectat per  a l'adequació,
manteniment i millora del
passeig fluvial a Tortosa i
pretenen, no només donar
una continuïtat al passeig
existent, sinó també prote-
gir els talussos del passeig,
donar una funcionalitat sota
el pont del Mil·lenari, l'am-
pliació de la barana tipus
Tortosa, la recuperació
Ambiental del bosc de
Ribera, l'ampliació del mur
de protecció, una solució
del punt singular del pont
del Tren i l'adequació de tot
el tram a la via verda. 

A finals de novembre
de 2012 està previst
que finalitzin les obres
del projecte de la
segona fase del pas-
seig fluvial de Tortosa
que s'ubica des de la
C-12 fins l'antic pont
del tren sobre el riu
Ebre com a nexe unió
entre una ruta verda ja
existent que procedeix
de la Terra Alta i una
de futura que unirà la
capital del Baix Ebre
amb la desembocadu-
ra del riu. L'actuació
implica una inversió de
5.077.999,10 E.Û

Imatge d’arxiu de les obres.
Cedida

La Direcció General de
Turisme del Departament
d'Empresa i Ocupació ha
organitzat a Tortosa una
jornada on ha participat
una cinquantena de profes-
sionals del sector turístic
de les comarques de les
Terres de l'Ebre per expli-
car el procés de regularit-
zació de la situació admi-
nistrativa dels habitatges
d'ús turístic així com dels
establiments d'aparta-
ments turístics a Catalunya.  
Aquesta trobada territorial
forma part de la campanya
informativa que ha endegat
la Direcció General de
Turisme amb l'objectiu
d'explicar els professio-
nals catalans el nou marc
regulador per aquest
sector.  Els establiments
d'apartaments turístics
són aquells que formen
part d'un únic edifici o
conjunt d'edificis desti-
nats íntegrament a l'acti-
vitat d'allotjament turístic
i dotats obligatòriament
de serveis. A diferència
d'aquests, els habitatges
d'ús turístic són aquells
que es lloguen amb finali-
tats turístiques.

Turisme El Ministeri té previst acabar les obres del passeig 
fluvial de Tortosa a finals de novembre del 2012

Es tracta d’una actuació medi ambiental que va des de la C12 a l’antic pont del ferrocarril

ACTUALITAT
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Vint-i-cinc alumnes de P3
han inaugurat les aules pro-
visionals d'aquest centre a
molts pocs metres d'on
s'està construint l'equipa-
ment definitiu, que hauria
de ser operatiu a partir del
curs 2014-2015. 
L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, acompanyat del
director dels Serveis
Territorials d'Ensenyament,
Antoni Martí, han assistit a
l'inici del curs a l'escola de
Sant Llàtzer, acompanyats
de la regidora

d'Ensenyament, Rosa Cid, i
del regidor de barri, Alfredo
Ferré.
"Avui és un dia històric per
a Tortosa i per a aquest
barri perquè recuperem el
col·legi de la Raval després
de molts anys de reinvindi-
cació i d'esperances frus-
trades." L'alcalde ha agraït
al Departament
d'Ensenyament, en la per-
sona del delegat, Antoni
Martí, del director general i
de la consellera, així com
als pares dels alumnes i a
l'escola del Temple, pel seu
paper en la culminació del
procés que  ha permès que
l'escola de Sant Llàtzer obri
portes. Ferran Bel ha afe-
git que "malgrat que la cul-
tura d'ajustos pressuposta-
ris és necessària, avui es
demostra que es poden fer
coses que abans no s'ha-
vien fet. Aquesta obertura
és un èxit de l'ensenyament
públic a Tortosa i a les

Terres de l'Ebre." El res-
ponsable territorial
d'Ensenyament ha explicat
que aquestes aules provi-
sionals serviran per a

aquest curs i per al proper,
període (20 mesos) durant
el qual es construirà l'esco-
la definitiva, que obrirà por-
tes el curs 2014-2015. 

La futura escola tindrà dues
línies igual com la del
Temple, d'on han sortit les
dues professores que té la
nova escola. 

L'inici del curs escolar
a Tortosa ha tingut un
protagonista destacat
en el col·legi de Sant
Llàtzer, una escola que
la ciutat i el barri recu-
pera després de molts
anys i que resol una
antiga reivindicació
ciutadana. 

Una imatge del primer dia de col.legi.

Cedida

El PSC d'Alcanar, reunit en
assemblea de militants
dilluns passat, va rebutjar,
de forma clara i contun-
dent, un possible pacte
amb CiU i PP que desban-
qués l'actual govern
d'ERC.  
A l'assemblea, hi va assitir

un 62% de la militància, el
81% dels quals es van pro-
nunciar contraris a una
possible moció de censu-
ra. 
Segons el primer secretari
del PSC, Albert Alarcón,
“el que toca ara mateix és
fer un oposició crítica al

govern d'ERC, que no està
donant resposta a les
necessitats dels canareus
i canareves”. 
Aquesta situació és la que
va provocar la sortida del
govern dels socialistes el
mes de juny passat.

El PSC d’Alcanar rebutja un pacte de
govern amb CiU i PP

A la imatge, l’actual alcalde del municipi, Alfons Montserrat d’ERC

Més de 800 estudiants uni-
versitaris han començat
aquest dimecres les clas-
ses al campus Terres de
l'Ebre de la URV en els qua-
tre graus d'Infermeria,
Educació Primària,
Educació Infantil i
Administració i Direcció
d'Empresa), així com del
màster oficial Envelliment i
Salut. Segons la URV, 250
són alumnes de primer curs
que comencen els seus
estudis aquest setembre.
Infermeria, la carrera amb
més estudiants, ha estat
també el grau amb major
demanda, amb uns 80
alumnes de nou accés. La
segueixen, en nombre de
nous estudiants que s'hi
incorporen, Administració i
Direcció d'Empreses (54),
Educació Primària (51) i
Educació Infantil (44). 

La URV
comença també

nou curs

Amb l'objectiu d'adequar
el servei i que aquest sigui
més sostenible econòmi-
cament, l'ens Comarcal
del Baix Ebre ha adaptat el
servei de transport de ser-
veis socials mitjançant la
modificació de rutes i de
tarifes. Amb aquesta rees-
tructuració del servei es
pretén reduir l'aportació
dels usuaris en funció de la
capacitat econòmica, ade-
quar i personalitzar el ser-
vei prestat fins ara i, alho-
ra, eliminar el dèficit
estructural que havia asso-
lit el transport adaptat. En
els darrers anys el dèficit
havia assolit xifres anuals
que han arribat a ascendir
fins a 80.000ÛE. 

Transport
adaptat de

serveis socials

L’Escola Sant Llàtzer de Tortosa 
obre portes en aquest nou curs escolar

Es resol així una antiga reivindicació ciutadana

ACTUALITAT
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Després de cinc hores de
treballs, que obligaven a
tallar el trànsit a l'avingu-
da Lleida, dues grues de
grans dimensions van
aixecar el viaducte i el
deixaven a la zona d'apar-
cament del parc munici-
pal, on serà desballestat.
En les properes hores es
van desmuntar les grues
amb l'objectiu reobrint l'a-
vinguda Lleida a la circu-
lació de vehicles i via-
nants. Els treballs per
trossejar el pont duraran
aproximadament una set-

mana, durant la qual hi
haurà restriccions per
aparcar en aquesta zona.
Recordem que aquesta
actuació forma part de
les obres de prolongació
de la Via Verda pel pont
del ferrocarril, que inclou
també el recreixement de
l'avinguda Lleida fins a la
cota del parc municipal.
Per tant, el pont del tren
sobre l'avinguda
Generalitat ja és història.
Aquest pont de color
blau, habitual suport de
cartells de diferent tipolo-
gia, ha deixat pas a una
imatge inèdita de l'avingu-
da Generalitat, una vega-
da alliberada d'aquesta
barrera física. Recordem
també que l'alcalde,
Ferran Bel, havia dema-
nat a l'ens Administrador
de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) la reti-
rada d'aquest pont ja que
la seva falta de manteni-
ment, des que la línia va
quedar en desús l'any
1996, havia comportat

un important deteriora-
ment que podia acabar
suposant un risc per als

vianants.
"Estem davant d'un canvi
visual de primer ordre,

que millora la imatge i
l'estètica de la ciutat", ha
afirmat.

El pont del tren sobre 
l’avinguda Generalitat de Tortosa ja és història

La retirada del tram
del pont del ferrocarril
sobre l'avinguda
Lleida de Tortosa ha
finalitzat al voltant de
les 14 hores d’aquest
dijous.

Aquesta actuació forma part de les obres de prolongació de la Via Verda

Durant una setmana hi hauran restriccions d’aparcament a la zona

REDACCIÓ

El projecte XYZ explora
la intervenció a l'espai a
través d'un curs que
transformarà els baixos
de la Biblioteca Sebastià
Juan Arbó d'Amposta
El projecte XYZ, impul-
sat per Lo Pati -Centre
d'Art de les Terres de
l'Ebre, no es limitarà
només a fer una inter-
venció artística de gran
format al pont penjant
d'Amposta, sinó que
també aposta per una
intervenció més petitaal
semisoterrani de la
Biblioteca pública
Sebastià Juan Arbó
d'Amposta. Aquesta
intervenció es farà a tra-
vés d'un curs impartit
per Maria Pons Calvet,
graduada en Arts i

Disseny per l'Escola
Massana i l'Escola Llotja
de Barcelona i que
també compta amb el
Grau Superior d'Art
Dramàtic en l'especiali-
tat d'escenografia de
l'Institut del Teatre.
El curs d'intervenció a
l'espai s'impartirà del
dilluns a divendres de 10
a 13 hores, del 17 al 28
de setembre i constarà
d'una part teòrica i d'una
part pràctica en què els
alumnes elaboraran un
projecte de forma indivi-
dual i col·lectiva a partir
del text “La casa de
Asterión” de Jorge Luis
Borges. Dels treballs
dels alumnes sorgirà
una instal·lació que ocu-
parà l'espai del semiso-

terrani de la Biblioteca,
el lloc on també es faran
les classes. 

Segons Maria Pons, la
intervenció a l'espai és
un format artístic molt

poc desenvolupat i molt
interessant perquè inte-
gra diferents disciplines.

Primera Convocatòria d’Instal.lacions en
Emplaçaments Singulars de les Terres de l’Ebre

Curs d’Intervenció a l’Espai

El conseller de Territori i
Sostenibilitat, Lluís
Recoder, ha defensat el
caràcter "estratègic" i la
viabilitat de la central
eòlica experimental
marina a la costa de
l'Ametlla de Mar (Baix
Ebre), coneguda com a
projecte Zèfir, després
de les crítiques a la ins-
tal·lació que han fet enti-
tats ambientalistes en el
Congrés Mundial de
Conservació que s'està
celebrat a Corea del
Sud. Segons el diari 'El
País', SEO/Birdlife va
presentar una moció a
la cimera demanant el
trasllat de l'emplaça-
ment de la central pels
efectes que tindria
sobre la baldriga balear,
una au en perill crític
d'extinció. Tot i que la
moció no tindria efectes
vinculants, podria difi-
cultar el finançament
bancari del projecte.

Recoder
defensa el
projecte

Zèfir

La Direcció General de
Protecció Civil ha acti-
vat la fase d'alerta del
pla especial d'emergèn-
cies per incendis fores-
tals de Catalunya
Infocat pel risc elevat
d'incendi forestal al sud
i nord-est de Catalunya,
especialment a les
zones afectades per la
tramuntana i el mestral.
A més, en algunes d'e-
lles no han rebut pluges
en el darrer episodi de
precipitacions. D'altra
banda, les comarques
amb alt risc d'incendi
foresta sónl Garrigues,
Pla d'Urgell, Segarra,
Segrià i Urgell; Alt
Empordà, Alt Camp,
Baix Camp, Baix
Penedès, Conca de
Barberà, Priorat i
Tarragonès; al Baix
Ebre, Montsià, Ribera
d'Ebre i Terra Alta; l'Alt
Penedès, el Baix
Llobregat i l'Anoia.

Risc
d’incendi a
Catalunya

ACTALITAT
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L'Escola Municipal de
Teatre de Tortosa, amb seu
al Teatre Auditori Felip
Pedrell, encetarà a partir
del proper 2 d'octubre els
nous cursos 2012-2013,
amb la incorporació com a
materia docent del claqué o
"tap dance" per a adults,
juvenil i infantil degut a la
demanda pública per a
poder treballar aquesta
especialitat de dansa. La
programació de l'Escola
ofereix, així mateix, dife-
rents disciplines per a totes
les franges d'edat com les
ja consolidades iniciació
teatral, interpretació, teatre
musical i tècnica vocal.
El regidor de l'àrea de

Cultura de l'Ajuntament de
Tortosa, Joaquim del Pino,
acompanyat per la
directora de l'Escola
Municipal de Teatre,
Marga Julià, presentava
aquest passat dimecres,
12 de setembre, el nou
curs docent explicant el
notable augment de
l'alumnat matriculat en
relació als cursos
anteriors: "Aquesta
integració d'alumnes nous
-ha dit del Pino- és la
constatació de que
l'Escola és un referent a
nivell de territori, més enllà
dels límits de Tortosa". Per
la seva banda, Julià va
explicar que, com a

conseqüència d'aquest
increment, l'Escola ha
ampliat el seu claustre de
professors, que passen a
ser 6 davant dels 4 del
curs anterior. 
La directora de l'Escola, així
mateix, comentà que el
curs te dos moments
puntuals per a donar als
alumnes la possibilitat de
posar en escena el resultat
del seu aprenentatge, amb

els espectacles que es
porten a terme a voltes de
les festes de Nadal i,
finalment, a l'acabament del
curs. 
Referint-se a aquesta
cloenda del mes de juny,
Julià recordava l'èxit de
l'espectacle final del cicle
2011-2012, el musical "El
Violinista a la Teulada". La
matrícula per a aquests
nous cursos es troba
oberta des del passat dia
4 de setembre, i es pot
realitzar al Teatre Auditori
Felip Pedrell de dilluns a
divendres de 17.30 a
20.30 hores. Els cursos
finalitzaran el proper 21 de
juny de 2013.

Mostrant, novament, com es segava antigament l'arròs al Delta de l'Ebre

Cicle de conferències de la UOC 

L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, ha rebut aquest passat
12 de setembre, al migdia,
la medalla de plata de la
Universitat Rovira i Virgili
(URV) en reconeixement al
"suport i complicitat" de
l'Ajuntament en motiu del
20è aniversari de la institució
acadèmica. Tortosa ha estat
reconeguda conjuntament
amb Tarragona, Reus i Vila-
seca, a més del consorci uni-
versitari del Baix Penedès,
en el marc de l'acte central
de commemoració dels 20
anys de la URV. L'alcalde
rebia el guardó de mans del
president de la Generalitat,

Artur Mas. La URV ha volgut
reconèixer aquestes quatre
ciutats universitàries amb la
màxima distinció pel "suport
que li ha permès arribar a
ser, en només 20 anys, una
universitat d'èxit, amb un
model clar i definit, amb
unes prioritats establertes i
amb una relació intensa i
molt profitosa amb la socie-
tat del seu entorn".  Ferran
Bel, en el seu parlament va
voler tenir presents als "dife-
rents alcaldes i regidors
d'estudis universitaris que ha
tingut l'Ajuntament de
Tortosa al llarg d'aquests
últims 20 anys".

La URV distingeix Tortosa

La primera edició d'Eufònic -
Mostra d'Art Sonor i Visual
de les Terres de l'Ebre va
tancar les seves portes el
dilluns 10 de setembre, des-
prés de quatre dies d'inten-
sa activitat al Centre d'Art
Lo Pati i a diversos espais
naturals del Delta de l'Ebre,
com la llacuna de
l'Encayissada, La Casa de
Fusta, el Xiringuito de la
Costa (Sant Carles de la
Ràpita), o de l'interior de la
comarca del Montsià, com

Les Ventalles (Ulldecona).
Una primera edició que ha
destacat pels grans resul-
tats artístics i la gran acolli-
da del públic, que ha
omplert les actuacions
musicals i que ha participat
activament en activitats
més minoritàries, compagi-
nant les propostes de més
risc artístic amb les més
lúdiques i obertes. Prop de
1.200 persones han passat
per les diferents activitats
que proposava l’edició.

EUFÒNIC, 1a. EDICIÓ: GRAN ÈXIT

A partir de les 11 del matí
començarà la sega, a
càrrec dels segadors
experimentats i a continua-
ció es permetrà la partici-
pació dels visitants que ho
desitgen. També es farà
una demostració de les
tasques tradicionals rela-
cionades amb la sega com
batre a pota, erar, picar en
cadup o envasar. A la festa
també hi haurà l'actuació
de Quico el Célio, el Noi i
el Mut de Ferreries i la
Colla sardanista i de jotes
de Deltebre. Al mateix
recinte festiu Mercadet de
productes autòctons i
objectes tradicionals. La
festa de la Sega conti-
nuarà amb un dinar popu-
lar a base de productes
típics del Delta de l'Ebre
per a 500 persones. Per
reservar el tiquet, al preu

de 15, s'ha de trucar a l'à-
rea de Turisme de
l'Ajuntament de Deltebre
(977 48 93 09). Després
del dinar tindrà lloc la cin-
quena edició del Concurs
de Cant de Jota
Improvisada, jocs tradicio-
nals, i campionat de birles
a càrrec de Tradicions,
Natura i Turisme Polet.
Coincidint amb la festa
diferents restaurants de la

localitat organitzen un
Menú especial durant el
dia. A més a més en

aquesta edició el visitant
es podrà desplaçar a la
festa amb el Tren Turístic,

preu d'anada i tornada 2Û.
La sortida a les 10 del
matí des de la Plaça de

l'Ajuntament; amb parades
a l'esglèsia de l'Assumpció
i el Camp Nou.

Diumenge es celebra a Deltebre una
nova edició de la Festa de la Sega

Com ja és tradicional la
Festa de la Sega
començarà a les 10 del
matí amb el 7è Tomb de la
Sega que recorrerà els
principals carrers de la
població fins al recinte de
la festa, les Barraques de
Salvador, i que compta
amb la participació de
l'Associació Tres Tombs de
Deltebre. 

Després de dinar tindà lloc la 
cinquena edició del Concurs de Cant

de Jota Improvisada

Sega d’arròs a Deltebre.
cedida

L’augment de matrícules a l’Escola de Teatre de

Tortosa obliga a posar més professors
El claustre de docents passarà de 4 a 6, en aquest nou curs

ACTUALITAT

REDACCIO

La seu de la UOC a les
Terres de l'Ebre ha
organitzat el cicle de
conferències «Alimentacions
contemporànies», que tindrà
lloc els dies 20 i 27 de
setembre i 4 i 11 d'octubre,
a les 19 hores a la Biblioteca
Marcel·lí Domingo de
Tortosa (c. de la Mercè, 6).
Les conferències,
d'entrada gratuïta, seran a
càrrec de professors i
professionals tant del món
de la medicina com del de
l'antropologia, la nutrició i la
química, ja que l'objectiu és
reflexionar sobre la nostra

alimentació des d'un punt
de vista interdisciplinari. Els
experts estan d'acord que
l'alimentació forma part de
la cultura i és determinada
pel tipus de societat en què
vivim. Si bé sempre hi ha
hagut transformacions,
podem dir que és durant la
segona meitat del segle XX
quan s'han produït més
acceleradament. Les
societats occidentals han
arribat a un nivell tan alt
d'abundància d'aliments
que ha tingut repercussió
en la salut i en l'estil de
vida.

L'Ajuntament de Tortosa ha ampliat el període de regula-
rització de dades de drets funeraris dels cementiris de
Sant Llàtzer i dels Reguers, que inicialment expirava el 28
de setembre, i ara finalitza el 26 d'octubre. 

Actualitat

«L’escola és un
referent  a nivell
de territori, més
enllà de Tortosa»

El proper dimarts 18 de setem-
bre, l'Associació de Familiars i
Malalts d'Alzheimer de les
Terres de l'Ebre -AFATE- cele-
brarà el Dia Mundial de
l'Alzheimer amb tots els
malalts, familiars i amics. Els
actes tindran lloc a la Parròquia
dels Dolors de Tortosa. A les
18 h. el Bisbe de la Diòcesi,
Xavier Salinas, presidirà una

missa en record de totes les
persones que ens han deixat
durant aquest any, especial-
ment els postres malalts, que
son la nostra raó de ser.
Després, al Saló Parroquial, tin-
drem la representació d'un
conta-contes a càrreg de la
voluntària d'AFATE Maruja
Aznar, entre altres moltíssimes
activitats.

AF-Alzheimer-TE 
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El cert és que la Rapitenca, al
primer temps, va controlar bé
el partit. El Terrassa comença
una nova etapa, amb Miki
Carrillo a la banqueta. L’inici
no ha estat positiu i això, tot i
que estem parlant de la terce-
ra jornada, ja neguiteja en l’en-
torn del club vallenc.
La Rapitenca, més ben posa-
da, va entrar bé en el partit i

va gaudir de dues ocasions,
una d’elles molt clara en una
jugada en què Javi Ramos va
quedar sol davant del porter.
Amb el regat, va perdre angle
i el seu xut va estavellar la pilo-
ta a l’exterior de la xarxa.
El Terressa, en accions a pilo-
ta aturada, va crear perill,
però Raül va evitar les inten-
cions de Molist, jugador local. 
A la represa, el partit va can-
viar. El Terrassa va pressionar

més amunt. I la Rapitenca,
inconscientment, va haver de
fer-se més enrera.
Els terrassencs van tenir
diverses oportunitats, una
molt clara gairebé a porteria
buida. Però la Rapitenca, amb
més espais, també va poder
contraatacar i va gaudir de la
gran ocasió a les botes de
Felipe.
Per tant, l’empat és positiu i
podria ser just, tot i que si la

Rapitenca s’hagués avançat
en el marcador al primer
temps, quan va poder fer-ho,
la direcció del partit hagués
pogut ser-ne una altra.

Fitxatge
La Rapitenca ha fitxat al
davanter Luis Zambrano (27
anys). Jugava al San Roque i
podria debutar diumenge
vinent contra el Vilassar. Les
baixes han deixat espai per a
poder fer un altre fitxatge.

1+1 serà bo si diumenge +3

La Rapitenca va sumar
el segon punt de la
temporada. Segon fora
de casa i de forma con-
secutiva. Va empatar al
camp del Terrassa (0-
0). La valoració és bo-
na però també cal tenir
en compte que els dos
empats tindran més va-
lor si la Rapitenca
guanya diumenge al Vi-
lassar. Llavors, es veu-
ran més positius que a
hores d’ara. A Terrassa
va poder passar de tot. 

UE RAPITENCA

La Rapitenca ha de fer positius els dos empats fora contra el Vilassar

M.V.

Una acció del partit de diumenge passat, Terrassa-Rapitenca
CANAL TE

En els darrers anys, en
més d’una ocasió, des d’a-
questa columna o des de
Canal TE, des dels progra-
mes esportius, he comentat
que considerava que feia fal-
ta en el futbol territorial que
els jugadors dels dos
equips, abans dels partits,
es saludessin al centre del
camp, com ja ho feien al fut-
bol d’èlit. Crec que és una
forma d’aproximar. També
he de dir que va ser un co-
mentari que em va fer un dia
Pedro Garcia, quan era en-
trenador del Godall i parlava
amb ell cada setmana. A mi
em va semblar que tenia to-
ta la raó.

I des de llavors que ho he
comentat. Des de la modes-
tia. Però crec que era ne-
cessari. Felicito als qui han
pres aquesta determinació.
Aquesta nova normativa s’-
ha aplicat ara i està clar que
jo des d’aquí no he decidit
res. Es evident. Però també
penso que quan planteges
alguna qüestió, encara que
sigui des d’aquí, sempre pot
haver-hi algú que es queda
amb el plantejament i pot

arribar a comunicar-lo. 
Bé, avui aprofito l’ocasió

per subratllar una altra millo-
ra que, baix el meu punt de
vista, fa falta. Diumenge, al
camp de l’Amposta, en els
darrers minuts del partit,
vaig comentar-ho als aficio-
nats que tenia al costat.

Ei! és només una opinió.
No és el primer cop que ho
dic. Es el tema dels canvis.
Falta un estudi ràpid. No és
possible, per a mi, que en
un partit de Primera catala-
na, ni de Segona, Tercera o
Quarta es facin cinc canvis
per equip i que a la segona
meitat puguin haver-ne deu.
No potser!!! Independent-
ment de que a qui beneficia
(qui guanya per la mínima) o
a qui perjudica, qui en surt
més mal parat és l’especta-
dor. I s’ha de tenir cura. 

La meua proposta seria
que al descans es puguin
fer tres canvis. Però durant
la segona meitat, amb el
partit en marxa, només dos
per equip. Crec que es
guanyaria. 

Per demanar que no que-
di.

Per demanar que no quedi

L’opinió de Michel

L’Amposta va perdre a casa mentre que l’Ascó va vèncer 

Primera jornada amb dues cares
PRIMERA CATALANA

La primera jornada de la
temporada, a la Pimera cata-
lana, va tenir dues lectures
pels dos equips ebrencs. 

L’Amposta va perdre a casa
amb el Torreforta mentre que
l’Ascó va guanyar l’Igualada. 

L’equip de Nacho, en gene-
ral, no va jugar bé. Té marge
de millora i s’haurà d’aplicar la
paciència com a millor arma
per a poder trobar més efecti-
vitat. No obstant, tot i no estar
bé, l’Amposta va fer més mè-
rits que el Torreforta, al pri-
mer temps, per a marxar amb
avantatge al marcador. Gusta-
vo va tenir les millor opcions,
amb dos llançaments de falta
i un penal que Pedro va aturar-
li. A la represa, l’Amposta va
sortir del partit. La seua oca-
sió fou en un contraatac però
el Torreforta, amb més gent al
centre del camp, va estar més
posat i, a més, va saber dur el

partit on li interessava. Una
errada defensiva de José Ra-
mon va generar el 0-1, obra
de Ferri. Ni els canvis avn po-
der aportar profunditat i l’Am-
posta que va acabar oferint
dubtes. Queda molt i hi ha
temps. Demà, al camp del
Reddis primera ocasió.

L’Ascó, per la seua part, va
guanyar l’Igualada (2-1). El
partit es va decidir a la sego-
na meitat. Isma va marcar l’1-
0 però una contra visitant, mal
tancada defensivament per
l’Ascó, va propiciar l’empat
(molt protestat per fora de
joc). Malgrat jugar amb deu
(José Ramon fou expulsat),
els de Rubio van tenir reacció
i Denís, en un córner, establia
el 2-1. 

Victòria important en el ca-
mí per estar en la lluita, ja des
de l’inici, per les primeres pla-
ces. La plantilla asconenca

comporta aquest objectiu. 

La Sénia fou el guanyador

Torneig futbol-7 d’Ulldecona
ALEVI

Aquesta setmana ha tingut
lloc una nova edició (segona)
del Torneig de futbol-7 Vila d’Ull-
decona. El guanyador fou la Sé-
nia. La classificació final fou la
següent:  1) la Sénia; 2), Jesús i
Maria; 3) Santa Bàrbara; 4) Ull-
decona; 5) Alcanar i 6) Roque-
tenc.

Els seniencs van vèncer a la
Final al Jesús i Maria. 

Dels concursos que van tenir
lloc durant el mateix, els guan-
yadors foren:

TIR PRECISIÓ: Pau Castell
(Roquetenc)

Toquets: Sergi Aparicio (La
Sénia) 

BIRLES: Marc Grangé (S. Bàr-
bara)

MILLOR JUGADOR LOCAL:
Roc Grau 

MILLOR JUGADOR DE LA FI-
NAL: David Alcalà (Jesús i Maria)

L’Ascó visita demà el
Torredembarra (18 h). I

l’Amposta, també
demà, el Reddis (17 h)

Segona jornada

El partit serà diumenge
a les 12 hores.

A la Devesa

El davanter Luis
Zambrano ha fitxat amb
la Rapitenca. Jugava amb

el Sant Roque de Lepe.
Té 

27 anys i les referències
són bones. Podria jugar

diumenge.

Darrer fitxatge

NOVART7
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Una acció del derbi de diumenge passat.

CANAL TE

Diumenge, el Remolins-Bítem, en
festes, rebrà el Tortosa, en un
derbi inèdit. El Tortosa va co-
mençar la lliga amb derrota, con-
tra el Roda. Seguint la pauta del
nou projecte, Javi Cid va posar a
tres juvenils d’entrada. El pichichi
visitant, Asis, no va perdonar 0-1.
Alex Accensi va empatar a la re-
presa però el Tortosa va concedir

massa avantatge a Asis que va
fer l’1-2. Farà falta paciència. Ge-
rard (lesionat), Eden (li falta el
transfer) i David (ja té l’alta mèdi-
ca) van ser baixa. Tres jugadors
importants en l’actualitat. El Torto-
sa podria tenir una incorporació:
Marc Gisbert, jugador ebrenc (for-
mat al club) i que va estar al Rubí.
El R.Bítem ha fitxat a M. Puig. 

Remolins Bítem-Tortosa,
el derbi per diumenge (17 h)

MANEL PUIG (AMPOSTA), FITXATGE DEL R.-BÍTEM

L’Ampolla ha començat amb
molta força. Va remuntar el
marcador i va guanyar el Ro-
quetenc (2-1). Un gran triomf
que, per la forma en què es va
aconseguir, ha generat molta
il.lusió a l’equip de Cotaina. El
propi tècnic manifestava que
“estic molt satisfet per l’actitud i
el joc de l’equip. Des que en sóc
l’entrenador, penso que vam fer
el millor partit”. I això que era el
Roquetenc qui s’avançava en el
marcador. Una acció confosa.
Centrada des del córner i Che-
ma que, arran d’una topada,
queda lesionat a terra. La pilota,

després, d’un rebuig, va anar-li
a Aleix que va rematar fent el 0-
1. L’àrbitre no va veure a Che-
ma a terra i quan va fer-ho va
donar continuitat a la jugada. 
L’Ampolla, molt ben posat i amb
qualitat, va capgirar el partit a la
represa amb un gran gol de Ma-
nel Sol (espectacular), i un altre
arran d’un genial jugada d’Ivan. 
La pilota va desviar-la un defen-
sa visitant i va ser el 2-1. El Ro-
quetenc no va estar ben posat
durant els deu minuts en què
els locals van reaccionar. L’Am-
polla després va saber mante-
nir l’avantatge.

Il.lusió a l’Ampolla:“vam fer el millor
partit des que en sóc l’entrenador”

SEGONA CATALANA

El Catllar va guanyar a Gandesa (0-1). El partit, en gerenal, fou molt
travat. El Catllar, molt fort defensivament, va saber dur el duel al te-
rreny que més li convenia i el Gandesa, tot i la voluntat, no va saber
reaccionar. No va poder tenir la pilota i,d’aquesta forma, arribar amb
claredat a l’àrea visitant. El partit semblava que acabariaamb el 0-0
però arran d’una acció a pilota aturada, Rojas no va estar ferm en
la sortida i els visitants ho aprofitaven per a establir el 0-1. No va ha-
ver temps per a més, tot i els intents locals. Segons José Lorenzo
Diego, president del Gandesa, “sabem que els equips d’Angel són
ferms en defensa i el Catllar va demostrar que serà dels complicats
de batre, ben organitzat i sense fisures. Vam intentar-ho però entre
la força del rival i que vam estar un xic espessos, no vam poder”. 

El Catllar frena la inèrcia del Gandesa en
un partit que “era de 0-0”

SEGONA CATALANA

Alcanar i Catalònia van empatar en el primer partit de lliga. Els
canareus, amb més iniciattiva, van perdonar i van pagar-ho car. El
Catalònia, amb molta il.lusió, va fer una bona feina al centre del
camp on va intentar ofegar el joc de creació local. L’Alcanar va te-
ni més dificultats però va poder gaudir de les seues opcions. Tot
això fou fins el minut 55 quan Ivan Gonzalez va marcar, arran d’u-
na centrada d’Edu Aguilar. Però poc després, amb una gran vo-
lea, Quim Bru va establir l’empat per a un Catalònia que va demos-
trar tenir pegada i capacitat de reacció. En els darrers minuts,
l’Alcanar va intensificar el seu domini però no va poder transfor-
mar les ocasions que va crear. L’Alcanar visitarà demà el Roque-
tenc al camp de Bítem (18h). El Cata, que va tenir les baixes de
Toni Calafat i de Pau Diez, rebrà el Camp Clar.

Alcanar i Catalònia empaten
SEGONA CATALANA

El R-Bítem va sumar un punt
en la seua visita al Camp Clar
(1-1). Un punt que sap a poc
perquè els de Bítem van tenir
controlat el duel en moltes fa-
ses del mateix i van haver de
jugar amb inferioritat per l’ex-
pulsió de Povill (42’). El juga-
dor de Paüls va cometre penal
“dubtós” i fou expulsat. Segu-

ra va aturar, en dues oca-
sions, el llançament. Sergio
Ruiz, a l’inici de la represa, va
marcar el 0-1 i el R. Bítem que
va poder decidir, amb diver-
ses ocasions. No obstant, fou
el Camp Clar, ja en el darrer
tram de la confrontació, qui va
empatar. En festes, el R. Bí-
tem rep el Tortosa. 

Segura és l’impulsor del Remolins
Bítem, a Camp Clar

SEGONA CATALANA

El camp de Roquetes ha sofert una resembra i, per aquest
motiu, no s’hi podrà jugar en unes setmanes. 
L’actuació per millorar el seu estat es va produir fa pocs dies
i per això la junta del Roquetenc s’ha hagut de mobilitzar per
a poder canviar els partits. El filial ja va jugar diumenge al
camp del Muntells (Sant Jaume) per tota aquesta situació. I el
primer equip jugarà demà dissabte a Bítem (18 h) contra l’Al-
canar.

El Roquetenc no podrà jugar a casa per
la resembra de la gespa natural

ROQUETENC-ALCANAR, DEMÀ A BITEM (18 H)

Una nova festa del futbol es va
viure diumenge amb el derbi. Un
derbi amb gran ambient a l’Au-
be, ambient de futbol amb pas-
sions contingudes pel respecte i
per la bona sintonia entre els
dos clubs. Va ser un partit de
futbol. Una festa. El Jesús i Ma-
ria va imposar-se a la segona
meitat. Després d’una primera
més especulativa i en la que la
Cava va avançar-se en el marca-
dor arran d’un contraatac molt
ben conduit per Jaime i culminat
per Agus. Amb el 0-1, sense un
dominador clar, era el Jesús i

Maria qui tenia més intencions
ofensives, creant diverses arri-
bades i reclamant dues jugades
de penal a l’àrea rival. Ja al final
de la primera meitat, en temps
afegit, es va produir la jugada
que va canviar la direcció del
derbi. Ruibal i Chcicho van ini-
ciar una jugada de contraatac
que Jaime va poder rematar.
Manel va rebutjar la pilota i Ximo
va allunyar-lacomençant un altre
contraatac, en aquest cas local,
que Nico va convertir amb perill
assistint a la dreta. La centrada
des de la banda la va poder

amortiguar Ferreres deixant la
pilota a Geira que, acomodant
el cos per abaixar-la, va xutar.
Tot i que li va pegar un xic mos-
sageda, la rematada fou enveri-
nada i va significar l’empat.

El gol va ser més psicològic
que mai i a la represa va donar
ales a uns i va afectar als altres.
El Jesús i Maria va protagonitzar
deu minuts elèctrics, per em-
marcar. Ben diriguut per l’omni-
present Sebas va decidir amb
180 segons d’antologia. 
La Cava va estar massa tova
defebsivament i Nico, primer,

amb un gol de clàssic davanter
centre, i Ferreres, després,
amb un gol marca de la casa,
van decidir. 
Ferreres va fer un control exqui-
sit i amb el seu instint caracte-
ristic no s’ho va pensar amb un
tret col.locat des de fora de l’à-
rea. 

Amb el 3-1, la Cava va inten-
tar refer-se i va gaudir de dues
possibilitats per marcar. Però
no va fer-ho i Iku, ja a les acaba-
lles del derbi va establir el 4-1 fi-
nal. 
Cop moral per als partidalencs
que comencen la lliga com van
acabar l’anterior i derrota per a
la Cava que va acusar el gol psi-
cològic i que va sortir del partit
en deu minuts inicials de la re-
presa que foren claus.

Derbi roigiblanc
Del possible 0-2 es va passar a l’empat, en temps afegit a primer temps

D’altra banda, cal destacar
que abans del derbi es va fer
el dinar de cortesia, com en
els darrers anys. El Jesús i
Maria, com a equip local, era
l’amfitrió. Els dos presidents,
directius i els regidors Jordi
Torres i Joan Alginet van ser-
hi en un dinar en el que no va

faltar el bon ambient i en el
que va tornar a existir una
tertúlia distesa i divertida
amb vivences d’uns i altres.

La Porra de Canal TE tam-
poc va faltar a la cita,
avançat el dinar, en un dels
moments interessants del di-
nar. 

Joan Segarra, vicepresi-
dent de la UD Jesús i Maria,
fou qui va encertar-la. 

Va dir 4-1. I aquest va ser
el resultat del derbi.

Dinar de
cortesia

DERBI

JESUS I MARIA-LA CAVA
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Tres gols de Mohedano van valdre la victòria del Perelló en la seua visi-
ta al camp de l’Olímpic en un partit obert i amb alternatives i que va es-
tar trencat durant la represa. Pol va fer l’1-0 però el davanter de Flix va
remuntar amb dos gols, un a la primera meitat i l’altre a la segona. Mal-
grat això, l’Olímpic va tenir resposta i Andreu Guiu, destacat, va empa-
tar. El partit va obrir-se però fou Mohe qui va decantar el triomf per a
un Perelló més ferm i que fa una declaració d’intencions, amb el primer
triomf (2-3). 

Mohedano lidera el triomf del Perelló,
al camp de l’Olímpic

HAT TRICK

La Sénia va guanyar a l’Aldeana (1-3). Un resultat que potser enganyós
si tenim en compte que al minut 85 l’empat a un regnava en el marca-
dor. Però els locals es van quedar amb nou i la Sénia va tenir efectivi-
tat a darrera hora. El primer temps va acabar amb empat a zero. L’Al-
deana va jugar amb molta intensitat, amb agressivitat defensiva. A la
represa, arran d’un penal ‘dubtós’, els visitants van avançar-se a través
de Chescu. Un altre penal, per compensar, va suposar, quan l’Aldeana
ja jugava amb deu, l’empat (Alex). I a darrera hora, amb els locals amb
nou, van venir els gols de Tolosà (90’) i de Marce (92’). L’Aldeana visi-
tarà el Camarles en el derbi. Partit especial per Meca i Barbosa.

La Sénia no perdona en els darrers minuts,
amb superioritat numèrica

L’ALDEANA ES QUEDA AMB NOU (85’), AMB L’1-1

0-4

El Pinell va empatar amb el
Sant Jaume (2-2). I això que els
pinellans van començar bé fent
l’1-0 a través de Sergi
Rodriguez. El davanter fou
substituït per unes molesties,
poc després. Durant la prime-
ra mitja hora la iniciativa va ser
local davant d’un Sant Jaume
que no s’havia adaptat. A l’inici
del segon temps, el Pinell,
arran d’una gran jugada, va
marcar el 2-0 (Toni). Però, acte
seguit, amb un penal dubtós,
Manel va posar dins del partit a
un Sant Jaume que, amb un
equip molt jove, va mostrar la

seua millor versió amb intensi-
tat i ganes. L’esperit de lluita va
portar-li a l’empat, gol de
Manel, i a tenir una ocasió per
guanyar. El Pinell, tot i que va
perdre pistonada i es va veure
desbordat, va disposar d’una
ocasió , de Julio, i d’una immi-
llorable en temps afegit, amb
un penal de compensació que
Carrasco va aturar a
Camarero. Agustí i Oriol eren
baixa en l’equip local. El Sant
Jaume va tenir la d’Abraham.
Per la resembra del camp, el
Santa Jaume haurà de jugar
fora de casa en dos mesos. 

La reacció del Sant Jaume li val un empat
El Pinell guanyava 2-0 (minut 55), però els d’Anton van tenir resposta

TERCERA CATALANA. EL PINELL FALLA UN PENAL EN TEMPS AFEGIT

Es important repassar la història per saber d’on
venim i on anem. Repassem-la. Fins a finals dels 60
no existia ni la Preferent ni tampoc la Primera
catalana. Baix de la Tercera divisió estava la Primera
regional amb dos grups, la Segona amb sis i no hi
havia res més. No existia la Tercera regional. La
Segona regional era d’equips de Tarragona,
Barcelona i Lleida i no és fins la campanya 71/72
quan neix la Segona regional de solament una
provincia. Tenia en aquell moment el potencial que avui té la Segona catalana
o potser fins i tot més amb equips com la Rapitenca, Morell, Jesús i Maria,
Cambrils, la Sénia, Gandesa o Pobla Mafumet. Aquesta Tercera catalana que
avui coneixem és l’antiga Segona regional. Però l’actual penso que és molt
diferent d’aquella i els diré perquè ho penso. La Segona regional de llavors
era de més nivell. Era la única categoria, fins la temporada 80/81, integrada
per equips de la provincia. Després estava la Tercera regional amb cinc
grups. El relleu de la Primera divisió provincial que al seu moment era la
Segona regional l’agafa la Primera en la 1984/85 quan la Segona regional es
divideix en dos, Terres de l’Ebre i Nord de Tarragona. Actualment , si hi ha un
grup de Segona catalana provincial, perquè n’han d’haver-hi tres de Tercera?.
Perquè no n’hi ha només dos com anys enrera?. És normal, la primera
provincial un grup, la Segona serien dos i la Quarta catalana quatre com als
vuitanta. Seria el just doncs actualment hi ha gairebé més equips a la Tercera
catalana que no pas a la Quarta. Els números crec que no quadren a la
Federació. 
Continuem analitzant el que per mi és una injusticia en aquesta categoria. Fa
dues campanyes no va haver-hi promoció per la reestructuració. La passada,
tampoc. Va pujar el millor segon (més punts) dels tres grups.  A Girona i Lleida
pujaven els dos primers. Bé. A Barcelona promocionava el segon. A
Tarragona ni pa, ni aigua i menys ví. Els segons classificats es van quedar
sense alegries. Sólament un premiat. Aquesta temporada podrien rectificar, i
que el millor segon dels grups 2-3 s’enfrontés en la promoció amb el segon
del grup ebrenc. O per què no fer un play-off final com fa tres temporades
entre els tres segons? 
L’Horta va estar cinc temporades, una com a campió, jugant la promoció i
mai va pujar. No em sembla bé. Crec que és raonable com a Girona, que
pugen dos i que baixen de Segona catalana els que hagin de baixar. Però
això, amb tres grups de Tercera, és complicat. Penso que manca un líder a
la Federació que faci explotar les competicions, eliminar la Segona catalana,
la Tercera i fins la Quarta. Però això és per un altre capitol que els explicaré
properament. Llavors ho entendran.
Pel que respecta a la nova temporada, a la Tercera catalana, centrant-nos en
l’estructura actual, penso que al grup ebrenc hi ha quatre candidats clars a
l’ascens: la Sénia, Flix, Camarles i Perelló i tres per al descens: Tivenys,
Campredó i Atlas. Però els garantitzo que d’aquests, un no baixarà. Els de
l’Atlas correran com a lleons, els del Campredó tenen un tàndem
experimentat a la banqueta com Harri i Robert que ja va demostrar que sense
‘money’ i amb juvenils van deixar el Sant Jaume com el segon millor classificat
en la segona volta de la lliga passada. I a Campredó volen fer el mateix: un
nou miracle. El Tivenys, amb esforç, cal destacar-lo, va salvar la categoria a
darrera hora i ara ha agafat confiança i força. O sigui, si tots els candidats al
descens van a per totes, quin embolic hi haurà aquesta campanya per la part
baixa.
Així mateix, hi haurà partits interessants, amb ‘morbo’, com els que
disputaran l’Olimpic i el Pinell, o la Sénia-Camarles per la impugnació
d’aquests darrers per alineació indeguda dels seniencs. Altres partits amb
morbo ho serà l’enfrontament de Narcís, ara a l’Ametlla, contra l’Olímpic, o els
del Deltebre, entrenat per Capera, amb el Perelló.
La temporada, per tot això i més, es presenta interessant. A Camarles no
tenen a Marc Prades però això potser serà motivant per als jugadors actuals
perquè saben que hauran de treballar més. Al Perelló continua Mohe, el
‘talisman’, Archi ha quedat pel record però el ‘caçagols’ promet de nou. A la
Sénia ha renovat el mister Plàcit i és una garantia. Té ganes perquè no va
pujar la temporada passada i, a més, cal tenir en compte que en 11 anys
d’entrenador al juvenil i al primer equip, mai ha tingut dos anys de fracàs. El
millor de l’equip és el seu mig del camp i la seua davantera (Chescu, Pau i
Joan Zaragoza). A Flix va saltar la banca de fitxatges: 14. Han fitxat a quatre
jugadors de Primera i Segona catalana (Fontana, Jacob, germans Viñas). A
Santa Bàrbara han començat un nou projecte amb més gent de casa (13
jugadors) i un fitxatge gal.làctic: Carlos Gilabert. A Móra la Nova tenen l’equip
consolidat encara que per a aconseguir-ho han necessitat a quatre
entrenadors en 14 mesos. Segueixen Magí, Ramon i la resta. A Sant Jaume
i Deltebre aposten per la joventut i segur que els donarà un bon resultat. Així
mateix, tinc bones sensacions de l’equip de Capera. La lliga passada de
l’Ulldecona i de l’Aldeana, tot i la gran reacció de la segona volta, no fou
l’esperada. Jo els asseguro que un dels dos equips farà una gran campanya,
aprenent de les errades. Vilalba i Pinell seguiran sent perillosos. Als seus rivals
no els deixen ni respirar, sobre tot a casa. Ningú donava un cèntim per l’Horta
la temporada passada. Cantó, amb una mica d’aquí i d’allí, va fer un equip
amb bona presència i en aquesta manté el bloc perquè ha sofert poques
baixes de consideració. Els equips que s’hauran de refer són l’Olímpic i
l’Ametlla, amb noves etapes. L’Olímpic va baixar i ha hagut fugida de molts

Tercera catalana: promet noves emocions

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

Sergi Rodriguez va obrir el marcador al minut 6.

CANAL TE

El Camarles és el primer líder, amb el
triomf a Campredó

El Camarles va golejar en la seua visita al camp del Campredó (0-4).
Dani Badea, culminant una bona jugada d’equip, va marcar el 0-1. Ru-
ben va fer el 0-2. El Campredó, que va tenir dues opcions, va quedar-
se amb deu per l’expulsió d’Ibrahim. A la represa, els de Meca van sen-
tenciar amb el 0-3. Els locals van sofrir la segona expulsió i el partitr
no va tenir més història. Fluixà en dues ocasions va ampliar l’avantat-
ge de l’equip blauigrana. Diumenge derbi amb l’Aldeana.

EL NOU PICHICHI DEL SANTA BÀRBARA

Carlos Gilabert s’estrena amb dos gols que
comporten l’empat a Horta

Horta, en festes, i Santa Bàrbara van empatar en un duel intens i incert
fins el final. Sisco va avançar a l’Horta mentre que Gilabert feia l’empat
abans del descans. Badia tornava avançar a l’Horta i el Santa es que-
dava amb deu. De penal, Gilabert restablia l’empat. L’Horta va assetjar
en els darrers minuts i va gaudir de diverses possibilitats reclamant
una jugada dins de l’àrea visitant. Però l’empat ja no es va moure.

INCIDENTS ENTRE AFICIONATS

Vilalba segueix sent un fortí
El Vilalba va guanyar el Flix (1-0). Els visitants van avisar primer amb
dues ocasions però foren els locals qui van marcar arran d’un penal
que va comportar expulsió de Viñas. Yalti va marcar l’1-0. El Vilalba, fi-
del al seu estil, va ser fort a casa i va disposar d’opcions al contraa-
tac. El Flix va buscar l’empat però sense encert en els darrers metres.
Cal lamentar que al minut 85 un sector d’aficionats visitants va com-
portar incidients amb aficionats locals. El partit va estar suspés uns mi-
nuts. 

EL MÓRA LA NOVA VA FER EL 0-1

El Deltebre capgira el marcador
El Deltebre va començar la lliga guanyant el Móra la Nova (2-1). Narcís
va avançar els morencs però a la represa, Narcís Fabra, va empatar.
Lagunas fou expulsat i el Deltebre va remuntar amb el gol de Carlos
Curto. En els darrers minuts, el Móra va pressionar molt i va fer treba-
llar a la defensa local per a mantenir l’avantatge.

L’ATLAS GUANYAVA 0-2

Remuntada calera
L’Ametla va guanyar amb moltes dificultats a l’Atlas. L’equip visitant
va avançar-se amb el 0-2 amb els gols d’Ismail i de Redoua. Quinta-
na, transformant un penal dubtós, va fer l’1-2 i Edgar, des de gaire-
bé el centre del camp, va marcar l’empat. Rullo, de falta, va signar
la remuntada davant el deliri dels locals. Victòria treballada davant
d’un Atlas que va demostrar ser un equip incomode. D’altra banda,
l’Ulldecona va vèncer a Tivenys (1-2). Els dos referents ofensius, San-
ti i Yassine, que ha tornat del Tortosa, van marcar el 0-2. El Tivenys
va intentar-ho i va entrar en el partit amb el gol de Pau. Amb l’1-2,
els darrers minuts foren incerts però el marcador no es va moure. 

jugadors. El nou mister és una incògnita. El club té un bon president, Sastre, més bo que el pa. Vol reconduir la cantera. A l’Ametlla tenen desil.lusió per escapar-se el tren
de l’ascens, amb una segona volta per oblidar. Se n’han anat tots, president, entrenador, segon entrenador, diversos jugadors, però el projecte segueix amb parametres
similars, els de la cantera. Com diuen allí: “encara que baixem de categoria, seguirem sent fidels al nostre projecte”. Narcís, bon entrenador i bona persona, no arriba per
una temporada. Ha de ser per diverses per consolidar el projecte. Jo el que pronostico és que la Sénia quedarà primer o segon, i no és perquè sigui l’equip dels meus amors.
La temporada passada vaig dir avançada la mateixa que no pujaria i així va ser. Té millor equip i un gran mister. Desitjar a les aficions, jugadors, tècnics, directius i àrbitres
que tinguin pau, bons aliments per una temporada que promet ser emocionant  perquè hi ha molts galls i gallets en busca de l’ascens o de no baixar. Per tot això han de
passar moltes coses en aquesta categoria com en la lliga passada, quan, segons tinc entès, van haver-hi pactes en tres partits en les darreres deu jornades. Jo sé els tres
però s’ha de guardar el secret professional. “I tu que haguessis fet”, em va dir un dels que havia fet un pacte. Són coses que passen en les més altes esferes. En qualsevol
cas, visca el futbol d’aquesta categoria que, encara que més descafeinada que fa unes décades, és molt i molt emocionant.
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El dolor de coll i esquena és un senyal que alguna cosa està malament
REBECCA JACKSON: DOCTORA EN QUIROPRÀCTICA

Quan la teva columna vertebral te equilibri, la nostra
experiència és traduïda en una bona salut amb més
energia i menys dolor. La Doctora en Quiropràctica
Rebecca Jackson especialitzada en la salut de la
columna vertebral i del sistema nervíos. Rebecca
Jackson doctora en quiopràctica detecta i corregeix
els vertebres malament alineades amb els seves
mans. Es una forma suau i específica per retornar
ĺ equilibri a la teva esquena. Al llarg de la vida, la nos-
tra esquena ha rebut moltes formis diferents
d’estrès, el físic i l’emocional. Aquest estrès afecta
l’estructura de la nostra columna vertebral i el seu
delicat sistema nerviós. Per tant això sovint produeix
dolors i desequilibrat (vertebral subluxacions). 
La Quiropràctica és molt afectiu en la solució dels
següents problemes;

Dolor de Coll, Cap, Migranyes, Marejos i
Vertigens: 
Una disfunció a la zona cervical alta no solament pot
produir dolor i contractures de coll, sovint afecta a
l’équilibri, reduir el teu moviment i la postura del cos

Dolor d’*Espatlles, *Bracos, i *Mans
Braquialgia, tendinitis, parestesis, formiguejos, mol-
tes són els dolències provocades per subluxacions
(displacaments vertebrals) als zones cervicals o dor-
sals.

Dolor d’*Esquena, *lumbàlgia, *ciàtica, i *hér-
nies Discals:
Quan una vèrtebra està mal col·locada, la resta és
mou per contrarestar aquesta dolenta posició. Amb
el temps, tota l’ésquena és desalinia i comencen
aparèixer dolors freqüents que causin contractures i
irritació del nervi ciàtic.

Benestar i salut
Quan la columna vertebral està lliure de subluxacions i
no hi ha estrès sobre el sistema nerviós, tot el teu cos
sent més energia i tens més vida. el seu cos funciona
en el seu millor moment com un cotxe ben afinat!!
La quiropràctica és la tercera professió sanitari al
món. Doctora Rebecca Jackson ha cursat 5 *anys
d’educació superior universitaris en l’estudi dáquesta
ciència. Doctora Rebecca Jackson l’ámplia experièn-
cia, treballant molts del símptomes.

FES LA PRIMERA CONSULTA AVUI, PER LA MEITAT DE PREU 
PREU CONSULTA: 70€. PROMOCIÓ AQUEST MES 35€. 

ANÀLISI DE LA POSTURA I DE L'EQUILIBRI
DETECCIÓ DE SUBLUXACIONS

EXAMEN NEUROLÒGIC I ORTOPÈDIC ESPECÍFIC DE LA QUIROPRÀCTICA 
UN INFORME COMPLET SOBRE L'ESTAT DE LA SEVA COLUMNA VERTEBRAL

REBECCA A JACKSON DOCTORA EN QUIROPRÁCTICA
EBRECLÍNIC CENTRE MÈDIC - C/ARGENTINA, 25 - 2on, TORTOSA TEL. 977 448 095
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Una acció del partit Vilalba-Flix.
PAU FOLQUÉ/JE FLIX

Els
resultats

de la
jornada

El cap de setmana passat
va començar la

competició a la Primera,
Segona, Tercera i Quarta

catalana.

Primera jornada
PRÒXIMA JORNADA  
Santboià-Terrassa
Manlleu-Vilafranca

Castelldefels-Figueres
Palamós-Cornellà

Balaguer-Gavà
Vic-Muntanyesa
Olot-Gramanet

Pobla Mafumet-Júpiter
Europa-Rubí

Rapitenca-Vilassar (diu 12 h)

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

Tercera divisió RESULTATS
1a jornada, 3a divisió

Vilafranca-Santboià 0-0
Figueres-Manlleu 1-1
Cornellà-Castelldefels 6-1
Gavà-Palamós 3-1
Muntanyesa-Balaguer 1-0
Gramanet-Vic 1-0
Júpiter-Olot 0-2
Rubí-Pobla M. 1-0
Vilassar-Europa 1-0
Terrassa-Rapitenca 0-0

PRÒXIMA JORNADA 
Martinenc-Vista Alegre

Igualada-Andorra

Torredembarra-Ascó (dissab 18 h)

Tecnofutbol-Santfeliuenc

Morell-Viladecans

Tàrrega-Cervera

Vilanova-Sants

Torreforta-Valls

Reddis-Amposta (dissa 17 h)

RESULTATS

1a jornada, Primera catalana

Andorra-Martinenc 1-0

Santfeliuenc-Torredembarra 2-1

Ascó-Igualada 2-1

Viladecans-Tecnofutbol 2-0

Sants-Tàrrega 2-3

Vista Alegre-Reddis 1-1

Cervera-Morell 1-2

Valls-Vilanova 1-2

Amposta-Torreforta 0-1

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Viladecans 1 2 0 3

2. Tàrrega 1 3 2 3

3. Morell 1 2 1 3

4. Vilanova 1 2 1 3

5. Ascó 1 2 1 3

6. Santfeliuenc 1 2 1 3

7. Torreforta 1 1 0 3

8. Andorra 1 1 0 3

9. Reddis 1 1 1 1

10. Vista Alegre 1 1 1 1

11. Sants 1 2 3 0

12. Cervera 1 1 2 0

13. Torredembarra 1 1 2 0

14. Igualada 1 1 2 0

15. Valls 1 1 2 0

16. Amposta 1 0 1 0

17. Martinenc 1 0 1 0

18. Tecnofutbol 1 0 2 0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

Catalònia-Camp Clar (18.30 h)
Roquetenc-Alcanar (18 h) (a Bítem)

Diumenge
Vilaseca-Ampolla (16 h)
SP i SP-Cunit (11.45 h)
Catllar-Cambrils (12 h)

la Cava-Gandesa (16 h)
Salou-Jesús i Maria (17 h)
Roda Berà-Calafell (12 h)
R. Bítem-Tortosa (17 h)

RESULTATS

1a jornada, Segona catalana

Cunit-Vilaseca 0-2

Calafell-Salou 2-2

Camp Clar-R. Bítem 1-1

Cambrils-SP i SP 0-1

Gandesa-Catllar 0-1

Alcanar-Catalònia 1-1

Ampolla-Roquetenc 2-1

Tortosa-Roda Berà 1-2

Jesús i Maria-la Cava 4-1

Segona catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Jesús i Maria 1 4 1 3

2. Vilaseca 1 2 0 3

3. Ampolla 1 2 1 3

4. Roda Berà 1 2 1 3

5.SP i SP 1 1 0 3

6. Catllar 1 1 0 3

7. Salou 1 2 2 1

8. Calafell 1 2 2 1

9. Catalònia 1 1 1 1

10. R. Bítem 1 1 1 1

11. Alcanar 1 1 1 1

12. Camp Clar 1 1 1 1

13. Roquetenc 1 1 2 0

14. Tortosa 1 1 2 0

15. Gandesa 1 0 1 0

16. Cambrils 1 0 1 0

17. Cunit 1 0 2 0

18. la Cava 1 1 4 0

PRÒXIMA JORNADA  
Dissabte

la Sénia-Pinell (17 h)
Móra Nova-Ametlla (17.30 h)

Diumenge
Camarles-Aldeana (17 h)

Santa Bàrbara-Campredó (16.45 h)
Atlas-Horta (17 h)
Flix-Deltebre (17 h)

Ulldecona-Vilalba (16.45 h)
Perelló-Tivenys (17 h)

Olímpic-Sant Jaume (17 h)

RESULTATS

1a jornada, Primera catalana

Campredó-Camarles 0-4

Horta-S. Bàrbara 2-2

Tivenys-Ulldecona 1-2

Pinell-Sant Jaume 2-2

Aldeana-la Sénia 1-3

l’Ametlla-Atlas 3-2

Deltebre-Móra Nova 2-1

Vilalba-Flix 1-0

Olimpic-Perelló 2-3

Primera catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC Punts

1. Camarles 1 4 0 3

2. la Sénia 1 3 1 3

3. l’Ametlla 1 3 2 3

4. Perelló 1 3 2 3

5. Ulldecona 1 2 1 3

6. Deltebre 1 2 1 3

7. Vilalba 1 1 0 3

8. Pinell 1 2 2 1

9. Sant Jaume 1 2 2 1

10. Santa Bàrbara 1 2 2 1

11. Horta 1 2 2 1

12. Olímpic 1 2 3 1

13. Atlas 1 2 3 0

14. Móra la Nova 1 1 2 0

15. Tivenys 1 1 2 0

16. Flix 1 0 1 0

17. Aldeana 1 1 3 0

18. Campredó 1 0 4 0

PRÒXIMA JORNADA  

Diumenge

Muntells-Catalònia (12 h)

Alcanar-Roquetenc (17 h))

Godall-R. Bítem (16.45 h))

Batea-Bot (16.45 h)

Arnes-Jesús i Maria (16.45 h))

la Galera-Deltebre (16.45 h)

Corbera-Ginestar (17 h)

Xerta-Tivissa (16.45 h)

RESULTATS

1a jornada, Quarta catalana

Deltebre-Arnes 2-1

R. Bítem-Alcanar 1-0

Muntells-Roquetenc 2-4

Batea-Jesús i Maria 3-1

Benissanet-Corbera 1-1

Bot-Godall 2-2

Ginestar-la Galera 1-2

Catalònia-Xerta 3-2

Quarta catalana
CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Roquetenc 1 4 2 3

2. Batea 1 3 1 3

3. Catalònia 1 3 2 3

4. la Galera 1 2 1 3

5. Deltebre 1 2 1 3

6. R. Bítem 1 1 0 3

7. Bot 1 2 2 1

8. Godall 1 2 2 1

9. Corbera 1 1 1 1

10. Benissanet 1 1 1 1

11. Tivissa 0 0 0 0

12. Xerta 1 2 3 0

13. Ginestar 1 1 2 0

14. Arnes 1 1 2 0

15. Alcanar 1 0 1 0

16. Jesús i Maria 1 1 3 0

17. Muntells 1 2 4 0
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EL CAMARLENC KIKO MARTÍ GUANYA LA TRANSALPINE RUN

HANDBOL AMPOSTA LAGRAMA-BM CASTELLÓ 26-32
Les noies de Marc Fornós segueixen la seva posada a punt de cara a l'inici de tem-
porada el proper dia 7 d'octubre amb la visita al BM Tejina. Desprès de la mínima
derrota contra el Castelldefels, afrontaven dissabte un repte davant un rival que
jugarà en el seu mateix grup a la Lliga, el BM Castelló. Al final, derrota per 26-32.

Segueix la preparació del CH Amposta

Kiko Martí fou el guanyador
de la Transalpine Run, des-
prés d’una brillant trajectò-
ria i d’haver recuperat en
una espectacular darrera
etapa el liderat, un a vegada
l’havia perdut en l’anterior.
L’atleta de Camarles ja va
manifestar fa uns mesos, a
Més Ebre, en la secció el
Crac de la Setmana, que
s’estava preparant per
aquesta dura prova i que
era tot un repte. Una cursa
que era espectacular tant
pels paratges que es divisa-
ven dels Alps com per la di-
ficultat esportiva. 
Kiko Martí va ser el primer
classificat en la general, un
fet històric per a les Terres
de l’Ebre, i lògicament, per
a ell i per a la seua localitat,
Camarles, amb un temps de
36: 04’ 23’’, cobrint així els
320 quilòmetres dels que
consta aquesta prova, divi-
dida en vuit etapes. 
Kiko Martí va tenir una re-
cepció sorpresa el dime-
cres passat, com a reconei-
xement al seu gran esforç i
a l’èxit inèdit assolit en
aquesta prestigiosa  prova,
la Transalpine Run. A la foto,
Kiko Martí en una imatge
d’arxiu.

El rei dels Alps

Albert Montañés va ser el
guanyador del torneig de
Gènova-Memorial Messina
en imposar-se a Tommy
Robledo per 6-4 i 6-1. El
rapitenc va tancar una set-
mana esplèndida de joc i
també de resultats. 

La trajectòria del tenista
ebrenc va ser impecable,
tenint més motivació a
mesura que avançava la
setmana i superava els
obstacles que li surtien,
alguns d’ells jugadors
locals ben classificats

actualment. 
A la final, després de dur la
iniciativa i guanyar de
manera més ajustada el
primer set, en el segon va
passar per sobre del seu
rival i va poder guanyar-lo.
per un contundent 6-1. 

TENNIS

Montañés, el millor a Gènova
Va guanyar a la Final a Tommi Robredo (6-4 i 6-1)

Dissabte passat es va fer
a Sant Jaume, el 13è
Memorial José Luis
Casanova, en categoria
aleví (futbol-7).
Van participar el Sant
Jaume A, l’Ebre Escola i
el Santes Creus. L’Escola
Delta A, l’Amposta i el
Vinarós. Sant Jaume B, la
Sénia i Amics FCB
Escola. I la Rapitenca i
l’Escola Delta B. El
Camarles, a darrera hora,
no va poder competir.
Sant Jaume A, Santes
Creus, Escola Delta A,
Vinaròs, Amics FCFB
Escola, la Sénia i
Rapitenca i Ebre Escola
van passar als quarts de
final. El Santes Creus va
disputar la final contra
Amics FCBEscola, guan-
yant l’equip reusenc que
es va proclamar campió
del 13è memorial José
Luis Casanova, organitzat
per la UE Sant Jaume. La
Sénia i l’Escola Delta van
jugar el tercer i quart lloc
imposant-se l’equip del
Delta. Molta implicació
per l’organització d’un
esdeveniment consolidat
i que agrupa molta gent
al camp de Sant Jaume.
Es recorda d’aquesta
forma a José Luis
Casanova. 

La sexta 'Cursa de Muntanya
Vila de Falset' va comptar
amb un total de 360 partici-
pants, repartits en la carrera
de 22 quilòmetres, puntuable
per al circuit ebrenc, i una
altra de 13. En la prova de
més quilòmetres se la va adju-
dicar Abderrahim El Qayed
(UEC Tortosa) (1.46.10).

Per darrera d’El

Qayed, en la categoría abso-
luta masculina, es van classifi-
car Javi Delgado (Spiridon
Team) (1.46.36); Pere Castillo
(Spiridon Team) (1.54.42);
Ramon Curto (Trail CER La
Sénia) (1.55.59) i Alfonso
Calderon (Running Peace
World) (1.59.28). D’altra
banda, en categoría absoluta
femenina, es va imposar
Ragna Debats (CE Xerta) i
darrera van quedar Lucia
Caballero (Club Excursionista
UEC anoia); Mònica Olivan
(ATe Coll de l'Alba) (2.30.56);
Paukla Cavalieri (independien-

te) (2.39.25) i Ana Belén
Balagué (UEC Tortosa)
(2.41.23.
Després de la Cursa de
Falset, el calendari del ‘Circuit
de Curses de Muntanya de
les Terres de l’Ebre’ seguirà
amb aquestes proves: la 'VI
Pujada al Montsià. Memorial
Francesc Bort (Madro) d’
Alcanar (30 de septiembre);
la 'VII Cursa de Muntanya de
Tivissa' (14 de octubre); la 'V
Cursa d'Ulldecona' (28 de
octubre) i la 'IV Cursa de les
Roques' d’Horta (25 de
novembre).

CURSES DE MUNTANYA

Cursa Vila de Falset

13ENA EDICIO

Memorial 
José Luis
Casanova

El Qayed i Ragna Debats van ser

els vencedors de la prova,

puntuable per al circuit ebrenc

Guanyadors

CEDIDA
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

L’ENTREVISTA DE MICHEL VIÑAS

CRAC de la setmana
ASSOCIACIÓ ESPORTIVA JORDI PITARQUE

L’associació Esportiva Jordi
Pitarque va nèixer fa dos anys
amb l’objectiu de recordar a
Jordi Pitarque, jugador de
l’Ampolla que ens va deixar de
forma sobtada el sis de
setembre del 2010. 
Els seus amics van formar
aquesta entitat i es van dedi-
car des del primer minut a
mantenir viva la flama del jove
ampollero “per la seua huma-
nitat i pels valors que despre-
nia, que eren molts”.
La feina ha tingut diverses
direccions. L’esportiva, amb
la creació del torneig aleví, i la
solidària amb la recerca de
recursos i ingressos per a
poder destinar al Centre d’in-
vestigació Cardiovascular de
Barcelona, per ajudar a la
investigació i prevenció d’a-
questa mena de morts sobta-
des. “Busquem ajudar perquè
mai ningú pugui viure el que
nosaltres vivim amb una situa-
ció com aquesta. Si aconse-
guim posar el nostre granet
de sorra, ens sentim satis-
fets”.
Dissabte va tenir lloc el segon
torneig de Futbol Base Jordi
Piatarque, en categoria aleví,
al camp de l’Ampolla. Unes
2000 persones van passar
pel camp i a la final, entre
València i Espanyol, hi eren
unes 500. “Un èxit”, deia
Enric Galve, president de
l’Associació. Galve afegia que
“les respostes de la gent que
va venir amb els equips que
van competir és la millor
recompensa a tantes hores
de feina i al treball de tots els
membres de junta (30) i 42
col.laboradors que es van
implicar amb nosaltres per
tenir cura de tots els detalls”.
Les instal.lacions esportives
de l’Ampolla es van convertir
en un escenari d’un torneig
que, pel prestigi que està aga-

fant, està prop dels grans
esdeveniments esportius de
futbol base que es celebren a
nivell estatal.
Els partits van començar pel
matí i per la tarde es va fer la
fase final. Espanyol-
Rapitenca, Barça-Pobla,
València-Nàstic i Vilareal-Reus
van ser els emparellaments
després de la primera fase.
Eren els quarts de final. Els
quatre caps de serie i favorits
no van fallar i van passar a les
semifinals. Espanyol i Barça
van empatar però als penals
es va classificar el conjunt
blanciblau. València i Vilareal
van protagonitzar l’altra semi-
final amb victòria valencianis-
ta. En la gran final, lempat
sense gols va ser el resultat. I
l’Espanyol es va imposar als
penals.
Per tant, els joves ‘pericos’
van ser-ne els guanyadors del
segon torneig Pitarque.
“Estem agraits a tota la gent
que va col.laborar. Destacar a
Juanjo Rovira que és una
peça clau i una persona que
és un privilegi tenir-la prop,
aquí a les Terres de l’Ebre. I la
veritat és que estem aconse-
guint l’objectiu de millorar any
rera any. I aquesta  és la nos-
tra intenció. El Torneig agafa
prestigi. L’únic que ens sap
mal és que s’hagi fet pel
motiu que es fa”, deia Enric
Galve.
Dins de la vessant solidària,
cal destacar la nova aporta-
ció que s’ha efectuat, des de
l’Associació Esportiva, al
Centre d’Investigació
Cardiovascular de Barcelona,
i també el desfibrilador que es
va lliurar a la Directora del
Col.legi Mediterrani de
l’Ampolla: “voldriem que mai
s’utilitzés però si és necessa-
ri, el nostre objectiu és que
prop pugui haver un aparell

que ajudi a evitar una desgrà-
cia com aquesta. Aquest any
hem fet la primera entrega i el
desig és fer-ne més en anys
posteriors, a altres centres”.
Amb el bon cos que deixa el
torneig, l’organització ja des-
cansa però és només aparen-
ment. Les activitats no s’atu-

raran i “ja comencem a pen-
sar en el proper torneig amb
la il.lusió de superar l’èxit
assolit dissabte”.
A les fotos, el capità de
l’Espanyol reben el reconeixe-
ment de mans de Dani,
germà de Jordi, i de Paco
Arasa, l’alcalde de l’Ampolla.

L’Espanyol va ser el campió del segon

torneig Jordi Pitarque. Va guanyar,

als penals, al València
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L’AMPOLLA

Ajuntament Pl. Manuel Ferre i Solé, 3
Forn de Pa Artesà Cabrera Avda. Barceloneta, 4
Forn de llenya Brú C/ Sol, 9
Hotel La Roca Plana Avda. Ramon Pous, 32
Rest.Club Nautic-Casa Montero- Avda. Ramon Pous, s/n
Bar de l’Estació
Pub Comodoro
Hotel piñana

L’ALDEA

Ajuntament Av. Catalunya, s/n
Bar Abril Av. Catalunya, 325
Cafeteria Germans Marín Ctra. Tortosa-l’Aldea
Pizzeria Cinta Av. Ràpita
Bar Societat Av. Catalunya, 131
ASCÓ

Ajuntament C/ Hospital, 2 
Bar Restaurant El Caliu  C/ Riu, 45 
Pastisseria GRA-BO C/ Joan XXIII, 2
Bar Nucleo Crta. Camposines, 43
Restaurant Ca L`Escolà Crta. Camposines, 57 

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n

LA RAPITA

Ajuntament Plaça Carles III, 13
C.A.P. Av. Jacint Verdaguer
Caprabo
Mercat Plaça del Mercat
Hipotecamania
Bar Pepet C/ Sant Isidre
Bar La bodega
Cabeteria El coc Plaça del Coc
Bar El Celler C/ Sant Isidre
Llotja de Peix Port
Unipost C/ Comptedefloridablanca, 63
Forn Carlos Ripolles Plaça Vella
Bar Catalunya C/ Sant Isidre
Casa Chim Plaça Carles III,42
SUPWAY Parc Vila del Far
ALCANAR

Ajuntament C/ Generalitat, 10
Oficina Municipal de Turisme Ps. Marítim - LES CASES D’ALCANAR
C.A.P. C/ Calig / Ronda del remei
Cafeteria Moreno Plaça Major

AMPOSTA

Ajuntament Pl. Espanya, 3-4
Dolche vita  C/ Joseph Tarradelles, 108
Restaurant Naidi Av. Ràpita
Immobiliaria Mar i Vent Av. La Ràpita, 38
Mercat Pl. Ramon Berenguer IV, 68
Immobiliaria Romeu 
Benestar Social i Familia  C/ Ruiz d’Alda,33
Bar La Lira Ampostina Av. Santa Bàrbara
Bar Estalvio   C/ Montéis, s/n
Hospital Comarcal d’Amposta C/ Jacint Verdaguer
Bart’s Cafè (Delta Spa) C/ Ibiza, 14
C.A.P. Av. Catalunya
Il·luminacióMontsià Av. La Ràpita
Cafeteria La Tratoria Av. La Ràpita
Cosell Comarcal Montsià Av. La Ràpita
Forn Cafeteria Cavalles Av. La Ràpita
Mossos d’esquadra Av. La Ràpita
Perruqueria Ramos
Llar de Jubilats C/ Cervantes, 58
Serveis Territorials d’agri., ram., pesca, aliment. i medi natu.  C/ Burgos, 17, baixos

MORA LA NOVA

Ajuntament de Mora La Nova C/ Major, 88
Fonda Barcelona c/ Hostal, 3
RIBA-ROJA

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

Ajuntament C/ Masia, s/n
C.A.P.
Mercat
Restaurant Amaré
Cinemes Oscar’s Severo Ochoa, 4
Bar La tasqueta
Jutgat de pau C/ Major
Mugli
Da Vinci
SANT JAUME D’EMVEJA

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

Ajuntament Plaça España
Motos Cantó Av. Generalitat, 165
Restaurant Sabogabar Pl. Alfonso XII, 2
Mercat Municipal Av. Generalitat
Hospital Verge de la Cinta Ctra. La Simpàtica
Cafeteria New Orleans Av. Generalitat, 21
Bar La Tertulia Plaça España, 11
Bar Esport C/ Teodor González
Bar Mundial C/ Teodor González, 35
Pica pica C/ sebina,  5
Lo Cistell C/ Ciutadella
Banys Plaça dels banys, 1
C.A.P. Ferreries
C.A.P. del Temple Plaça Carrilet
Biblioteca C/ Del Vall
Consell Comarcal C/ Barcelona
Clìnica Terres de l’Ebre - L’Aliança C/ Alcanyis
Delegació del Govern C/ Montcada
Esports Fevi Plaça de l’Estadi
Bar Castells Av. Ports de caro 
U.R.V. Escola d’Infermeria Ctra. La Simpàtica
Serveis Territorials d’Ensenyament C/ Providència, 5-9
Hotel Corona
Hotel Virginia Av. Generalitat
Estació d´autobusos HIFE
Cafeteria Quatre camins
Federació catalana de futbol
Mercat jesús 
Centre de Radioteràpia Hosp. Santa Creu- Pg. Mn Valls, 1 Jesús
Cambra comerç C/ Cervantes, 7
Lizarran C/ Teodor González, 26
Germans Marín Ferreries  Plaça Joaquim Bau, 4
Estudiantil Bar Plaça Joaquim Bau, 1
Bar Trifassic Plaça Joaquim Bau, 3
Jijonenca  Av. de l'estadi, 1
Paco's bar
Diputació C/ Montcada
Bar Ribera Av. Generalitat
Ebrequalitat
Bar Nou Av. Generalitat
Forn Carlos Ripollés - Jesús

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

Alcanar- Les Cases
LES CASES DÀLCANAR
Tel./Fax 977 73 76 39
turisme@alcanar.cat

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

Tel.  977 59 30 11
Fax 977 59 33 80
www.ampolla.org
info@ampolla.org

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

www.turismelarapita.com
info@turismelarapita.com
blog.turismelarapita.com

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

AMPOSTA
Tel. 977 70 34 53
Fax 977 70 23 24

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 10 21
Fax 977 49 09 29
www.elperello.cat

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

c/ Major, 88
MORA LA NOVA
Tel. 977 40 03 47
Fax 977 41 42 74

www.moralanova.cat
aj.moralanova@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

www.asco.cat
Turisme.asco@altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

www.tivissa.altanet.org
turisme@tivissa.altanet.org

TURISME

Estació Nàutica
Av.dels Alfacs, s/n (Pavelló

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

Focus Escola Nàutica
Plaça del Mercat, 7  1º
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 42 40
Fax 977 74 30 02

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

Crta. T-340, Qm.17,2
(Deltebre a Riumar) 

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

610 44 88 00
info@parcdeltaventur.com
www.parcdeltaventur.com

EDUCACIÓ
URV

Universitat Rovira i Virgili
C/ Escorxador, S/N
Tel.: 902 337 878

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

tota mena de serveis ade-
cuats a la gent gran.

Centres al seu servei: La
Ràpita, Deltebre, Alcanar,

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

Crta.N-340, Km. 1077,9
AMPOSTA

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

www.iber-plant.com
info@iber-plant.com
ark@deltapark.net

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06
Fax 977 70 33 41

www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

nització d`events
Crta. Eix de l`Ebre, km. 0,5

AMPOSTA
Tel. 660 64 35 39 - 639 03 81 19

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

L`AMPOLLA
Tel. 977 59 38 16
Fax 977 59 38 19

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

DELTEBRE-LA CAVA
Tel. 977 48 08 89
Fax 977 48 08 89

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

Tel. 977 48 00 46
Fax 977 48 06 63
www.deltahotel.net

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

EL PERELLÓ
Tel. 977 49 00 34
Fax 977 49 04 94

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 74 23 95
Fax 977 74 13 28

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

Fax 977 74 06 74
www.miamicanpons.com
mar@miamicanpons.com

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel . 977 74 10 16
www.digitalebre.com/ventall-

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

Tel. 977 47 02 05
Fax 977 47 04 38
www.deltapark.net

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER

EN AQUESTA
SECCIÓ O

CONSULTAR
MÉS 

EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS
DE LES

TERRES DE
L’EBRE, 

CONSULTA:

www.guiate.cat

610 20 33 25
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GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui:
Muntadet de formatge de cabra al "pesto"

L’ESQUELLA D’ENGAUDÍ - ALCANAR

Plat de la setmana.

INGREDIENTS :

• Formatge de cabra 200 grs

• Formatge fresc 100grs

• Alfàbrega un grapat

• Julivert una rameta

• Oli de girasol

• Tomaquets verds

• Codonyat 4 llesquetes

• Quatre llesques de pa

• Sal

PROCEDIMENT:

Barrejar els dos formatges i fer bole-
tes.

Escaldar les herbes, assecar- les amb
un paper.

Picar- les amb ganivet i  barrejar amb
l’ol i .

Ficar les boletes dins l ’ol i ,  deixar- les
macerar.

Tal lar el tomaquet, f icar- l i  sal.Damunt
el codonyat,punxar la boleta i  col· locar-
la damunt amb una mica d'herbes.
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Farmàcies de guàrdia.

Martí Marin, Mª dels Angels      

Av. Goles de l'Ebre, 217 (Deltebre) 977480032

Aytés Meneses, Agustí    

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

Renau Audi, Manuel   

Av. Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Albella Beltran, Mª. del Carme  

Av. Santa Bàrbara, 18-20. (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M               

Constància, 6  (St. Carles de la Ràpita)  977740160

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat en general per núvols alts fins a primeres hores del
matí així com per alguns núvols de retenció al Port. Tot i això, al vessant nord
del Pirineu de matinada minvarà la nuvolositat fins a quedar serè o poc ennu-
volat al llarg del matí.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Les temperatures mínimes baixaran lleugerament o puntualment de forma
moderada. Es mouran entre 3 i 8 ºC al Pirineu, entre 13 i 18 ºC al litoral i al
prelitoral sud, entre 10 i 15 ºC a la resta del prelitoral i a valls i fondalades del
vessant sud del Prepirineu, i entre 7 i 12 ºC a la resta.
Les temperatures màximes pujaran lleugerament i oscil·laran entre 19 i 24 ºC
al Pirineu, entre 25 i 30 ºC a Ponent, al litoral i prelitoral sud, i entre 23 i 28
ºC a la resta del Principat.

Visibilitat
Entre bona i excel·lent. Si bé, de matinada serà regular al vessant nord del
Pirineu.

Vent
Bufarà els components nord i oest entre fluix i moderat en general. Tot i això,
al litoral, al prelitoral i a l'interior del quadrant nord-est s'imposarà el compo-
nent sud al centre de la jornada.
Independentment, bufarà la tramuntana a l'Empordà, entre fluixa i moderada
amb ratxes fortes. El mestral bufarà fins a migdia a les terres de l'Ebre entre
fluix i moderat.

El temps. PrevisióL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

En assumptes d'amor estàs més propens a
viure tensions i discussions , però sempre de
portes cap endins. Respecte a la teva salut , la
teva activitat mental i física augmenta.  

Taure
20/4 al 19/5

Bon moment per destinar entre pensaments
una mica llunàtics i expectatives sense fona-
ment dintre de les teves relacions sentimen-
tals. 

Bessons
20/5 al 21/6

Obre't amb afecte i tendresa als altres i seràs
rebut amb braços oberts. Respecte  a la teva
salut , et convé una dieta temporal per netejar
el teu organisme de toxines. 

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor és probable que es pro-
dueixin certs moments desagradables amb la
teva parella a causa d'un compromís que teniu
en comú. 

Lleó
22/7 al 22/8

Comptes en aquest dies amb el suport de
Venus transitant pel teu signe per qualsevol ini-
ciativa que vulguis experimentar , Estàs en una
etapa per descansar.  

Verge
23/8 al 21/9

El trànsit de Venus per la teva casa dotze indi-
ca que pots viure un enamoraments ocults,
sense que ho expliquis a ningú. Qualsevol
susceptibilitat et perjudicarà. 

Balança
22/9 al 22/10

En assumptes d'amor el vent bufa al teu favor.
Deixa't dur per ell i no et penediràs. Les teves
molèsties poden ser resoltes si la teva actitud
a l'hora d'atendre-les és la correcta.   

Escorpí
22/10 al 21/11

Estàs en una època ideal per viure moments
càlids i apassionats en la teva relació de parella.
Aprofita el dia d'avui per desconnectar de les
teves preocupacions. 

Sagitari
21/11 al 21/12

Gaudeixes de fortuna. Confia en el teu talent
pel que fa als teus assumptes sentimentals.
Estàs en un procés personal de canvi que et
duu a tenir més força i més energia. 

Capricorn
21/12 al 19/01

La teva habilitat per conèixer les motivacions de
la teva parella és clau per dur les teves rela-
cions íntimes pel camí correcte . Els llocs
oberts afavoreixen la teva energia vital.

Aquari
20/1 al 18/2

Avui és un bon dia per aclarir una qüestió pen-
dent amb la teva parella . Respecte a la salut ,
per funcionar al cent per cent has de deixar a
un costat les tensions i els nervis. 

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor deixa't conduir per la
teva creativitat , però no et deixis dur per som-
nis irrealitzables. Hauries  de canviar certs
hàbits que perjudiquen  la teva qualitat de vida. 

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

30º 18°

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interès
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IMMOBILIARIA�

        

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

Carrer  Trafa lgar.
Local comercial en
l 'avinguda principal
de Les Cases
d'A lcanar.  Façana
a c r i s t a l a d a .
Totalment condicio-
nat. Ideal com ofici -
na o per a desenvo-
lupar  act iv i ta t  de
cara al públ ic.  Tel:
610203144

La Sen ia .  P laça
Catalunya. LLoguer
Pis ideal  parel les,
consta de menjador
amb sort ida balco-
nada,  cu ina inde -
pendent  equ ipada,
lavabo amb dutxa
reformat ,  hab.
doble  i  hab ind. En
el centre La Senia.
6 6 1 7 0 7 3 8 3
Preguntar por Emi

Ul ldecona. Local en
l loguer o venda de
35m_,  re format ,
amb aparador  a l
carrer, sòl de par-
quet i  bany, total -
ment equipat, Ideal
per of icina o boti -
ga.  S i tuat  en e l
carrer  Ma jor
d 'U l ldecona.  Te l :
977743399

Deltebre. Casa de 2
plantes reformada,

3 habitacions, men-
jador d'esti l  rúst ic
amb xemene ia ,
cuina off ice, bany,
àmpl ia  terrassa i
m a g a t z e m .
Del tebre.  Zona La
Cava .  145 .000 Û .
Tel: 607538304

C a s t e l l ó .  A v g d a .
S a n t  P e re  3 1 .
L o c a l  c o m e rc i a l
de  70  m_  ap rox .
mo l t  bé  s i t ua t  en
Grau  de  Cas te l l ó .
D i v i d i t  e n  àmp l i a
s a l a  d ' a t e n c i ó  a l
p úb l i c ,  despa t x  i
l a v a b o ,  p a rq u e t .
A p a r a d o r  a  2
c a r re r s .  P re u  d e
l l o g u e r  9 0 0 Û .
P re u  d e  v e n d a :
1 8 6 . 0 0 0 Û   Te l :
977252727

Deltebre.  Zona La

Cava,  avgda. Goles
de l 'Ebre.  Ampl i
loca l  comerc ia l ,
ideal per of ic ines.
Es cantoner i  total -
ment acristalat. En
el centre del poble.
Reformat i  condico-
nat .  L loguer  o
venda.  Consu l t i
preu. 610203144
- La Senia. Ocasió!
Es ven edif ici que
consta de 3 pisos i
terrat. Pisos de 1-2
hab i tac ions i  amb
cu ina equ ipada.
Preparats  per  a
vendre o l logar.
98 .000 Û .  Te l :
607538304 (pre -
guntar por Eva)

Reus. Passeig Prim
nº 36. Local en la
zona més comercial
de Reus. Esquinero,
100m2 en dues
p lantes,  cond ic io -
nat per a qualsevol
t ipus de negoc i .

Ub icac ion immi l lo -
rab le .  Poss ib i l i ta t
de venda o l loguer.
Tel: 977249700

Miami P lat ja.  Urb.
C a s a l o t .
O p o r t u n i t a t !
Adossat  cantoner
de 3 habitacions i 2
banys.  P isc ina
comunitària per a 4
ve ïns.  Pàrqu ing.
Barbacoa. Jardí de
180m_. A 5 min. de
la plat ja. Preu immi-
l lorab le .  215.000Û
Tel: 977249700 

VENDA X A L E T
OBRA NOVA ALS
PILANS 500 M2;
GARATGE.  BARBA-
COA.  PARCEL.LA
810 M2 ACABATS
DE 1ª QUALITAT. 4
H., 2 SUITTES AMB
VESTIDOR. PISCINA
I JACUZZI

347.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
(EMD JESÚS) 
CTRA. XERTA

Edif icat l 'any 2005
120 m2 amb 4
hab., 1 bany 1 aseo
o P a r c e l . l a
val lada 4.400 m2.
Piscina. + 6 jornals
d'ol iveres

199.000€ Û  
977 44 38 79

VENDA XALET 
ALS REGUERS
Parcel. la 500 m2
Habi ta tge 90 m2
amb 4 hab., 1 b.
Piscina, Terrassa

220.000€ Û
977 44 38 79

VENDA XALET 
AL CAMÍ DEL CÉLIO
Parcel. la de 1.000
m2. 2 hab., 1 bany.
Bassa gran.
Reformat

126.000€ Û
977 44 38 79

MOTOR�

           

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

977 20 33 55
Empresa distribuïdora de maquinària, roba laboral i preven-
ció per professionals,amb més de 15 anys en el sector,selec-
ciona per les Terres de L'Ebre, un comercial autònom per:

Gestió comercial de la zona assignada

Manteniment de la cartera de clients existent.

Prospecció de mercat

Interessats enviar CV a
mbarenys@empleoperfecto.com (Marta).

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

654 375 373

LA RÀPITA
ES TRASPASSA LLI-

BRERIA PER NO
PODER ATENDRE.
BEN SITUADA I EN
PLE RENDIMENT. 
660 58 47 87

Preu per paraula: 0,15Û+18% IVA

Preu per paraula: 0,15Û+ 1,00Û+18% IVA

Preu per módul: 15Û+18% IVA

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

Four Winns
amb dos

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

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304
La Ràpita. C/ Gorria. 

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

610203144 MOLT
PROPERAMENT!!

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!

Pep Carcellé.
Filòleg. Classes particulars català

tots nivells. Traduccions.
Mòbil: 678722881. La Ràpita.

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu espai 

privilegiat de
PUBLICITAT
610 20 33 25

comercial@mesebre.cat
No t’ho pensis més!
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El jurat del premi -format
per Joan Baptista Forcadell
(regidor de Mitjans de
Comunicació), Eduardo
Sánchez (activista cultural)
i els escriptors ebrencs
Andreu Carranza, Xavier
Garcia  i Miquel Reverté- va
fer públic el nom del guan-
yador el passat dilluns, 10
de setembre, en un acte
que va comptar amb la
presència del guardonat
Santiago Vilanova. L'obra
es tracta d'una novel·la
d'intriga científica, ambien-
tada a la regió de la Siberia
Oriental, i que situa la seva
trama al voltant del control
de les espècies endèmi-

ques del llac Baikal, la
reserva d'aigua dolça més
important del món. La intri-

ga argumental de la
novel·la està motivada per
una operació il·legal per
traslladar un crustaci
microscòpic del llac siberià

cap als grans llacs ameri-
cans per tal de desconta-
minar-los. En l'argument, hi

intervenen un personatge
català i un empresari del
sector del medi ambient
que està instrumentalitzat
per màfies russes i per
interessos americans per
fer aquesta operació.
Darrera d'aquesta història
s'amaga el crit ecologista
de l'autor per denunciar “la
biopirateria que s'està per-
petrant per part de grans
interessos globals sobre
les grans reserves d'es-
pais naturals del planeta i,
sobretot, del llac Baikal”,

en paraules del propi
autor. 
Per a Santiago Vilanova,
“hem perdut la cultura de
l'aigua, i hem convertit
aquest recurs viu amb un
instrument mercantil”.  Al
mateix temps, L'ull blau de
Sibèria presenta uns trets
comuns amb la novel·la
Terres de l'Ebre de
Sebastià Juan Arbó.
Santiago Vilanova hi veu
paral·lelismes en la defen-
sa de l'aigua viva i de les
espècies autòctones, així

com en l'arrelament dels
homes al seu paisatge. Un
paral·lelisme que Vilanova
defineix com a “casual”,
però que el fa sentir-se
“orgullós” per haver acon-
seguit el premi que porta
el nom de Sebastià Juan
Arbó. 
Cal destacar que Santiago
Vilanova ja porta escrites
diverses obres com:
" L ' e c o n a c i o n a l i s m e "
(Blume, 1981)- "Catalunya
sota el perill de l'urani"
(Edicions 62, 1981) 

-"El síndrome nuclear"
(Bruguera, 1980).
"Chernobil: el fin del mito
nuclear" (Anthropos,
1988). 
"Acció Paral.lela" (novel.la,
La Magrana, 1984). "El
secret d'Hiva-Oa" (novel.la,
Laertes, 1998).
"Empresaris verds per un
planeta blau" (Blume
1994). "L'onada ecològica"
(Premi Xarxa 1990, Ed.
62, 1991) . Així, com
diverses col·laboracions
en altres llibres.

L’ull blau de Siberia guanya 
el Sebastià Joan Arbó d’enguany

Santiago Vilanova, amb
l'obra L'ull blau de
Siberia, ha estat el
guanyador del 27è
Premi de Narrativa
Sebastià Juan Arbó,
que convoca l'ajunta-
ment de Sant Carles de
la Ràpita.

«Hem perdut la cultura de l’aigua, i hem convertit aquest recurs viu en un instrument mercantil»

UNA OBRA LITERÀRIA D’AQUÍ PER SER LLEGIDA TAMBÉ A ALLÀ

Darrera d’aquesta història s’amaga el crit
ecologista de l’autor per denunciar 

«la biopirateria»
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