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“La valoració que
podem fer des de l’ANC
de Terres de l'Ebre és
molt positiva. A hores
d’ara podem parlar d'un
85% d'ocupació i la ine-
xistència de trams
buits. Podem dir que
els trams ocupats per
gent d’aqui és un 40%
i la resta respon a la
gran crida i als
esforços fets a la resta
de país per omplir
l’Ebre”. Ha començat el
compte enrera per a
una Diada històrica. La
de la Via Catalana. Serà
el dimecres.

P3

La Gran Diada Catalana

A la tercera jornada arriba el derbi ebrenc de la Tercera divisió. L’Ascó rebrà demà dissabte (19 h) a la
Rapitenca. Els rapitencs, amb dues victòries, s’han situat al cim classificatori en l’inici del campionat. Dues
victòries importants. L’Ascó, per la seua part, ha sumat quatre punts en els dos partits. Serà un derbi interes-
sant i que s’avança al dissabte tenint en compte que és una setmana de tres jornades. Amb l’Ascó podrà debu-
tar el darrer fitxatge, Roger Canadell (Espanyol B), fet en el darrer instant, quan es tancava el mercat. Antoni
Teixidó, tècnic rapitenc, informa a Més Ebre que reservarà diversos titulars en el derbi de demà.
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Ascó-Rapitenca, el derbi ebrenc de Tercera divisió

Terres de l’Ebre. Festivitat de Santa Maria de
la Ràpita, diumenge vinent.          

P5

Esports. Edu Albacar debuta a la Primera divisió
i marca el seu primer gol a la màxima categoria
del futbol estatal.

P10

Terres de l’Ebre. L’Ajuntament de Deltebre
aprova la modificació del pla parcial de la
zona III de Riumar incloent les mesures de la
CUTE. P6Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

Ningú ens negarà que el moment que estem
vivint és, si més no,  trepidant. En menys de
dos anys, s'ha alterat l'ordre que inqüestiona-
blement s'havia mantingut ferm al pas del
temps i de l'evolució natural de les coses i,
avui, desafiant constitucions arcaiques, estruc-
tures tancades de partits i part d'una opinió
pública amb actitud gairebé predemocràtica, la
societat aproxima el cap de nou amb la volun-
tat inequívoca de canviar l'ordre o, d'almenys,
intentar-ho. Això és cíclic, i després d'etapes
de silenci, d'abusos i consentiments arriben els
temps de voler canviar-ho tot, de sortir al
carrer per denunciar les injustícies i obrir noves
experiències que a la llarga seran també qües-
tionades. I així ha de ser, partint de la premis-
sa bàsica que tot en aquesta societat que ens
envolta ha de ser qüestionable i tenir la potes-
tat de canviar-ho utilitzant mitjans pacífics
quant les quotes de paciència s'esgotin. La
crisi ens ha fet obrir els ulls, per això i tot i que
les conseqüències negatives d'aquesta estafa -
mal anomenada crisi- siguin moltes, deixeu-me
dir que ens ha tornat més crítics, més exigents
i més compromesos amb tot allò que ens
envolta. No és suficient motiu per estar con-
tents, hi ha gent que sofreix molt, però almenys
deixeu que ens faci estar esperançats. Res tor-
narà a ser com abans, tot s'està qüestionat
des del model de societat al model nacional,
passant per tots els nivells de les sagrades ins-
titucions de l'Estat que pareixien intocables i
gairebé impossibles de posar en entredit. Ja
era hora! Ja tocava ensenyar les dents a anys i
anys de negar el progrés, de negar l'evolució
que fan les institucions i les societats i respon-
dre als canvis amb temptatives regressives
contaminades d'un conservadorisme innat dels
dos principals partits polítics espanyols. Ara
toca fer canvis, si hi ha la complicitat dels
poders establerts bé i, sinó, s'haurà de fer com
s'han fet tots els canvis socials importants de
la història, a base de revolucions pacífiques
que obrin una nova i necessària transició. Ara
toca decidir, donant-li tota la rellevància possi-
ble a la democràcia, a la llibertat i a decidir con-
seqüentment el nostre futur. Qui ens pot negar
aquest dret? Una Constitució corcada, vella i
que més d'un terç de la població actual no va
votar, -ergo no representa gairebé ningú-? Un
Tribunal Constitucional polititzat -amb un presi-
dent suposadament neutral- tot i el seu passat
de militant del PP?. Molts  em diuen que aquest
procés conduirà a la frustració, no ho sé, està
per veure. L'única frustració que de moment
conec és la que veig cada dia amb milers d'a-
turats, persones que passen fam i un país pro-
ductiu que no pot superar la crisi que ens afec-
ta i amb un jovent potencial preparat i amb
ganes ha de marxar per guanyar-se la vida. Per

això, malgrat que el President del meu país no
hi vagi, jo aniré a la via catalana del proper 11
de setembre, perquè considero que formo part
d'una nova generació que ha de liderar grans
canvis, grans transformacions i ha de prendre
quant més aviat millor la paraula. No em val el
que tenim i que va costar tant d'aconseguir als
meus iaios i pares, ho sento, i no poso en
dubte ni molt menys el seu sacrifici i esforç,
però vull més, vull un nou país amb noves i
millors oportunitats per quan vinguin els meus
descendents. Vull viure a un país més competi-
tiu, més ambiciós que depengui només d'ell
mateix per mirar al futur. Un país on tornin els
seus joves de les experiències de l'estranger i
on les polítiques socials siguin el verdader pun-
tal d'inversió de l'administració pública. Un
estat modern, que trenqui l'estereotip d'Estats-
Nació que ja no funcionen. Tampoc vull caure
amb l'èpica d'aquest procés imparable, la inde-
pendència no és la solució a tots els proble-
mes, és massa agosarat afirmar això. Però
també és cert que els problemes que tindrem
com a país els podrem resoldre amb més auto-
nomia, ja no ens servirà allò de tot és culpa de
Madrid. No vull el mateix estat propi que CiU,
però comparteixo el propòsit de poder-me
expressar i poder decidir. La via del proper 11
de setembre ha d'obrir la porta a un nou
temps, a una nova generació de polítics i servi-
dors públics on per damunt de tot hi hagi l'èti-
ca i la responsabilitat. Si l'endemà de l'11 de
setembre només hi continua la polseguera
mediàtica i els canvis han d'esperar, sí que hau-
rem iniciat els tràmits d'una frustració genera-
litzada que no ens mereixem per tots els mèrits
que amb el pas del temps hem hagut d'aguan-
tar. Bona diada !

Joan Alginet i Aliau
3er tinent d'alcalde de l'Ajuntament de

Deltebre

“Un cop més, la societat civil organitzada, aquella que
tira del carro de les reivindicacions populars, sortim al
carrer per a conquerir la independència, la llibertat i la
justícia social. Som la gent del carrer qui ens mobilit-
zem i avui ens solidaritzem amb entitats que han pres
una rellevància molt important en els últims temps com
són la Plataforma d'Afectats per les Hipoteques, les
plataformes contra les retallades, i la Plataforma en
Defensa de l'Ebre i totes aquelles mobilitzacions com
les viscudes l'últim onze de setembre. Totes elles for-
mem part dels Països Catalans del segle XXI!
Cada cop més, la població pren consciència de les llui-
tes que vivim en el nostre país i necessitem ser enca-
ra més gent implicada per guanyar la nostra llibertat i

defensar els nostres drets com a poble. Avui, sortim al
carrer a dir que el Lapao és un insult a la intel·ligència
com ho és també la Llei del prepotent de Jose Ignacio
Wert, la “llengua íbera” que es parla al País Valencià o
l'atac a la immersió lingüística a les Illes Balears. Sortim
contra l'escanyament econòmic a que ens sotmet el
govern de Madrid. Sortim al carrer un cop més, a
defensar coses tant òbvies com que l'Ebre sense
cabals és la mort del Delta, que som Països Catalans,
que volem viure al nostre país amb un habitatge digne,
que el deute dels bancs no l'hem de pagar la població,
etc,...I sortim al carrer perquè volem guanyar la justícia
social del nostre poble” (extracte del manifest ‘Per uns
paisos catalans lliures, guanyem la justícia social’)

Editorial

Mobilització social Fem via

Opinió

La reforma de les pensions

La gent gran també parla...quan la deixen

Fem via cap a un nou horitzó

Opinió

Després de molts anys d'estar
implicats en la construcció del
camí cap a la independència,
molts veiem com, a poc a
poc, ens apropem a l'objectiu
anhelat. Dins d'aquest llarg
camí hi ha unes dates que ja
són històriques i d'altres que
en seran, com ara el proper
Onze de Setembre. Les Terres
de l'Ebre tornarem a ser prota-
gonistes amb el pas de la Via
Catalana, perquè són ròtula i
centre dels Països Catalans,
pels milers de conciutadans
que vindran d'altres llocs del
país que ens acompanyaran i
per la gran mobilització de la
gent de les nostres comar-
ques, liderada per l'Assemblea
Nacional Catalana.
Arribats aquí, cal que fem via
cap a la llibertat tots plegats i,
en especial, les Terres de
l'Ebre, el territori més maltrac-
tat pel Govern espanyol. Cal
que fem via amb la resta del
país per assolir un futur millor
per a les noves generacions.
Ho farem amb orgull, perquè
les Terres de l'Ebre ja sabem
que, si ens ho proposem,
podem guanyar batalles. Ara
tornarem a demostrar, amb el
nostre esperit festiu i el nostre
compromís, que aquí som tan
catalans com el primer i farem

que la Via Catalana a les nos-
tres comarques sigui tot un
èxit. Estem orgullosos de
poder acollir milers de compa-
triotes d'altres indrets i que ens
coneguin de prop per poder
unir les nostres forces per fer
un país lliure i pròsper,
democràtic i just.
Aquesta Diada fem via! I fem-la
ràpid, perquè el nostre dia a dia
no pot esperar més. Els temps
estan canviant i bufen aires de
llibertat, ho tenim a tocar i no
podem defallir; mirem enda-
vant, agafem impuls i fem Via,
'via fora!, que tot està per fer i
tot és possible'.

Gervasi Aspa
President de la Federació de

l'Ebre d'ERC

“Eramos pocos y parió la abuela ....”
Sembla que el govern de l'estat espanyol s'encaparra en que cada dia hagi
més persones en situació de pobresa, quan no d'indigència.Ara ens surt la
ministra de treball, Sra. Báñez, amb una proposta de reforma del sistema
de pensions.
Només fa cinc mesos que es va posar en marxa una dràstica reforma, en
la qual es regulava que l'any 2027 s'estudiaria si amb aquesta dita reforma
el sistema seria sostenible. Menys de tres mesos després ja va encarregar
un informe a un grup d'experts, suposem que per tenir munició per desdir-
se d'allò que s'havia dit i assegurat. Mira per on, en aquest grup d'experts
hi figuren noms vinculats a entitats asseguradores i a diferents entitats finan-
ceres amb importants interessos en el món dels plans de pensions de
caràcter privat.
O sigui, que per guardar el  “ramat”  de les pensions encarreguen la seva
custòdia a una manada de llops.
I és en base a aquest  “informe”, que la Sra. Ministra ens proposa el més
escalabrant atac contra les pensions públiques. Fins ara només ??? s'havien
retallat de manera radical les pensions futures (entre un 20 i un 30%). Ara
es posa damunt la taula la rebaixa de les pensions ja reconegudes, es a dir,
les que estem cobrant els jubilats i pensionistes en aquests moments.
Aquesta proposta és tan clara com perversa. Ja no s'actualitzaran les pen-
sions amb l'IPC, tal i com està acordat pels Pactes de Toledo, per mante-
nir-nos el poder adquisitiu. Ara ens aprovaran un sistema complicat, amb
variables com la mitjana dels salaris (quins ???), l'esperança de vida ( quina
???), o el PIB ???. Així aniran devaluant les pensions que ara cobrem, ja que
és inqüestionable que amb augments del 0,25 % o de l'1 % s'aconseguirà
un empobriment dels jubilats i pensionistes.- ( Pensem que tenim una mitja-
na d'IPC del 3%, però els preus reals augmenten molt més).
Amb això la Sra. Ministra no pretén garantir la futura sostenibilitat del siste-
ma públic de pensions, sinó instaurar un nou paradigma. Reconeixeran
cada vegada pensions públiques més baixes, traslladant a l'opinió pública
que l'única solució passa per les pensions privades, malgrat estar gestio-
nades molts d'aquests plans de pensions per entitats financeres causants
de la crisi que estem patint. Sabem el què pensa el govern dels jubilats i
pensionistes. Sabem també el què pensa la CEOE. Tots han mostrat les
seves cartes. També sabem que una tercera part de les persones que
anem a votar som més grans de 60 anys, amb el que això representa si
unifiquem criteris. I ara us pregunto, fins quan aguantarem aquestes políti-
ques que tan descaradament es fan al servei d'una minoria i en contra d'una
gran majoria de persones ???. Necessitem solucions “islandeses”, ja !!!
(Dades de la proposta de la Sra. Báñez i de l'article del Sr. Àlex Tisminetzky,
advocat expert en pensions ).

Àngel Tafalla Grau
Plataforma Unitària de la Gen Gran de Catalunya
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Totes les territorials se les
han enginyat per omplir els
trams del seu municipi i atreu-
re gent d’arreu.
Segons ANC Ebre, “el proper
dia 11 ja es pot dir que el
pont d'Amposta serà l'esce-
nari de la via a les Terres de
l’Ebre, des d’on es llegirà una
de les parts del manifest
compartit entre Barcelona i
Girona. És el lloc des d'on es
faran les connexions en direc-
te per tv3 i on hi haurà altres
actuacions, amb castells pels
més joves o l’actuació de
Pepet i Marieta.
A la resta del traçat hi
haurà animació als trams,
Gaiters, Batucades...”.
Tot està en marxa i fins i tot hi
ha prevista continuitat de la
cadena fins a Vinaròs. Per
tant, les especulacions de
que la cadena humana podia
perillar als trams del sud
queda esvaida, tal com han

informat des de l’ANC al nos-
tre territori. Cal recordar que
la jornada viurà la prèvia,
dimarts, amb la Marxa de
Torxes per la Independència.
Seguiment mediàtic
La Diada representarà una
àmplia mobilització. A nivell
mediàtic no serà una excep-
ció i l’emisora Imagina Ràdio
ja ha preparat un dispositiu
informatiu amb un programa
especial de les 16 a les 19
hores del dimecres, amb el
suport de les EMUTE (es
podrà seguir simultàniament)
i dels setmanaris la Veu de
l’Ebre i Més Ebre, juntament
amb Canal TE que gravarà
les tres hores del programa
per ofereir-les posteriorment.
Durant el programa radiofò-
nic intervindran representants
politics del territori i també
persones que estiguin en els
trams i que tindran la seua
oportunitat de manifestar-se.

«La Via Catalana està garantida»

“La valoració que
podem fer des de l’ANC
de Terres de l'Ebre és
molt positiva. A hores
d’ara podem parlar d'un
85% d'ocupació i la ine-
xistència de trams buits.
Podem dir que els trams
ocupats per gent d’aqui
és un 40% i la resta res-
pon a la gran crida i als
esforços fets a la resta
de país per omplir
l’Ebre”, era el que es
manifestava ahir dijous
des de l’ANC de l’Ebre.

ACN Ebre: “A hores d’ara podem parlar d’un 85% d’ocupació i la inexistència de trams buits”

“Els trams ocupats per gent d’aquí és un 40% i la resta respon als esforços fets per gent del país per omplir l’Ebre”

MV

ACTUALITAT

Arriba la 6a Marxa de torxes de les
Terres de l'Ebre que porta per lema
“Per uns Països Catalans lliures,
guanyem la justicia social” i que
tindrà lloc a Tortosa el 10 de
setembre a les 20:30h amb sorti-
da des del Castell de la Suda fins a
arribar a la Plaça del Mercat.
Per sisè any consecutiu, el 10 de
setembre, Tortosa acull la Marxa
de Torxes per la Independència.
Esta manifestació de l'independen-
tisme a les Terres de l'Ebre, s'ha
consolidat com la més gran del
territori comptant l'any passat amb

800 persones marxant pels
carrers del casc antic de Tortosa.
La Marxa de Torxes està organitza-
da per la Comissió 11 de setembre
de les Terres de l'Ebre que
enguany està formada per les enti-
tats: Arran, Òmnium Cultural,
Panxampla, Assemblea Nacional
Catalana, Camí de Sirga, Casal
Aixumara, Sindicat d'Estudiants
dels Països Catalans i Soldevila. La
marxa que sortirà a les 20:30h
des del Castell de la Suda, passant
pel Casc Antic, acabarà a la Pl. del
Mercat, amb els parlaments de

Txell Teruel, membre de la
Plataforma d'afectats per les hipo-
teques (PAH) a les Terres de l'Ebre
i Susanna Abella, membre de la
Plataforma en Defensa de l'Ebre
(PDE). La lectura del manifest anirà
a càrrec de Paco Vallespí, presi-
dent de la Lliga contra el càncer de
les Terres de l'Ebre.
El lema d'enguany, “Per uns Països
Catalans lliures, guanyem la justí-
cia social”, referma la voluntat de
la Comissió per treballar per un
país nacionalment lliure i social-
ment just, en referència a les reta-

llades en els serveis públics del
país i amb les injustícies socials
que es pateixen com els desnona-
ments o el robatori de les entitats
financeres amb les participacions
preferents i subordinades, entre
d'altres. Es per això que un dels
parlaments anirà a càrrec d'una
persona membre de la PAH a les
Terres de l'Ebre qui estan treballant
per denunciar i aturar la injustícia
dels desnonaments. Per un altre
costat, com no podia ser d'un altra
manera, el moviment social més
important del territori, la PDE,

tindrà veu a la marxa per tal de
recordar la situació en la que ens
trobem en la lluita pel territori.
Al manifest de 2013 també s'ha
volgut denunciar les agressions a
la llengua arreu dels Països
Catalans així com la banalització
del feixisme comparant-lo amb tot
allò que prové del catalanisme.
Finalment s'ha volgut assenyalar la
voluntat de poder tenir un país lliu-
re de corruptes i on tota la gent
tinga igualtat d'oportunitats.
Aquest 2013 es cridarà a partici-
par als actes organitzats a la Diada
com és la Via Catalana i totes les
manifestacions populars com la
que s'organitza a Reus a les
19:30h.

6a. Marxa de Torxes per la Independència de les Terres de l’Ebre

«»
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Xavier Pallarès ha explicat
als membres del Consell
de Direcció Territorial que
“els propers mesos ens
enfrontem a reptes molt
importants per al país i,
per tant, per a les Terres
de l’Ebre, no només a nivell
nacional sinó també
social”. En aquest sentit,
el delegat del Govern ha
demanat als representants
territorials que “la situació

de pressupostos prorro-
gats ens porta a fer encara
més esforços per aconse-
guir que la ciutadania de
l’Ebre mantingui el nivell de
benestar”.
En la reunió, els represen-
tants territorials del Govern
han fet una breu repàs dels
diversos temes dels depar-
taments, com les dades
d’atur que es mantenen
estables els darrers mesos
o l’inici del nous curs, que
també manté el número de
matrícules. 
D’altra banda, també han
començat els treballs per
l’elaboració del nou pressu-
post de 2014.

Visita al nou Bisbe
Abans d’aquest reunió, el
delegat del Govern ha
encapçalat la comitiva dels
representants territorials
que han visitat el nou bisbe
de Tortosa, Enrique
Benavent Vidal, al Palau
Episcopal. 
La trobada, que ha transco-

rregut amb un ambient
distès, ha permès als
representants del Govern
explicar la tasca dels diver-
sos departaments de la
Generalitat a les Terres de

l’Ebre. 
Per la seva part, el bisbe
ha centrat el seu interès en
aquells temes que afecten
directament la situació
social i econòmica dels ciu-

tadans ebrencs. 
A més a més, el bisbe de
Tortosa s’ha posat a la dis-
posició dels membres del
Govern per a tot allò que
sigui menester.

El delegat del Govern a
les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarès, ha reu-
nit aquesta setmana, en
una sessió a porta tan-
cada, els representants
territorials per propo-
sar-los les línies a
seguir i objectius dels
propers mesos del nou
curs polític.

L'Ajuntament de Tortosa ha
presentat aquesta setmana el
resultat dels treballs de reha-
bilitació dels vestidors del
camp de futbol de l'Estadi
municipal i del passadís de
distribució, primera fase
d'una reforma que ha de con-
duir a la millora de tota la
zona de vestidors d'aquest
equipament esportiu.
L'alcalde, Ferran Bel, els regi-
dors d'Esports, Pere
Panisello, i de Serveis,
Domingo Tomàs, acompan-
yats del gerent de

Tortosasport, Xavi Nadal, han
ensenyat l'obra ja finalitzada.
L'actuació ha consistit en l'en-
derroc de tota la zona de dut-
xes i wàters, modificació del
clavegueram, introducció de
ventilació, redistribució gene-
ral de tot l'espai, revestiment
de parets, tancament d'es-
pais i pintura. Tots els treballs
s'han fet amb personal i
recursos propis. El cost de
material ha estat de 5.579
euros. L'alcalde s'ha referit
precisament al pressupost,
en afirmar que s'ha aconse-

guit un estalvi del voltant de
10.000 euros pel fet d'assu-
mir l'obra amb personal
propi.   Finalitzada aquesta
primera fase de reforma dels
vestidors del camp de futbol,
actualment l'Ajuntament està
treballant en la reforma inte-
gral de dos vestidors més.
Restarà pendent abordar la
rehabilitació de la resta de
vestidors, que s'aniran execu-
tant d'acord amb la disponibi-
litat de recursos.   
Aquests treballs de reforma i
manteniment de les infras-

tructures esportives al camp
de futbol, s'afegeixen a les
realitzades al Pavelló
Poliesportiu municipal, on es

va fer una reforma integral de
tots els vestidors i del magat-
zem, també amb personal i
recursos propis.   

L’Ajuntament de Tortosa finalitza la
rehabilitació d’uns vestidors de l’Estadi

L’atur registrat a l’agost de
2013 ha disminuït en 31
persones al conjunt
d’Espanya, pràcticament
sense variació respecte al
juliol, per situar-se en la
xifra de 4.698.783 aturats.
A Catalunya, el nombre d’a-
turats augmenta en 1.229
persones respecte al juliol
(0,20%), la qual cosa situa
els inscrits als registres
dels Serveis Públics
d’Ocupació en 611.658
persones. 
PIMEC Tarragona valora
positivament la reducció,
per segon mes consecutiu,
en termes interanuals de l’a-
tur a Catalunya, cosa que
no passava des de juliol de
2007. Amb tot, caldrà
veure l’evolució dels pro-
pers mesos per confirmar
si aquesta tendència es
manté. Per contra, cal valo-
rar de forma negativa la
reducció de l’afiliació a la
seguretat social, tant en ter-
mes mensuals com intera-
nuals, al conjunt d’Espanya.

Tortosa havia d’acollir ahir
la reunió Executiva de
l’Associació de Municipis
per la Independència amb
diferents temes d’actuali-
tat sobre la taula. 
El seu president i alcalde
de Vic, Josep Ma. Vila
d’Abadal l’havia de presidir
i estava prevista la presèn-
cia d’altres alcaldes, mem-
bres de l’Executiva, com
són els vicepresidents
Ferran Bel (alcalde de
Tortosa), Josep M.
Corominas (Olot), Josep
Andreu (Monblanc) i J.
Maria Roigé (Balaguer)

Dades 
de l’atur

L’Executiva de
l’AMI es reuneix

a Tortosa

Propostes per al nou curs polític
Xavier Pallarès es reuneix amb els representants territorials del Govern per fixar les línies a seguir 

ACTUALITAT
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La Festivitat de Santa Maria
de la Ràpita serà el diumenge
però les activitats festives ja
comencen demà dissabte.
Aguns dels actes previstos
són els següents:
Dia  7 - dissabte.
A les 00.05 h.- Bou embolat
de la ramaderia Fernando
Mansilla pels carrers
Santander i Església Nova,
patrocinat pel Restaurant
"Can Batiste".
A les 10'- h..-   Al  carrer
València cruïlla Arxiu de
Simancas, concurs de bitlles
tradicionals catalanes organit-
zat per la Comissió de Festes
del Barri.
A les 16.00 h.- Al Pavelló
Poliesportiu, minibàsquet,
campionat de tirs lliures, de
tirs de dos i d'habilitats cate-
goria de babys a alevis (nas-
cuts 2002 a 2008). A conti-
nuació campionat de tirs lliu-
res d'infantil a seniors (nas-
cuts 2001 i anteriors), orga-

nitzat pel Club de Bàsquet La
Ràpita.
A les 17.30 h.- Al passeig
marítim (platja Delicies), 8è.
campionat de Morra “Festes
del Barri”, organitzat per
Morràpita.
A les 18.00 h..-   Bous de la
ramaderia Fernando Mansilla
als carrers Santander i
Església Nova.
A les 18.30 h.- Al Pavelló
Poliesportiu, campionat de
bàsquet 3 x 3 streetball, cate-
goria d'infantil a júniors (nas-
cuts 1996 a 2001), organit-
zat pel Club de Bàsquet La
Ràpita.
A les 22.30 h..- Bou embolat
de la ramaderia Fernando
Mansilla als mateixos carrers.
A les 23.30 h.- A la cruïlla dels
carrers Emili Parras amb Joan
Tibau, “festa dels 60,70, 80,
90” patrocinat pel Pub Lluc.
Dia  8 - diumenge.
Festivitat de Santa Maria
de la Ràpita
A les 10,30 h..-
Concentració a l'Av. Catalunya
dels participants en l'ofrena

de fruits i flors.

En acabar l'ofrena se cele-
brarà la Santa Missa.
A les 18.00 h..-   Bous de la
ramaderia Fernando Mansilla
als carrers Santander i
Església Nova.
Dia  10 - dimarts.
De 18.00 a 21.00 h.- Al Casal
Municipal “Maset”, exposició
de treballs manuals a càrrec
de l'Associació de Dones
Rapitenques.
A les 18.00 h..-   Bous de la

ramaderia Fernando Mansilla
als carrers 13 d'octubre i
Castelló.
A les 22,30 h..- Bou embolat
de la ramaderia Fernando
Mansilla als mateixos carrers.
A les 23.00 h.- A la plaça de
l'Església Nova, actuació
musical del grup Equus.

Dia 11 - dimecres. Diada
Nacional de Catalunya
A les 10,00 h..-   Botifarrada
popular a l'Av. Catalunya,
organitzada per la Comissió

de Festes del Barri, i sota el
patrocini de l'Ajuntament de
Sant Carles de la Ràpita.
A les 11'- h.-  A la plaça de
Carles III (Casa de la Vila), con-
centració de senyeres i audi-
ció i ballada de Sardanes amb
la Cobla Principal Rapitenca i
l'Agrupació Sardanista
Rapitenca. Tot plegat coinci-
deix amb les Jornades
Culturals i també amb la sego-
na edició d’Eufonic, del que
tindreu més informació a la
contraportada. 

El Departament
d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi
Natural i SEO/ BirdLife han
arribat a un acord per tal
que voluntaris d’aquesta
organització col·laborin en
les tasques que desenvolu-
pa el Departament en la llui-

ta contra la plaga del cargol
poma.
El director general de
Desenvolupament Rural i
coordinador de l’estratègia
contra el cargol poma, Jordi
Sala, i el responsable de
l’Oficina tècnica de
SEO/BirdLife al Delta de

l’Ebre, Ignasi Ripoll, acom-
panyats del director dels
serveis territorials
d’Agricultura a les Terres de
l’Ebre, Pere Vidal, del direc-
tor del Parc natural del Delta
de l’Ebre, Francesc Vidal, i
del personal tècnic de
Forestal Catalana que està

desenvolupant les actua-
cions vinculades al cargol
poma, van efectuar una tro-
bada amb els mitjans de

comunicació  per informar
sobre l’acord i les tasques
que es derivaran d’aquesta
col·laboració. 

Agricultura i SeoBirdlife col.laboraran
en la lluita contra el cargol poma 

S’ha informat sobre l’acord i les tasques que suposarà la col.laboració

Els llibres de text dels cicles
d'infantil i primària -els que
s'imparteixen a l'escola Sant
Miquel d'Ascó- tornaran a
ser gratuits enguany, per
tecer any consecutiu. Tant
l'Associació de Mares i
Pares del centre com l'esco-
la reben anualment una sub-
venció del consistori que,
entre d'altres aspectes, con-
templa que les famílies dels
alumnes matriculats a l'es-
cola Sant Miquel s'estalaviïn
cada any els llibres escolars,
una despesa que, en funció
del curs, pot representar
entre 100 i 200 euros per
alumne. Durant el mes d'a-
gost, estudiants becats pel
Pla No T'Aturis han dut a
terme tasques de suport a
l'inici del curs escolar,
corresponents precisament
a adequar els llibres reutilit-
zables. 

Els llibres
escolars, de nou

gratuïts

L'Ajuntament de Sant
Carles de la Ràpita signa
un “Conveni per a la
potenciació del transport
públic per a ús turístic a
Sant Carles de la Ràpita”,
amb l'Estació Nàutica
Sant Carles de la Ràpita -
Delta de l'Ebre i l'empresa
Hife.

Conveni de
l’Ajuntament

rapitenc 

Festivitat de Santa Maria de la Ràpita,
el diumenge vinent

A la localitat també es viuen les jornades culturals, fins el 27 de setembre

ACTUALITAT
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El ple de l'Ajuntament de
Deltebre ha aprovat aquesta
setmana el Pla parcial urba-
nístic de la zona III de
Riumar incorporant les
modificacions fetes per la
Comissió d'Urbanisme de
les Terres de l'Ebre (CUTE)
tenint en compte els efectes
del canvi climàtic i les dinà-
miques del Delta. D'aquesta
forma el text refòs inclou la
rebaixa de l'alçada de les
edificacions a planta baixa
més dues i planta baixa més
una a la zona comercial i l'e-
levació del terreny un metre
i mig respecte a la seva cota
natural per evitar riscos d'i-
nundabilitat.
Aquest projecte junt al pla
parcial de la zona IV-I és un
dels projectes importants
que s'estan treballant des
de fa molt temps a
l'Ajuntament ja que amb
aquesta ampliació a Riumar
es podrien arribar a cons-
truir fins a tres hotels, uns

1.200 habitatges nous i
400 amarradors del nou
port esportiu
L'Ajuntament de Deltebre
confia que amb aquestes
darreres modificacions els
dos plans parcials urbanís-
tics de Riumar siguin adme-
sos i aprovats definitivament
a la comissió territorial

d'Urbanisme d'aquest mes
de setembre.

La Diada
D’altra banda, l'Àrea de
Cultura de l'Ajuntament de
Deltebre ha organitzat un
seguit d'actes per comme-
morar la Diada Nacional de

Catalunya al llarg de tot el
mes de setembre on s'in-
clou la celebració de Sant
Miquel i la Festa de la Sega
a més dels actes oficials de
celebració de la Diada
Nacional de Catalunya que
enguany es concentraran el
10 de setembre en motiu de
la Via Catalana per la

Independència. També s'han
organitzat tota una sèrie
d'activitats complementà-
ries entre les que cal desta-
car les exposicions "Espriu a
l'àgora, una lectura visual de
l'escriptor" a la plaça de
l'Ajuntament i "5 anys del
Centre d'Estudis Tirant lo
Rall" a la SEM Ramon Calvo. 

Des de l'Ajuntament de
l'Ametlla  ja fa tres setmanes
que s'està duent a terme una
nova iniciativa de neteja dels
carrers del casc urbà. I és
que a través d'un operari amb
una mànega de pressió s'es-
tan traient els xiclets de les
places i voreres del casc
urbà. Una acció que té com
objectiu millorar la neteja del
nucli urbà i de retruc millorar-
ne també la imatge.  Aquesta
acció es realitza pels més

cèntrics del municipi. Es nete-
gen les taques fruit dels xicles
que s'han llençat incívica-
ment, d'aquesta manera millo-
rem la higiene i imatge del
nucli urbà. És una acció que
es suma a les que estem
duent a terme al llarg de tot
l'estiu”, subratlla Ruben
Lallana, regidor de Gestió del
territori. D'altra banda, recor-
dem que per tal de poder
cobrir les necessitat de neteja
del municipi  durant l'època

estival el consistori calero ha
reestructurat el personal de
neteja. D'una banda, dos tre-
balladors que realitzaven
altres tasques actualment for-
men part d'aquest equip de
neteja. A més, s'ha donat
cobertura a les tardes.
També, els dissabtes i diu-
menges hi ha dos persones
que treballen cinc hores per-
què, sobretot el nucli urbà i
comercial, estigui en unes
condicions òptimes.

Neteja de carrers i places de l’Ametlla

L'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, ha fet aquesta setmana
una primera valoració de les
festes de la Cinta, que van
finalitzar amb el concert de
Quico el Célio, el Noi i el Mut
de Ferreries. Molta participa-
ció, absència d'incidents i
contenció de la despesa.
Aquests són els principals
trets que Bel ha destacat de
la passada edició de les fes-
tes: "hem tingut molta parti-
cipació en tots els actes, no
s'ha registrat cap incidència
destacable en els cinc dies
que han durat les festes i
hem complert amb el pres-
supost previst". En aquest
sentit, l'alcalde ha recordat
que el 2012 va ser el primer
any que no es va registrar
extrajudicial en l'àrea de
Festes. 
De la seva banda, el regidor
de Festes, Domingo Tomàs,
ha justificat l'elevada partici-
pació perquè "la gent ja ha
fet seu el nou model de fes-
tes", i ha afegit que totes les
activitats han tingut el seu
públic. Ulldecona i Gandesa
també van gaudir de la seua
festa major. Ho farà la Ràpita
aquest cap de setmana,
Benifallet i ja les de Bítem i
les posteriors de Tivenys
tancaran el setembre. 

Valoració festes
de la Cinta

El mes d'agost ha entrat
en funcionament l'amplia-
ció de l'abocador comar-
cal de Mas de Barberans,
on des del dia 19 s'hi abo-
quen també part dels resi-
dus urbans procedents de
la comarca del Baix Ebre.
Aquest fet suposa un
important estalvi econò-
mic en la gestió de residus
de les dues comarques.

Ampliació
abocador del

Montsià

L’Ajuntament de Deltebre aprova la modificació del pla parcial 
de la zona III de Riumar incloent les mesures de la CUTE

Dins d’un projecte ambiciós que incorporaria fins a tres hotels, 1200 habitatges nous i 400 amarradors 

ACTUALITAT
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AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

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

ANUNCI
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió de data 2/08/2012, va imposar les contribucions especials com a conseqüència de l'execució del projecte d'expropiació i urbanització de la
prolongació del C/ Magallanes (tram C/ trafalgar i C/ Hernan Cortés), de les Cases d'Alcanar. L'establiment i l'exigència de les quals es legitima per l'obtenció d'un benefici o per
l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.

I va ordenar simultàniament el tribut concret d'acord amb les determinacions següents:

o 2.1. El cost previst de l'obra es fixa en 230.517,34 Ûuros.

o 2.2.. El cost previst de l'obra i expropiació es fixa en  230.517,34 Ûuros. Es fixa la quantitat que s'ha de repartir entre els beneficiaris en 184.413,88 Ûuros, corresponents
al 80% del cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera previsió, ja que finalitzada l'obra, si el cost real és més alt o més baix que el previst, s'ha de prendre aquest cost
a efectes del càlcul de les quotes, s'han d'assenyalar els subjectes passius i s'han de girar les liquidacions que calguin.

2.3. S'apliquen com a mòduls de repartiment de la base imposable els següents:

- 25% sobre metres lineals de façana.
- 25% sobre superfície
- 50 % sobre la edificabilitat.

I va aprovar la relació de subjectes passius i les quotes singulars que resulten d'aplicar a la quantitat que es reparteix entre els beneficiaris el valor dels mòduls aplicables, segons
consta en el document annex.

Per tot això, un cop s'ha aprovat definitivament el projecte d'expropiació i urbanització pel Ple, en data 6 de novembre de 2012, s'exposa l'expedient a informació pública,  mit-
jançant anunci publicat en el Tauler d'Anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, i en un dels diaris de més difusió de la província, per un termini
de 30 dies hàbils, durant el qual les persones interessades poden examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin oportunes. Durant aquest període d'exposició
pública, els propietaris o titulars afectats poden constituir-se en associació administrativa de contribuents. 

Si no hi ha reclamacions, l'acord inicial esdevé definitiu i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província. Si hi ha reclamacions, el Ple de la Corporació ha de resoldre-les, per
majoria absoluta, abans d'aprovar definitivament la imposició i l'ordenació de les contribucions especials.

Les quotes corresponents es notificaran individualment a cada subjecte, si és conegut; i mitjançant edictes, si no ho és. La recaptació d'aquestes contribucions especials
es farà en dos terminis, el primer a l'inici de les obres i en el segon quan les obres hagin finalitzat; i es realitzarà a través de BASE - Gestió d'ingressos, organisme autònom de
la Diputació de Tarragona, al qual se li ha conferit l'oportuna delegació, essent aquest organisme qui notificarà la corresponent liquidació en la qual hi figuraran els terminis d'in-
grés.

En tot el que no estigui previst en aquest acord s'aplica l'Ordenança general de contribucions especials del municipi.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 22 d'agost de 2013
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Davant de les dificultats
que s'havien apuntat per
omplir la Via Catalana a les
Terres de l'Ebre, molts
representants d'ERC van
optar per inscriure's en
aquests trams. El president
de la Federació de l'Ebre
d'Esquerra, Gervasi Aspa,
ha manifestat que 'també
és un reconeixement del
paper protagonista que han
tingut i han de tenir les
Terres de l'Ebre en el futur,
a la lluita que han mantingut
i a la solidaritat que han
mostrat molts cops des-
plaçant-se fins a Barcelona
per manifestar-se amb la
resta del país'.
Els diputats al Congrés
Joan Tardà (tram 14) i
Alfred Bosch (tram 15)
seran a Alcanar, com
també el portaveu nacional
de les JERC, Gerard Gómez
(tram 17); el diputat al
Parlament de Catalunya

Lluís Salvadó (tram 32) ha
escollit la Ràpita, mentre
que altres diputats al
Parlament estaran ubicats
en altres trams: Oriol
Amorós (tram 33), a
Amposta; Alba Vergés i
Albert Donés (tram 100), al
Perelló. La senadora repu-
blicana Ester Capella també
serà en un tram de la Via
d'aquest terme municipal.
Gervasi Aspa, que serà al
tram 41 de la Via, al terme
municipal d'Amposta, ha
destacat la implicació i
presència dels alcaldes
d'ERC - Acord Municipal de
les Terres de l'Ebre. Alfons
Montserrat, alcalde
d'Alcanar, serà al tram 1, al
seu terme municipal, com
l'alcalde de Miravet, Antoni
Borrell (tram 14). Els alcal-
des de Roquetes, Francesc
Gas (tram 56) i Dani Andreu
(tram 58) seran a l'Aldea,
mentre que l'alcalde del
Perelló, Ferran Cid (tram
93) serà al seu municipi.
L'alcalde de Benifallet, Jordi
Monclús no podrà ser-hi per
obligacions institucionals a

causa de la coincidència
amb la Festa Major del seu
poble.

Actes d'ERC per  la
Diada
- Diumenge, 8 de setembre,

la Secció Local d'ERC de
Roquetes, a les 12.00 h,
penjarà l'estelada al Cim de
Caro.

Dimecres, Onze de
Setembre 

- Secció Local d'ERC de la
Ràpita, a les 10.00 h i a la
plaça Carles III, farà la tradi-
cional botifarrada popular
per la independència.

- Secció Local d'ERC
d'Amposta, a les 10.30 h
farà una ofrena floral i
actuació musical al
Monument per les llibertats
(av. Catalunya - c. Sebastià
Juan Arbó, davant l'esglé-
sia). A les 11.00 h, passeja-
da amb la megaestelada
des del Monument fins a la
seu d'ERC, on es penjarà
l'estelada a la façana.

- A Móra d'Ebre i a les
11.30 h, la secció Local
d'ERC participa en l'ofrena
floral i la lectura del mani-
fest unitari a l'Estela per la
Llibertat.

«Massiva presència de representants d'ERC a
la Via Catalana al seu pas per l'Ebre»

Alcaldes, diputats, una senadora i el portaveu nacional de les JERC hi seran presents

REDACCIÓ

El passat mes d’agost, a
la població francesa de
Bordères-sur-l'Échez es
va inaugurar una avingu-
da amb el nom
d'Alcanar, en un acte
que va comptar amb la
presència de l'alcalde
canareu, Alfons
Montserrat, i el regidor
d'Obres i Serveis, Josep
M. Sancho. 
L'acte va tenir lloc en el
marc de les festes dedi-
cades a Sant Bartomeu
que celebra aquesta
població francesa, de
poc més de 4.000 habi-
tants, situada als Hautes
Pyrénées. Alfons

Montserrat, en el seu
parlament, va destacar
la millora que suposarà
la nova avinguda per a
Bordères-sur-l'Échez, ja
que es tracta d'una via
principal de comunicació
i d'accés al municipi
francès. Tanmateix
també va fer esment al
fet que l'acte reforça els
lligams d'agermanament
entre els dos municipis.
Bordères-sur-l'Échez és
el primer municipi
estranger agermanat
amb Alcanar, des del
2010. 
Des de llavors els seus
alcaldes han participat

en actes cele-
brats en els dos
municipis, i
també s'han
realitzat dife-
rents intercan-
vis culturals i
esportius d'enti-
tats i institu-
cions de les dos
poblacions. 
A banda d'a-
quest municipi
francès, Alcanar
també està
agermanat amb
dos poblacions
c a t a l a n e s ,
Badalona i
Montgat. 

S’inaugura l’Avinguda d’Alcanar a 
Borderes-Sur-l’Echez

El municipi del Montsià està agermanat amb el municipi francès des del 2010

Els Mossos d'Esquadra
investiguen l'autoria del
foc que aquest dimecres
a la matinada ha calcinat
completament un vehicle
de Protecció Civil estacio-
nat en un espai reservat
del carrer Vergés Paulí de
Tortosa, prop de la seu
dels serveis territorials
del departament d'Interior
a les Terres de l'Ebre. Els
fets han tingut lloc a dos
quarts de cinc de la mati-
nada. Veïns de la zona
han escoltat sorolls de
vidres trencats i, poste-
riorment, que algú aban-
donava corrent el lloc dels
fets. Les flames només
han afectat el vehicle ofi-
cial i no han tingut conse-
qüències en la resta de
cotxes aparcats ni en el
mobiliari urbà. La Policia
Científica dels Mossos
s'ha emportat les restes
per analitzar-les.

Vehicle
calcinat a
Tortosa

L'Oficina de Turisme  ha
codificat diferents mira-
dors de Parc Natural,
que estan dins del terme
municipal d'Amposta, així
com altres recursos de la
ciutat amb l'objectiu d'u-
bicar als turistes i donar-
los més informació sobre
el lloc on es troben.
Per obtenir aquesta infor-
mació només cal dispo-
sar d'un telèfon d'última
generació i utilitzar una
aplicació que permeti la
lectura d'aquest codi.
Després s'ha d'escanejar
la imatge, i el mateix codi
el redireccionarà al
recurs que està ubicat.
De moment, s'han
instal·lat QR als miradors
de l'Encanyissada, la
Tancada i a la platja dels
Eucaliptus i està previst
continuant codificant
més recursos turístics
com el Camí de Sirga o
els Ullals.
Aquesta aplicació per-
metrà actualitzar tota la
informació necessària.

Codis QR als
recursos
turístics

d’Amposta

ACTUALITAT
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Els membres del jurat del
Festival Altaveu’13, han
decidit concedir a Los
S i rgadors , www.s i rga -
dors.cat, el PREMI ALTA-
VEU per la lletra de la
cançó "la Saboga", per la
seva Lírica rítmica i de
caire reivindicatiu que beu
de la dura realitat mediam-
biental de lo riu Ebre i les
terres del Delta.
Amb els 7 premis Altaveu,
el jurat, pretén reconèixer
els artistes, entitats, tra-
jectòries i iniciatives que
d'una manera destacada
han enriquit la música pro-
duïda a Catalunya durant
l'últim any. Junt amb Los
Sirgadors s’ha premiat
l'"ànima naïf i lliurepensado-
ra" de Joan Colomo; l'ho-
nestedat i compromís de
Marina Rossell; el so propi
creat per John Talabot i la

seva promoció de
Catalunya i Barcelona; la
carrera musical de Peret,
exponent de la rumba cata-
lana; o l'ús de les noves tec-
nologies de Txarango,
banda revelació del 2012.
El premi Altaveu també
pretén ser un reconeixe-
ment als 30 anys d'història
de la Sala Sidecar, la més
antiga de Barcelona amb
una programació estable i
continuada.
El jurat, composat per pro-
gramadors, crítics, produc-
tors i músics professionals
ressalta el paper de “los
Sirgadors” el el contexte
musical dels Països
Catalans: “La música com
a motor crític d'aquest jove
grup del sud que saonen les
lletres amb molt de senti-
ment i gràcia". L’acte de
lliurament de premis estava

previst per ahir dijous per la
tarda, a Can Massallera,
Sant Boi de Llobregat.
Autors de la Banda sonora

del documental "Sègula, lo
futur de les Terres de
l'Ebre”, emès pel progra-
ma “Sense Ficció” de

Televisió de Catalunya i
durant la gira catalana
2013, “Los Sirgadors”
han estat seleccionats al
Festival Tradicionarius de
Barcelona (on el programa
La Sonora del canal 33 en
va dedicar un reportatge.

Serà el diumenge dia 15 de setembre

El Pont d’arcades entre les Móres

L’Ajuntament de Tortosa i
l’Editorial Efadós presenta-
ran avui divendres a les 20
h, al Museu Històric i
Arqueòlig, el llibre ‘L’Abans:
Recull gràfic de Tortosa
(1875-1975)’, coordinat
per l’historiador Albert
Curto. Així mateix, informar
que dimecres, al pati del

Palau de
l a
Diputació
es va
obrir l’ex-
p o s i c i ó
‘Tortosa i
les Terres
de l’Ebre’.

‘L’Abans, recull gràfic de Tortosa’

Com ja és costum, des de
l'EMD de Jesús  es comme-
mora la Diada Nacional de
Catalunya amb una
Conferència Institucional, a
la Sala Jordi Brull i
Martínez, a les 11.00h. del
dimecres 11 de Setembre.
Aquest any,  Agustí
Agramunt i Bayerri, llicen-
ciat en història i cursant el
doctorat a la URV,   serà
l'encarregat de pronunciar
dita conferència sota el

títol “El fet català: història i
identitat”, que servirà per
commemorar aquesta data
tant significativa dintre de
la Història del nostre País.
L'acte comptarà a més,
amb la interpretació del
Cant dels Segadors ,
Himne Nacional de
Catalunya, a càrrec de la
Banda de Música Manel
Martines i Solà, dirigida pel
mestre Agustí Roé. 

Diada, a l’EMD de Jesús
La Sega començarà a

partir de les 11 del matí a
les Barraques de Salvador
amb l'arribada del
segadors, benvinguda i
presentació. 
Al llarg de tot el dia
demostració de les
tasques tradicionals
relacionades amb la sega
com batre a pota, erar,
picar en cadup o envasar.
A la festa hi haurà
l'actuació de Quico el
Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries i la Colla
sardanista i de jotes de
Deltebre; i al mateix recinte
festiu, Mercadet de
productes autòctons i
objectes tradicionals. La
festa de la sega continuarà
amb un dinar popular a
base de productes típics
del Delta de l'Ebre Per
reservar el tiquet, al preu
de 12Û, s'ha de trucar a
l'àrea de Turisme de
l'Ajuntament de Deltebre

(977 48 93 09). 
Després del dinar hi haurà
tindrà lloc una nova edició
del Concurs de Cant de
Jota Improvisada, jocs
tradicionals, i campionat
de birles a càrrec de
Tradicions, Natura i
Turisme Polet.

Nova edició de la Festa 
de la Sega

El diumenge, 15 de
setembre, tindrà lloc a
Deltebre una nova
edició de la Festa de la
Sega que mostra com
es segava antigament
l'arròs al Delta de
l'Ebre.

El Premi Altaveu, per a Los Sirgadors
L’acte de lliurament fou ahir la tarda, a Sant Boi de Llobregat

A la festa hi haurà l'actuació de Quico el
Célio, el Noi i el Mut de Ferreries i la Colla

sardanista i de jotes de Deltebre; i al
mateix recinte festiu, Mercadet de

productes autòctons i objectes
tradicionals

ACTUALITAT

REDACCIO

Avui divendres s’inaugura l'ex-
posició “70 anys de la cons-
trucció d’un símbol: el pont
d’arcades entre Móra d’Ebre i
Móra la Nova". L'acte institu-
cional tindrà lloc avui diven-
dres 6 de setembre a les

19,30 hores a la Sala
Polivalent de l’ACRE (C.
Antoni Gaudí, 23, de Móra
d’Ebre) i comptarà amb la
presència d’Enric Cobo, cap
del servei de Coordinació
d’Arxius de la Generalitat. 

Des d’ahir dia 5 de setembre
fins el dia 15, a la Ràpita,
tindrà lloc la Ruta de la Tapa
per diversos bars de la pobla-
ció. Aquest projecte és un
concurs obert amb el que es
vol donar a conèixer la varie-
tat gastronòmica i cultural del
municipi i on, per votació

popular, es triarà la millor
Tapa. Totes les persones que
ho desitgin, tindran el plaer
de degustar i posteriorment
valorar les tapes en funció
dels criteris de “presència,
qualitat, elaboració i quanti-
tat” amb puntuacions 
entre 0 i 5.

Tortosa acull demà dia 7 de setembre la 1a. Mostra de
Cervesa Artesanal ‘Ebre Beer’. La producció de cervesa
artesanal al nostre país ha deixat de ser una iniciativa d'uns pocs
aventurers per passar a convertir-se en un nou sector que la
comercialitza.

Actualitat

El president del Consell
Comarcal del Montsià, Joan
Martín, i la directora territorial
de Governació i Relacions
Institucionals, M. Rosa Peig,
juntament amb el director del
Memorial Democràtic, Jordi
Palou-Loverdos, i la subdirec-
tora general de Memòria, Pau
i Drets Humans, M. Jesús
Cabrero, han presentat els
actes de commemoració del
75è. Aniversari de la Batalla
de l'Ebre al Consell Comarcal
del Montsià, a Amposta.
La commemoració es va ini-
ciar amb l'acolliment de la
Flama de Germanor, provinent
de La Sénia, a la seu del
Consell Comarcal del Montsià

i la inauguració de l'exposició
“Fem Memòria” del COMEBE. 
Una exposició que consta de
12 plafons dividits en 3
àmbits temàtics: la Batalla de
l'Ebre, causes, fases i conse-
qüències; la Memòria de la
Batalla, tant impresa, gràfica
com física, i la Recuperació
de la Memòria, sobre tot el
procés de recuperació. 
Seguidament, el coordinador
tècnic del COMEBE, David
Tormo, oferí la conferència
“La Guerra al Montsià”,  un
recorregut pels efectes d'a-
quest conflicte bèl·lic a la
comarca del Montsià, cloent-
la amb la lectura del manifest.

Exposició ‘Fem Memòria’

Ruta de la Tapa, a la Ràpita
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

«»

L’Ascó va sumar un empat en
la seua visita a Palamós (1-1).
Els riberencs, amb una planti-
lla per tenir aspiracions, amb
jugadors experimentats,
rebran una Rapitenca que
lidera la taula. Els de Teixidó
van remuntar contra el
Figueres (2-1) en un duel
apassionant en el que l’acti-
tud dels jugadors fou clau per
sumar una victòria valuosa i
treballada, que s’afegeix a
l’obtinguda contra la Pobla, la
setmana abans. Javi Ramos i
Ferran van marcar. 
El tècnic Teixidó és prudent
davant del liderat actual.
“Hem de tocar de peus a

terra i conèixer les nostres
possibilitats. Sabem que serà
una temporada complicada
en la que tenim, com la majo-
ria d’equips, moltes limita-
cions pressupostàries.
Malgrat això, és evident que
l’actitud dels jugadors és sen-
sacional i amb aquesta han
de seguir jugant. Però la nos-
tra guerra és una altra. Hem
de sumar 22 punts durant la

primera volta. Ens en man-
quen 16. El nostre objectiu és
la permanència i, si podem,
no patir per assolir-la”. Del
partit de dissabte, Teixidó
deia que “tinc previst deixar
cinc jugadors titulars a la ban-
queta i donar minuts als juga-
dors joves. Es una setmana
de tres partits i prefereixo
tenir gent fresca pel de dime-
cres. I amb això no vull dir

que renunciem a guanyar, al
contrari, però cal considerar
l’entitat del rival, l’Ascó, i més
que juguem al seu camp.
Contra el Rubí, i a casa, és la
nostra lliga”. 
L’Ascó, en principi, no té bai-
xes pel partit de demà. Tot al
contrari. Ja pot comptar amb
Roger Canadell, que arriba de
l’Espanyol B i que va estar al
Lleida la lliga anterior. Es un
fitxatge al limit del tancament
del mercat. 

Ascó-Rapitenca, el nostre derbi

A la tercera jornada arriba
el derbi ebrenc de la
Tercera divisió. L’Ascó
rebrà demà (19 h) a la
Rapitenca.
Els rapitencs, amb dues
victòries, s’han situat al cim
classificatori en l’inici del
campionat. Dues victòries
importants. L’Ascó, per la
seua part, ha sumat quatre
punts en els dos partits.
Serà un derbi interessant.

TERCERA DIVISIÓ

Els rapitencs arriben com a líders, després d’haver guanyat els dos partits disputats

M.V.

Antoni Teixidó, tècnic de la Rapitenca.

El derbi es jugarà demà
dissabte a les 19 hores.

L’Ascó ha fitxat a 
Roger (Espanyol B)

Dissabte 19 h

Arriba una setmana de
tres partits. Teixidó
adverteix que a Ascó
deixarà titulars a la

banqueta per reservar-
los pel següent.

Tres partits

S’han d’esvair dubtes

L’Amposta visita el Viladecans
PRIMERA CATALANA

L’Amposta comença la lliga vi-
sitant el Viladecans, diumenge
12 hores. La pretemporada no
ha estat del tot positiva, pel que
fa als resultats. El tècnic Nacho
Pérez considera que “l´equip ha
treballat bé, amb exigència i se-
rietat, potser no hem sigut regu-
lars en quant al joc i en quant als
resultats, però ara per ara això
no em preocupa, seria preocu-
pant a partir d’ara si l’equip no
tingués claredat d’idees o que
tingués ansietat per guanyar, lla-
vors si. Però hi crec en aquesta
plantilla, i també sé que no ho
tindrem fàcil, i menys en les pri-
meres jornades; no obstant,
hem de saber entendre que
serà molt important per nosal-
tres començar sumant”. Del pri-

mer rival, el Viladecans,

Nacho deia que “ha canviat poc
respecte a la temporada ante-
rior; no obstant, ara tot són
incògnites; té una bona plantilla
i ha de demostrar si és capaç
de poder tornar a ser el mateix
equip de la lliga passada. El que
està clar és que hem d´anar a
fer el nostre partit, respectant al
màxim al contrari, ja que és un
equip més fet, amb més expe-
riència però, s’ha de jugar i fa-
rem el màxim per capgirar
aquesta situació i treure els 3
punts, podent, d’aquesta forma,
tenir i donar confiança”.

Demà dissabte, a l’Aube, a les 19 hores

Debut històric
UD JESÚS I MARIA

Ha arribat l’hora de la veritat.
El Jesús i Maria debutarà
demà dissabte a la Primera
catalana. Un altre pas enda-
vant. Un altre dia de somni. Un
més en aquests anys inoblida-
bles que viu l’entitat de l’Aube.
“Per nosaltres és un premi
poder jugar en aquesta cate-
goria, i amb tota la il.lusió i
ganes de fer un paper digne,
però sense més pressió que
aquesta, afrontem aquest nou
repte, històric per al club”.
El primer rival serà el
Torredembarra, demà, a les

19 hores. Una altra jornada
per a la il.lusió. La novetat de
la plantilla ha estat la incorpo-
ració del davanter José Mari,
jove rapitenc que ja ha debutat
a Tercera divisió i que arriba
cedit, amb l’objectiu de tenir
més minuts a Primera catala-
na. 
El Jesús i Maria va tancar la
pretemporada dissabte al tor-
neig Balcó del Delta, perdent
amb l’Ampolla (2-0) i guanyant
el Camarles (0-1). Diumenge
va golejar el S. Bàrbara (0-7) i
va vèncer el Traiguera (2-0).

El derbi amb el Jesús i
Maria serà en la
jornada segúent

Derbi ebrenc

Tres setmanes. Tres setma-
nes sense Més Ebre. Tot i avi-
sar-ho en el darrer número, que
tornàvem el dia 6, aquesta set-
mana més d’un fidel lector ja
estava inquiet...Bé, ja tornem a
estar aquí. Aprofito l’ocasió per
avançar que el programa de te-
levisió, pel que també m’heu
preguntat, trigarà encara unes
setmanes, però que ja està en
marxa. Ja us avisaré quan serà
el dilluns del retorn. 

Es una nova temporada. I el
primer dia m’agradaria desta-
car una anècdota respecte a
les columnes i el treball de Joa-
quin Celma. D’entrada, agra-
darà més o menys, però la fei-
na que ha fet aquest estiu des
de Mèxic és exemplar (amb
anàlisi a ICOMPETICION de to-
tes les plantilles ebrenques). 

Jo sé que Joaquin és espe-
cial i que sempre necessita ca-
rinyo (i qui no). I que hi ha mo-
ments que no en rep i que es
molesta. Però després admet
les seues errades i rectifica.

Jo no entraré, mai ho faig, a
parlar dels seus pronòstics. Ell
sabrà. Però si que vull subrat-
llar que en ocasions pot haver
algú a qui no li agraden els
pronòstics o els comentaris de
Joaquin Celma i que després
els pot utilitzar per impulsar els
seus jugadors. Sé d’entrena-
dors que pengen la columna de
Celma al vestidor, quan ha es-
tat crítica amb el seu equip. Per
esperonar. I en un cas en con-
cret sembla que la temporada
passada li va donar grans resul-
tats. Per tant, sempre s’han de
treure conclusions positives.

Les motivacions de Celma

L’opinió de Michel

Bryam Garcia, de Jesús, ha
fitxat amb el Nàstic cadet de
Divisió d’honor que entrena
Manel Cazorla. 

Es un altre ebrenc en cate-
goria d’honor al Nàstic com és

el cas també de Gerard Bes,
el campredonenc Ion, que va
estar al Barça, i de l’ampollero
Agustí. Tots ells fan un pas en-
davant en la seua trajectòria
esportiva. 

Jóvens ebrencs de Divisió
d’Honor

Bryam Garcia, també s’incorpora al Nàstic cadet

Rangel ha jugat els 270 minuts amb el Swansea

Albacar debuta amb gol
ELS NOSTRES TÈCNICS TAMBÉ BRILLEN

El debut somiat d’Albacar a la
primera divisió s’ha produit. El
jugador de Sant Jaume ha vist
complert el seu somni: “molt
de temps esperant-ho i s’ha
pogut fer una realitat. Ha val-
gut la pena aquest esforç i ara
només penso en gaudir al
màxim del moment i no des-
pertar d’aquest somni. A més,
en el meu segon partit a
Primera, vaig marcar. O sigui,
millor impossible”.
Aquest és un dels cracs
ebrencs a l’èlit. Un altre, ja
consolidat a la Premier, és
Rangel. El rapitenc ha jugat els
tres partits amb el Swansea,
perdent amb el Manchester
United (1-4) -gran partit de Van
Persie-, i al camp del
Tottenham (1-0), en un duel
marcat per l’actualitat de
Gareth Bale i en què va decidir
un penal dubtós. La tercera
jornada ja fou amb victòria del
Swansea per 0-2, contra el
WBA. L’equip de Rangel s’en-
frontarà al València en la fase
de grups de l’Europa League.
Amb el València, per la seua

banda, no ha debutat encara
Oriol Romeu. Molts esperà-
vem que ho fes diumenge con-
tra el Barça. 
Víctor Curto, al Jaén, ha jugat
els tres partits, a la segona
part, fent un gol, un pal i assis-
tint en la darrera jornada en un
altre gol. L’equip andalús ha
perdut els tres partits. 
I dels tècnics, dir que Gerard
Zaragoza, al Torpedo Kutaisi,
ha sumat set punts de nou i
que Alex Gómez, al Kitchee,
va debutar amb golejada,
guanyant per 6-2. Gombau
comença el 13 d’octubre. De
moment, dels sis partits de
pretemporada, els ha guanyat
tots sis.
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El Perelló debuta després de l’ascens de la lliga passada. Visita
diumenge (12 h) el Roda de Berà. Molinos, el seu tècnic, adme-
tia que “tot fa una mica de respecte perquè ens trobem amb una
categoria nova que no coneixem, amb camps o equips que són
un interrogant per a nosaltres. No obstant, tot i que és cert que
comencem a l’expectativa, això no vol dir que no sortirem a
guanyar. Anirem a traure un bon resultat”. Molinos considera que
“és molt important poder iniciar bé el campionat, amb bons resul-
tats perquè això donarà molta confiança i al jugador el faran creu-
re que podem competir i que podem estar a l’alçada. D’aquesta
manera, l’adaptació serà més ràpida”.
Vicent, sancionat encara del partit contra l’Ulldecona de la tem-
porada passada, el de la celebració posterior del títol de campió,
serà baixa així com Morillo, per motius laborals. El centrecampis-
ta de la Cala, juntament amb el porter Norbert, es van incorpo-
rar la setmana passada a l’equip perellonenc, sent els darrers fit-
xatges, abans de començar la temporada. El Perelló va guanyar
el Memorial Amadeu Cid contra l’Ametlla (1-0) i l’Aldeana (6-0).

El Perelló visita el Roda de Berà

Tortosa i Alcanar s’enfronten
en la primera jornada en un
partit dels atractius. El
Tortosa presenta canvis i
comença una nova etapa,
amb nova direcció a la ban-
queta. La temporada és un
repte. Tot això enmig d’una
situació institucional si més
no difícil sense president i
amb interrogants de cara el
futur. 
Pel tema esportiu, Nando
Crespo, del primer partit i
del seu debut com a tècnic i
també amb el Tortosa, ofi-
cialment, considera que “s’a-

fronta amb molta il.lusió
però també amb respecte,
davant tindrem un rival força
complicats, dels més com-
petitius. No obstant, nosal-
tres anirem a buscar fer un
bon partit davant de l’afició i,
sobre tot, a seguir en la pro-
gressió de les darreres jor-
nades. L’equip millora i ho ha
de fer més encara, cons-
cient que queda molt per
fer”. El Tortosa, el dia de la
presentació, va guanyar
l’Amposta per 1-0.  Per diu-
menge, Mikel (sancionat) és
baixa així com Marc i com

Gerard, tot i que ja té l’alta
mèdica i é, per tant, una
bona notícia. 
Per la seua part, Alfons
Royo, tècnic de l’Alcanar,
creu que “és un derbi i, a
més, en la primera jornada.
Per això el partit és una
incògnita. Nosaltres anirem
a buscar puntuar per iniciar
bé la lliga. Després, amb les
jornades, ens anirem situant
en una temporada que es
preveu dura i competitiva.
Sabem que aquest primer
partit no serà fàcil. Tinc
informes molt bons del

Tortosa com un equip que ha
millorat molt pel que respec-
ta a l’ofici i que és més pràc-
tic i que, a més, disposa de
molt més potencial ofensiu
que l’any passat. Estic segur
que serà un equip que estarà
durant la lliga en les prime-
res cinc posicions”. Albert
Llamas i Ivan Martin (dues de
les incorporacions) són
baixa per diumenge mentre
que Raül Vates és dubte. 
Els canareus van vèncer el
Deltebre per 7-1 en el darrer
partit de la pretemporada,
dissabte passat.

Tortosa-Alcanar, una bona prova per començar 
Ho serà per als dos equips en un partit de ‘respecte’

DIUMENGE A LES 18 HORES. INICI DE LLIGA MORILLO I NORBERT (PINELL) HAN FIXTAT

L’Ampolla rebrà el Catalònia, en la primera jornada, diumenge (17 h).
Un partit que, disputat a la Santa Creu, va ser dels darrers de la lliga
passada, amb molta tensió i trascendència de punts. Finalment, tots
dos equips es van salvar, malgrat que els jesusencs van haver de
patir molt i esperar altres circumstàncies com la renúncia del campió
del grup III de Tercera catalana.
Diumenge serà una altra història. Una nova lliga. L’Ampolla arriba des-
prés d’una bona pretemporada i de ser campió al torneig Balcó del
Delta, dissabte, guanyant el Camarles 1-0 i al Jesús i Maria 2-0. La
pretemporada, però, va tenir un ensurt amb la topada fortuïta entre
dos companys, Edgar i Edu Font, en el primer duel contra l’Horta. Un
greu ensurt que va paralitzar la pretemporada i que va comportar que
Edu hagués de ser operat d’una lesió a la mandibula. L’Ampolla va
decidir no jugar el següent compromís, contra l’Amposta. Però la
situació per l’assistència d’Edu es va poder aclarir i els partits s’han
seguit disputant. Ara s’ha d’esperar per saber què fara el jugador
cambrilenc, si continuarà jugant un cop recuperat o si no ho farà.
Segons això, podria haver una altra incorporació. Hi ha jugadors
entrenant amb l’Ampolla i un d’ells podria fitxar si acaba mancant un
defensa. Del primer partit, contra el Catalònia, Cotaina indicava que
“serà molt complicat però intentarem traure els tres punts per
començar bé la lliga, amb confiança”. 
El Catalònia inicia el campionat en un camp que històricament no se
li dóna bé. El tècnic Oscar Rumense, que es va casar dissabte, no
podrà estar. Tampoc Eugeni, encara no ha començat a còrrer, ni
Sisco ni Oscar Gilabert (recuperant-se). Tampoc ho farà Toni Calafat
que ha causat baixa. Segons  fonts del club, “Toni per motius laborals
no podia tenir la disposició d’estar en tots els partits i vam parlar-ne i
vam arribar a un acord, entenent la seua situació”. El Catalònia bus-
carà fer-se fort en una lliga “que tornarà a ser duríssima”.

Un altre derbi per al debut

L’AMPOLLA REBRÀ DIUMENGE EL CATALÒNIA

La Cava visita la Canonja, diumenge 11.45 h. Segons Santi
Forner, el tècnic, “la Canonja, tot i que acaba de pujar, té un bon
equip per a la categoria, s’ha reforçat bé ofensivament i manté
el bloc defensiu que l’any passat va ser campió a Tercera catala-
na. A més, és un equip que està eufòric per l’ascens i que jugarà
molt motivat per enfrontar-se en la primera jornada a un rival, en
aquest cas nosaltres, que la temporada passada ens vam que-
dar a un punt de jugar la promoció d’ascens. Per tot plegat, hem
de saber jugar ben posats des de l’inici i estar molt concentrats
perquè no ens sorprenguin. Penso que no estem al cent per cent
però això és normal en aquests moments, baix el meu punt de
vista. L’important és que l’equip va de menys a més i aquesta és
la línia a seguir. I, sigui com vulgui, la il.lusió és de sumar els pri-
mers punts, un fet que seria molt important, sempre respectant
a un rival que ja he dit que estarà motivat i que és un bon equip”.
Yuri, fitxatge estel.lar de la pretemporada i que li dóna un plus de
qualitat a la Cava, serà baixa per lesió. S’espera que es pugui
recuperar per a la segona jornada. 

Favorit
Comença la lliga, però sobre els pronòstics que poden situar a
la Cava com un dels favorits i més tenint en compte, tal com diu
el tècnic, que la temporada passada fou tercer a un punt de la
promoció, Santi Forner aclaria que “crec que amb els fitxatges
que s’han efectuat i l’equip que hi ha, la nostra obligació és estar
dalt a la taula. No em marco objectius però penso que és així”.
La Cava va jugar el Torneig Enrique Sancho ‘In Memoriam’ a
Benassal, divendres passat, imposant-se per 0-4, amb gols de
Ruibal (2), Callarisa i Jaime. Més informació a la plana 14 de d’a-
questa edició de Més Ebre. 

Yuri serà baixa per a la Cava

PER LESIÓ, DIUMENGE A LA CANONJA (11.45 H) 

El Gandesa ha estat revelació en les darreres temporades. Ha
sabut trobar un model, amb una bona direcció tècnica, i els resul-
tats l’han avalat. Ha estat ben classificat en els últims campio-
nats, entre els cinc primers. Li ha mancat, per moments, tenir
més autoestima per haver pogut fins i tot acabat més amunt a la
taula, i lluitar per una anhelada promoció d’ascens.
Diumenge comença una nova temporada amb il.lusió. La plantilla
s’ha apuntalat per buscar aquest punt de competitivitat que pot-
ser era el que li mancava en moments determinats, per assolir
fins i tot més bons resultats. 
Enrique Aleixendri, el tècnic, explicava que “la veritat és que estic
molt satisfet de la pretemporada, independenment dels resultats,
per la feina que s’ha efectuat. I així ho he transmès als jugadors”.
El tècnic afegia que “les incorporacions, amb els jugadors que
continuen, comporten que hi hagi una plantilla més competitiva,
amb possibilitats de tenir més profunditat de banqueta”. Es aviat
per parlar d’objectius. Enrique creu que “està clar que hem d’a-
nar partit a partit i intentar mantenir-nos en una zona còmoda,
sense renunciar a progressar. Millorar les classificacions recents
no serà fàcil però lluitarem per intentar-ho”.
El Valls serà el primer rival. “Sé que és un equip amb recursos
ofensius però que està per fer defensivament. Segur que serà un
rival incòmode i per aquest motiu seria important avançar-nos en
el marcador i no deixar-los que es puguin crèixer; un fet que, si
tenen el resultat al seu favor, passarà segur”. Batalla, lesionat a
principis d’estiu, serà baixa. 
El Gandesa visita en la segona jornada el Calafell i després rep
el Roda. A la quarta jornada, viurà el primer derbi: a Jesús. En
partits de pretemporada, de festes, va empatar amb el Flix (1-1)
i va golejar el juvenil del Nàstic per 6-0.  

Un Gandesa “il.lusionant”

DEBUTA A CASA CONTRA EL VALLS

Roquetenc i R. Bítem es veuran
les cares en la primera jornada
del campionat. Un derbi sempre
apassionant i que demà no serà
una excepció

Ximo Talarn, tècnic del Roque-
tenc, del primer derbi, manfesta-
va que “és un partit de rivalitat
per començar la lliga,i penso
que serà molt igualat i intens i

que es decidirà per petits de-
talls”. De la pretemporada, el
tècnic afegia que “el balanç és
positiu i amb molta il·lusió per
començar la nova lliga” Tot i la
marxa d’Aleix, el tècnic ja va in-
formar al seu moment que veia
una plantilla més compensada.
El Roquetenc va guanyar a Ullde-
cona (0-1) i dimecres va fer el

darrer  Sant Mateu (1-2), gols de
Mario i Castells.

Com a última novetat del Ro-
quetenc, informar de la incorpo-
ració de David Besolí, davanter
que estava inactiu, i que sempre
havia jugat al futbol base del Tor-
tosa.

La baixa per dissabte és Marc
Baiges, sancionat.

El R. Bítem, per la seua part,
afronta la temporada amb molta
renovació, i molta gent jove a les
seues files. Sergio Navarro, el
tècnic, debuta oficialment dis-
sabte: “hi ha un equip jove que
s’està adaptant al nou sistema, i
que va progressant dia a dia. El
primer partit és complicat, a Ro-
quetes. Rival dificil. Es un avan-
tatge que el camp, en aquests
moments, està força bé, per a
poder jugar a futbol”. En principi,
Sergio no té baixes per al partit.
El tècnic no oculta la seua il.lusió

davant de la nova temporada:
“he apostat molt fort, arriscant
amb molts jugadors joves que
són de la meua confiança. Pen-
so que per la manera que vull ju-
gar m’aniran força bé i espero
que amb els veterans que han
quedat, puguem aconseguir l’ob-
jectiu que és la salvació, els 50
punts”. L’equip, en la pretempo-
rada, ha demostrat estar molt
fort físicament, potser massa
per l’època: “no passa res. Són
joves i tenen molta força. I per
això li posen ritme al joc”.

Roquetenc-R. Bítem,
un derbi sempre apassionant 

DEMÀ DISSABTE 16.30 HORES
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Divendres de la setmana passa-
da, dins de les festes majors de
la localitat castellonenca, es va
disputar a Benassal el segon
Torneig Enrique Sancho.
En aquesta ocasió, fou el CD la
Cava qui va visitar el camp
benassalenc per a disputar el
partit. Sancho fou el jugador
més emblemàtic que ha donat el
poble de Benassal i que molt
jove ja va ser fitxat pel Vila-real.
Posteriorment, i a través de
Joaquin Garcia, directiu del CD la
Cava a finals de la década dels
70 i a principis de la dels 80, i

que és de Benassal, Sancho va
incorporar-se a l’equip de la
Mingola, en aquelles mítiques
temporades a la Tercera divisió,
quan la Cava, en una d’elles, va
acabar la primera volta sent el
líder del grup català.
Sancho ens va deixar de forma
sobtada fa dos estius, als 50
anys. Des de llavors, es va treba-
llar per fer-li el primer homenat-
ge, disputat l’any passat, i també
es va instaurar el seu torneig a
les festes. Amb la col.laboració
de Joaquin Garcia i les facilitats
que va donar el CD la Cava, es

va jugar el segon torneig amb
victòria dels ebrencs que van
decidir a la segona meitat, quan
van activar tota l’artilleria (gols
de Ruibal (2), Jaime i Callarisa).
El propi Callarisa, considerat el
millor jugador del partit, va fallar
un penal a la segona part. Al
final, 0-4. 
També destacar que durant el
partit, al primer temps, Emilio
José, jugador local amb més 15
temporades al primer equip, va
rebre un reconeixement una
vegada ha decidit penjar les
botes. (FOTO: Marcos).

II Torneig Enrique Sancho, a Benassal
DIVENDRES PASSAT. ELS LOCALS VAN ENFRONTAR-SE AL CD LA CAVA

Primera aposta: solament pujarà un equip d’aquestes terres. Segona: des-
cendiran un o dos equips ebrencs a Tercera catalana. Qui serà el campió?
A la jornada quatre tindrem pistes més precises, doncs en el 98 % de les
ocasions (i ja ho he explicat en els darrers anys), el campió està en aques-
ta jornada entre els cinc primers. I d’aquests cinc primers, en la jornada 34,
en un 50 % de vegades estan en les mateixes posicions. 
Benvinguts a una nova temporada. Es la número 30 de la seua història, amb
equips exclusius de Tarragona. Des de 1984; antigament els equips de
Tarragona estaven agrupats amb d’altres de Lleida i de Barcelona en el que
era la Primera regional. Una categoria en la que els equips de les Terres de
l’Ebre tenen molt protagonisme. La temporada passada es va demostrar el seu poder absolut.
Dels sis primers classificats, cinc foren de la nostra Terra (Jesús i Maria, La Cava, Alcanar,
Tortosa i Gandesa). Solament un de Tarragona que fou el segon, el Catllar. I no en va baixar cap.
A més de tenir un 175 % menys de població, a la Segona catalana la meitat dels equips són
ebrencs.
En aquesta Segona catalana, dos i dos no són quatre. No per tenir el millor equip o el pressu-
post més gran s’aconsegueix l’ascens.  La temporada passada es va demostrar que el que tenia
més pressupost, el Tortosa, va quedar sisè. Tot i que sé que el tema dels pressupostos té molts
matisos, i cadascú els fa o n’informa a la seua manera. En sóc conscient que potser d’aquesta
manera. Alcanar i la Cava que tenien uns grans equips, la lliga passada, no van pujar. Jesús i
Maria i Catllar es van plantejar renunciar als ascensos quan encara mancaven poques jornades
i avui són de Primera catalana. 
M’he referit al Tortosa, dient que sobre el paper va tenir el major pressupost. De cara la prope-
ra temporada, i podria ser que m’equivoqui, no aconseguirà l’ascens, tot i que he d’admetre que
donarà més guerra.
Per a pujar tinc clar que no és un problema de money. Es de tenir un bloc fet de vàries tempo-
rades, ben fonamentat, amb comunió al vestidor i jugant al limit des de la primera jornada fins
la darrera, amb un entrenador líder i també gaudint de la sort necessària amb tema de lesions,
arbitratges i que la pilota entri...aquests són els factors perquè un equip en la jornada 34 toqui
el cel. 
Aquesta temporada serà més igualada que la passada. La meitat dels equips tenen plantilles
d’un mateix potencial. Igualtat total. La segona volta serà bestial. Entre la jornada 7 a la 14 es
poden produir dos cessaments en dos dels equips importants si els resultats no acompanyen. 
Els dos equips de la part de dalt, per a pujar, un serà de Tarragona i l’altre de les nostres Terres.
Qui serà el campió? Primer bloc per aconseguir l’ascens: Reddis, Morell, Gandesa, Alcanar, la
Cava i Tortosa. Vilaseca, Valls o Canonja i un conjunt ebrenc poden ser revelacions. Equips que
estaran en una zona estable: Canonja, Valls, Ampolla, Roquetenc, Jesús Catalònia, Remolins-
Bítem, Cambrils o Roda. D’aquets equips, un o dos màxim patiran per evitar el descens. I els
equips amb possibiliats de baixar: Perelló, Calafell i Selva de Camp. En aquests dos darrers, els
jugadors no cobren. S’han realitzat 155 fitxatges. Gairebé nou per equip. Una barbaritat; el que
ha fitxat menys ha estat cinc. I cinc dels clubs han superat les deu altes (Reddis, Valls, Morell,
Canonja i Roda de Berà). Que curiós, de les Terres de l’Ebre no n’hi ha cap amb més de deu fit-
xatges. En aquesta temporada, poden baixar cinc equips, doncs enguany en pugen cinc de 3a.
catalana i això comporta quatre descensos directes (més compensació). 
Les possibilitats de descens tarragoní de Primera catalana són d’un equip. La meua aposta per
saber qui serà el campió? Si hagués d’escollir un equip seria la Cava. Es important la confiança
amb el tècnic, Santi, la seua continuïtat. Ha tingut baixes importants com les d’Agus, Josué o
Mauri. Però les ha cobert amb molt bons fitxatges com Callarisa que pot fer 25-30 gols sent un
jugador que ja estava consolidant-se a Tercera divisió i que potser sigui un dels fitxatges més
cars de la categoria. Jaume Esteve i Yuri jugadors consolidats en categories superiors són d’al-
tres fitxatges a considerar i que, tots junts, amb la base que queda, donen arguments a la raó
principal per creure que potser el campió. A més també de veure que el rival de de la localitat,
que gairebé sempre ha competit per baix, està ara una categoria per sobre i penso que això ha
de ser un al.licient perquè a la Cava hi hagi més mentalitat guanyadora en els moments deci-
sius. I que també pugui ser el motiu de, si es pot, efectuar un altre reforç a la segona volta.  
El Reddis i Morell han fet equips per a pujar. Igual no en puja cap, però tenen un 50 % de possi-
bilitats d’aconseguir-ho. De la temporada passada, mantenen gran part del bloc: Gandesa
Roquetenc, R. Bítem, Catalònia, Morell, la Cava, Vilaseca, Tortosa, Canonja i Perelló. I presenten
canvis importants a Roda, Selva, Reddis, l’Ampolla, Cambrils, Valls i Calafell, sent aquests dos
darrers equips els que han tingut més renovació.
Dades de cada equip. Reddis: equip jove: no serà físic si no que tècnic, amb un gran porter,
Figo. Gran defensa: Uxio (Segona B), Granados i Pereira. Velocitat en atac amb Víctor Garrido
que va fer la pretemporada amb el Reus. 
Morell, continua bona part del bloc, amb bons fitxatges, reforçant-se en totes les línies. Tàndem
golejador Jonatan Da Costa i Samu. Els resultats de la pretemporada han estat fluixos, amb
equips de categoria inferior. Es una opinió, però si els resultats no acompanyen, no serà un ves-
tidor fàcil de controlar. 
Vilaseca, un gran mig de camp amb Dani Barroso, David Ruiz, Fran Lozano, Uri Benito, Víctor
Ortiz i Vivi i a la davantera, José Ramon i Sadik. 
El Cambrils ha baixat una mica el seu nivell. El seu joc, en principi, no serà tan vistós amb bai-
xes a la davantera com la de Roldan (va fitxar amb la Pobla). 
Roda de Barà, 8 partits de pretemporada i solament una derrota. Té més banqueta que la tem-
porada passada.
Canonja. Penso que, a priori, ha de ser el millor dels que acaben de pujar amb tres davanters
de nivell, les tres S: Sergio Pereda, Salva Gómez i Sergio Segovia.
El Valls, dels set partits de pretemporada, n’ha perdut un. Bona davantera amb Goma Camps i
Domènech. En defensa, però, van més fluixos.
De l’Ebre, l’Ampolla ha fet una bona pretemporada, sempre fixant-nos amb els resultats dels par-
tits que ha pogut disputar. No ha perdut i cap gol encaixat. Al mister Cotaina li preocupa que l’e-
quip hagi tingut poques fisures. Jo els garantitzo que no baixarà.
L’Alcanar té una plantilla més compensada. Més jugadors per a fer rotacions. Tortosa, fluixos
defensivament i ofensivament són més potents amb una davantera que si fa gols anirà bé, però
que si no pot viure revolucions mexicanes. El tècnic Nando Crespo s’ha arropat de Lluís Fornés
i de Fernando Garcia. Gran decisió. Penso també que el millor per al Tortosa és no pujar i així

2a. catalana; Top Secret. Campions i descendits

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

poder fer un equip de futur i consolidar un projecte a llarg termini.
La Cava no ha efectuat una gran pretemporada però té marge de millora. Del Catalònia, dir que va
marxar Toni Calafat; mil versions i totes diferents. I, amb Eugeni lesionat, no comença bé. 
Roquetenc, irregulars defensivament, jugaran d’una altra forma en aquesta temporada. R. Bítem.
Equip fort i en el que els seus jugadors correran com a llebres. O baixaran o seran un equip reve-
lació, sense terme mitjà. Perello , incognita total , important l’inici. Si l’equip no funciona, seria un
errada canviar el mister. Nico podria fitxar a la segona volta. Perelló, Catalònia o Roquetenc poden
ser les seues destinacions. 
Aquesta Segona catalana gairebé pareix una Primera, pel potencial dels equips, per la intensitat
en la que es jugarà i amb la que es viu. No desvelo el campió. Jo ja el sé. Els podria posar la clas-
sificació de l’1 al 18 de la jornada 34. Encertaria un 75 %. No vull donar pistes. Queda molt per
davant, 34 jornades per a veure la millor lliga del món, la Segona catalana, la primera provincial.
Sort als 18 equips.  
TERCERA DIVISION, OH LALA!. Ascó camí de Segona divisió, no serà per falta de money. Està
invicte. La Rapitenca líder. Ja ho vaig dir al seu dia que també podia anar camí de Segona. La bona
notícia, ni baixarà l’Ascó ni ho farà la Rapitenca. Dins de dues setmanes els informaré de secrets
d’aquests dos equips. Què feien Teixidó, Fernando Garcia i Pepito ‘de Rana’ el diumenge a Sant
Pere Molanta (Barna) a les 16 h. en un restaurant? Menjaven sols o acompanyats amb les futures
relacions públiques que pot tenir el club si puja de categoria? Va ser un somni meu o és realitat? 
PRIMERA CATALANA, DUES INCÒGNITES. Decepció de l’Amposta a la pretemporada. Mal
comencem. Nacho, cal traure el latigo o la biblia? També cal pensar que si es comença malament,
pot acabar-se bé...
Jesús i Maria, emoció, guanyaran al Torredembarra. I ja veurem que passa. Dins de quatre setma-
nes faré un extra, de Primera catalana en el que despullaré als dos equips. Solament els avanço
que cap dels dos representants ebrencs ascendirà. 
TERCERA CATALANA, CINC FAVORITS. Flix, Ulldecona, Camarles, Deltebre i un cinquè equip
que serà revelació. 135 fitxatges. Els poden veure un a un a ICOMPETICION. La setmana propera
analitzaré en profunditat a la millor categoria d’aquestes terres que és la Tercera. 
QUARTA CATALANA, QUINS PUJARAN. Bot, Atlas, Campredó i Godall són els candidats a l’as-
cens. Jesús i Maria podria ser l’equip revelació. En poques setmanes, descobriré els secrets de la
categoria. Sense contar les quatre incorporacions dels quatre nous equips. Han hagut 87 fitxat-
ges. Aquests estan ja posats un a un a ICOMPETICION.

José Luis Margalef és un jugador històric per al
CD Tortosa i també un dels més destacats del
territori ebrenc en les darreres décades. Fa dos
mesos va rebre la insignia d’or del CD Tortosa en
els darrers actes commemoratius del centenari.
I el proper diumenge serà el seu poble qui li farà
un reconeixement a la seua trajectòria, tenint en
compte també que, tal com va prometre, va aca-

bar jugant a Benifallet, on també va fer funcions
de tècnic. Serà a les 17.30 hores, en festes, i en
els prolegòmens d’un partit amistós entre juga-
dors veterans locals -a la vegada amics de José
Luis- i l’AV de Tortosa. Amb el suport de
l’Ajuntament benifalletenc, aquest grup de juga-
dors veterans i amics del poble han estat els
organitzadors del reconeixement i del partit.

Reconeixement a José Luis Margalef
DIUMENGE, AL CAMP DE BENIFALLET, EL SEU POBLE (17.30 H)

                                



DIVENDRES 6
DE SETEMBRE
DE 2013

diarimés
ebreppuubblliicciittaatt

15www.mesebre.cat

        



DIVENDRES 6
DE SETEMBRE

DE 201316

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EESSPPOORRTTSS

El III Torneig Jordi Pitarque
Ceprià es celebrarà demàdis-
sabte 7 de setembre al Camp
Municipal de l'Ampolla i comp-
tarà amb la presència de 16
equips en categoria aleví.
En el III Torneig Jordi Pitarque
participaran el vigent campió,
el RCD Espanyol i el sots-cam-
pió, el Valencia CF; i s'afegiran
a aquests, dos Primeres: el
FC Barcelona, tot un clàssic
del Torneig, i el Vila-real CF. La
resta de participants són el
CF Ampolla, el Cambrils Unió,
la UE Rapitenca, el CF Pobla
de Mafumet, l'Ebre Escola
Esportiva, la UE Jesús i Maria,
el Nàstic de Tarragona, el CD
Tortosa, el Reus Deportiu, el
CF Amposta, l'Atlètic Segre i
el CFJ Mollerussa.

Durant la presentació del
Torneig, va tenir lloc el sorteig
d'enquadraments dels equips
participants i els grups van
quedar distribuïts de la
següent manera: el grup A
estarà format per Villarreal,
Nàstic, Ebre Escola i Jesús i
Maria; el grup B per
Barcelona, Pobla de Mafumet,
Rapitenca i Mollerussa; el
grup C per Espanyol,
Cambrils Unió, Tortosa i
Ampolla; i l'últim, el grup D,
per València, Reus, Amposta i
Atlètic Segre. 
Amb aquest III Torneig Jordi
Pitarque Ceprià, l'Associació
Esportiva Jordi Pitarque
Ceprià continua amb la seva
tasca de mantenir viva la
flama de Jordi Pitarque, unint

les seves dues grans pas-
sions: el futbol i els nens.
Us esperem demà dissabte al
Camp Municipal de l'Ampolla!
#sempre7 
Els partits començaran a les
nou del matí i la fase final està
prevista ja per la tarde, a par-
tir de les 16.30 hores. Les
semifinals seran a les 18.30 h
i la final a les 19. En acabar,
sobre les 19.45 h, es farà
l’entrega de trofeus. Els par-
tits seran de 30 minuts, 15
cada part. 
El Torneig creix any rera any i
s’està consolidant amb força i
prestigi, gràcies al treball de
tota la gent que el fa possible.
Es la millor manera en què
Jordi ha de ser recordat,
Demà serà la cita, a l’Ampolla.

III Torneig Jordi Pitarque
16 equips, en categoria aleví

Marc Parra, nou president del Móra la Nova

DEMÀ DISSABTE, AL CAMP DE FUTBOL DE L’AMPOLLA

El veterà jugador Reinaldo Rocha (exRapitenca, entre altres) tornarà
a jugar amb l’Ametlla. Ha fitxat amb l’equip de Narcís i podrà debu-
tar a Bítem. Es una de les novetats de les plantilles de Tercera cata-
lana. Totes aquestes i les de Quarta, amb anàlisis de les mateixes,
les podeu trobar al portal ICOMPETICION amb un treball extraordi-
nari de recerca que és una bona guia, fet per Joaquin Celma. 

El veterà Rocha torna a jugar

El Flix confirma dos fitxatges

INICI DE LLIGA. AMB L’AMETLLA DE MAR

AQUESTA SETMANA

El Pinell va començar la pretemporada amb un retard de planifica-
ció degut al buit directiu que va existir durant unes setmanes i que
finalment es va acabar aclarint amb la incorporació de nous direc-
tius. Però aquest termini va comportar un periode d’incertesa amb
jugadors que van deixar el club. Es van fer diverses incorpora-
cions, assessorades pel nou tècnic, Josep Maria Rovira. No obs-
tant, han hagut dificultats com la lesió del porter Jordi Ayala o els
jugadors que havien d’arribar amb ell, de Barcelona. Un cop Ayala
ha informat que no es recupera, tampoc ha seguit un dels seus
companys. Proves i més proves i el Pinell que necessita apuntalar
contrarellotge la plantilla. Abdul (Vilalba) va fitxar ahir i també s’ha
incorporat al porter Roger, de Vilafranca, i que va jugar amb el
Morell, Ascó i l’Igualada. Té 35 anys i hi ha grans referències. Són
dues incorporacions i es busca poder fer-ne alguna més. Chescu,
davanter que va jugar durant la pretemporada amb la Sénia però
que no es queda, podria estar en el punt de mira.També s’està en
tractes amb Mesegué (Flix).
D’altra banda, informar que aquesta pretemporada s’ha produit un
relleu presidencial. Ha estat a Móra la Nova on Miguel Abella va
decidir deixar-ho. Marc Parra és el nou president del club morenc.
Una temporada que es preveu oberta, molt forta amb equips que
han après la lliço de la temporada passada i que no voldran come-
tre les mateixes errades. Cal considerar, ja des de l’inici, que el
segon classificat té opcions de jugar la promoció. I també que a la
Segona catalana hi ha quatre descensos que en poden ser més si
hi ha compensacions. Això, si afecta a equips ebrencs, comporta
un efecte dominó a Tercera catalana on cal  recordar que el pla de
competicions ja contempla tres descensos. 

El Pinell apuntala la plantilla

HA FITXAT A ABDUL (VILALBA) I AL PORTER ROGER PRIMERA JORNADA

SEGONA CATALANA
Diumenge

Vilaseca-Calafell (17 h)
l’Ampolla-Catalònia (17 h)

Tortosa-Alcanar (18 h)
Canonja-la Cava (11.45 h)
Roda Berà-Perelló (17 h)

Gandesa-Valls (17 h)
Dissabte

Morell-Cambrils (17 h)
Roquetenc-R. Bítem (16.30 h)

TERCERA CATALANA 
Diumenge

Sant Jaume-Ulldecona (18.30 h)
Deltebre-Móra la Nova (18.30 h)

Corbera-Olimpic (17 h)
Alcanar-Batea (18 h)
Flix-Vilalba (18.30 h)
Pinell-Aldeana (17 h)

Dissabte
Horta-Camarles (18 h) 

R. Bítem-l’Ametlla (19 h)
S. Bàrbara-la Sénia (18.30 h)

QUARTA CATALANA 
Diumenge

Godall-Xerta (17 h)
Muntells-Benissanet (16 h)
Ascó-Roquetenc (16.30 h)
Catalònia-la Cava (18 h)

Ginestar-Atlas (17 h)
Ebre Escola-Sant Jaume (12.30 h)

Tivenys-Bot (17.15 h)
Arnes-la Galera (18 h)

Dissabte
Jesús i Maria-Campredó (16.30 h)

Es tracta de l’experimentat davanter, de 34 anys, Oleguer
Baldomà, que fou jugador del Fraga, Ascó, Benavent,
Alcampell,Mollerussa, Alcarràs, Borges Blanques, Guissona,
Cervià Garrigues, Puigvertenc i que estava a l’Alpicat. L’altre és la
del jove Marc Terré que va començar fent la pretemporada i ha
agradat al tècnic. Amb aquestes, les altes són (9):
Defenses: Ramon Grau (Móra la Nova), Marc Llurba (Ascó juv.,
Preferent), Abel Tarragó (Ascó juv., Preferent), Cesc Franch i Marc
Terré; Migcampistes: Valeri DomingoBarbastro, 3a Div. aragone-
sa) i Siddhart Candame (Monzón, 3a Div. aragonesa)
Davanters: Iván Cendrós (Binéfar, 3a Div. aragonesa) i Oleguer
Baldomà (Alpicat). Renovacions (18): Jordi Llorens i Albert Moreno
(porters); Albert Viñas, Albert Sánchez, Juanjo Muñoz, Marc
Fontanilles i Josep Maria Riera (defenses); Joan Mani, Dani Pérez,
Andreu Peral, Òscar Casals 'Caco', Andreu Carranza i Joan Porta
(migcampistes); Jacob Papaseit, Guille Ferrús, José Manuel
Sánchez, Marc Polo i Ramon Martín (davanters). Baixes (7): Marc
Viñas, Joan Manuel Martínez, Albert Saltor, Ismail Daoudi, Sergi
Borràs (Ascó B), Ivan Fontana i Marc Mesegué (Pinell).
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El passat dissabte 31 d'agost
es va celebrar a Roquetes i
les seves muntanyes el 4t Km
Vertical, una prova de 6km de
distància amb un desnivell
positiu de 1300 metres inclui-
da al XI Circuit Català de
Curses per Muntanya i al 6é
Circuit de les Terres de l'Ebre.
Amb més de 230 atletes, la
prova va arribar al nombre
màxim d'inscrits permesos
per l'organització.
La sortida de la categoria
femenina va ser a les 16:30
hores on la vencedora fou l'a-
tleta de l'Ebre, Judit Lamas,
del Team Flowers, amb un
temps de 1:16:56, acompan-
yada al podi de Sofia Garcia,
del CMP Mur i Castell, amb
1:17:52 i d'Ana Belen
Balagué, de la UEC Tortosa,
amb 1:26:48.
Els homes sortien a les
16:45 i el guanyador va ser
l'excampió del món de curses
per muntanya Agustí Roc, del
Likesports, amb un temps de
55:43, acompanyat al podi
per l'ebrenc Kiko Martí, del
Diedre i de l'independent
Josep Viñas, amb 58:28.
Paral·lelament, al KMV l'orga-
nització va preparar una
marxa matinal per la zona de
Covalta i la Vall d'en Pastor on
hi van participar un centenar
de marxadors i també la 2a

Expotrail de Roquetes, una
fira del món de la muntanya
que en la seva segona edició
va comptar amb la presència
de una vintena d'expositors,
oferint als assistents tota
mena de productes i serveis
relacionats amb el món de la
muntanya.
Els organitzadors estan molt
contents amb el resultat d'a-
questa edició i ja comencen a
preparar i millorar la 5a edició
del que és l'unic Km Vertical
del sud de Catalunya.

Kilòmetre vertical
4A. EDICIÓ AGUSTI ROC I JUDIT LAMAS, S’IMPOSEN

Demà dissabte 7 de setem-
bre es celebra a l'ermita de
Mig Camí de Tortosa el III
Memorial Va Per Tu Vidal
organitzat per l' associació
creada en record del jove
estudiant i cicliste Vidal
Fusté que ens va deixar fa 2
anys practicant esport per
les serres properes a aquest
indret.
Jornada
La jornada començara a les

16h i compta amb tot un
seguit d'actes que recorda-
ran els seus valors: l'amis-
tat, l' estima per la vida i l'
esport de muntanya.
Així mateix, hi haurà un des-
cens de BTT amb remunta-
dors, exhibicions de bike
trial i dirt jump, un circuit d'
esports d'aventura, un con-
curs de fotografía i durant
tot el dia es recolliran bicicle-
tes usades i material espor-

tiu que seran actualitzats i
reparats per l' associació i
distribuïdes entre gent
col.legis, entitats i gent que
li pugui donar un bon servei.

Final de la jornada
Els actes clouran a les 22h
amb un concert del grup
revelació i ja popular per la
campanya de l'estiu de TV3
ELS CATARRES , presentant
el seu nou disc POSTALS.

«Va per tu, Vidal!»

Toni Bou (Montesa) es va pro-
clamar campió per setena
vegada -totes consecutives- de
trial a l’aire lliure, en guanyar en
la segona jornada del Gran
Premi de França, que en Isola
2000 va posar el punt i final al
certamen. L’ulldeconenc Adam
Raga (Gas Gas) va fer tot el
possible per evitar-ho però es
va haver de conformar amb el
subcampionat després de pug-
nar pel títol fins el darrer ins-
tant. Bou va conquerir la darre-

ra carrera puntuable amb molt
de patiment, per davant
d’Albert Cabestany (Sherco) i el
propi Raga per a sentenciar el
campionat amb 238 punts, 10
més que el pilot d’Ulldecona.
La clausura del campionat va
estar carregada d’emoció. Al
final del primer pas pels obsta-
cles, Raga era el segon millor
del matí i virtual campió del
món, amb Bou empatat en cin-
quena plaça. Però a la segona
volta, el de Montesa es va

imposar i va recuperar el camí
perdut i va fer-ho amb més
punts fins i tot que Raga (19
por 17), tots dos al cap de la
prova. Ja en el darrer pas, el
pilot ebrenc es va deixar totes
les opcions d’aixecar el seu ter-
cer titol després de tenir dues
errades. El nou títol de Bou, en
un any en la que la tornada del
reglament ‘non-stop’ ha incre-
mentat l’espectacle, significa
un gran final a una gran tempo-
rada.

Raga ho acarona però acaba cedint davant
d’un Toni Bou pletòric que s’imposa

TRIAL

Els remers tortosins es van
quedar a tres segons del podi
després d’una carrera molt
dura en la que van acabar
darrera de Nova Zelanda,
França i Holanda.
Pau Vela i Alex Sigurbjörnsson
van obtenir una meritòria
quarta plaça en  la final A del
dos sense timó, modalidat en
la que van participar un total
de 21 embarcacions en el
Campionat del Món Absolut
de rem que es va celebrar a
Corea del Sud. 
La prova es va decidir per
petits detalls que foren els
que van privar als remers
ebrencs d’assolir una meres-
cuda medalla. No obstant, la
seua competició fou sensacio-
nal, en la línia de la progressió
dels darrers anys i sumant

una nova fita per al rem del
nostre territori que, una vega-
da més, està força ben posi-
cionat i que comporta que
Tortosa, l’Ebre i Catalunya
estiguin ben representades

per arreu del món. 
Un gran èxit que cal valora-lo
en la seua justa mesura tal i
com ho propicien aquests
joves que són un orgull per al
nostre territori, així com tots

els que treballen tant a
Tortosa com a Amposta i que
han propiciat resultats esplèn-
dits que de ben segur es man-
tindran en el futur. (foto: diari-
tarragona.com)

Pau Vela i Alex Sigurbjonssön, quarts al Mundial
Els remers tortosins van acabar a tres segons del podi, a Corea

REM

Dins dels actes de celebració
del 25 aniversari del CE
Tortosa, es va disputar un par-
tit, emmarcat a les festes de
la Cinta, entre el Barça B,
entrenat pel tortosí Toni
Gerona, i el Fertiberia Puerto

Sagunto. El Barça B, equip de
la Divisió d’Honor de Plata, va
guanyar per 36-31 en un amis-
tós disputat en un pavelló del
Temple que es va omplir per
l’ocasió.  El partit va esta igua-
lat, sobre tot al primer temps

però els de Toni Gerona van
assumir uns avantatge que,
amb una ferma defensa, van
saber mantenir i ampliar al
segon temps. Tot plegat, fou
un acte amb gran resposta
per a l’aniversari del club. 

25è aniversari del CE Tortosa
HANDBOL

DEMÀ DISSABTE
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  MICHEL VIÑAS

CARME FORCADELL, PRESIDENTA DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
Ha començat el compte
enrera fins el dimecres
vinent. No serà una
Diada com una altra.
Serà un punt i seguit
ampliat del que fou la
passada.
Centenars de milers de
persones han treballat
incansablement per a
poder fer realitat una
cadena humana en
forma de manifest, de
reivindicació d’un poble
que confia en poder, d’a-
questa manera, fer un
pas ferm endavant en el
seu objectiu. 
Més Ebre, a manca de
cinc dies, ha parlat amb
la xertolina Carme
Forcadell, president de
l’Assemblea Nacional
Catalana.

Més Ebre: Com viu els
darrers dies?.
Carme Forcadell: Amb
nervis però confiada,
tornarem a viure una
Diada històrica. S’ha tre-
ballat molt des del pri-
mer moment i gràcies a

la feina de tanta i tanta
gent, des de fa temps,
ho aconseguirem. 

ME: L’assemblea sem-
pre ha volgut que no es
polititzin les seues activi-
tats. 
Creu que s’ha aconse-
guit o algú ho està fent?.
CF: Sempre s’intenten
polititzar els moviments
massius, però crec que
l’ANC hem preservat la
nostra independència
dels partits polítics. I ho
hem aconseguit.

ME: Hi haurà molta unió?
O no encara la que vol-
dria?.
CF: Hi haurà molta unió
com l’any passat. El
moviment que s’ha gene-
rat és excepcional i ens
fa considerar que supe-
rarem les previsions
amb tot el que això supo-
sa. 

ME: Quan es va parlar
de que l’ANC privatitzava
la Diada, què en va pen-
sar?.

CF: Que de fet és al con-
trari, però cadascú fa la
seva interpretació inte-
ressada.

ME: Han hagut altres
precedents de cadenes
humanes en altres paï-

sos. Aquí han existit ja
cadenes en diversos
indrets, durant les darre-
res setmanes. La gent
parla per sí mateixa... 
CF: Només n’ha existit
una, la dels Països
Bàltics el 23 d’agost de
1989, també per acon-
seguir la independència
de l’antiga Unió
Soviètica i ho van acon-
seguir. 
Durant el mes d’agost
s’han fet més de 100
cadenes a tot el món en
suport de la via catala-
na. 
Aquesta és la referència,
la intenció i la voluntat
de molta gent. I el dime-
cres es podrà tornar a
comprovar, amb el reflex
de tota la feina i la
il.lusió d’un país.

ME: Com creu que serà
el seu dia següent a la
propera Diada?.
CF: Aniré a treballar
igual que l’any passat,
però més tranquil.la i
feliç, per haver tirat
endavant el que ens hem
proposat. Una manifesta-
ció multitudinària i sem-
pre des de la correcció i
la democràcia. I un pas
per estar més prop d’un
referèndum. “Hi haurà molta unió, com l’any passat.

El moviment que s’ha generat és

excepcional i ens fa considerar que

superarem les previsions amb tot el que

això suposa”

“Durant el mes d’agost s’han fet més de 100 cadenes a tot el
món, en suport de la via catalana. Aquesta és la referència, la

intenció i la voluntat de molta gent i 
el dimecres es podrà tornar a comprovar”

FOTO: PAU FOLQUÉ
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L’AMPOLLA

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

L’ALDEA

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

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

DELTEBRE

Ajuntament
C.A.P.
Mercat La Cava
Cafeteria Nicanor
Mercat Jesus i Maria
Bar Aube Festiu
Bar Criscar Plaça 20 de maig, 11
Bar Lo Sindicat Av. Goles de L’Ebre, 208
Escola Bressol L’Hortet Av. la pau s/n
Forn de pa i pastisseria M Fresquet Av. Goles de L’Ebre, 209

LA RAPITA

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

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

AMPOSTA

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

MORA LA NOVA

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

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

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

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

d’educació a Distancia
C/. Cervantes, 17  43500 -

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

informacion@tortosa.uned.es
www.uned.es/ca-tortosa

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

Fax 977 70 33 41
www.comercialaccensi.com
joel@comercialaccensi.com

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25

                                                                                                                  



DIVENDRES 6
DE SETEMBRE
DE 2013

diarimés
ebreggaassttrroonnoommiiaa

21www.mesebre.cat

PATROCINADORS
GASTRONOMIA «Primentons i Tomates»

Avui: Tapa Joselito
CERVECERIA / VERMOUTHS / TAPAS LA MODERNA - LA RÀPITA

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

Patates
Pebrot verd

Ous
Pernil

ALEIX BELTRAN
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Fins a mig matí domini de l'ambient assolellat amb el cel serè en general,
tot i que creuaran bandes de núvols alts i hi haurà intervals de núvols bai-
xos a punts del Litoral. A partir de llavors creixeran nuvolades a punts de
muntanya, sobretot al Pirineu, Prepirineu i prelitoral, que deixaran el cel
entre mig i molt ennuvolat en aquestes zones i poc ennuvolat a la resta.

Precipitacions
A partir de migdia s'esperen ruixats al Pirineu i al prelitoral central i sud,
que també és probable que afectin de forma dispersa a la resta del terri-
tori. 
Seran d'intensitat entre feble i moderada, si bé podran ser localment for-
tes al prelitoral central i sud. Les precipitacions podran anar acompanya-
des de tempesta i calamarsa. S'acumularan quantitats entre minses i poc
abundats (menys de 20 mm en 24 hores), tot i que al prelitoral central i
sud podran ser localment abundants (entre 20 i 50 mm en 24 hores).

Temperatures
Semblants. Les mínimes es mouran entre els 6 i 11 ºC al Pirineu, entre 8 i
13 ºC al Prepirineu, entre 10 i 15 ºC a la depressió Central, entre 12 i 17
ºC al prelitoral, i entre 14 i 19 ºC al litoral. Les màximes arribaran a valors
d'entre 22 i 27 ºC al Pirineu, i entre 25 i 30 ºC a la resta, si bé seran pun-
tualment més altes a la depressió Central.

Visibilitat
Fins a mig matí, al litoral i prelitoral serà entre bona i regular, amb alguna
boirina. A la resta serà bona. A partir de la tarda empitjorarà i quedarà
regular en general.

Vent
Fluix i variable de matinada i novament a partir del vespre, tot i que amb
domini del component sud als dos extrems del país. Al centre de la jorna-
da el vent serà fluix amb cops moderats, de component sud en general.

El temps. Previsió

MATÍ

MIG ENNUVOLAT

TARDA

XÀFEC

TEMPERATURES

Màxima Mínima

27º 17°
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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

Barreda - Sorli C.B   

Av. Generalitat, 87  (Tortosa) 977448106 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Salom Beltran, Artur  

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Estàs en un període molt seductor , creatiu i
lúdic , però no  pretenguis que arribi la perso-
na dels teus somnis en pocs dies . Si no et
cuides   tu és impossible que milloris.

Taure
20/4 al 19/5

Una nova persona apareixerà en la teva vida
i et sentiràs fortament atret per ella. No et
descontrolis , tu ets més important que qual-
sevol assumpte de treball.

Bessons
20/5 al 21/6

Els teus plantejaments en l'amor et poden servir
per agafar impuls i consolidar la teva imatge res-
pecte a la teva parella. Aprofita el teu dia de des-
cans per airejar-te i relaxar-te.

Cranc
22/6 al 21/7

No et resultarà fàcil negociar amb la teva
parella. Potser et posaràs una mica nerviós .
Respecte a la salut, avui disposaràs de molta
energia física. 

Lleó
22/7 al 22/8

No vols tenir desavinences amb ningú. Et ve
de gust passar el dia tranquil. Respecte a la
salut, has de millorar  en nivell de qualitat en
el teu menjar .

Verge
23/8 al 21/9

Pots rectificar moltes coses de la teva vida
amorosa , però no totes són tan importants
com tu creus. No estàs per orgues i qualsevol
excés que fas costarà car.   

Balança
22/9 al 22/10

Et sentiràs millor saps diferenciar l'amor de
l'amistat .Empra la teva energia a lluitar per
objectius que et valguin la pena o acabaràs
deprimit.  

Escorpí
22/10 al 21/11

És un bon dia per viure una aventura o
per donar-li a la relació que tinguis una
bona empenta .Avui tindràs una jornada
carregada de compromisos.

Sagitari
21/11 al 21/12

Busca l'estabilitat en la teva vida sentimental .Si
permets  que els teus comentaris no siguin
encerts acabaràs  patint-los  en la teva pròpia
carn, Dosifica't para no esgotar-te  en excés .

Capricorn
21/12 al 19/01

El trànsit de Venus per la teva casa vuit reflec-
teix que en aquest  moment tot relacionat
amb la teva sexualitat augmenta de tempera-
tura.  

Aquari
20/1 al 18/2

Venus transitat per la teva casa set indica un
període intens  però dolç  en les teves rela-
cions de parella. Respecte a la salut, evita les
situacions que et produeixin intranquil·litat . 

Peixos
19/2 al 20/3

Les relacions que estiguin en punt mort, i que
fan l'efecte que són un llast , seran objecte de
canvi . La millor manera de regularitzar el teu
excés d'energia es fent esport.
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IMMOBILIARIA�

        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTOR�

                                

DIVERSOS� 

  

TREBALL�

  

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

654 375 373

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

Four Winns
amb dos

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

ganga 12.000Û
Interessats

preguntar per
Susana 

607 538 304

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

610203144 
LA RÀPITA

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

660 58 47 87

Venc pis molt lluminós a
La Cava. 3 habitacions,
totes exteriors, 2 amb

armari. Cuina totalment
equipada. Mosquiteres a

finestres i portes.
Cortines.Ascensor, cale-
facció, aire acondicio-
nat, dos bany, un total-
ment reformat. Piscina
comunitària, parking i
terrassa que dona al
carrer.Preu- 50.000.
Tel. 669 97 37 00.
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K.O.’s dj i Music Komite
obren la segona edició
d’Eufònic – Mostra d’Art
Sonor i Visual de les Terres
de l’Ebre.
El dj K.O.’s, un autèntic
especialista de la música
electrònica i totes les seves
variants, i la banda gadita-
na, Music Komite foren els
encarregats ahir dijous, 5
de setembre, d’inaugurar la
segona edició d’Eufònic.
K.O.’s s'encarregà d'escal-
far l'ambient per a l'actuació
audiovisual de la banda de
Calderón, músic i productor
que va formar part de ban-
des com Úrsula o Dub
Explosion Sound System.
Aparcada la seua vessant
més indie, amb Music
Komite, Calderon combina

l’electrònica més subtil amb
el jazz i el dub, reforçat amb
ritmes més complexos, bai-
xos més pesants i xilòfons
que donen una atmosfera
onírica i cinematogràfica,
reforçada pels seus visuals
de creació pròpia. La seva
actuació tindrà lloc al reco-
llit espai del Convent de
Santa Maria de la Ràpita i
serà un gran inici dels qua-
tre dies que conformen
Eufònic 2013.
Durant els tres dies res-
tants, del 6 al 8 de setem-
bre, s’han programat actua-
cions a diversos espais sin-
gulars de la Ràpita (al
Convent de Santa Maria de
la Ràpita, a l’Església Nova,
al soterrani del Col.legi
Públic Carles III, a la Llotja

de Peix o a l’entrada/sortida
de l’antic Túnel, vinculat a
les obres mai finalitzades
de l’antiga línia ferroviària
de la Val de Safan), espais
del delta de l’Ebre (llacuna
de l’Encanyissada) i al
Centre d’Art de les Terres
de de l’Ebre Lo Pati, on es
presentaran els treballs de

les dues residències artísti-
ques que durant aquest
estiu s’han fet a les
instal.lacions de Balada.
I això, sense deixar de
banda escenaris de l’any
passat com el Xiringuito de
la Costa, la llacuna de
l’Encanyissada o el Centre
d’Art Lo Pati, a Amposta. I

és que Eufònic busca preci-
sament aquesta vinculació
física amb el territori. La sin-
gularitat del paisatge del
Delta i de les Terres de
l’Ebre és l’element vertebra-
dor i diferencial d’aquesta
mostra que també busca
ser un punt de trobada d’ar-
tistes del territori amb d’al-
tres artistes d’àmbit nacio-
nal. De fet, dels 37 artistes
que participaran en la
Mostra, el 81% són catalans
i d’aquests un 32% són de
les Terres de l’Ebre.
Aquesta setmana, el direc-
tor del festival, Vicent Fibla,
i l’alcalde de Sant Carles
de la Ràpita, Joan Martín
Masdeu, la regidora de
Cultura, Eli Castellà, i la de
Joventut, Noemí Barberà,
han presentat la programa-
ció d’Eufònic. 
“El territori és el que marca
la singularitat de l’Eufònic i
el diferencia de la resta de
microfestivals que se cele-
bren arreu de Catalunya. No
totes, però moltes de les
activitats que organitzem
estan lligades al paisatge i
al territori”, ha apuntat, el
director del certamen,
Vicent Fibla. “L’Eufònic ens
ha permès redescobrir
espais mai utilitzats aquí a
la Ràpita i ens pot servir per
potenciar el sector turístic”,
va afirmar per la seua
banda, la regidora de
Cultura, Eli Castellà. “Amb
aquest festival ens sentim
territori i demostrem
la nostra aposta per l’art, la
cultura i la joventut”, va
cloure l’alcalde rapitenc,
Joan Martín Masdeu

Eufònic - Mostra d’Art Sonor i 
Visual de les Terres de l’Ebre

Eufònic – Mostra d’Art
Sonor i Visual de les
Terres de l’Ebre arriba
enguany a la segona edi-
ció fent una aposta deci-
dida per la qualitat, la
innovació, l’experimenta-
ció i la difusió de l’art
sonor i visual, amb el clar
objectiu d’acostar els
grans noms de l’actual
escena musical al públic
de les Terres de l’Ebre i
de qualsevol visitant inte-
ressat en l’art i la cultura.

Des d’ahir dijous i fins diumenge, a la Ràpita

SEGONA EDICIÓ

ACTUALITAT

MV

             


