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Catalunya es va manifestar. Més d’un milió i mig de persones van sortir al carrer. El poble va parlar i va deixar clara quina és la seua posició. I, sobre tot, quin és el seu sentiment. Un
sentiment compartit i que exposa la realitat actual. Així mateix, les Terres de l’Ebre no van fallar i van contribuir, amb la solidaritat de catalans vinguts d’altres indrets del país, a completar
una jornada màgica. De somni. Ara és qüestió d’esperar. Però Catalunya, d’una forma democràtica i pacífica, vol marxar. Dimecres va demostrar-ho.     
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El director territorial d'Ensenyament de les Terres de l'Ebre, Antoni Martí, ha presentant aquesta setmana les dades del nou Curs Escolar
2013-14 a les comarques ebrenques, marcades per “estabilitat del nombre de l'alumnat, a l'entorn dels 28.000 alumnes, que caldrà
confirmar el decalatge un cop la matrícula consolidada, com també del nombre de docents que són 2.210, amb un lleuger descens del
0'79%”.                               

P5

Inici del nou curs escolar

Terres de l’ebre. Inaugurada l’exposició: ‘70
anys de la construcció d’un simbol: el pont de
les arcades entre les Móres’.             P6

Esports. Amposta-Jesús i Maria, el derbi
ebrenc per diumenge (18 h), a la Primera
catalana. En la segona jornada.              P10

Terres de l’ebre. Detingut l’autor de la
col.locació d’un artefacte explosiu a
l’aparcament dels Mossos a Tortosa. P8
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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

El diari ‘Més Ebre’ 

no s’acaba aquí.

Segueix-nos a Internet entrant 

a la nostra nova web:

www.mesebre.cat

26.000 lectors 

Bítem es prepara per viure de nou una intensa
Festa Major, en honor a la Mare de Déu de
l’Oliva, un parèntesi en el transcurs de l’any i
uns dies per retrobar-nos amb els familiars i
amics, i per compartir moments amb aquells
que viuen fora i que ens visiten durant aquests
dies.
Aquest any, la Regidoria de Festes amb el
recolzament de total de l’equip de govern inten-
ta incloure en aquest programa una participa-
ció molt més activa dels joves i de les penyes
en l’organització i col·laboració de la nostra
festa major.
Son moments difícils i complicats que estem
patint i que ens afecta a tots plegats, però el
què us vull fer arribar és un missatge de con-
fiança. Tot i així s’estan realitzant un seguit d’o-
bres que afecten directament el nostre poble,
la carretera entre Bítem i Tortosa, la canonada
d’aigua potable entre Bítem-La Masada i Sta.
Rosa i la pavimentació del carrer Fleming, que
ja és una realitat, entre altres. Per això el meu
agraïment a La Diputació de Tarragona, a la
Generalitat i a l’Alcalde de Tortosa per fer pos-
sible que aquestes obres siguin una realitat i
contribueixin al benestar dels nostres ciuta-
dans.
En tot cas i malgrat les circumstàncies, no
podem perdre la il·lusió i l’alegria per compartir
durant uns dies totes les activitats que s’han
organitzat per gaudir i distreure’ns, oblidant les
preocupacions del dia a dia.
En nom propi i de tota la Corporació, vull felici-
tar la Festa Major a totes les bitemenques i a
tots els bitemencs, i només us demano que
participeu, que col·laboreu amb l’organització i
que el respecte i la comprensió entre nosaltres,
sempre hi sigui present.
La meva felicitació a totes les pubilles, pubille-

tes i hereus i en especial a Pili i Agueda, Reina
i Reina Infantil, que ens representen com a
poble. També el meu agraïment a la Regidoria
de festes, a l’equip de govern, a tot el personal
de l’EMD, a totes les entitats que organitzen
actes i participen activament en la nostra Festa
i a totes les persones, entitats, institucions i
empreses que col·laboren per fer possible la
nostra Festa Major.
Un any més,
Bona Festa Major 2013 ! 
Visca Bítem ! 

Josep Cugat i Ginovart
President de l’EMD de Bítem

El que va passar dimecres no es podrà oblidar. Una
manifestació sincera, pacífica i amb tant de senti-
ment és complicat de poder trobar. La passió i els
nexes que van existir des del primer minut són prou
explicits de que el poble estar convençut i de que
sap el que vol. Això no es pot detenir. Va ser emo-
cionant. I dins d’aquest sentiment i aquesta passió,
el paper del nostre territori fou exemplar. Una vega-
da més vam demostrar que quan ens posem,
podem ser una referència. I totes les ajudes que
vam rebre ens han de fer veure que no estem tan
lluny com en ocasions ens sembla. També comp-
tem. I la veritat és que l’emoció va envadir la via
catalana ebrenca, per la proximitat i per sentir-nos

protagonistes d’un desig compartit. Ara ja s’han
posat les cartes sobre la taula. La maquinària ja
està en marxa. El poble ja s’ha manifestat. I haurà
de tenir resposta. Tot sembla estar més prop. Però
el camí serà llarg i dur. No obstant, amb aquesta
unió, es pot tirar endavant l’objectiu. Finalment, no
ens podem oblidar de les persones que van organit-
zar aquesta Diada tan emotiva. Una Diada carrega-
da de bones vibracions i, sobre tot, d’emoció i
il.lusió. No té preu la forma en què va estar sincro-
nitzat un repte a l’abast de pocs. Només a l’abast
de la força d’un sentiment. Un sentiment català.
Gràcies a tots per aconseguir una jornada com
aquesta. El poble va fer la resta. 

Editorial

Els valors d’un poble Carta a la Jove Cor Flumine amb
motiu de la seva participació al
programa ‘Happy Day’ de TV3

Opinió

Festes de Bítem

Opinió

Estimat Jove Cor Flumine:

He estat mirant  el vostre vídeo
de presentació al programa
Happy Day i no he pogut con-
tenir l'emoció i en la solitud  en
que hem trobava us confesso
que he plorat com una adoles-
cent en la seva època més ten-
dra.

Durant anys he pogut seguir la
vostra trajectòria,  Maria la
vostra directora,  més amiga
que res, i vosaltres feu un tàn-
dem perfectament combinat
de frescor, il·lusió, estima, pro-
fessionalitat, admiració  i sobre
tot senzillesa i humilitat, tot
això amb una complicitat màgi-
ca que us fa molt, però molt
especials.

M'heu donat grans estones,
estones d'alegria, estones de
transportar-me al bell mig del
paradís de les fades amb els
vostres cants de Velles Dames
d'aigua i gnoms arrelats a  la
terra , però ara us queda un
gran repte : participar en un
concurs número 1 a TV3 i es
l'hora en que nosaltres tots els
tortosins i tortosines us donem
el recolzament i caliu suficient
perquè us sentiu acompanyats,
estimats per la terra, aquesta
terra que tant porteu al cor i
que li heu donat tants dies de
somnis i alegria.

Poseu-vos  el barret roig de la

fortalesa, l'orgull ebrenc, aga-
feu-se ben fort de les mans que
us fan ser un equip, canteu a
l'uníson amb veu ben alta i
clara i penseu que les Terres
de l'Ebre us envien força, ener-
gia i mil somriures.

A la gent Ebrenca cada dissab-
te a partir del dia 21 de setem-
bre,  posem el programa de
TV3 HAPPY DAY , escoltem i
seguim amb orgull la nostra
coral , acaronem i acompan-
yem a la nostra  JOVE COR
FLUMINE 

Quan sigueu famosos i famo-
ses recordeu que un dia vam
compartir un espai  i un temps,
guardeu-me algun autògraf.
Gràcies , us estimo .

Alícia Gamundi Vilà
Mestra
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“Cap tram es va quedar-se per
omplir, ni en baixa participa-
ció, la qual cosa va fer que la
cadena es pugués formar
sense problemes. Tenint en
determinats trams concrets
gent suficient com per poder

doblar-la. Valorem molt positi-
vament la consciència de tots
els participants en la formació
d'aquesta; el repte era difícil i
l'afluència de tanta gent ho va
fer possible. L'ambient va ser
molt festiu, reivindicatiu i
sense haver tingut cap alter-
cat. A hores d'ara encara és
difícil poder donar dades de la
gent que va participar a Terres
de l'Ebre, però la xifra sobre-
passa amb escreix les
125.000 persones, la qual no
descartem augmenti un cop
feta la valoració i la recollida
de dades dels diferents res-
ponsables de tram”.
La  jornada fou festiva, però
també emotiva. Poder veure
tanta unió, il.lusió i sentiment
manifestats amb tan de res-
pecte va ser una de les grans
conclusions d’una Diada que
mai s’oblidarà. Les Terres de
l’Ebre, com en les grans oca-

sions, van estar a l’alçada. I
així s’ha reconegut arreu del
país, destacant també les aju-
des arribades d’altres indrets.

Organització
Ja des de bon matí, els dife-
rents trams van anar perfilant-
se amb l’arribada dels seus
ocupants. Als llocs estratè-
gics, tots amb punts d’infor-
mació, es concentrava la gent
que arribava preparada per
l’ocasió. Rius de gent i cotxes
amb banderes o simbols iden-
tificatius va anar ajuntant-se
als pàrquings establerts i ja
des de l’hora de dinar la unió
va exsitir entre tots plegats.
Unió i emoció. Tots units amb
una direcció. I amb un objec-
tiu. La magnífica organizació
va ser la clau de l’èxit. D’una
manifestació sense prece-
dents. 

Orgull ebrenc i català:
Tots junts fem país!!!

Les valoracions d’una Diada històrica

Una Diada històrica. “La

valoració que fem l'ANC

Terres de l'Ebre de la

cadena humana, Via

Catalana cap a la inde-

pendència, és, com a

hores d'ara tothom sap,

extraordinària i la qualifi-

quem d'èxit total”.

Les Terres de l’Ebre responen com en les grans ocasions i omplen totalment la Via Catalana en els trams del sud

Solidaritat catalana: suport multitudinari de gent d’altres indrets que comporten una unió sense limits

MV

ACTUALITAT

Xavier Pallarès

El delegat del Govern a
les Terres de l'Ebre,
Xavier Pallarès, es
mostra satisfet de “l'è-
xit de participació de la
gent de l'Ebre a la Via
Catalana, tant pel nom-
bre d'assistents com
pel civisme que hem
demostrat durant tota
la jornada i la bona aco-
llida que s'ha donat a la
resta de participants
arribats d'altres llocs
del país”. En aquest
sentit, Xavier Pallarès
ha volgut agrair “moltís-
sim la col·laboració de
la resta de catalans
que s'han sumat a la
Via Catalana a les
Terres de l'Ebre i han
demostrat que tots
junts fem país, com els
ebrencs vam fer l'any
passat a la manifesta-
ció de Barcelona”. El
delegat, que va partici-
par en el tram 77 de la
Via a l'Ampolla, ha des-
tacat especialment

“l'esforç de tots els
voluntaris de
l ' A s s e m b l e a
Nacional de
Catalunya per
haver estat el
motor que ha fet
funcionar a la per-
fecció aquesta
gran màquina de la
cadena humana i
que són els artífexs
de l'èxit assolit”.
Xavier Pallarès
també fa una crida
a tots aquells que
consideren les
accions del poble
de Catalunya com
anècdotes que
“s'adonin que algu-
na cosa està pas-
sant i del clamor
popular”.

Carme Forcadell

Carme Forcadell, pre-
sidenta de l’ANC, lide-
rava l’emoció d’una
Diada extraordinària-
ment organitzada i
que va comportar res-
postes sense prece-
dents: “un èxit aclapa-
rador. Es calcula que,
a falta de confirmar
quan es comprovin les
signatures, van inter-
venir més
d’1.600.000 perso-
nes. Van haver llocs
que es van desbordar
les previsions i, per
tot plegat, només puc
dir que estic molt
satisfeta”. Del futur,
Carme deia que “con-
fiem que la consulta,
després d’aquesta
Diada multitudinària,
es convoqui el 2014,
el més aviat que sigui
possible. Que s’aprovi
la llei de consultes i,
d’aquesta manera, tot-
hom en parlarà i es
voldrà informar del

dret a l’autode-
t e r m i n a c i ó .
Aquesta és la
nostra lluita a
partir d’ara.
Arribar a la gent
que encara no
es manifesta o
que no ho té clar
per aconseguir
una majoria
social sòlida,
ferma”.
De la participa-
ció ebrenca,
deia que “estic
molt contenta.
L’orgull ebrenc
va sortir i es va
ajuntar amb la
solidaritat de
catalans d’altres
indrets que van
ajudar”.

Ferran Bel

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, ha volgut
fer avui una valoració
" e x t remadamen t
positiva" del desen-
volupament de la Via
Catalana d'aquest 11
de setembre, a la
qual va participar en
el tram 59, al munici-
pi veí de l'Aldea. Bel
ha destacat la "nor-
malitat i civisme"
d'una cadena que "ha
demostrat la voluntat
de tot un poble" i ha
lamentat les prime-
res valoracions que
han arribat proce-
dents del Govern de
l'Estat, que ha qualifi-
cat de "penoses". En
aquest sentit, l'alcal-
de ha demanat "quin
és l'argument de
l'Estat perquè
Catalunya continuï
formant part
d'Espanya? Aquests
són els arguments
que s'han de posar

damunt la
taula". Ferran
Bel constata
que el posicio-
nament de
Madrid fa que
el sobiranisme
cada dia guan-
yi més adep-
tes. Amb tot,
ha advertit
que el procés
serà "molt
complicat", ja
que "és una
partida que no
es juga
només a
Catalunya i a
l'Estat; la con-
juntura inter-
nacional és
molt impor-
tant".  

Lluis Salvadó

Lluís Salvadó:
'Com a ciutadà
de les Terres de
l'Ebre vull agrair
a les desenes de
milers de perso-
nes d'arreu de
Catalunya que
hagin vingut al
nostre territori
per acompanyar-
mos en la Via
Catalana'. 'Ha
sigut un èxit que
ha desbordat
totes les previ-
sions. Ha estat
e m o c i o n a n t
veure la il·lusió i
el comportament
de la gent”
Salvadó afegia
que “estem en un
procés que no hi
ha marxa enre-
rra, i per tant el
2014 hi haurà
una consulta que

ens ha de
p e r m e t r e
decidir sobre
la llibertat
del nostre
país”. 
I acabava
dient que
“estic segur
que si
seguim en la
mateixa línia
i convicció la
independèn-
cia la tenim a
tocar. Es
qüestió de
temps, cada
v e g a d a
menys'.
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J.Martin Masdeu

J. Martin Masdeu, alcalde
de la Ràpita i president del
Consell Comarcal del
Montsià, deia que “només
podem estar molt contents
per la manifestació multitu-
dinària i més per la forma
en què va fer-se, amb un
clima exemplar i sense cap
incidència, al contrari dels
fets que van succeir a
Madrid. La gent es va mos-
tra confiada i il.lusionada. I
l’organització fou perfecta.
Agrair als membres de
l’ANC i pel que respecta la
secció local van estar força
implicats amb actes com-
plementaris per tots els

visitants. Com alcal-
de independentista
que em considero
també estic il.lusio-
nat per aquesta
nova etapa. Hem
fet un pas endavant
important i amb
confiança de que
es puguin complir
les expectatives
actuals”.

Manel Ferré

Manel Ferré, alcalde
d’Amposta: “estem molt
satisfets per la partici-
pació que va tenir la jor-
nada i per l’actitud paci-
fica i civica de la gent,
en contraposició a les
incidències de Madrid.
S’ha comprovat quina
és la voluntat de la
majoria  del poble
català que ha sortit al
carrer per a poder deci-
dir el seu futur. I a nivell
local, la resposta dels
ciutadans és per estar
orgullosos. El tram
d’Amposta, al monu-
ment  més emblemàtic

de la nostra ciu-
tat, segons
dades dels
Mossos, va
comptar amb la
presència d’unes
4000 persones i
fou un punt molt
important de la
jornada, amb
t ransmiss ions
televisives. Per
tant, molt satis-
fets per tot”.

Joan Sabaté

“La manifestació ha estat un
èxit de convocatòria per a
l'entitat que organitzava,
l'ANC. Centenars de milers
de persones demanant la
independència de Catalunya
obliguen als poders públics i
a les institucions a prendre'n
nota. Tot i que avui l'inde-
pendentisme sigui un ideari
compartit per molta gent a
Catalunya és evident també
que hi ha divisió d'opinions.
Apostem per construir un
marc federal, reformant la
Constitució i fent justícia a
les legítimes aspiracions de
reconeixement de la nostra
especificitat cultural i d'un
millor finançament, i refer-
mem la necessitat de nego-

ciar, d'allò tan nostrat,
de pactar, de dialogar
i d'intentar que el futur
passi per una societat
catalana més cohe-
sionada, tractada jus-
tament i que es bene-
ficiï de formar part de
la UE. I això passa per
una consulta  oferint
diferents opcions, no
només caixa o faixa.
Així mateix, vull con-
demnar  l'agressió del
feixisme ultranaciona-
lista als assistents a la
Diada a Madrid.

Lluis Soler

Lluís Soler, president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre: “Sense cap mena de
dubte, una valoració total-
ment positiva. L'èxit de la
Via Catalana del passat
dimecres no és més que
un símbol de la voluntat
pública i manifesta d'una
majoria social del poble
català que reclama poder
decidir el seu futur. Amb la
Via Catalana hem deixat
una empremta en la histò-
ria i el camí ja no té retorn
possible. Un camí que serà
llarg i que comptarà amb
molts obstacles en el seu
recorregut però que
davant la força d'un poble

cohesionat i sota
l'anhel d'una nació
amb ànsies de lli-
bertat, la preva-
lença de la radicali-
tat democràtica ha
de ser un fet plausi-
ble. I qui ho negui
només fa que
negar la pròpia
democràcia, amb
totes les seves
connotacions i con-
seqüències”. 

Paco Arasa

Paco Arasa, alcalde de
l’Ampolla: “Aquesta Diada ha
estat per a l'Ampolla i les
Terres de l'Ebre una fita histò-
rica, tan pel fet de haber fet
possible la via catalana així
com per la solidaritat que
hem rebut de la gent d'arreu
del nostre país. Vull destacar
el treball dut a terme per tots
els membres de
l'Assamblea i voluntariat així
com la tasca dels cossos de
seguretat. Vull remarcar
també el civisme i el com-
portament de tots aquells
que varen participar en la
via”. 
Arasa afegia que “a l'ampolla
més de deu mil persones
van fer possible la cadena
humana,amb un comporta-
ment exquisit, rius de gent

varen omplir el nos-
tre poble envoltant-lo
en tot moment d'ai-
res d'alegria i joia i
gaudint també de la
nostra gastronomia,
de les nostres plat-
ges etc...Varem
mostrar una voluntat
ferma del que volem
ser i ara cal
continuar treba-
llant”..

Andreu Martí

Andreu Martí, alcalde de
l’Ametlla, fa un balanç molt
positiu de tota la Diada: "Fou
un dia fantàstic. En l'acte ins-
titucional ha sortit tot com
estava previst, amb una
col.laboració molt estreta
amb la coral, la banda, les
cornetes i tambors, i els cas-
tellers. A més, un acte molt
participatiu i amb molta gent
que ens visita de fora. Pel
que fa a la Via Catalana ha
estat un èxit. Molta gent d'a-
quí i de fora. Un acte total-
ment pacífic amb un civisme
modèlic, sense incidents i
que ha convertit la carretera

en una festa , i amb
una repercussió cla-
rament positiva al
sector de la restau-
ració del municipi
que ha omplert totes
les seves places. Els
catalans hem donat
una lliçó i un exemple
a l'hora que ens hem
fet sentir".

Gervasi Aspa

“La Via catalana de
dimecres demostra que
hi ha un tren en marxa
que porta Catalunya
cap a la llibertat. El tren
és imparable i aquells
que no ho vulguin veure
el perdran per sempre.
Cal seguir treballant de
la mateixa manera, amb
constància i saben que
el 2014 hem de fer una
consulta per decidir el
nostre futur. No hi ha
cap altre escenari alter-
natiu. D'altra banda cal
destacar com les Terres

de l'Ebre s'han
abocat a cobrir la
Via Catalana i la
germanor i acolli-
da que han tingut
amb la gent que
va venir de la
resta del país”.

Alfons Montserrat 

Alfons Montserrat, alcalde
d’Alcanar, deia que “hem
d'estar molt satisfets .
D'entrada era un repte enor-
me, que aquella filera contun-
dent de gent que comença-
va a Alcanar amb Lluís Llach
donant la mà a Carles
Santos, i es perdia a l'horitzó,
anés ininterrompudament
400 km després fins a la
Jonquera. Implicava no sola-
ment un suport popular mas-
siu sinó també una logística i
una capacitat d'organització
important. Vora dos milions
de persones han  sortit al
carrer, travessant tot el país,
llançant al món un crit clar i
català d'independència. I a
més, de manera exemplar.
Res a veure amb les lamenta-
bles imatges de la Delegació

de la Generalitat a
Madrid. La societat
civil ha tornat a dir la
seva. Ara cal que les
institucions sàpiguen
interpretar aquest
anhel de la ciutada-
nia i sense dilacions
preparin una consul-
ta per al 2014. Tot
això no hauria estat
possible sense la
participació de la
gent i sense la tasca
impagable de
l'Assemblea”.

Paco Gas

Paco Gas, alcalde de
Roquetes: “la valoració que
puc fer com alcalde, però
sobretot com a ciutadà
d'una nació que veu cons-
tantment amenaçada la
seva llengua, la seva cultura
i el seu sistema educatiu;
que l'esforç econòmic que
fa no es veu compensat
amb millors prestacions
sanitàries i socials, sinó tot
el contrari; i que l'espoli fis-
cal lluny d'aturar-se s'incre-
menta, només li queda el
camí de la independència. I
això és el que ahir una mul-
titud de catalanes i catalans
vam manifestar de forma
pacifica, alegre i combativa,
des de la Catalunya Nord
fins el País Valencià passant

per les Terres de
l'Ebre, amb una
mostra de les reivin-
dicacions ebren-
ques i la solidaritat
de tot Catalunya
cap al nostre territo-
ri, compartint l'ob-
jectiu comú de que
al 2014 es dugui a
terme la consulta
per tal que
Catalunya esdevin-
gui un nou estat
d'Europa”.

Dani Andreu

Dani Andreu, alcalde
de l’Aldea, comentava
que “valoració molt
positiva. Per l’extraor-
dinària participació i
també organització.
Hem d’estar agraits
per aquesta organitza-
ció amb tots els volun-
taris que van generar
una jornada sense
precedents. Van parti-
cipar més d’un milió i
mig de persones i això
és el reflex que d’una
forma democràtica el
poble català s’ha
manifestat de quina és
la seua intenció i de
que és el que vol”.

Andreu afegia
que “penso que
hem arribat al
punt més àlgid
de la nostra rei-
vindicació i ha de
significar l’impuls
que mancava
per arribar al
nostre propòsit”. 

Joan Piñol

Joan Piñol, alcalde de Móra
d’Ebre, des del punt de
vista local, va expressar la
seva satisfacció pel fet que
els actes institucionals
organitzats a Móra d'Ebre
van comptar amb una
nodrida representació d'en-
titats, i de la totalitat de
partits polítics amb repre-
sentació al Consistori, que
van participar de l'Ofrena i
la resta d'actes, tots ells es
van desenvolupar amb
absoluta normalitat, desta-
cant que la nit del 10 de
setembre es va celebrar la
1a Marxa de Torxes per la
Independència a Móra
d'Ebre. Des del punt de
vista general, Piñol des-

tacà l'èxit aclapara-
dor de la Cadena
Humana per la
Independència que
es va completar de
sud a nord amb
escreix i que
demostra quin és
el desig de la socie-
tat catalana de
poder-se expressar
amb total normali-
tat i poder decidir
el seu futur com a
poble, que ens ha
de dur a la conse-
cució de l'Estat
propi.

Ferran Bladé

Ferran Bladé, alcalde
de Móra la Nova: “Una
vegada més, el poble
català ha donat una
lliçó i ha fet explícit al
món quins són els seus
anhels i quin és el seu
tarannà per a vehicular-
los. Centenars de
milers de persones van
omplir la Via Catalana
que començava a
Alcanar i acabava al
Pertús, però és que, a
més, una gernació
omplia els carrers de
Barcelona i de les
grans ciutats del país. I
per què? Doncs perquè
molta gent ha arribat,
ja fa temps, a la conclu-
sió que les vies per

solucionar la
qüestió catalana
s'han esgotat. No
cal fer la llista
dels greuges per-
què és prou cone-
guda de tothom.
L'únic que cal és
que qui hagi de
rebre el missatge
de dimecres i el
de fa un any, s'ho
comenci a pren-
dre seriosament”.

Ferran Cid

Ferran Cid, alcalde del Perelló,
manifestava que “satisfets és
poc després del que va passar
dimecres. En el nostre cas, un
poble de 3000 habitants es va
convertir en unes hores en un de
14000, amb tot el que això
suposa. Felicitar a l’organització i
a tothom que hi va pendre part
perquè hem fet història assolint

un repte molt gran. Penso que tot ple-
gat ha de servir, tot i les crítiques que
cauen des de Madrid, per estar més
prop del que la gent catalan demostra
majoritariament que vol per al seu
futur”. 

José E. Bertomeu

José E. Bertomeu, alcalde de Deltebre:
“Una jornada festiva i reivindicativa Vaig
poder viure-la al costat de la meua família
i de centenars i centenars de deltebrencs
i deltebrenques. Va ser una festa, una
festa de la democràcia i del civisme d’un
poble que demana pacíficament obrir una
nova pàgina de la seva història. I és pre-
cisament la societat civil la que lidera
amb entusiasme aquest procés, els par-
tits i les institucions hem quedat eclipsats

l’Assemblea
N a c i o n a l
Catalana de
Deltebre i de
les Terres de
l’Ebre pel seu
treball”.

per un moviment cada vegada major i
cada vegada més transversal. A la via
es veien famílies senceres amb els iaios
i nets compartint un mateix anhel de
futur i d’això se n’ha de prendre bona
nota. Crec que el resultat de la via cata-
lana amb l’èxit aclaparador de la matei-
xa, mereix una doble reflexió : una por-
tes endins que ens ha de dur a prendre
consciència que hem engegat un camí
de no retorn i un altra portes enfora que
han d’assumir que els queden ja
poques oportunitats per poder con-
venç-se’ns que aquesta situació s’esgo-
ta. Ara s’obre un període d’intensitat
política i només em queda felicitar a

Valoracions

d’una Diada

històrica
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El director territorial
d'Ensenyament de les
Terres de l'Ebre, Antoni
Martí, ha presentant aques-
ta setmana les dades del
nou Curs Escolar 2013-14
a les comarques ebren-
ques, marcades per “esta-
bilitat del nombre de l'alum-
nat, a l'entorn dels 28.000
alumnes, que caldrà confir-
mar el decalatge un cop la
matrícula consolidada, com
també del nombre de
docents que són 2.210,
amb un lleuger descens del
0'79%” ha destacat Martí,
ja que l'única variabilitat
que s'ha constat els
darrers anys és “una lleuge-
ra davallada del nombre
d'inscripcions a P3”. També
es mantenen els 1070
grups d'ensenyament obli-
gatori respecte el curs pas-
sat i, en cap cas, als cen-
tres de titularitat pública no
s'apliquen el 20% per sobre

la ràtio que permet en
casos extraordinaris el
Govern central.
El nou Curs Escolar 2013-
14 va tenir l’inici ahir dijous,
als ensenyaments d'Infantil
i Primària, el dia 13 ESO,
Batxillerat i Cicles formatius
de Grau Mitjà i Superior,
mentre que la resta d'en-
senyaments ho faran el 19
de setembre. El curs s'en-
cetarà amb la tota normali-
tat i les totes les obres
RAM, amb una inversió
d'uns 466.000 E enllesti-
des als centres, on s'han
dut a terme aprofitant les
vacances d'estiu.
Aquest curs està marcat
per les línies bàsiques d'ac-
tuació establerts ja el curs
2012-13, amb els objectius
de lluitar a favor de l'èxit
escolar, la potenciació de
l'FP i el manteniment de la
cohesió social. En aquest
sentit, el director territorial
d'Ensenyament ha explicat
que per primer any s'imple-
menta a les Terres de l'Ebre
l'FP DUAL amb dos cursos,

“que té una rellevància
extraordinària per a les nos-
tres comarques, on el teixit
empresarial és el que és i,
en canvi, amb la seva
excel·lent implicació ens
permet aplicar 2 cicles, a
l'igual que a territoris com
el Baix Llobregat, on el tei-
xit empresarial és molt
superior”, ha remarcat

Antoni Martí. Així, en
concret, la FP DUAL a les
Terres de l'Ebre tindrà un
cicle de Grau Superior de
Programació de la produc-
ció en fabricació mecànica
a l'Institut de l'Ebre amb les
empreses Plàstics Castellà
i Rehau; i un cicle de Grau
Superior de Guia d'informa-
ció i assistència turística a

l'Institut del Montsià amb el
Consorci del Museu de les
Terres de l'Ebre.
D'altra banda, el director
territorial d'Ensenyament
també ha destacat la prio-
rització del Departament
als infants amb privació ali-
mentària i material, amb un
increment de la dotació
d'1'8 MEUR, que permetrà
augmentar el nombre de
beques menjadors, amb
l'establiment de criteris
comuns a tots els consells
comarcals per la seva
assignació i un protocol
comú de detecció de situa-
cions d'alimentació insufi-
cient, fet conjuntament
amb el Departament de
Benestar Social i Família i
l'Associació de Comarques
i Municipis de Catalunya i la
Federació de Municipis de
Catalunya. Alhora també es
destina una dotació econò-
mica de 6 MEUR als cen-
tres amb alumnat que tingui
dificultats per a l'adquisició
de llibres de text i material
escolar.

L'alcalde de Tortosa,
Ferran Bel, i el director dels
serveis territorials
d'Ensenyament, Antoni
Martí, han escollit l'institut-
escola Daniel Mangrané de
Jesús per participar en la
visita que fan cada any per
aquestes dates en algun
centre escolar del munici-
pi. Acompanyats pel presi-
dent de l'EMD, Pere

Panisello, l'acte ha servit
per presentar l'ampliació
d'instal·lacions d'aquesta
escola, que guanya sis
noves aules -ampliables a
vuit- i un espai polivalent.
"Malgrat totes les dificul-
tats, tornem a tenir un inici
de curs amb notícies positi-
ves", ha indicat l'alcalde de
Tortosa, després de recor-
dar que el curs passat van

visitar la recuperada escola
de Sant Llàtzer i que el
curs vinent s'espera poder
tenir enllestides les
instal·lacions definitives
d'aquesta escola.
L'ampliació de l'institut-
escola de Jesús ha comp-
tat amb el suport econò-
mic de l'EMD, que ha
finançat la construcció del
basament, les connexions i

els accessos (70.000)
euros, als quals cal afegir
els 425.000 de la resta de
l'obra, finançats pel
Departament d'Ensenyament.
Antoni Martí ha explicat
que el suport de l'EMD ha
estat clau per donar una
solució definitiva a l'amplia-
ció del centre. 
Panisello, de la seva
banda, ha afirmat que amb
aquesta obra "resolem els
problemes de capacitat de
l'equipament, de manera
que ens queda un complex
educatiu molt unificat". 

L'institut-escola Daniel Mangrané de Jesús inicia
el nou curs amb una ampliació de 8 noves aules

La comunitat educativa de
Deltebre, integrada per les
AMPES de les 3 escoles i
l'Institut, mestres, profes-
sors i sindicats, van organit-
zar ahir dijous, a l’escola
l'Assumpció de Deltebre
uns actes amb el títol
"Primer dia SENSE normali-
tat". Els actes constaren
d’una plantada dels pares i
mares a l'entrada de l'esco-
la perquè els alumnes NO
entraren als centres. I per la
tarda, concentració davant
l'Ajuntament de Deltebre de
pares, mares, alumnes,
mestres i professors, per a
la lectura d'un manifest i
una petit performance. La
Junta de Personal Docent
dona suport a aquesta ini-
ciativa de manifest contra
les retallades.

Contra les
retallades a
l’educació 

El Grup Municipal del PSC
de Tortosa presentarà
dilluns al ple una moció en
què proposa un canvi en les
bases de les beques menja-
dor que concedeix el
Consell Comarcal del Baix
Ebre i que a l'hora
l’Ajuntament de Tortosa des-
tini recursos econòmics pro-
pis a complementar aques-
tes beques. El regidor Enric
Roig que ha apel·lat a la res-
ponsabilitat del govern de
Tortosa “perquè no es per-
meti de cap manera que cap
xiquet i xiqueta pateixi mal-
nutrició”. Roig ha recordat
que “tot i l’augment en un
5% de les beques menjador,
la partida ha estat congela-
da durant dos anys. Només
un 6,4% dels escolars cata-
lans tenen accés a una beca
menjador i la pobresa infantil
s’ha disparat fins un 26%”.

Moció del PSC
de Tortosa

El curs arrenca a les Terres de l’Ebre «amb una població
estable i disset docents menys»

S’implementa, per primer any al nostre territori, l’ensenyament FP DUAL  

ACTUALITAT

AJUNTAMENT DE L’ALDEA

ANUNCI

Vist l'expedient i documentació presentada pel senyor Elies Gombau i
Bertomeu en què sol·licita llicència d'obres majors d'un Projecte de
reforma, rehabilitació i nova distribució del Mas Berenguer, ubicat al
Polígon 8 Parcel·la 193 de l'Aldea i atès que aquesta recau en un sòl
no urbanitzable deltaic, de conformitat amb el què disposa l'article
48.1 de la Llei d'Urbanisme, es sotmet a informació pública per un ter-
mini d'UN MES, als efectes de que els possibles interessats puguin
presentar al·legacions (Exp. 57/13). 

L'Aldea, 10 de setembre de 2013

L'Alcalde-president 
Daniel Andreu i Falcó

AJUNTAMENT DE LA CIUTAT D'ALCANAR
Montsià (Tarragona)

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

ANUNCI
La Junta de Govern Local d'aquest ajuntament, de data 10/09/2013, va aprovar inicial-
ment el projecte d'ampliació del cementeri municipal per a la construcció de 300 nínxols,
redactat pel tècnic municipal, n'Agustí Cirera Sánchez, i amb un pressupost d'execució
material de 199.877,14 Û (IVA exclòs).

Se sotmet a informació pública aquest projecte pel termini d'UN MES, a comptar des de
l'endemà de la publicació de l'últim anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya o en un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació en l'àmbit municipal, a què es refereix el projecte en trami-
tació. 

La qual cosa es fa pública, per al general coneixement.

L'ALCALDE,
Alfons Montserrat Esteller

Alcanar, 12 de setembre de 2013
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El passat dissabte 7 de
setembre es celebraven 70
anys de la inauguració d'una
de les infraestructures més
emblemàtiques de les viles
de Móra d'Ebre i Móra la
Nova; el pont d'arcades, el
qual substituïa l'antic pont
de ferro construït per l'em-
presa La Maquinista
Terrestre i Marí¬tima, que
fou dinamitat el 4 d'abril de
1938 per l'exèrcit republicà
en retirada. 
Per commemorar l'efemèri-
de de la construcció d'a-
questa infraestructura tan
representativa de la comar-
ca, l'Arxiu Comarcal de la
Ribera d'Ebre (ACRE) ha ela-
borat una exposició que pre-
tén posar llum sobre el pro-
cés de gestació del pont.
La inauguració de la mostra,
que va portar-se a terme el
passat divendres 6 de
setembre a la seu de
l'ACRE, va comptar amb
molts assistents. L'acte es

va iniciar amb les paraules
de Jordi Jardí, president del
Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre (CCRE), qui va
destacar “la importància de
preservar els actius patrimo-
nials comarcals i reivindicar
els símbols de la Ribera
d'Ebre per tal d'enfortir-la i
projectar-la a l'exterior”. A
continuació va intervenir
Sixte Melchor, primer tinent
alcalde de l'Ajuntament de
Móra d'Ebre, qui va fer
referència “als importants lli-
gams sentimentals entre els
ciutadans de Móra d'Ebre i
el pont d'arcades” i va des-
tacar “l'encert de l'exposi-
ció”. Seguidament, va pren-
dre la paraula Ferran Bladé,
conseller comarcal de
Cultura i alcalde de Móra la
Nova, el qual va assenyalar
que “en una època tant deci-
siva per la història del país
cal teixir més que mai ponts
per encarar el futur amb
garanties”. L'acte va conti-
nuar amb la intervenció de
Gerard Mercadé, director de
l'ACRE, qui va explicar com
s'havia gestat l'exposició i

els seus objectius. Va cloure
la inauguració Enric Cobo,
cap del servei de
Coordinació d'Arxius, qui va
posar èmfasi en “la
importància d'exposicions
com aquesta, atès que per-
meten transformar els
actius patrimonials dels
arxius i explicar-los a la ciu-
tadania”.

Pel que fa al contingut de la
mostra, cal assenyalar que
l'exposició no vol explicar
únicament l'origen del pont
d'arcades, sinó que també
pretén descriure breument
la construcció de la infraes-
tructura que el va precedir,
el famós pont de ferro pro-
mogut per Joan Caballé
Goieneche -conegut com el

diputat del pont-, així com la
important destrucció d'infra-
estructures patida a la capi-
tal de la Ribera d'Ebre
durant la Guerra Civil.
Seguidament, s'aborda el
procés constructiu del pont
d'arcades, així com el segui-
ment mediàtic de la seva
inauguració a través de la
premsa del període.

L’Ajuntament de Móra la Nova
ha atorgat un total de 12.061
euros en subvencions a 83
estudiants del municipi que rea-
litzen estudis post obligatoris
fora de la Ribera d’Ebre. El con-
sistori lliura anualment aques-
tes ajudes per al transport d’es-
tudiants empadronats a Móra
la Nova i menors de 28 anys

que han de desplaçar-se fora
de la comarca per cursar disci-
plines acadèmiques reglades
que no es poden estudiar en
centres educatius de la Ribera
d’Ebre (graus de FP i estudis
universitaris).
L’import de l’ajuda atorgada a
cadascun dels 83 estudiants
als quals se’ls ha concedit varia

en funció de la distància del
centre d’ensenyament. D’altra
banda, l’Ajuntament també ha
lliurat un total de 1.837 euros
en subvencions a 35 vídues i
pensionistes per ajudar al
pagament de l’Impost sobre
Béns Immobles (IBI). Les perso-
nes beneficiàries d’aquests
ajuts són vídues o persones

solteres pensionistes, de 70
anys o més, que estan empa-
dronades a Móra la Nova, viuen
soles i han de pagar l’IBI muni-
cipal per l’habitatge que consti-
tueix la seva residència habi-
tual. A més, es tracta de perso-

nes amb rendes anuals baixes.
L’Ajuntament també lliura
aquestes subvencions anual-
ment. La quantia d’aquests
ajuts es determina en funció de
l’import de la quota de l’IBI a
pagar.

Subvencions de l’Ajuntament de Móra la Nova

Demà dissabte 14 de
setembre se celebrarà a la
plaça del Casal d’Ascó la
quarta edició de la Festa de
la Jota de la Ribera d’Ebre.
La jornada oferirà un taller
de jotes obert al públic, una
mostra audiovisual sobre la
jota a les Terres de l’Ebre,
una exposició sobre la jota
a Ascó i una ballada amb
música a càrrec de la
Banda de Música de
Benissanet. Aquesta quarta
edició arriba a Ascó havent
assolit un repte important:
la recuperació d’un total de
14 jotes de 17 pobles de la
Ribera d’Ebre (entre munici-
pis i EMD).
En la primera edició de la
Festa, celebrada l’any 2010
a Miravet, van participar 6
municipis amb les seves
corresponents jotes. Per
tant, en quatre edicions,
s’ha passat de 6 a 14 muni-
cipis i ajuntaments implicats
en la Festa, gairebé la totali-
tat de la comarca. La Festa
comptarà també amb una
demostració de jotes canta-
des a càrrec d’Artur Gaya
del grup musical Quico el
Cèlio, el Noi i el Mut de
Ferreries, i amb el segon
Premi Instagram #jotaribe-
ra2013, en què els partici-
pants podran fer fotografies
durant la ballada de jotes i
penjar-les amb l’aplicació
Instagram. Les fotos seran
projectades al llarg de la
Festa i s’escolliran tres
guanyadores (els premis
seran lots de productes de
la Ribera d’Ebre).
L’organització de la Festa
de la Jota de la Ribera
d’Ebre espera superar les
xifres de participació de la
darrera edició, celebrada el
2012 a Rasquera, a la qual
van assistir unes 500 perso-
nes.

Festa de la Jota a
la Ribera d’Ebre Inaugurada l’exposició “70 anys de la construcció d’un

simbol: el pont de les arcades entre Móra d’Ebre i la Nova”
Una de les infraestructures més emblemàtiques de les viles de la Ribera d’Ebre

Més de 12000 E per cursar estudis postobligatoris fora de la comarca

ACTUALITAT
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Nova edició de
l’International Music
Festival Ebre Terra de
Vent, en concret l’onzena,
amb la il·lusió renovada de
realitzar noves aporta-
cions al territori.
Ebre Terra de Vent, des
dels seus inicis, té una
vocació clara d’ésser un
actiu musical, un aparador
on mostrar a grups musi-
cals que tinguin els instru-
ments de vent com eix
central de la seva música i
que aportin, a més a més,
tots aquells elements d'es-
barjo tan essencials per la
música feta al carrer. 
Música essencialment per
a tots els públics i que
s’haportat a terme a la ciu-
tat de Tortosa des de la
seva primera edició.
Ebre Terra de Vent, aquest

2013, enceta una nova
etapa amb la que vol
ampliar la seva oferta
lúdic/cultural a d'altres
poblacions de les Terres
de l'Ebre. 

Deltebre i l’Ampolla

En concret aquest any
s'han afegit al festival les
poblacions de Deltebre i
l'Ampolla. Des de la direc-
ció es valora positivament
aquest fet que, tenint a
Tortosa com a receptora
de la major part dels seus
actes i primera ciutat pro-
motora d'aquest esdeveni-
ment, comparteix amb
aquestes dues poblacions
l'essència del festival,
cosa que facilita obrir
noves propostes i noves
fórmules que permetran,
una vegada consolidades,
d'una banda ampliar l'ofer-
ta cultural a d'altres pobla-
cions del territori i d'un
altra una transformació

del festival en un futur.
La XI edició del festival va
tenir el tret de sortida els
dies 29, 30 i 31 d'agost a
Tortosa, el dissabte pas-
sat, dia 7 de setembre a
Deltebre i el 21 de setem-
bre a l'Ampolla. 
Dintre de la programació
podrem veure totes les
actuacions dels grups par-
ticipants en aquesta edi-
ció. 
L'esforç de tots els coor-
ganitzadors, Ajuntaments i
Acadèmic, ha estat, dona-
des les circumstàncies
actuals, molt remarcable i
és un fet per remarcar-lo
de la forma necessària.
També s’ga de subratllar
el Concurs de fotografia
que gràcies a Boluña imat-
ge té continuïtat i que
també amplia les seves
possibilitats en aquesta
edició  i que contribueix a
que la imatge del festival,
any rere any, sigui obra
d'un fotògraf del territori. 

11ena. edicio de l’Internacional Music Festival
Ebre Terra de Vent

Per primer cop, a més de Tortosa, es celebra a Deltebre (dissabte passat) i a l’Ampolla (dia 28)

REDACCIÓ

Durant la matinada d'a-
quest dilluns, s'ha detectat
un artefacte explosiu de
fabricació casolana a l'a-
parcament dels Mossos
d'Esquadra de la comissa-
ria de Tortosa. 
El mecanisme estava inte-
grat per una ampolla de
plàstic, una bombona de
càmping gas i claus.
Segons la informació
transmesa per la policia el
mateix dilluns, els respon-
sables de la seua col·loca-
ció han intentat prendre
foc a l'artefacte però no
ho han aconseguit. 
Els agents van acordonar
la zona, van retirar els
vehicles i els experts en
explosius es van endur l'a-

parell.
Les investigacions van
començar d’immediat i van
comportar que es pugués
detenir al presumpte autor
als pocs dies. 
Ja el dimecres, el jutge
ordenava presò per a l’a-
cusat dels fets. Té antece-
dents i sembla ser que
darrerament havia tingut
conflictes amb agents  de
la policia. Es calcula que
amb aquesta actuació pre-
tenia fer un acte d’intimida-
ció a la comisaria dels
Mossos de la capital del
Baix Ebre. Les conseqüèn-
cies haguessin pogut ser
greus. 
Afortunadament, tot va
quedar amb un ensurt. 

Col·loquen un artefacte explosiu de fabricació casolana
a l'aparcament dels Mossos d'Esquadra de Tortosa

La investigació ja ha comportat la detenció de l’autor

El dissabte 28 de setem-
bre, a les 10 h, a la
Cambra de Comerç de
Tortosa, Jornada sobre
l'Alzheimer, organitzada
per AFATE (Associació
Familiars Alzheimer de les
Terres de l'Ebre) que,
enguany, celebra 20 anys.
Dins del programa, està
previst que a les 10 h. hi
hagi una salutació i pre-
sentació, a càrrec d'Ana
Algueró, presidenta
d'AFATE, i Josep Gasulla,
secretari de CEAFA, del
video Cuidadores, realit-
zat per AFAGI (Associació
de Familiars i Amics de
Malalts d'Alzheimer de
Gipuzkoa). Després de
veure el video, Xerrada-
col·loqui ‘Com afrontar les
demències avui, 20 anys
després’, a càrrec de
José Augusto Garcí
Navarro, director General
del Consorci de Salut
Social de Catalunya.
Per acabar, cloenda:
‘Tortosa, Ciutat Solidària,’
a càrrec de Ferran Bel,
alcalde de Tortosa.

Jornada sobre
l’Alzheimer, el
20 de setembre

Fou dimarts passat, dia
10 de setembre, en els
set punts habituals del riu
Ebre.
Els tècnics del Consorci
de Serveis
Agroambientals del Baix
Ebre i Montsià (CODE) van
dur a terme un nou tracta-
ment contra la mosca
negra. 
El CODE va abocar el pro-
ducte biològic BTI
(Bacillus Thuringiensis),
amb una barcassa en els
7 punts habituals del riu,
des de  07.30h del matí,
des d'Ascó i, durant tota
la jornada, fins a Tortosa.
Uns 2000 litres es va abo-
car-hi una vegada es va
detectar, en els darrers
dies, un nou focus a
causa de l’augment de
macròfits al riu.

El CODE du 
a terme un

nou
tractament
contra la

Mosca Negra

ACTUALITAT
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La segona edició d'Eufònic
- Mostra d'Art Sonor i Visual
de les Terres de l'Ebre va
tancar les portes diumenge
8 de setembre després de
quatre dies de música i art
repartits entre Sant Carles
de la Ràpita, Amposta i el
Delta de l'Ebre. Un balanç
artístic de gran nivell amb
37 artistes i un augment de
públic que xifra el número
d’assistents en 1.700 per-
sones. Malgrat l'adversa
climatologia del dissabte,
no es va suspendre cap de
les activitats perquè es van
celebrar en emplaçaments
alternatius. Ara bé, cal des-
tacar la gran acollida de
l'espai a l'aire lliure Lo
Túnel, envoltat de pins i
misteri, on es van celebrar
els concerts de la segona
nit. I també cal remarcar
l’entrega absoluta del

públic que va omplir tots
els espais i que ha ajudat a
consolidar la proposta
d’Eufònic com una propos-
ta cultural de primer nivell a
les Terres de l’Ebre.
Tots els concerts van tenir
una gran acollida. 
El punt final al Xiringuito de

la Costa, amb una sessió
de Pablo Honey i Miqui
Puig, va superar les altes
expectatives que havia des-
pertat el precedent de l'edi-
ció anterior. 
Eufònic 2013 viurà un post
scritpum especial el dis-
sabte 28 de setembre al

Centre d’Art Lo Pati, a
Amposta, en el qual el pro-
ductor de Barcelona, Pina
presentarà el seu darrer
disc “Hum”
(Lapsusrecords) en un
espectacle audiovisual sin-
cronitzat en temps real

Serà dimarts, dia 24 de setembre, al Viver d’Empreses Baix Ebre, a Camarles

‘Lo planter’

El flixanco Benigne
Corbella (1920), escollit
Avi Comarcal de la Ribera
d'Ebre 2013.
El pavelló poliesportiu
municipal de Riba-roja
d'Ebre fou l'escenari de la
celebració de l'edició d'a-
quest any de la Festa de
l'Avi i l'Àvia comarcals de la

Ribera d'Ebre, organitzada
per l'Ajuntament de Riba-
roja d'Ebre, amb el suport
del Consell Comarcal de la
Ribera. La festa va tenir
lloc en el marc d'un sopar
que va incloure el reconei-
xement als avis i àvies pro-
posats per les diferents
associacions de jubilats. 

Benigne Corbella, Avi de la Ribera

La jota ballada centrarà l'11a
edició de la Jornada
d'Etnologia de les Terres de
l'Ebre. La trobada tindrà lloc
demà dissabte dia 14 de
setembre al Casal Municipal
de Móra la Nova. El període
d'inscripció estava obert fins
el 10 de setembre al preu de
20 E, inclòs el dinar.
La Jornada, organitzada pel
Departament de Cultura, el
Museu de les Terres de
l'Ebre, l'Institut Ramon

Muntaner, el Centre d'Estudis
de la Ribera d'Ebre i el
Consell Comarcal de la
Ribera d'Ebre, i que en
aquesta edició està dedicada
a la jota ballada. 
Els objectius de la jornada
són posar en comú les dife-
rents experiències de recupe-
ració de la jota, així com la
recerca duta a terme dins i
fora de les Terres de l'Ebre.
La jornada començarà a les
09.30h.

Jornada etnològica dedicada a la jotaCom ja es va fer a la
primera jornada,
l'organització anirà a
càrrec del Centre
Tecnològic forestal de
Catalunya (CTFC) i del
Consorci de Serveis
Agroambientals de les
comarques del Baix Ebre i
el Montsià (CODE), qui en
aquell moment ja van
agafar el compromís de
fer una segona jornada
amb l'objectiu de
dinamitzar i informar
tècnicament a
responsables d'entitats
públiques, particulars
consumidors de calor,
propietaris forestals,
instal·ladors, agricultors i
empreses, de les
potencialitats i la gestió
d'instal·lacions de
generació d'energia
tèrmica amb biomassa
forestal. Per a esta
jornada també es compta
amb la col·laboració del
Consorci per al
Desenvolupament de les

Comarques del Baix Ebre i
Montsià, a través d'un
projecte Leader de la Unió
Europea. 
El Viver d'Empreses del
Baix Ebre, a Camarles,
acollirà de nou esta
jornada que tindrà dos
parts, una pel matí i un
altra per la tarda. La
jornada del matí
començarà a les 10h i s'hi
parlarà de bioenergia
forestal, instal·lacions de
biomassa i de serveis
energètics. El Consorci de
Llaberia, la cooperativa
Cresol i el propi CTFC
impartiran les xerrades

acompanyats de Josep
Verdaguer, tècnic de la
Diputació de Barcelona
que ha dinamitzat
diversos projectes
d'instal·lacions de
biomassa arreu de la
demarcació de Barcelona
i que ha donat els seus
fruits. A la tarda, es farà
un taller dedicat a explicar
com s'assegura la qualitat
de la biomassa, quins
casos reals hi ha sobre
les Empreses de serveis
Energètics (ESE) i com es
pot contractar l'energia
tèrmica que prové de les
instal·lacions públiques o

privades. Les inscripcions
a la jornada es poden fer
per via telefònica al: 977
70 70 45 (Guillem
Argelich). 
Amb aquesta segona
jornada, el CODE referma
el seu compromís de
servei al territori per tal
de poder posar en valor
l'extens patrimoni forestal
de les Terres de l'Ebre així
com ajudar als sectors
públics i privats a explorar
noves possibilitats de
negoci en un sector en
vies de desenvolupament i
que tard o d'hora donarà
passos més importants.

Segona jornada de biomassa a les
Terres de l’Ebre

El proper dimarts 24 de
setembre, Camarles
acollirà la segona
jornada de biomassa a
les Terres de l'Ebre.

Gran èxit d’Eufònic
El 28 de setembre viurà un post scritpum al Centre d’Art Lo Pati a Amposta

ACTUALITAT

REDACCIO

Tortosa comptarà aquest curs
2013-2014 amb d'una nova
escola de dansa i música tradi-
cional, anomenada "Lo Planter",
que iniciarà les seves classes
el proper mes d'octubre a les
instal·lacions del Centre Cívic

Ferreries. El projecte, que
compta amb el suport de
l'Ajuntament de Tortosa, pretén
esdevenir un espai d'aprenen-
tatge i intercanvi de danses tra-
dicionals, així com de música
instrumental i cant.

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.
La Sega començarà a partir
de les 11 del matí a les
Barraques de Salvador amb
l'arribada del segadors, ben-

vinguda i presentació. Al
llarg de tot el dia demostra-
ció de les tasques tradicio-
nals relacionades amb la
sega. 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.

LOS SIRGADORS, per la lletra ‘La Saboga’, lírica rítmica i de
caire reivindicatiu que beu de la dura realitat medioambiental
de lo riu Ebre i les terres del delta, van rebre el premi Altaveu
de mans l’Albert Bardolet, Director de l’Àrea de Música de
l’Institut Català de les Empreses Culturals.

Actualitat

L'Escola d'Art i Disseny de la
Diputació a Tortosa inicia la
programació de les activitats
2013-2014 amb el calendari
de matrícula dels cursos
monogràfics organitzats des
dels diferents tallers del cen-
tre. Els tallers de CERÀMICA,
IBUIX, PINTURA I GRAVAT i
RESTAURACIÓ redefineixen
continguts, propostes i horaris
amb l'objectiu d'atreure, con-
solidar i formar l'alumnat que
cada any gaudeix de l'ensen-
yament especialitzat en art i
conservació del patrimoni.
L'Ensenyament especialitzat
en art és un dels tres progra-
mes que desenvolupa actual-
ment l'Escola, conjuntament

amb el de Producció i difusió
cultural i el programa de
Conservació i restauració de
béns culturals.
L'Escola està oberta a tothom
interessat en la formació, la
cultura, la creació, el pensa-
ment i el patrimoni. L'únic
requisit per a accedir-hi es
tenir més de 14 anys. La
matrícula estarà oberta fins el
divendres 19 de setembre i l'i-
nici de les classes serà el
dilluns 23.
Més informació a la web
www.dipta.cat/eadtortosa, o
bé a secretaria de
l'EADTortosa de dilluns a
divendres de 9 a 13 h (i els
dimarts 10 i 17 de 18 a 20 ).

Escola d’Art i disseny 

Festa de la Sega
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

«»

I aquest desenllaç fou que l’àr-
bitre, al camp de l’Ascó, va
acabar suposant tres sancio-
nats, a més del tècnic rapi-
tenc. Una confusa actitud,
amb desajust a la realitat amb
les explicacions a l’acta han
generat aquesta desfeta als
rapitencs que es podria dir que
a Ascó van perdre més que
tres punts. 
D’entrada, tot i que van interve-
nir jugadors menys habituals
fins ara, la Rapitenca va estar
ben posada i, tot i el domini de
l’Ascó, el partit va estar igualat.
Es ben cert que l’Ascó va tenir
més ocasions però Raül,
esplèndit, va evitar-les. No va

ser fins avançada la represa,
amb els rapitencs ja molestos
amb l’àrbitre, quan va venir el
gol. Les protestes rapitenques
van agreujar-se en els darrers
minuts i les conseqüències han
estat cares: Ortega, Aleix i
Cristian sancionats. Amb
aquest panorama, va rebre la
Rapitenca dimecres al Rubí (0-
3). L’equip, minvat animica-
ment, no va tenir la seua

essència i va oferir, assetjat
per la limitació, la seua versió
més negativa. Sense recursos.
Línies massa separades i una
actitud de voler i no poder que
va ser aprofitada pel Rubí a la
segona meitat, quan va senten-
ciar amb el penal i el 0-3. Un
resultat inflat perquè el Rubí no
va oferir tant. La Rapitenca
afronta una temporada compli-
cada, amb limitacions, i més

ho serà si té aquesta mena de
sancions.  Diumege visita el
Vilassar. 
L’Ascó, reforçat amb el trionf
de dissabte, va empatar dime-
cres a Terrassa (0-0) on va
demostrar les seues aspira-
cions (ha de lluitar pel play-off
amb la plantilla que té). En la
recta final del partit, va tenir
opcions per guanyar. 8 punts
de 12.  Diumenge rebrà (12 h)
el Masnou. 

Jornada de dues cares

Es una setmana de tres par-
tits. I pels dos equips
ebrencs, aquesta va
començar dissabte amb el
derbi. L’Ascó es va imposar
a la Rapitenca (1-0). Un par-
tit igualat en el que un gol
de Roca avançada la repre-
sa va decidir (76’). Teixidó
va complir i va dosificar a
jugadors titulars. Potser no
esperava el desenllaç que
tindria el partit. 

TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó, que segueix invicte, va empatar a Terrassa mentre que la Rapitenca va perdre a casa

M.V.

L’Ascó va empatar dimecres a Terrasa

Les sancions del derbi a
Ascó, van minvar la
Rapitenca contra el

Rubí, dimecres (0-3)

Minvats

L’equip castellonenc es
va interessar per

Callarisa (la Cava). I en
no poder fitxar-lo, ho
ha pogut fer amb Javi
Ramos (Rapitenca).
Cap dels dos fitxa.

Interès del Vinaròs

Diumenge (18 hores)

Amposta-Jesús i Maria, el derbi ebrenc de la jornada
PRIMERA CATALANA

L’Amposta va empatar en el
primer partit de lliga, al camp
del Viladecans (2-2). Un empat,
a priori, meritori però que va sa-
ber a poc perquè els ampostins
guanyaven 0-2 amb els gols d’A-
leix i de Joab Fatsini. El Vilade-
cans, en temps afegit, va empa-
tar. Nacho Pérez, tècnic de
l’Amposta, manifestava que “es-
tem molt satisfets pel treball re-
alitzat, però no del resultat, ja
que teníem un aventatge de dos
gols i en temps de descompte
ens van empatar. L’equip va sa-
ber dominar i portar el pes del
partit, a més de crear diverses
ocasions de gol. Per mi, el resul-
tat a la fi no va ser el més just,
però és el futbol, i hem d’apen-
dre d´aquestes situacions enca-

ra que a vegades puguin

semblar incontrolables”. D’entra-
da, amb el partit efectuat, l’Am-
posta va esvair dubtes després
de la pretemporada. 

El Jesús i Maria, per la seua
part, va merèixer més contra el
Torredembarra (2-3), en el debut
a la categoria. 

Des de Jesús i Maria es co-
mentava que “fou un partit ex-
cel.lent amb moltes alternatives
i ocasions de gol a les dues por-
teries on el més just hagues si-
gut un empat, Ferreres al minut
90 va estavellar una pilota al tra-
vesser que hagués fet el 3-3”.
Iku va obrir el marcador i a la re-
presa, José Mari empatava un
cop els torrencs havien remun-
tat. Però el gol de Carlitos fou
decisiu, tot i les ocasions locals,
com el pal de Ferreres. Les bai-
xes foren considerables: Ivan
Gonzalez, Aleix Masdeu i Sergi
Curto que arrastraven sancions.

El Jesús i Maria cal dir que
ha impugnat el partit per possi-
ble alineació indeguda. Un juga-

dor del Torredembarra va pre-
sentar el DNI i la seua fitxa no es-
tava regularitzada. Aquest és el
motiu de la impugnació. Caldrà
esperar. 

Derbi
Del derbi de diumenge, Na-

cho deia que “és el nostre derbi,
dos equips il.lusionats, i en bo-
nes plantilles per poder realizar
una bona temporada. Esperem
poder oferir una bona tarde de

futbol, en la que cadascú treba-
llarà per poder neutralizar el rival
i guanyar. Nosaltres, a més,
hem d’intentar començar bé a
casa. Es important”. 

Les baixes locals seran de
Sergi Ventura, que ha finals del
mes podrà iniciar el treball de re-
cuperació al camp, i Marc Bata-
lla, per sanció.

Toni Ruiz fou vicepresident de
l’Amposta i ara ho és de la UD
Jesús i Maria. Viurà un “partit es-
pecial. Espero que l’Amposta
guanyi els altres partits, però
aquest no. Ara em dec al Jesús
i Maria i, com és lògic, el diume-
ge vull que guanyi”. Ruiz informa
que si “si m’inviten, estaré a la
llotja. Si no, estaré a la grade-
ria”.  No serà jornada econòmi-
ca. Els socis locals no pagaran. 

Toni Ruiz, ara al Jesús i
Maria,viurà un partit

especial

Especial

El Jesús i Maria ha
impugnat el partit

contra el Torredembarra

Primera jornada

Dimecres matí, quan em
dirigia a la Ràpita per veure
el futbol, en arribar a la ca-
rretera N-340, vaig co-
mençar a viure una jornada
que ja és històrica. Rius de
cotxes amb banderes i gent
que ja començava a esta-
blir-se, de bon matí, als
punts establerts per a fer-
ho i seguir les instruccions
per completar la Via.

Ja de tornada, després
del partit, passades les dos
de la tarde, el panorama
era espectacular amb gent
que estava dinant als llocs
preparats i que estava co-
mençant a fer història. La
sensació era captivadora.
Es notava proximitat, ganes
i il.lusió. La gent informava
a qui ho necessitava, assis-
tia i corresponia amb un
mateix estimul. Era l’estimul
de la sinceritat, del senti-
ment, del carinyo. Era molt
bonic. Molt. Diria que emo-
cionant. Amb el cotxe, quan
saludaves, la resposta era
unànim amb el pulgar
amunt i un crit de suport. 

El cert és que, a mesura
que va anar avançant el dia,

les imatges van ser encara
més aclaparadores i la res-
posta del nostre territori fou
fascinant. Per sentir-me or-
gullòs com em sento de ser
ebrenc i de que, tot i les
distàncies i de que en mol-
tes ocasions hem estat sus-
ceptibles (amb motius) del
que suposen aquestes
distàncies, la impressió era
d’unitat. De que tothom re-
mava en el mateix camí. De
que no hi havia nord o sud,
els dos extrems estaven lli-
gats i tots érem del mateix
equip. 

Però el que més m’agra-
daria resaltar és el respec-
te. I això va existir. Era im-
portant. Manifestar i no
entrar amb incidències que
haguessin eclipsat el mis-
satge.

La darrera conclusió que
vaig traure fou que per or-
ganitzar una jornada així s’-
ha d’estar molt implicat.
Amb sentiment. He
transmès les felicitacions a
membres de l’ANC. I des
d’aquí a tothom perquè va
ser molt bonic. Me podeu
creure, emotiu.

Un exemple a seguir

L’opinió de Michel

La pluja fou la causant

Se suspèn el Torneig Pitarque
NOMÉS ES VAN DISPUTAR ELS PRIMERS PARTITS

El equips participants al
Torneig, celebrat a l'Estadi
Municipal de l'Ampolla, només
van poder disputar els partits
matinals. Tot estava preparat
per viure la gran festa anual
del futbol i dels nens/es a
l'Ampolla, però finalment el
temps va impedir-ho i el III
Torneig Jordi Pitarque Ceprià
es va haver de cancel·lar
abans d'hora i sense guanya-
dor. El Torneig, de categoria
aleví i que només va poder
viure  la seva primera fase, la
de classificació de grups, a
causa de la forta pluja. En el III
Torneig van participar el RCD
Espanyol, el Valencia CF, el FC
Barcelona, el Villarreal CF, 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. Entre
aquests, va brillar per damunt
dels altres l'Espanyol; el
Nàstic de Tarragona, capaç
de guanyar al Villarreal; i el
València, sots-campió l'any
passat. Tot i no haver pogut
finalitzar el Torneig,
l'Associació Esportiva Jordi
Pitarque ha agraït a cadascun
dels equips la seva participa-
ció amb un trofeu i unes foto-
grafies del Torneig.

Iris Solà
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El Perelló va perdre en el debut a la Segona catalana. Va caure al
camp del Roda de Berà en un partit que es va decidir avançada la
represa, amb el gol local (76’). 
Josep Boyer ‘Molinos’ considerava que “no puc estar satisfet del resul-
tat però si que ho estic, en general, del partit. Vam estar ben posats
i vam tenir les nostres opcions. Principalment al primer temps vam
controlar bé la situació, sense passar angúnies i demostrant que ens
podem adaptar a la categoria. No obstant, és cert que a la segona
meitat, amb un camp tan gran, vam baixar i ells ens van pressionar
més amunt, tenint més arribada. Fins que ens van fer el gol.
Posteriorment, amb l’1-0, i acusant el desgast del primer temps, no
vam poder reaccionar, tot i que es va intentar. L’actitud dels jugadors,
fins el final, va ser molt bona”. La nota negativa fou l’expulsió de
Tudela. Juntament amb Vicent (encara sancionat) i Morillo seran baixa
diumenge a la Vinyeta contra la Selva, “un partit de la nostra lliga i en
el que sumar els tres punts seria molt important”. 

El Perelló acaba cedint al camp
del Roda de Berà (1-0)

El Tortosa va guanyar
l’Alcanar (4-1) en el debut a la
Lliga. Una victòria convincent i
que es va consolidar en els
darrers minuts (al 85 el resul-
tat era 2-1). La renovació i l’e-
quilibri plantejats pel Tortosa
donen, d’entrada, bones vibra-
cions, sobre tot pel joc del pri-
mer temps. L’Alcanar, per la
seua part, tot i millorar a la
represa, no fou l’equip que de
ben segur serà durant la lliga. 
Nando Crespo, tècnic del
Tortosa, del partit, comentava
que “a la primera meitat vam
jugar amb molta intensitat,
vam dominar el joc, gaudint

d’opcions, a més dels gols”.
Javi Asín va marcar, en cinc
minuts, el 2-0. Però una acció
del visitant Trinquet va des-
viar-la el propi Javi Asin amb el
2-1. Un gol que va ajustar el
partit. “A la segona meitat ja
vam acusar el treball de la pri-
mera i ens va costar replegar-
nos. L’Alcanar va avançar
línies. I el partit no va estar tan
controlat i vam haver de patir.
L’important és que vam saber
fer-ho i que al final vam sen-
tenciar amb els altres gols”.
Crespo afegia que “hem de
millorar molt però és positiu
començar guanyant i més a

un rival com l’Alcanar. Voldria
destacar que els jugadors van
treballar molt i van merèixer la
victoria”.  Alfons Royo, tècnic
de l’Alcanar, per la seua part,
explicava que “a la primera
meitat el Tortosa ens va pas-
sar per sobre. No vam estar a
l’alçada que podem arribar a
estar, o a la que hem estat
durant la pretemporada”. A la
segona meitat, amb el 2-1,
segons Alfons, “vam fer un
canvi en el sistema i vam
entrar en el partit. Però amb
la lesió d’Adrià, avançada la
represa, afegida a la de
Chimeno, i les que ja teníem,

ens va fer perdre possibilitats.
Vam tenir les nostres, com
també el Tortosa, quan el par-
tit trencat. Fins que va arribar
el penal i l’expulsió que per a
mi foren discutibles i el partit
va quedar decidit”. 
Alfons acabava dient que “la
victòria del Tortosa fou total-
ment merescuda però penso
que no fou partit per acabar
4-1. El 2-1 hagués estat més
just”. L’Alcanar esperant
poder recuperar efectius,
rebrà l’Ampolla. Albert
Llamas, Chimeno, Moha i Ivan
Martín foren baixa. 

El Tortosa ofereix bones sensacions i una nova inèrcia
Els roigiblancs es van imposar al primer temps i van sentenciar en els darrer tram del derbi

VA GOLEJAR L’ALCANAR (4-1) DIUMENGE REBRÀ LA SELVA (16.45 H)

La Cava va guanyar al camp de la Canonja (1-2). Aquesta és la con-
clusió més positiva d’un partit en el que els blanciblaus van anar de
més a menys. El tècnic Santi Forner deia que “vam fer una gran pri-
mera part, a l’alçada que l’equip ha d’oferir. Vam controlar el partit
defensivament i vam tenir opcions clares, a més dels dos gols”.
Callarisa, aprofitant una acció de Jaime va fer el 0-1. I Pau, a la sorti-
da d’un córner, després d’un rebutjos, va posar el 0-2 amb un tret que
va col.locar la pilota a l’escaire. 
Però a la represa, segons Santi, “des del primer minuts vam estar
molt apàtics, fora de partit. No teníem la pilota i no sortiem del darre-
ra. I la Canonja ens va apretar moltíssim. Va marcar l’1-2 i ens va fer
patir més quan no vam poder
canviar a Pardo i ells, que van
veure que s’havia lesionat (té un
dit del peu trencat), no van fer
cap més canvi quan jo ja l’havia
parat el que està permès per
haver-ne fet”. Santi acabava dient
que “l’important fou la victòria
però hem de ser més constants
en el partit. No ens podem aco-
modar com vam fer-ho amb el 0-
2”. Yuri fou baixa i es preveu que
també ho sigui diumenge contra
el Morell. Gran partit. Els  more-
llens van guanyar dimecres al
Cambrils (4-0). 

La Cava ofereix dues cares a la
Canonoja, d’on s’emporta 

els tres primers punts

EL MORELL VA VÈNCER EL CAMBRILS, DIMECRES (4-0)

El Gandesa va guanyar en el primer partit de lliga contra el Valls
(2-1). Va ser un partit amb intermitències. Segons Enrique
Aleixendri, tècnic gandesà, “vam començar molt bé, dominant i
tancant el Valls al seu camp. La veritat és que foren uns 30
minuts molt bons, amb opcions i jugant amb intensitat”. En
aquesta fase, Genís va marcar l’1-0. Però, segons el tècnic local,
“del minut 30 al 45, vam sortir del partit. Vam perdre el control i
el Valls es va imposar tenint diverses ocasions amb un penal que
va aturar Rojas. El cert és que ells van poder remuntar en
aquests minuts”. El veterà porter del Gandesa va ser determinant
en aquesta fase del duel. A la represa, recordava Enrique, “el par-
tit va perdre ordre. Es va notar que els dos equips havíem fet un
gran esforç al primer temps i la veritat és que es va trencar.
Nosaltres, amb el gol de Gumiel, vam ampliar l’avantatge però el
Valls no va defallir i va tornar a posar-se en situació amb el 2-1.
Els darrers deu minuts vam sofrir per l’ajustat del marcador, tot
i que el cert és que ens vam defensar bé. Ens va faltar, però,
més fluidesa per a poder crear contraatacs. La victòria fou molt
treballada i també important, com sempre ho és a l’inici”. Batalla
és la única baixa d’un Gandesa que demà dissabte es desplaça
al camp del Calafell.  El conjunt de la capital de la Terra Alta ha
de ser dels capdavanters, amb un bloc consolidat i que s’ha
apuntalat amb encert amb els fitxatges. El seu tècnic, del seu pri-
mer rival, el Valls, deia que “em va agradar molt. Es un equip
amb presència física i que ofensivament té arguments, al centre
del camp i a la davantera, amb Gomà Camps. Crec que, sobre
tot al seu camp, serà complicat de batre”. 

El Gandesa acaba patint davant
d’un Valls que ofereix una 

bona imatge

ROJAS ATURA UN PENAL I SALVA AL SEU EQUIP

L’Ampolla va sumar la primera victòria de la temporada. Fou con-
tra el Catalònia (2-0). Miquel Cotaina, tècnic de l’Ampolla, reco-
neixia que “a la primera meitat, el Catalònia va estar més ben
posat i va tenir ocasions clares que Chema va evitar. Nosaltres
només en vam crear una. La veritat és que ells mereixien
avançar-se en el marcador, al primer temps”. Però a la represa,
segons Cotaina, “ja vam estar millor des de l’inici i penso que va
ser nostra. El gol de Robert al primer minut va ser molt impor-
tant. Vam controlar el joc i vam gaudir d’altres ocasions a través
de Regolf i Guillem”. Amb el partit fracturat, ja a darrera hora,
Gordo va marcar un gol espectacular que fou el 2-0. I Brigi tin-
dria una altra opció ja en temps afegit. 
Des de Jesús es considerava que “el resultat fou del tot injust.
Per joc i ocasions ens vam merèixer la victòria. Sobre tot al pri-
mer temps, vam controlar el partit i vam tenir oportunitats per
haver pogut decantar-lo al nostre favor. Ondazabal en va tenir
dues i Pau una altra, per haver marcat el 0-1 i el 0-2. A la repre-
sa, molt aviat, vam rebre un gol psicològic que fou l’1-0 i que ens
va fer mal. Però, tot i que l’Ampolla va dominar més i a nosaltres
ens va costar més sortir del darrera, la veritat és que el partit va
estar igualat i amb sensació de que podíem empatar fins que va
arribar el 2-0, amb un gran gol”. El Catalònia rebrà demà el
Vilaseca amb les baixes ja conegudes de Sisco i Eugeni més la
de Cristian, expulsat diumenge en els darrers minuts. 
L’Ampolla, amb la baixa d’Edu i pendent de poder fitxar un defen-
sa, es desplaçarà a Alcanar.

El ‘Cata’ perdona al primer
temps i l’Ampolla decideix a la

represa (2-0)

ROBERT I GORDO, AMB UN GRAN GOL, MARQUEN

El R. Bítem va golejar a domici-
li el Roquetenc en el primer par-
tit de lliga. El resultat (1-5) ho
explica tot. Els de Bítem, en un
segon temps carregat de sen-
sacions positives, van passar
per sobre un Roquetenc que va
anar de més a menys i que va
acabar resignat.

El R.-Bítem, reactivat i amb
molta gent jove, va deixar em-

prenta de l’equip que pot arri-
bar a ser. Per il.lusionar. I dis-
sabte tenia baixes com les de
Povill, Emili, Sepe o Ubalde. 

El primer temps fou igualat.
El Roquetenc va tenir la prime-
ra ocasió, molt clara. Després
es va dedicar a esperar al seu
camp i per això va cedir el do-
mini de la pilota al R. Bítem. El
plantejament li funcionava al

Roquetenc que, quan robava,
podia accedir, tot i que ho feia
amb pocs efectius. Per la seua
part, els de Bítem, amb un Ser-
gi Bel excepcional al centre del
camp (el jove jugador va ser
solvent tan defensiva com
ofensivament),  van guanyar
metres i poc a poc van posar a
prova al porter local. Fins que
Angel, trencant el fora de joc

(amb bona assistència) va fer
el 0-1. Era el que li mancava al
R. Bítem. No obstan, una con-
fusió de Segura va aprofitar-la
el jove davanter local, Xavi, per
empatar, al fil del descans. El
Roquetenc, que tenia la baixa
de Marc Baiges, va fer canvis
tàctics.  

D’entrada, el derbi va seguir
obert i fins i tot igualat. Malgrat
això, un gran gol de Joel Cres-
po, amb exquisit control i per-
fecta definició, va decidir. Era
l’1-2 (55’). Quedava molt però
el Roquetenc no va poder reac-
cionar. Va baixar el cap. I el R.-
Bítem, amb la motivació i la
il.lusió d’una nova temporada
que comença, va posar-li auto-
ritat al partit. La davallada del
Roquetenc no va ser física. Va
ser més mental. De veure que
no podia reaccionar davant
d’un rival crescut. En els da-

rrers minuts, amb l’1-3 d’Ed-
gar, el derbi es va trencar i els
visitants van ampliar l’avantat-
ge i van fer tres pals. Edgar, un
altre destacat, i Joel Crespo, ju-
gador amb projecció, van repe-
tir. Al final, amb penal aturat de
Segura a Alegre, 1-5. El R-Bí-
tem comença amb força. El Ro-
quetenc, minvat respecte el fi-
nal de temporada passada, ho
fa amb dubtes. Cal considerar
la realitat pressupostària ac-
tual. Per això, la temporada es
presenta dura per un bon nom-
bre d’equips 

El R. Bítem és el primer líder després 
d’imposar-se amb autoritat al Roquetenc

L’EQUIP DE SERGIO NAVARRO APUNTA ALT (1-5)

En festes, el R. Bítem rebrà
diumenge la Canonja 

(17 h). El Roquetenc visita
demà el Reddis.

Propera

La Cava ja havia fet canvis.
Pardo es va lesionar (dit
del peu trencat). Amb la

nova normativa dels
canvis, la Canonja no en
va fer perquè la Cava no
pugués canviar a Pardo,
jugador que va acabar el

partit coix pel camp.

Anècdota
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Més Ebre vol agrair a totes les persones que han cedit fotogràfies per aquest especial com Jordi Gil, Pepe Pérez, Ethel Roca, Pere Ferré, Ramón Bel, Penny, Núria, Joan Vila, Àngels, Cati... 
Una jornada plena de sentiment, solidaritat i unió que nosaltres també hem viscut i que podem aproximar als lectors gràcies a la col.laboració de tots plegats. Gràcies!
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TERCERA CATALANA. INICI DE LLIGA

El futbol provincial fins la temporada 71/72 no va tenir una categoria pròpia
d’equips d’aquestes Terres i va ser aquell any quan es va crear la categoria
que avui coneixem com a Tercera catalana. Llavors era la Segona regional
amb un gran potencial: Rapitense, Vilaseca, Sant Jaume, Calafell, Jesús i
Maria, Vendrell, Morell, Riudoms, Cambrils, la Sénia, Roquetense, Nàstic B,
Gandesa, Valls Quatre Barres, Flix, Catalònia, Montblanch i Pobla Mafumet.
Aquests eren els equips que la formaven.  En aquella temporada no exisitia la
Tercera regional i la Primera era de tres grups a tota Catalunya, en la que els
equips de Tarragona jugaven amb altres de Lleida i Barcelona. 
Ni Primera divisió, ni Segona, ni Tercera... per a mi la categoria mare i que representa el futbol
ebrenc és la Tercera catalana que, també per a mi, sempre serà la Segona regional, la seua anti-
ga nominació. Sense dubte, és la categoria que millor representa poblacions entre 700 i 6000
habitants. Futbol de poble. Una categoria en la que poden jugar actius que surten del futbol base
i que en altres categories ho tenen més complicat. En la que també hi ha aficions que superen
altres de categories superiors: Flix, Pinell, Olimpic, Vilalba...per citar alguns exemples. Una cate-
goria en la que en diferents èpoques hi han baixat o han estat l’Alcanar, el R. Bítem, la Rapitenca,
la Cava, Catalònia, Roquetenc.. i en la que han agafat noves forces o, també ha succeit, s’han
impulsat per tirar per amunt. En aquesta etapa actual, Aldeana, la Sénia i Ulldecona, equips clàs-
sics de Primera regional, hi competeixen.
A la Tercera catalana és on encara hi ha més incidències amb els arbitratges durant tota la tem-
porada. Per què serà? Una temporada més es presenta emocionant i esperem que no passi com
en els últims quatre anys que Jesús i Maria, Olimpic, l’Ampolla o Perelló ho van tenir més fàcil
per a l’ascens i a mesura que passaven les jornades es veia venir que pujarien. Fa anys que no
veiem un campionat renyit. L’emoció està en les posisions de descens. 
Seria convenient fer un play-off d’ascebs amb els quatre primers. Seria immens. Però mana la
Federació i Joaquin Celma no té veu ni vot. Solament un teclat.
Serà una temporada molt igualada com la passada, del lloc 5 al 15 van quedar 12 equips sola-
ment separats per nou punts. En aquesta temporada ocorrirà més del mateix. Hi ha equips que
són una incògnita. La meitat han canviat de mister: Olimpic, Aldeana, R. Bítem, Alcanar B,
Deltebre, la Sénia, Flix, Pinell...altres han canviat mig equip com R. Bítem B amb 14 altes, Pinell,
Aldeana (12), Olimpic (11), Deltebre (10), la Sénia, Flix (9), Alcanar, Vilalva (8), Camarles i Corbera
(7), Ulldecona (6), Batea i l’Ametlla (5), S. Jaume, Móra Nova, S. Bàrbara i Horta (3). Un total de
135 fitxatges. Els equips més veterans d’aquesta categoria són Camarles i Horta i les comar-
ques amb més conjunts són la Terra Alta (Pinell, Batea, Corbera, Vilalba i Horta) seguits per
Montsià (4), Baix Ebre (4) i Ribera (3). Els meus candidats clars són el Flix, l’Ulldecona i el
Camarles. Mantenen blocs de la temporada passada i a més han fitxat bé. A Ulldecona van tor-
nar fills pròdigs. A Camarles la revolució a la davantera és important i el Flix que fitxa com sem-
pre estrelles a preus de saldo. En la primera jornada ja va demostrar el seu poder amb gols i
amb dos jugadors Bale/Ronaldo o el que és el mateix, Baldama i Candame. 
Els equips resenyats garantitzo que estaran situats entre les cinc primeres places. Però això si
no fan fora a Lizaso a Flix, o si Marc Prades no troba una altra núvia en el bon sentit (com la que
no té a Camarles no en trobarà cap més). O que l’Ulldecona no tingui una davallada deguda a
l’excès de passió.  
Hi ha equips que opten a ser revelacions amb aspiracions. Deltebre, que ha fitxat força bé i vol
jugar amb els seus germans més grans, la Cava i Jesús i Maria. Sant Jaume que manté gran
part del seu onze. Aldeana i la Sénia que han canviat molt les seues plantilles, amb molts fitxat-
ges, potser massa. L’Ametlla equip molt jove, amb l’excepció de Rocha, i amb un tècnic il.lusio-
nista que és ‘mig mag’: Narcís. Aquest equip farà una segona volta de cine. El Santa Bàrbara,
liderat per Gilabert, i l’Olimpic, amb nous paràmetres, nous canvis (cada any té un president nou,
també un tècnic i així porten tres campanyes). Aquests equips han d’estar de mitja taula amunt. 
Altres  que poden donar sorpreses: Horta que va apendre d’errades passades, Corbera amb
Fidel i Cornejo entre tots dos 70 gols la temporada passada; Móra la Nova que ha tingut baixes
importants però segueix Super-Magí, i tot i que cada temporada marca menys gols, continua
sent un gran referent a la categoria. El Batea torna i és una incògnita malgrat que cal conside-
rar que té molta gent de casa i molta il.lusió. Alcanar i R. Bítem són d’aquells filials que pugen i
baixen. Maii es pot dir, però poden ser candidats a baixar. 
Deixo per al final, dos equips que tenen molt en comú. Tenen dos bons entrenadors, les seues
aficions són passionals però, per motius similars, per a fer equip han tingut moltes complica-
cions. Buscant jugadors sota les pedres, fent càstings cada setmana i havent d’aguantar des-
prés als directius: “aquest no m’agrada, aquest, sí..”. Històries per a no dormir. El que ha oco-
rregut a Vilalba i Pinell són embolics amb l’Ajuntanent i temes politics...al final han pogut fer equip
i donaran guerra.  A destacar la davantera del Vilalba: Mesegué, Xavi Gilabert i Wili. A casa poden
jugar tots quatre: pilotada a l’aire i algú d’ells segur que la pesca i marca. 
La temporada passada ja en aquesta columna vaig cuidar l’actualitat d’aquesta categoria. En
aquesta la intenció no solament és aquesta si no que fins i tot incrementar-la amb comentaris
del que no es veu al camp, els secrets dels vestidors...és aquesta la salsa de la categoria. Cada
setmana, algun embolic. A Tercera es viu el futbol d’una altra manera, més directa, amb una altra
doctrina i per això aquesta categoria és la mare del nostre futbol.
AQUEST SENYOR HA DE SER EL PRESIDENT DEL TORTOSA!. Josep Garcia, president de
l’Ebre Escola. Bona persona. Ha sabut en el seu club rodejar-se d’un bon grup de directius i
col.laboradors: “a mi mai se m’havia passat pel cap ser president d’aquest club. Nosaltres ho
fem per poder-ne gaudir i que els joves que estan amb nosaltres també puguin fer-ho”, em diu.
El Tortosa necessita un canvi de dalt a baix. Jo proposo a Josep com a president i, amb ell, al
seu equip de gent perquè són de futbol. Fa uns mesos vaig dir que el president del Tortosa
podria ser una dona (no em deixa desvetllar el seu nom). O sigui, ja hi hauria president i  vice-
presidenta. Tot això fins que Rovira no es decideixi o pugui ser el president. Si acaba fent el pas. 
MADRID NO MEREIX LES OLIMPIADES. Madrid no té gairebé piscines públiques. El meu
barri, Chamberi, 200000 habitants, no en té cap. A més, n’hi ha poques a la ciutat. A Barcelona,
hi ha deu carrils bici. A Madrid, no n’hi ha excepte a la periferia. Madrid en esports tan impor-
tants com la natació o la bicicleta està sota minims. Com havien de fer unes olimpiades?
TERCERA, CONTINUEN LES ALEGRIES. Es va atrevir Teixidó a jugar sense quatre titulars. Va
perdre però tant de bo cada setmana tots els entrenadors d’aquestes comarques fessin el
mateix. Va fer-ho per dosificar l’equip en una setmana de tres partits. Però, en general, d’aques-
ta manera, les ‘vaques sagrades’ de cada vestidor jugarien millor. M’agrada molt el futbol

3a. catalana. Ni el Barça supera l’emoció d’aquesta categoria

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

d’Edgar i Gasparin. Penso que si no són titulars a la segona volta, han de cedir-los. La Rapitenca
va caure dimecres amb el Rubí (0-3). Enguany tocarà patir, tot i que també cal recordar les baixes
que hi havia i que el Rubí va sentenciar quan els rapitencs jugaven amb nou. Resultat enganyós. 
Ascó, inici de temporada de cinema, amb un equip que sembla de bàsquet per la seua alçada (set
jugadors amb més d’1,80 m). Imbatud fins ara. La colonia que utilitza el presi té aroma d’ascens. 
1a. CATALANA, EL PARTIT DEL MORBO. El Jesús i Maria va començar marcant però va aca-
bar perdent. Les fisures que va tenir defensivament les va pagar cares, sense concentració.
L’Amposta guanyava 0-2, però va deixar escapar dos punts en temps afegit, arran de dues accions
a pilota aturada. El diumenge, primera asignatura per a Nacho: guanyar a casa. Algo gairebé
impossible la temporada passada. Derbi amb el Jesús i Maria. Històric. Partit especial per a Toni
Ruiz. Primarà Toni Ruiz amb un viatge al Carib si guanya el Jesús i Maria...? No ho sé. Podria ser
una possibilitat. 
2A CATALANA: EL PADRINO, III PART. Compte amb el Tortosa. Va donar-li un bany a l’Alcanar.
L’equip de Nando pinta bé aquest any. ¿Però s’atrevirà Nando a seure a quatre titulars a Cambrils?
Va ser la meua recomenació, aquesta setmana. L’Alcanar, d’entrada, no és el de la temporada pas-
sada. Té feina Alfons. Vaig dir la setmana passada que el Roquetenc està fluix en defensa. I es va
complir el meu pronòstic. Cinc gols encaixats. Faltava Marc Baiges i es va notar. Vaig dir que el R.
Bítem potser la revelació. I va marcar cinc ‘dianes’ en camp contrari amb gols de jugadors que
estaven al Tortosa la temporada passada. 
Fidel a l’estil Made in Cotaina, armat en defensa i marcant gols en les ocasions. Els golejadors no
foren ni Samu, ni Cristian, ni Brigi...foren Robert i Gordo (important per la seua moral i confiança).
El Catalònia patirà, però els seus jugadors són més bons que el pa, en especial Marcos, Nacho i
Jorge. La Cava segueix sent eficient en camp contrari. Ara ha de buscar ser igual d’eficient a casa.
Perelló va aguantar bé fins el minut 70. Va perdre forces a la segona part. Però el debut és per a
l’optimisme. Gandesa, eficàcia total a la segona meitat. Aquesta temporada això estarà molt obert.
Qui vulgui pujar necessita un padrí. Vostés m’entenen, no? 
QUARTA CATALANA, SUSPENSE TOTAL. Fa deu dies vaig dir-li a Michel Viñas: “l’Atlas pot desa-
parèixer. I es va complir la meua profecia. No tenien entrenador. No havien fet un partit. Els camps
d’aquestes terres s’avorriran sense la presència d’aquest equip. Tivenys comença bé. Gaspar té la
vareta per assolir l’ascens. Coses del futbol, podria tornar un dia a Vilalba, on mereix un carrer
(ascens històric i permanència també històrica). Però en banqueta contrària. Gran Gaspar, torero,
torero!.

UE DELTEBRE                          AT MORA NOVA

El Deltebre va guanyar el
primer partit. Segons
Robert Cantó, tècnic local,
“vam començar bé, amb
opcions, fent Sergi l’1-0. El
Móra va tenir les seues er a
poder empatar. La segona part
fou igualada i oberta, amb
opcions pels dos. El Móra
hagués pogut empatar. De l’1-
1 vam passar al 2-0, d’Agustí.

Amb més espais vam sen-
tenciar amb els gols de Paco

Casas i David Rovira. Victòria
important per agafar con-
fiança”. Des de Móra la Nova
es comentava que “sense trau-
re cap mèrit al Deltebre, el
resuktat és totalment engan-
yós. Vam tenir opcions clares,
amb l’1-0, per haver remuntat.
El 2-0 ens va esfonsar”.

4 - 0

˙La senia va va fer el 0-1 (12’)
mitjançant Raül després
d’una errada en la sortida de pilo-
ta dels locals. La Sénia va tenir
dues opcions més. El Santa va
reaccionar però li costava arri-
bar. A la represa, la incorporació
de Jefrey va donar més con-
sistència ofensivam empatar en
una jugada embolicada, gol
d’Abdelasis. Poc després,
Gilabert engaltava una volea des-
pres d'una jugada combinada
local. La Sénia es refà, amb
opcions, fins que Xavi Pomada

va empatar. Però quan ja tot-
hom pensaba que el resultat

final seria aquest, a falta de 2
minuts una pilota a la frontal de
l’àrea era aprofitada per Carlos
Gilabert per fer el 3 a 2. I en
temps afegit, Jefrey feia el 4 a 2
final. Joan Subirats, tècnic local
valorava la victòria i el treball de
tot i que també admetia que “el
resultat és enganyos, segura-
ment la Sénia es va merèixer
més”. Així ho veien des de la
Sénia: “va ser injust. Per oca-
sions mereixiem la victòria”. 

4 - 2S. BÀRBARA

Partit igualat que es va decidir al

minut 81 amb un gol fantasma que

els locals van protestar. Un xut del

visitant Enric va comportar que la

pilota toquès al travesser i votés

dins, segons l’àrbitre. “No va

poder veure-ho”, reclamaven els

locals, “si estava dins o fora”. Els

visitants, que van jugar durant la

segona part en deu, consideraven

que “l’Alcanar va dominar més

però nosaltres vam tenir les oca-

sions més clares”.

ALCANAR-BATEA 0-1

El Camarles va vèncer 0-2 al
camp de l’Horta oferint una bona
imatge, principlamnet en l’aspec-
te defensiu, jugant amb molta
actitud i motivació. Partit igualat i
de poques opcions, amb més
encert visitant, amb el gol de
Francesc (56’). L’Horta, massa
precipitat, va pressionar però
sense excessiva claredat. Ha de
milorar. Jaume Climent, ex del
Campredó, va sentenciar a poc
del final (0-2), amb un gran gol
des d’uns 30 metres.

HORTA-CAMARLES 0-2

El Pinell, que ha incorporat a Abdul
i Bernabé (Villaba), va vèncer
l’Aldeana, en un duel en què va
tenir més ocasions. Silva i Sisco
Méndez (ex del Móra Nova) van
marcar. L’Aldeana no va estar ben
posada i, a més, va lamentar diver-
ses decisions arbitrals. 

PINELL-ALDEANA 2-0

El Corbera va fer aviat l’1-0 (gol de
Cacau). L’Olimpic va empatar
abans del descans a través del
jove Sergi Anguera. Ignasi va mar-
car l’1-2 (47’) i el partit fou trepi-
dant. Cornejo va remuntar amb
dos gols (52’ i 66’). L’Olimpic va
poder empatar i el Corbera també
va poder fer el quart. Bones sensa-
cions del dos equips.

CORBERA-OLIMPIC 3-2

Els visitants, amb diverses baixes
de jugadors que no van estar, van
aguantar fins el minut 35 quan el
Flix va marcar el 4-1 que ja va deci-
dir. Abans del descans, 5-1. La
represa hagués pogut representar
un resutat més ampli pels locals.
Destacar els hat-tricks de Siddhart
i Oleguer, dos jugadors que marca-
ran distàncies a la categoria.

FLIX-VILALBA (6-1)

Partit igualat al primer temps, amb
opcions dels locals que no van
aprofitar. A la represa, en dos
minuts (5 i 7) l’Ametlla va decidir
Pepe (torna de la Rapitenca juvenil)
i Waka van marcar. Rullet (75’) va
fer el 0-3. La Cala jugarà tres par-
tits seguits fora (canvi per poder
jugar a la Candelera a casa).

R. BITEM-L’AMETLLA (0-3)

Es va ajornar el Sant Jaume-
Ulldecona, per l’estat del terreny
de joc, afectat per les pluges.

LA SÉNIA
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Muntells (16.30 h)
Campredó-Ascó (17 h)

la Cava-Jesús i Maria (18 h)
Sant Jaume-Ginestar (17 h)

diumenge
Ebre Escola-Bot (12 h)

la Gakera-Tivenys (16.45 h)
Xerta-Arnes (17 h)

Benissanet-Godall (16.45 h)
Descansa Catalònia 

RESULTATS

1a jornada Quarta catalana

Godall-Xerta sus

Muntells-Benissanet sus

Ascó-Roquetenc 2-3

Jesús i Maria-Campredó 0-0

Catalònia-la Cava 4-1

Ginestar,      descansava

Ebre Escola-Sant Jaume 2-1

Tivenys-Bot 3-0

Arnes-la Galera 3-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catalònia 1 4 1 3

2. Tivenys 1 3 0 3

3. Arnes 1 3 1 3

4. Roquetenc 1 3 2 3

5. Ebre Escola 1 2 1 3

6. Campredó 1 0 0 1

7. Jesús i Maria 1 0 0 1

8. Benissanet 0 0 0 0

9. Ginestar 0 0 0 0

10. Godall 0 0 0 0

11. Muntells 0 0 0 0

12. Xerta 0 0 0 0

13. Ascó 1 2 3 0

14. Sant Jaume 1 1 2 0

15. la Galera 1 1 3 0

16. la Cava 1 1 4 0

17. Bot 1 0 3 0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Ulldecona-Horta (17.30 h)
Móra Nova-R. Bítem (16.30 h)

la Sénia-Alcanar (17 h)
diumenge

Camarles-Pinell (16.45 h)
Sant Jaume-l’Ametlla (17.30 h)

Olimpic-Deltebre (17 h)
Batea-Corbera (17 h)

Vilalba-S. Bàrbara (16.45 h)
Aldeana-Flix (16.30 h)

RESULTATS

1 jornada, Tercera catalana  

Horta-Camarles 0-2

S. Jaume-Ulldecona sus

R. Bítem-l’Ametlla 0-3

Deltebre-Móra Nova 4-0

Corbera-Olimpic 3-2

Alcanar-Batea 0-1

S. Bàrbara-la Sénia 4-2

Flix-Vilalba 6-1

Pinell-Aldeana 2-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Flix 1 6 1 3

2. Deltebre 1 4 0 3

3. l’Ametlla 1 3 0 3

4. S. Bàrbara 1 4 2 3

5. Camarles 1 2 0 3

6. Pinell 1 2 0 3

7. Corbera 1 3 2 3

8. Batea 1 1 0 3

9. Ulldecona 0 0 0 0

10. S. Jaume 0 0 0 0

11. Olimpic 1 2 3 0

12. Alcanar 1 0 1 0

13. la Sénia 1 2 4 0

14. Aldeana 1 0 2 0

15. Horta 1 0 2 0

16. R. Bítem 1 0 3 0

17. Móra Nova 1 0 4 0

18. Vilalba 1 1 6 0

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-Gandesa (17 h)
Catalònia-Vilaseca (17 h)
Reddis-Roquetenc (17 h)

diumenge
Alcanar-l’Ampolla (17 h)
Cambrils-Tortosa (12 h)
la Cava-Morell (18 h)

R. Bítem-la Canonja (17 h)
Perelló-la Selva (16.45 h)
Valls-Roda Berà (16.30 h)

RESULTATS

1 jornada, Segona catalana

Vilaseca-Calafell sus

l’Ampolla-Catalònia 2-0

Tortosa-Alcanar 4-1

Morell-Cambrils 4-0

Canonja-la Cava 1-2

Roquetenc-R.Bítem 1-5

la Selva-Reddis 1-5

Roda Berà-Perelló 1-0

Gandesa-Valls 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. R. Bítem 1 5 1 3

2. Reddis 1 5 1 3

3. Morell 1 4 0 3

4. Tortosa 1 4 1 3

5. l’Ampolla 1 2 0 3

6. Gandesa 1 2 1 3

7. la Cava 1 2 1 3

8. Roda Berà 1 1 0 3

9. Calafell 0 0 0 0

10. Vilaseca 0 0 0 0

11. Canonja 1 1 2 0

12. Valls 1 1 2 0

13. Perelló 1 0 1 0

14. Catalònia 1 0 2 0

15. Alcanar 1 1 4 0

16. Cambrils 1 0 4 0

17. la Selva 1 1 5 0

18. Roquetenc 1 1 5 0 

Segona catalana

Els jugadors del Flix celebren un dels gols de diumenge. Són els primers líders, a Tercera catalana.

PAU FOLQUÉ

Els
resultats

de la
jornada

L’Ascó, amb l’empat de
dimecres a Terrassa,

referma les expectatives i les
seues aspiracions amb un

bon inici de lliga.

Tercera divisió
PRÒXIMA JORNADA
Gramanet-Vilafranca
Santfeliuenc-Palamós

Vilassar-Rapitenca (diu 12 h)
Rubí-Terrassa

Ascó-Masnou (diu 12 h)
Figueres-Cornellà 

Pobla Mafumet-Santboià
Manlleu-Gavà

Cerdanyola-Castelldefels
Muntanyesa-Europa

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

Tercera divisió RESULTATS
4a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Tecnofutbol-Almacelles

Igualada-Catllar

Martinenc-Alpicat

Torredemb.-Horta

Amposta-J. i Maria (diu 18 h)

Torreforta-Viladecans

Tàrrega-Marianao

Balaguer-Vilanova

Andorra-Vista Alegre

RESULTATS

1 jornada, Primera catalana

Catllar-Tecnofutbol 1-1

Alpicat-Igualada 1-1

Horta-Martinenc 1-1

Jesús i Maria-Torrede. 2-3

Viladecans-Amposta 2-2

Marianao-Torreforta 2-2

Vilanova-Tàrrega 1-1

V. Alegre-Balaguer 1-3

Almacelles-Andorra dia 24

Primera catalana

L’Ascó ha sumat 8 dels darrers 12 punts disputats.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 1 3 1 3

2. Torredembarra 1 3 2 3

3. Amposta 1 2 2 1

4. Marianao 1 2 2 1

5. Torreforta 1 2 2 1

6. Viladecans 1 2 2 1

7. Alpicat 1 1 1 1

8. Tecnofutbol 1 1 1 1

9. Catllar 1 1 1 1

10. Horta 1 1 1 1

11. Igualada 1 1 1 1

12. Martinenc 1 1 1 1

13. Tàrrega 1 1 1 1

14. Vilanova 1 1 1 1

15. Andorra 0 0 0 0

16. Almacelles 0 0 0 0

17. Jesús i Maria 1 2 3 0

18. Vista Alegre 1 1 3 0
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El Catalònia és el primer líder
després de golejar el filial de la
Cava en un partit que es va
mantenir igualat fins ben entra-
da la represa, fins que
Rosemberg va marcar el 3-1,
minut 65. El tivenysà Faus va
fer l’1-0 a la primera meitat.
Josep empatava per a la Cava.
Ramon Masip va aconseguir
un gol valuós a l’inici de la
represa que va decantar el
duel per als locals. Rosemberg
sentenciava i Aleix, poc des-
prés, arrodonia la victòria amb
el 4-1 final.
El Tivenys, per la seua part, va
aconseguir un triomf meritori i
treballat contra el Bot (3-0). El
duel fou equilibrat al primer
temps, amb més domini dels
locals. Aquest domini va incre-
mentar amb els minuts. Joan
Miquel feia l’1-0 (30’). El partit

semblava que s’equilibrava
però el Tivenys va tenir més
pegada i Joan Miquel, protago-
nista, va marcar un gol psicolò-
gic poc abans del descans. A
la represa, el Bot va pressionar
molt amunt, però no va saber
transformar els seus intents
amb el gol que l’hagués posat
en el partit. Bona feina defensi-
va dels locals. El partit, sobre
la mitja hora de la represa, es
va equilibrar i fou el Tivenys qui
va acabar sentenciant amb el
3-0, obra de Jordi Sanz. Bon
debut de Gaspar a la banqueta
del Tivenys.
L’Arnes es va imposar a la
Galera en un partit molt obert
(3-1). Ruben (2) i Raül van mar-
car pels locals i Jordi pels visi-
tants. Destacar també les
victòries de l’Ebre Escola i del
Roquetenc, a Ascó. 

Catalònia, primer líder
QUARTA CATALANA

Aquest dissabte Deltebre
viurà una intensa jornada de
piragüisme organitzada per
l'Associació esportiva Xino
Xano. 
Hi hauran tres regates: la
darrera del Campionat de
Catalunya, programa 2020,
després la 2a Regata Roset
en K-4 i finalment la Mitja
Marató de l'Ebre- Memorial
Ramon Calvo en les catego-
ries de cadets, juvenils,

seniors i veterans. Hi partici-
paran uns 300 palistes pro-
cedents de clubs de
Catalunya, Valencia i Aragó. 
Recordeu bon espectacle de
piragua dissabte al club nàu-
tic de Deltebre a partir de
10'30 H; l'esdeveniment
estarà acompanyat per un
mercadet d'artesans i empre-
nedors "4a FinestraViva" que
organitza CIAN durant tot el
matí i fins les 3 de la tarda.

15a Mitja Marató de l’Ebre,
11è Memorial Ramon Calvo

DEMA DISSABTE. A DELTEBRE

El passat diumenge 8 de
setembre de 2013 va tenir lloc
la 4ª edició de la CURSA 10 QM
LA CALA. Aquesta cursa va ser
organitzada pel Club Esportiu la
Cala i ha estat la setena del cir-
cuit del Running Series de les
Terres de L'Ebre. Va finalitzar
els 10 Qm 177 atletes del
quals 148 en categoria mascu-
lina i 29 en femenina. La cursa
es va desenvolupar pels llocs

més emblematics de la pobla-
ció de la Ametlla de Mar, essent
3km i escaig pel casc urbá i la
resta per indrets on els i les
atletes van poder gaudir dels
paisatges de la nostra costa. El
guanyador en categoria mascu-
lina va ser LHOUSSAIN ABA-
GAD amb un temps de 35:35,
2ª posició XAVI QUERALT FOR-
CADELL amb un temps 35:42,
3ª posició GERARD MONTE-

VERDE GRAU 36:41. La guan-
yadora en categoria Femenina
va ser per segon any consecu-
tiu NEUS ESPINACH CASTELLVI
en un temps de 44:19, 2ª posi-
ció PAQUITA GIMENEZ ROIG
temps 45:36, 3 posició JORDI-
NA PEÑA MARGALEF en un
temps 45:59. En categoria
local Masculina Gerard Marsal
Figueres en un temps de
36:44, 2ª i 3ª posició JORDI

MARTI BLANCH I EDGAR ALIAU
MARIN en un temps de
42:06.Tots atletes del Club
Esportiu la Cala. En categoria
local Femenina Jordina Peña
en un temps de 45:59, 2posi-
ció Nuria Castellnou Brull en un
temps de 48:17 minuts, 3ª
posició Natividad Garcia
Zaragoza amb un temps de
54:07, també altetes del Club
Esportiu la Cala.

10QM la Cala
DIUMENGE PASSAT. RUNNING SERIES TERRES DE L’EBRE

El Trial de les Nacions va
donar per acabada la tempo-
rada del Mundial 2013, amb
absolut domini dels pilots de
l’Estat Espanyol, que es van
imposar de forma contun-
dent, aconseguint èxits com
ja és habitual des de fa deu
anys. La diferència amb la
resta d’equps ha estat molt
gran perquè el combinat
espanyol ha sumat 37 punts
davant dels 127 de Gran
Bretanya i els 141 de França.

L’equip espanyol estava lide-
rat per recentment guanya-
dor del Campionat del Món de
Trial Outdoor FIM Toni Bou
(montesa), i dispoava a les
seues files als referents:
Adam Raga (Gas Gas), Albert
Cabestany (Sherco) i Jeroni
Fajardo (Beta). Aquesta és la
vintena ocasió que l’equip
espanyol guanya aquesta
competició de les 30 edi-
cions celebrades fins al
moment.

Trial de les Nacions
RAGA, AMB L’EQUIP GUANYADOR

Es va disputar diumenge la
vuitena edició de la Cursa de
la Sirga de BTT, prova puntua-
ble per a la 4a Xallenge

Terres de l’Ebre. Xavier Jornet
fou el guanyador (1:44:97)
seguit per Pau Romero i
Víctor Espuny.

Jornet, guanyador
BTT. CURSA DE LA SIRGA

Benifallet reconeix al seu fill pròdig
Es va disputar un partit entre amics i jugadors veterans locals i l’AV de Tortosa

EN FESTES, MARGALEF VA REBRE UN RECONEIXEMENT DEL SEU POBLE

Diumenge passat, dins del
marc de les festes majors, el
poble de Benifallet, va retre
homenatge al seu jugador de
futbol més emblemàtic: José
Luis Margalef.
L’exjugador, exentrenador i
expresident, Emili Farnós,
amb la col.laboració de
l’Ajuntament, va mobilitzar-se
perquè tot estés a punt diu-
menge per a poder fer-li el
reconeixement. Amics i exju-
gadors del Benifallet es van
implicar i van participar en una
tarde emotiva per José Luis, el
veí del carrer Escaleta. Tots
plegats, entrenats per Fran

Samarra, van fer un equip que
va enfrontar-se a l’AV Tortosa. 
Jordi Monclús, alcalde de
Benifallet, va lliurar-li una
placa. I també Michel Otero,
en representació del CD
Tortosa i de l’equip de vete-
rans de Tortosa en el que
Margalef també juga durant
l’any. 
Fou un reconeixement meres-
cut d’un poble que amb la
nombrosa presència d’aficio-
nats al camp, va mostrar-li a
José Luis el seu carinyo, apre-
ci i també admiració per la
seua trajectòria i per haver
estat un gran ambaixardor de

Benifallet, havent, a més, aca-
bat la seua carrera jugant al
poble, on també va entrenar
els darrers anys que va haver-
hi futbol. Margalef no ocultava
estar molt satisfet de l’home-
natge i de la tarde emotiva que
es va viure. 
El resultat del partit de vete-
rans fou 2-6.
Trajectòria
Com a jugador: CD Tortosa
(13 temporades), CF Benifallet
(5 temporades, les 3 darreres
com a entrenador-jugador), UE
Rapitenca, JD Ascó, CD
Benicarló, Vinaròs CF, CF
Ulldecona

Palmarès: 3 ascensos i una lli-
gueta d'ascens a Segona
Divisió B
Estadístiques: 639 partits i
292 gols oficials al llarg de la
seva carrera. Amb el CD
Tortosa: 388 partits i 163
gols (debuta amb 15 anys i és
el jugador amb més partits).
Amb el CF Benifallet: 85 par-
tits i 38 gols (es retira als 39
anys).
Trajectòria com a entrenador:
Cinc temporades i mitja entre-
nador del CF Benifallet (prop
de 200 partits)
(Dades de la biografia espor-
tiv, feta per Pau Folqué).

Ilaria Dal Ben i Giorgia Vicario
(Le Gabbiane FCM) van impo-
sar-se a Amposta en la Copa
del Món de Motonautica dis-
putada el cap de setmana

passat. Ricard Masabeu i
David Téllez van ser els
segons i Jesús i Adrià
Tremps, els tercers (del CN
Vilanova).

Copa del Món de Motonàutica
A AMPOSTA
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  MICHEL VIÑAS

LLUIS SOLER, PRESIDENT DEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EBRE
Dimecres fou una Diada
especial. La més solemne i
commemorativa. La més
reivindicativa. Un país
defensant la seua identitat
i el seu futur. Els actes
foren multitudinaris amb
gran participació i un movi-
ment que ha creat un
abans i un després. Entre
els actes, avui al Crac de
la setmana de Més Ebre,
en parlem la Conferència
que va efectuar Lluís Soler,
president del Consel
Comarcal del Baix Ebre,
amb el títol. “Dibuixant a
l’horitzó el camí d’una
nació”. Imatge de la foto.

Més Ebre: Per als lectors
de Més Ebre que no van
poder assistir-hi, què pot
resumir a grans trets de la
conferència?. 
LLuís Soler: Avui per avui,
Catalunya està vivint un
dels moments més trans-
cendents i efervescents de
la seva història. Podem
dibuixar a l'horitzó el futur
d'una nació perquè els dife-
rents fets i esdeveniments
que ens relacionen amb
l'Estat fan que el seu
encaix ja sigui pràctica-
ment inviable. I per aconse-
guir-ho, sense imposicions
ni estridències, hem d'am-
pliar la majoria social que
legitimi fer el salt definitiu
com a país o, si més no,
permetre que els catalans i
les catalanes puguin deci-
dir lliurement la seva plena
consecució. Ara bé, per tal

que aquest camí tingui un
horitzó determinant i, a la
vegada, que pugui assolir
certa velocitat sense sor-
tir-se'n, cal reforçar els ins-
truments necessaris per a
la seva consecució. I aquí
entra en joc la política, la
bona política.  Necessitem
implementar una regenera-
ció democràtica profunda
que filtri els actors polítics
per deixar fora de l'espec-
tre polític aquella minoria
transversal que amb les
seves actuacions no fa
més que accentuar la
desafecció ciutadana.
Alhora, també cal abordar
una reforma institucional
adaptada als nous temps.
Són factors que han d'anar
acompanyats de l'assump-
ció de valors i actituds que
han de marcar el dia a dia
de la nostra acció pública
amb diferents elements i,
entre d'altres, la política de
les tres “h”: honradesa,
humilitat i honestedat. Amb
tot, cal recuperar la con-
fiança ciutadana!
ME: Iniciativa la va tildar

prèviament de ‘partidista’
anunciat que no hi aniria a
l’acte. Què en pensa?. 
LLS: Totes les opinions i
decisions són legitimes.
No obstant, em sap greu
que les afirmacions prè-
vies no tinguin res a veure
amb la realitat. La con-
ferència ha estat impartida
des d'una òptica institucio-
nal i, en alguns moments,
introduint elements acadè-

mics i personals. Estic
segur que no dirien el
mateix si haguessin vingut. 
ME: Creu que s’ha fet un
gran pas endavant o que
encara s’està molt lluny?. 
LLS: Cada dia estem més
prop del final del camí.
Aquest és un recorregut
que ja no té aturada possi-
ble i que ha de culminar en
una consulta ciutadana,
sota el format que sigui. La
Via Catalana és una
expressió més d'aquest
anhel de llibertat. I és una
nova injecció d'il·lusió per
poder prémer l'accelera-
dor i avançar de forma
més determinant. 
ME: El president Mas parla
de consens i que ha d’exis-
tir l’aprovació de l’Estat.
Com s’interpreta això?. 
LLS: El President Mas té
molt clar que l'any 2014,
després de 300 anys de la
pèrdua de llibertats arran

de la Guerra de Successió,
ha d'haver la consulta ciu-
tadana perquè els catalans
i les catalanes puguem
decidir el nostre futur com
a país. Una consulta que
s'ha d'acollir a un marc
legal que no té perquè ser
l'espanyol. Si per fer-ho hi
ha consens, l'escenari
seria més òptim. Ara bé, si
no hi ha consens ni acord,
almenys, esperem que ens
ho tolerin. Hi ha moltes
vies possibles i cal explo-
rar-les totes, fins a la últi-
ma, per donar la veu al
poble. 
ME: Des del Govern esta-
tal no sembla que hi hagi
bones perspectives...què
pot passar?.  
LLS: La dependència finan-
cera que Catalunya actual-
ment té de l'Estat Espanyol
és total i no té precedents
directes. El pitjor que ens
pot passar, és continuar

com estem. Espanya ha de
reconèixer la voluntat
democràtica del poble
català i s'ha d'emmirallar
en l'exemple del Canadà o
del Regne Unit en relació al
Quebec o a Escòcia res-
pectivament. La comunitat
internacional no pot legiti-
mar l'opressió ni la imposi-
ció, ha de donar prioritat a
la voluntat de la sobirania
popular com a màxima
expressió democràtica.  
ME: Des de l’ANC s’ha
exposat sempre que no és
una lluita politica, que ho
és més social, del poble.
Pensa que, no obstant, tot
plegat  es polititza massa
amb el tema?. 
LLS: Hem caigut amb un
cert estereotip pejoratiu
de la política i això s'ha de
canviar. La política és la
base de la convivència de
les societats obertes i, a la
vegada, l'instrument

imprescindible per avançar
en una direcció determina-
da. Si l'acció política està
legitimada per una majoria
social àmplia i contundent,
llavors l'èxit està assegu-
rat. 
ME: Les posicions han de
ser clares per no quedar
en evidència davant de l’e-
xigència del poble. Això
canvia o força planteja-
ments?
LLS: Crec que en els
últims anys les posicions
no havien estat mai tan cla-
res. La consulta ciutadana
per decidir el futur com a
país, malgrat els obstacles
que ens puguem trobar, és
un compromís ferm de l'ac-
tual President de la
Generalitat que, alhora,
està avalat per una majoria
parlamentària àmplia i
transversal. 

ME: Per acabar, què creu
que succeirà després d’a-
quest 11-S?. 
LLS: La Via Catalana del
passat dia 11 de setembre
ha marcat un nou punt d'in-
flexió en el camí que estem
recorrent. Ara, però, no
hem de caure en el parany
de magnificar la velocitat
d'un procés que necessita
d'uns graus de legitimació
tan amplis que evidencien
que l'horitzó final està a
tocar però hi hem d'arribar
en el moment adequat i
amb els elements necessa-
ris per a la consecució
efectiva de l'estat propi en
el si de la Unió Europea i
necessàriament avalat i
legitimat, de forma cívica i
pacífica, per una majoria
social clara i contundent.  

Lluís Soler va efectuar una conferència
dimecres, amb el títol: “Dibuixant a

l’horitzó el camí d’una nació”
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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
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA «Primentons i Tomates»

Avui: Vieires amb confitura de tomaquet 
i guarnides amb katafi

RESTAURANT EL FARO - LES CASES D’ALCANAR

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:

Vieires
Kataifi
Sucre
Tomaquets
Pebre
Alls
Oli
Vinagre balsamic

PREPARACIÓ:

S' escalden els tomaquets per treure la pell i
es tallen a daus. Es posen a bullir uns 25 mi-
nuts amb sucre i així es fa una melmelada. Des-
prés sofregim les vieires amb uns allets. D' al-
tra banda freigim el kataifi i emplatem una base
de confitura de vieira i damunt el kataifi.

Bon profit!.

ALEIX BELTRAN
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel
Cel serè o poc ennuvolat en general. Tot i això, hi haurà intervals de núvols
baixos al litoral i prelitoral central i sud de la costa Brava que deixaran el
cel entre poc i mig ennuvolat. A banda, es formaran alguns núvols d'evo-
lució diürna al Pirineu, quadrant nord-est i al prelitoral central.
Independentment, al vessant nord del Pirineu hi haurà alguns núvols fins a
migdia.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Mínimes i màximes lleugerament més altes.Les mínimes es mouran entre
els 3 i 8 ºC al Pirineu, entre els 6 i 11 ºC al Prepirineu i depressió Central,
entre els 9 i 14 ºC al prelitoral i entre els 14 i 19 ºC al litoral. Les màximes
oscil·laran entre 18 i 23 ºC al Pirineu i entre 24 i 29 ºC a la resta, tot i que
podran ser puntualment més altes a la vall de l'Ebre.

Visibilitat
De matinada i a primera hora del matí hi haurà boirines i algun banc de
boira a fondalades de l'interior de la meitat est que faran que la visibilitat
sigui regular o puntualment dolenta. La resta de la jornada la visibilitat
serà bona en general i excel·lent als dos extrems del país.

Vent
A l'Alt Empordà bufarà tramuntana entre fluixa i moderada, amb cops forts
durant la matinada, amb estones de vent variable i fluix durant la tarda. A
l'extrem sud bufarà mestral entre fluix i moderat fins a migdia, més
reforçat de matinada quan hi haurà alguns cops forts. A la resta del país
el vent serà fluix i de direcció variable, tot i que al centre del dia predomi-
narà el vent de component sud al litoral i al quadrant nord-est, i el compo-
nent oest a la resta.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

28º 16°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Albiol Palles, Francesc      

Bruch, 21 (Deltebre) 977489750

Joanna Pedrola - Roser Olivella    

A. Llambrich, 22 (L'Ametlla de Mar) 977456132/637733985

Renau Audi, Manuel   

Generalitat, 56  (Tortosa) 977440735 

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459 

Mª Cinta Vidal - Cinta Baixauli  

Avgda. Catalunya, s/n. (Amposta) 977701495

Mercè Bel - Carles Mur ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

Tindràs la possibilitat d'aclarir els teus senti-
ments. Respecte a la teva salut; fes canvis si
el teu mode de viure no et deixa atendre't a tu
mateix de la forma necessària.

Taure
20/4 al 19/5

En l'amor mostra't com ets i oblida't del que els
altres vulguin pensar de tu. Respecte a la  teva
salut; has de conrear més l'autodisciplina  si
vols mantenir-te en forma.

Bessons
20/5 al 21/6

Has de seguir el teu camí amb una determina-
ció. Les teves idees no són equivocades.
Respecte a la teva salut, has de millorar  el teu
cos invertint més hores a fer exercici físic. 

Cranc
22/6 al 21/7

Amb Venus i el Sol transitant pel teu signe els teus
bioritmes sentimentals apunten cap a dalt. La teva
prioritat  actual ha de ser millorar la teva conduc-
ció física. 

Lleó
22/7 al 22/8

Els teus assumptes amorosos i sexuals es
reactiven . Has de  posar els cinc sentits en la
teva vida sentimental . La situació t'aconsella
tenir prudència a l'hora de conduir. 

Verge
23/8 al 21/9

Les teves relacions sentimentals poden estar
canviant a millor, encara pots viure alguna ten-
sió que una altra. Saturn revela  la necessitat
d'alliberar-te de tot.

Balança
22/9 al 22/10

Mostraràs la teva habilitat per seduir la perso-
na que mes t'interessa. Respecte a la teva
salut; pensa que per mantenir-te en forma
sempre hauràs de fer algun esport. 

Escorpí
22/10 al 21/11

Dins de la teva vida amorosa tindràs l'ocasió de
crear un nova il·lusió. Durant aquesta etapa millo-
rarà molt el teu aspecte personal i la teva capaci-
tat per gaudir de la vida .

Sagitari
21/11 al 21/12

En l'amor les teves emocions més íntimes
passen per un moment d'intensitat i sensibi-
litat . Per millorar-la  has de començar  a
pensar a parar una mica la màquina.

Capricorn
21/12 al 19/01

Durant el dia d'avui tindràs una actitud positiva i
calmada en la teva relació de parella. Per man-
tenir un bon esta físic i anímic  t'has d'allunyar
del que et perjudica.  

Aquari
20/1 al 18/2

En assumptes d'amor tindràs una gran  inde-
pendència a l'hora de decidir les coses que real-
ment et ve de gust fer. Avui  ets propens a sofrir
trastorns digestius. 

Peixos
19/2 al 20/3

El Sol i Venus transitant per la teva casa cinc indi-
quen que la teva capacitat per gaudir de l'amor
és major. Pensa que si descuides la teva alimen-
tació acabaràs tenint problemes.  
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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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