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CatalunyaCaixa pre-
veu el tancament
d'unes 450 oficines,
entre les quals pre-
dominen les 300
que té fora de
Catalunya i que l'en-
titat calcula haver-
les tancat o venut al
final de 2014, men-
tre que les aproxi-
madament 150 res-
tants s'ubiquen a
Catalunya i preveu
tancar-les en un perí-
ode de temps més
escalonat. Per
aquest motiu i per
les condicions plan-
tejades, els emple-
ats es manifesten
amb concentracions
davant de les ofi-
cient. Ahir fou la ter-
cera. P3

En peu de guerra

Serà el dilluns dia 30 de setembre quan ja agafarà cos la nova televisió amb  l’emisió dels primers pro-
grames. Minut 91 serà l’esportiu, amb l’anàlisi de la jornada del cap de setmana. Informatius, debats,
entreteniment, reportatges...i amb la vertebració de la Xarxa de televisió catalana com a suport logistic
per completar una graella atrevida i novedosa que ja s’està perfilant amb el treball d’un grup de profes-
sionals amb experiència sobrada en el camp de la televisió local. 

P24

Canal TE: Compte enrera

Terres de l’Ebre. Els germans Lopez, experts
en el camp de la restauració, inicien un
projecte al celler del Pinell.  

P4

Esports. Tortosa-la Cava, derbi de la jornada
diumenge (18 h), a la Segona catalana. Abans es
descobrirà la placa que indicarà el nom de
l’estadi tortosí: Josep Otero. P14

Terres de l’Ebre. Inici del curs escolar. Antoni
Martí, director territorial d’Ensenyament, diu
que “als Serveis no hem rebut cap reclamació
dels sindicats”.                                     P10Av
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L’opinió del diari queda
reflectida exclusivament a
través de l’editorial. Els

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

seus necessàriament.

6.000 exemplars 

OOPPIINNIIÓÓ

26.000 lectors 

Després de celebrar una Diada històrica amb l'è-
xit de la Via Catalana per la Independència, molta
gent pregunta, 'i ara, què?' La resposta no és
fàcil. Abans que res, cal continuar mantenint el
grau d'atenció i mobilització i el mateix esperit
que ens ha portat fins aquí, perquè els atacs des
de les institucions espanyoles i els seus mitjans
de comunicació aniran en augment. L'objectiu ja
ens el va avançar fa mesos l'inefable Aznar:
generar tensió, por i trencaments dins la socie-
tat catalana. En tenim dos exemples recents,
d'aquestes actuacions: mantenir el càrrec del
president del Tribunal Constitucional, militant del
PP, amb passat vinculat a l'extrema dreta i que
ha expressat públicament la seva catalanofòbia
i, un altre exemple, l'escàndol que han volgut
promoure mitjans de comunicació espanyols
atacant TV3 per un reportatge de l'Info K sobre
la Via. Ja ho van intentar també amb un progra-
ma de Canal 21 per fer creure que, a l'escola i
la televisió d'aquí, s'adoctrinen els xiquets i
xiquetes en l'independentisme. Aquest intent
d'imposar-nos un marc conceptual informatiu de
conflictes inexistents a Catalunya, però que el
gran ressò que tenen fa que n'acabem parlant,
és un dels principals obstacles que haurem de
superar en els mesos propers. Gran part de la
batalla entre continuar o no continuar lligats a
Espanya es jugarà als mitjans de comunicació i
dependrà de qui acabi imposant el seu propi
marc conceptual en el debat públic. Malgrat que
ens semblin increïbles les ximpleries o animala-
des que alguns mitjans de comunicació, opina-
dors i dirigents polítics espanyols expliquen
sobre la realitat catalana, no hauríem de caure
en el parany de fer-los d'altaveus d'unes afirma-
cions que, de partida, ja són falses.

El primer que
ara haurem de
fer des de les
entitats, els
partits, les ins-
titucions i les
associacions
serà donar
suport al mani-
fest pel Pacte
Nacional pel
Dret a Decidir
elaborat per
l'expresident
Joan Rigol. Una vegada més, demostrarem al
món que la majoria de la societat catalana volem
votar quin futur desitgem per al nostre país.
Després, vindran mesos de gran importància
política, perquè abans que acabi l'any el
Parlament de Catalunya haurà aprovat la Llei de
consultes i, suposem, ja s'haurà anunciat la pre-
gunta i data de la consulta. A partir d'aquí, la
pressió espanyola augmentarà i caldrà que tot-
hom que ens haguem mobilitzat fins ara posem
la nostra il·lusió i els nostres esforços per fer
possible la consulta. I si no se'ns deixa celebrar
la consulta? Aquesta pregunta l'haurem de res-
pondre llavors, no cal que avancem esdeveni-
ments, però mentrestant cal mantenir la ferme-
sa, el compromís i defugir dels cants de sirena
o de les falses promeses dels que han tingut i
volen continuar mantenint els seus interessos
propis per damunt dels del país. El nostre futur
és la independència.

Paco Gas
Alcalde de Roquetes 

Esquerra Republicana de Catalunya

“OH HAPPY DAY” és el nou
gran espectacle de les nits
de dissabte de TV3 que s'es-
trenarà demà 21 de setem-
bre. Un concurs musical en
què una selecció de corals
de Catalunya competiran per
proclamar-se campiones de
la primera edició del certa-
men televisiu.

Per a més informació al res-
pecte d'aquesta participació
de la coral tortosina Jove
Cor Flumine al concurs de
TV3, podeu consultar el blog
de "OH HAPPY DAY",
http://blogs.tv3.cat/ohhapp
yday.php, i també el blog de
Cor Flúmine, http://corflumi-
ne.blogspot.com.es.

Cor Flumine a TV3, al programa 
‘Oh Happy Day’

Actualitat

No és una situació nova. La revolta és ara dels
treballadors de CatalunyaCaixa que ahir van fer
la tercera concentració, davant de l’oficina que
l’entitat té a la plaça Alfons XII de la capital del
Baix Ebre amb l’objectiu de defensar els seus
drets laborals i en desacord amb els planteja-
ments existents actualment i pels que s’està
negociant. Vora 2500 treballadors es poden
veure afectats pel procès i amb unes condicions
que consideren que no són justes i que no estan
a l’alçada de les d’altres entitats que han viscut
o viuen situacions similars. Més incertesa. I que
pot incrementar-se en dependència de com

pugui anar la venda final de l’entitat i l’ús que en
pugui fer la compradora de la plantilla a dispo-
sar. Preocupació per la situació actual i que
entra dins de l’espiral de retallades i reduccions
que condemnen la societat en els darrers anys.
L’estat de Catalunya Caixa coincideix amb la
situació d’altres entitats com Bankia o Bancaixa
que han confirmat el tancament d’oficines, amb
les conseqüències que això suposa. 
Les dues entitats, al novembre, tanquen les por-
tes al territori de les oficines que han tingut ober-
tes fins ara, amb tot el que això suposa. Bankia
en deixarà dues d’obertes a Tarragona ciutat. 

Editorial

Més manifestacions Diumenge l’estadi de Tortosa es
dirà oficialment Josep Otero

Opinió

Trobada CB
Cantaires-Esplai

Ulldecona

BILLAR

I ara què?

Opinió

El proper diumenge dia 22, es
destaparà la placa on oficial-
ment s'anomena a l’Estadi
Municipal de Futbol amb el nom
de Josep Otero (Estadi
Municipal de Futbol Josep
Otero).
A les 16:30 es presenten els
equips de Futbol Base, i a les
18:00 es celebra el partit CD
Tortosa CD la Cava.
Aquest acte es farà a l'acabar
la presentació del Futbol Base i
abans de començar el partit. 
Ens sentim molt orgullosos d'a-
questa distinció que tot el con-
sistori tortosí ha acordat per
unanimitat.
Estem segurs que el nostre
pare, Josep Otero, el senyor
José, el senyo Pepe, es sentirà
molt emocionat de tenir-vos al
costat. I si no podeu estar, pen-
seu un momentet que entre el
Roser i les muntanyes dels
Ports hi ha un raconet on
podem sentir-nos tots units
evocant els records que tenim
de Josep Otero. Les seves
lliçons per ser futbolistes però

també de ser homes de profit,
d’escoltar més que de parlar,
de donar més que de rebre,
d’alegries contingudes i de
saber refer-se als moments
complicats. De la importància
de la família en l’educació dels
xiquets, de que al contrari se'l
respecta igual que es respecta
a un company. De estimar el
que fem, de saber que és com-
promís, que és sacrifici i de
que entre les mans tenim una
cosa tant valuosa com és el
futur d'un xiquet i que per aixó
s'ha de ser un artiste per
saber-lo modelar i preparar-lo
per la vida.
Si tot això pot ser assumit per
tots aquells que passen i han
de passar per l'Estadi
Municipal de Futbol Josep
Otero, tenim molt de guanyat.

Una abraçada i sempre grà-
cies.

Familia Otero Roselló

En modalitat tres bandes, Manolo
Martorell (Esplai Ulldecona) va vèncer a
Ignacio Bel (CB Cantaires). Manel Adell
(CBC) va fer-ho contra Ricardo (EU). En
modalitat lliure, Jesús Flores (CBC) va
guanyar J. José Itarte (EU) i Jacinto Ar-
bona (CBC) va superar a De la Cruz
(CBC) -es van enfrontar dos del mateix
equip per no tenir prous efectius els ull-
deconencs-. Finalment, JA Prieto (CBC)
va vèncer a Amadeo Ferrer (EU). 
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«»

Des del 9 de setembre es
troben en plena negociació
de l'ERO presentat per part
de la direcció que afecta gai-
rebé 2500 treballadors d’a-
rreu del país, una reducció
aproximada del 30% de la
plantilla, que afecta un de
cada tres empleats. Després
de gairebé un mes de contac-
tes entre representants de la
direcció i els sindicats, la
posició de l'empresa “s'ha
mogut molt poc”. La propos-
ta de mínims que planteja
FROB/CX és de 20 dies per
any treballat amb possibilitats
d’arribar als 25 dies/any amb
un màxim de 18 mensuali-
tats, aplicant a la plantilla que
resti treballant una reducció
de sou del 15%. El mínim de
compensació que estableix la
llei. A més, de resultes de la
darrera normativa que pena-
litza les prejubilacions, tots
els acomiadaments es faran
a persones que no hagin
complert els 50 anys, a
excepció dels afectats pel
tancament, cosa que per als
sindicats suposa un enduri-
ment més gran del càstig. Els

treballadors demanen obrir la
porta a les negociacions con-
templant baixes incentivades
i prejubilacions als majors de
55 anys, per alliberar places
que obrin la possibilitat de
recol.locació als afectats pel
tancament.
I sobre tot el que reclamen és
tenir les mateixes condicions
que han tingut altre entitats
financeres estatals intervin-
gues pel FROB (màxim accio-
nista) en conjuntures com
aquesta. 
CatalunyaCaixa preveu el tan-
cament d'unes 450 oficines,
entre les quals predominen
les 300 que té fora de
Catalunya i que l'entitat calcu-
la haver-les tancat o venut al
final de 2014, mentre que les
aproximadament 150 res-
tants s'ubiquen a Catalunya i
preveu tancar-les en un perío-
de de temps més escalonat.
El futur és incert i hi ha preo-
cupació entre els treballa-
dors. La situació es pot
agreujar en un futur, depe-
nent de quina és la direcció
que agafi l’entitat amb la seua
venda i la gestió que en pugui
fer la compradora amb els
treballadors i oficines que
quedarien. Per tot plegat, els
treballadors van fer ahir la ter-
cera manifestació, de 13 a
14 hores, amb una aturada
parcial que consistia amb una
concentració fora de les ofici-
nes informant als clients de la
situació actual. En la mateixa.
es distingia el color negre
com el que dominava en la
indumentària dels empleats
de CatalunyaCaixa.

Els treballadors de CatalunyaCaixa es manifesten
per exigir i defensar els seus drets laborals

Treballadors de
CatalunyaCaixa de
Tortosa i rodalies es van
concentrar ahir dijous al
migdia davant de l’ofici-
na que l’entitat té a la
plaça Alfons XII de la
capital del Baix Ebre.

Ahir dijous es va produir la tercera concentració, de 13 a 14 hores

L’entitat té previst tancar 450 oficines, de les quals 300 són de fora de Catalunya. Afectaria uns 2500 treballadors

MV

ACTUALITAT

Bankia tanca les oficines a la
demarcació excepte dues
que quedaran a Tarragona
ciutat. Bancaixa també tanca
les oficines de fora de la
comunitat valenciana. Serà al
novembre. 

Bankia i
Bancaixa

tanquen les
oficines al
novembre

El sentiment general de la
plantilla, la qual s'està adhe-
rint en un 95% a totes les
accions fins ara proposades
per la Unitat Sindical
(Multitudinaries manifesta-
cions del 6 de setembre,
Vestir de Negre tots els
dijous, i aturades parcials
d'una hora), és que ja n’hi ha
prou de que clients i treballa-
dors paguin la mala gestió
d'uns Directius que han enso-
rrat el sistema de Caixes
basat en l'Obra Social, per la
seva ansia de Creixements i

Beneficis immediats que els
va fer participar d'una
Bombolla Immobiliaria que
ens ha portat a la desaparició
de les Caixes Catalanes, més
concretament a les de les
Diputacions que conforma-
vem Caixa Tarragona i Caixa
Catalunya. La plantilla està
qualificada fa uns mesos en
compareixences als mitjans
de comunicació com una de
les millors del Sector, per la
resposta que estava donant
davant la difícil situació de
l'Entitat en tenir la confiança
d'una clientela que es manté
fidel amb una de les quotes
de mercat més importants
del sector en les zones tradi-

cionals. Ara tenim la sensació
que una vegada els hem man-
tigut el Negoci, amb l'inici de
l'ERO i davant la possible adju-
dicació de l'Entitat propera-
ment, la plantilla ja no els
importa per res i passa a ser
un Número, quan darrera dels
2.400 afectats, hi ha 2.400
families. La proposta de
minims que ens planteja
l'Entitat, que just ara vol estal-
viar i ser exemplar amb la
Reestructuració de la plantilla,
és un insult vistes les indem-
nitzacions que han rebut tots
els Directius que ara estan
compareixent al Parlament i
que impunement s'atreveixen
a eludir responsabilitats.

Si obrissin la porta a una
Voluntarietat incentivada i a
les Prejubilacions per als
majors de 55 anys, s'allibera-
rien llocs de treball que
podrien ocupar els afectats
per tancament. A més amb
una proposta solidaria per
part de la Representació
Sindical de reducció d'horari
d'un 5% per part de tota la
plantilla que resti a l'Entitat,
més jornades parcials, s’ami-
noraria en gran mesura el
nombre de persones a aco-
miadar.

Felip Crespo
Delegat Sindical del SEC

(Sindicats Estalvi de
Catalunya)

Comunicat
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«»

Els empresaris ebrencs,
Joaquim López i Fran
López, presenten el projec-
te de gestió turística de la
Catedral del Vi per als pro-
pers 20 anys.
El delegat del Govern a les
Terres de l'Ebre, Xavier
Pallarès, ha participat en la
presentació del nou projec-
te de promoció turística del
Celler Cooperatiu del Pinell
de Brai dels germans
Joaquim López i Fran
López, empresaris del món
de la restauració amb els
establiments Masia Pla dels
Catalans (L'Aldea), Hotel
Villa Retiro 5* i restaurant
el Torreó de l'Indià (1*
Michelin) i el Celler Pagos
de Híbera.
Xavier Pallarès ha destacat
en l'acte de presentació a

la Cambra de Comerç de
Tortosa que “la recuperació
d'un patrimoni arquitectò-
nic de tan gran valor com el
celler del Pinell de Brai, lli-
gat amb la millor gastrono-
mia, de la qual els germans
López en són uns experts,
és la garantia d'èxit d'a-
quest projecte”. A més, la
gestió del celler anirà lliga-
da a la promoció turística
de tota la zona amb la cre-
ació de paquets que inclou-
ran visites també altres
actius naturals i patrimo-
nials de les Terres de
l'Ebre, com els passejos
pel riu Ebre o l'entrada a
les coves de Benifallet.
El delegat del Govern
també ha volgut destacar
que la creació d'aquest nou
actiu turístic al Celler
Cooperatiu del Pinell de
Brai és “un revulsiu impor-
tantíssim, tant per al mateix

municipi, com per a la
comarca, com per a totes
les Terres de l'Ebre, per
tant, des del Govern de la
Generalitat els oferim tot el
nostre suport i els ajuda-

rem en tot allò que ens
sigui possible”. El projecte
turístic de la Catedral del Vi
del Pinell de Brai té una
inversió de 400.000ÛE,
que preveu la creació d'en-

tre 20 i 35 llocs de treball
directes i indirectes. 
La posada en marxa del
mateix està prevista per al
febrer del proper any
2014.

La comunicació i la creati-
vitat com a motors de
canvi és el títol de la prime-
ra càpsula formativa del
nou programa formatiu
que ha organitzat l'Oficina
Jove del Montsià. 
Aquest taller, realitzat al
Casal d'Amposta, ha
comptat amb una vintena
de participants, la majoria

en situació de recerca acti-
va de feina,  procedents
dels diversos municipis de
la comarca. 
En aquesta sessió s'ha
abordat aspectes com la
millora de l'autoimatge, la
motivació cap al canvi, la
identificació de les emo-
cions, l'afrontament i reso-
lució d'emocions negatives

i de problemes, així com
les habilitats de comunica-
ció verbal i no verbal. Sota
el nom "Càpsules formati-
ves" l'Oficina Jove del
Montsià presenta un ampli
programa formatiu per a
l'ocupació, amb sessions
de curta durada i que com-
prenen diferents blocs
temàtics.

La pròxima
càpsula for-
mativa és el
Curs pla d'em-
presa, que
tindrà lloc el
pròxim dia,
25 de setem-
bre,  de 16 a
les 20  h, a
l'aula Magna
del Casal
d'Amposta.
Tot i ser gra-
tuïtes, per
par t ic ipar -h i
cal efectuar la
inscripció prè-
via.

S’inicia el nou cicle 
«Capsules formatives»

Impulsat per l’oficina Jove del Montsià

El Grup Municipal del PSC de
Tortosa va mostrar-se aques-
ta setmana “molt indignat”
amb el govern de CiU pel seu
vot en contra de la moció en
què proposava complemen-
tar els ajuts de beques men-
jador del Consell Comarcal
amb recursos propis per evi-
tar la malnutrició infantil. “No
es pot permetre de cap
manera que no es donin solu-
cions”, va destacar el regidor
Enric Roig. La portaveu del
grup municipal de CiU,
Meritxell Roigé, va desmentir
categòricament al PSC, va
lamentar que Enric Roig
defensés “una moció farcida
de dades falses” i el va acu-
sar de crear alarma social de
manera absolutament injusti-
ficada i irresponsable. Roigé
va explicar que “el Consell
Comarcal del Baix Ebre treba-
lla estretament amb
l'Ajuntament de Tortosa i que
cap família de la ciutat que ho
necessiti es quedarà sense
ajuda de menjador”.

Roigé respon a
un PSC Tortosa
“molt indignat”

La Plataforma en Defensa
de les Terres del Sénia, con-
traria al Projecte Castor, ha
enviat escrits a la Secretaría
Autonómica de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda y a la Secretaría
d’Estat de Canvi Climàtic de
la Generalitat Valenciana
perque informi a les probla-
cions properes dels micro-
sismes provocats per injec-
ció de gas, exigint respon-
sabilitats: “el projecte
Castor, davant la costa de
Vinaròs, causa aquests
petits terratremols amb tot
el que comporta per a la
pesca i el turisme. I volem
que s’informi oficialment”. 

“Volem que
s’informe dels
microsismes”

«La professionalitat dels germans Lopez i el valor
arquitectònic del celler del Pinell són una garantia d’èxit»

Xavier Pallarès, delegat del Govern, valora el nou projecte de gestió turística de la Catedral del Vi

ACTUALITAT
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L’Ajuntament de Tortosa ha
informat aquesta setmana
que s’ha construït un punt
de reserva d'aigua per a
mitjans d'extinció aeris i
terrestres, i que s'arrangen
camins per fer-los accessi-
bles als Bombers
L'Agrupació de Defensa
Forestal (ADF) de Tortosa
està finalitzant una impor-
tant actuació en matèria
d'extinció d'incendis fores-
tals a la zona del Coll de
l'Alba. En les últimes set-
manes s'ha construït un
punt de reserva d'aigua,
amb una capacitat de
224.000 litres, per abasta-
ment de mitjans d'extinció
aeris i terrestres, al temps
que s'ha arranjat un camí
d'uns 750 metres per fer-lo
accessible a les dotacions
de vehicles dels Bombers.
En breu es construirà la
presa i canonada que han
de permetre abastir les
dotacions de terra.

L'alcalde i president de
l'ADF de Tortosa, Ferran
Bel, i la regidora de
Mobilitat i Medi Ambient,
Bea Viñuela, han fet una
visita al punt d'aigua,
acompanyats dels repre-
sentants de l'empresa que
estan executant aquesta
actuació, que té un cost de
26.773 euros, subvencio-
nats íntegrament per la
Generalitat de Catalunya,
que s'ha fet sota la direc-
ció tècnica del CODE. 
Més carril bici
D’altra banda, la bicicleta
continua obrint-se pas a
Tortosa amb la progressiva
creació de nous trams de
carril bici que, amb l'entra-
da en servei de la prolon-
gació de la via verda pel
pont del tren, ha permès
connectar els vora 8 quilò-
metres que l'Ajuntament ha
creat en els últims sis anys
a banda i banda de riu.
“Durant el present mandat
ja s'han habilitat 3.665
metres de nou carril bici,
que permeten enllaçar el
barri de Ferreries i el cen-

tre de la ciutat per a un ús
lúdic, esportiu i també
escolar”. Aquesta setmana
han informat de les nove-
tats en matèria de mobilitat
l'alcalde de Tortosa, Ferran
Bel, i la regidora de Medi
Ambient i Mobilitat, Beatriz
Viñuela, amb motiu de la
celebració, entre els dies
23 i 29 de setembre, de la
Setmana de la Mobilitat

Sostenible i Segura, que
aquest any a Catalunya duu
com a lema "Aire net. Fes
el pas", i que a Tortosa s'hi
afegeix "Un pont cap a la
mobilitat".  L'Ajuntament
finalitzarà en les properes
setmanes l'enllaç i conne-
xió del nou vial del pont del
tren incorporant carril bici
fins als instituts de
Ferreries. La primera fase

d'aquest projecte, ja finalit-
zada, és la connexió de la
via verda amb el carril bici
procedent de la plaça
Corona d'Aragó i
Roquetes. La segona fase,
ja en execució, consisteix
en l'enllaç del pont del tren
amb els instituts Joaquim
Bau i de l'Ebre.
Posteriorment, es connec-
taran les estacions de tren
i bus amb els Portals de
Ciutat, per un costat, i amb
el pont del tren per l'altre.
Les tres noves fases s'han
executat en base a perso-
nal i recursos propis.  En el
marc dels actes previstos
dins la celebració de la
Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura,
l'Ajuntament organitza,
entre d'altres, la II
Conferència sobre
Mobilitat "Turisme i
Mobilitat a Tortosa", les
activitats dirigides als
infants "Peque-agents de
mobilitat", concurs de
dibuixos per a escolars, i la
Festa de la Bicicleta, diu-
menge 29. 

El president de la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre, Xavier de Pedro,
s'ha reunit aquest dimarts
a Amposta (Tarragona)
amb membres de la
Plataforma en Defensa de
l'Ebre "per mantenir ober-
tes totes les vies de diàleg
i obrir-ne de noves" sobre
el futur del riu, ha informat

el Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi
ambient.
Els cabals ambientals
aprovats al Pla Hidrològic
de la Conca de l'Ebre per
al tram final del riu i el
Delta són “inamovibles” i la
proposta que defensa la
Generalitat i la Plataforma
en Defensa de l'Ebre (PDE)

és d'"impossible compli-
ment". Així de taxatiu s'ha
mostrat el president de la
Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE), Xavier de
Pedro davant represen-
tants del moviment anti-
transvasament aquest
dimarts a Amposta que,
lògicament, han manifes-
tat el seu desacord.

El president de la CHE reitera a la PDE que els
cabals aprovats per al Delta són inamovibles

L’alcalde de Móra la Nova i
vicepresident primer del
Consell Comarcal de la
Ribera, Ferran Bladé, serà
el nou director dels serveis
territorials de cultura.
Bladé, fins ara professor a
l’Ametlla, substituirà a
Francesc Ferrer, que va dei-
xar el càrrec el passat 31
d’agost. Bladé reununciarà
a les seues responsabilitats
al Consell Comarcal durant
el ple ordinari previst per a
finals del mes de setembre.
El tinent d’alcalde de Móra
la Nova, Ivan Vilanova, serà
el substituit de Bladé al
Consell Comarcal.  Bladé
serà l’únic director dels ser-
veis territorials de l’Ebre ori-
ginari de la Ribera.

Nou director
dels serveis

territorials de
cultura

El Pla No T'Aturis acull set
veïns d’Ascó més que han
començat a treballar a tra-
vés d’aquest Pla.
Un projecte ocupacional
de l'Ajuntament destinat a
estudiants, persones amb
especials dificultats d'ocu-
pació i empreses locals
que vulguin contractar per-
sonal. En concret, cinc
veïns d'Ascó s'afegiran a
la Brigada Municipal com a
personal de suport, i dues
persones més se sumaran
a l'equip de neteja dels edi-
ficis municipals.
D’altra banda, informar
que l'Ajuntament asco-
nenc substitueix l'enllume-
nat públic dels carrers
Joan XXIII, Sant Miquel i de
la Fàbrica per bombetes
més eficients.

Pla No T’Aturis
d’Ascó

Punt de reserva d’aigua per prevenir 
incendis a la zona del Coll de l’Alba, a Tortosa

Amb capacitat de 224.000 litres, per abastir mitjans d’extinció aeris i terrestres
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Els seixanta joves que han
realitzat el programa Joves
per l'Ocupació han rebut els
certificats professionalitza-
dors dels mòduls que han
cursat i que acrediten la for-
mació que han rebut durant
tot un any i també l'experièn-
cia laboral que han adquirit
gràcies a les pràctiques en
empreses.
Els 58 joves amb edats
compreses entre 16 i 25
que van estar seleccionats
entre els més de 100 que
van sol.licitar formar part
del programa Joves per
l'Ocupació van iniciar la for-
mació al mes de març i han
finalitzat les pràctiques
aquest mes de setembre
rebent els certificats de
mans del regidor de
Joventut i Polítiques
d'Ocupació, Eros Esquerré,
i de l'alcalde d'Amposta,
Manel Ferré. Cal assenyalar
que una desena dels partici-

pants al programa han estat
contractats per les empre-
ses a les que han fet les
pràctiques.
Els 58 usuaris del programa
han cursat especialitats for-
matives d'Auxiliar de
Veterinària (18 persones),
Auxiliar Comercial (8 perso-
nes), Gestió de Magatzems
(16 persones) i Electricitat
Industrial i equips contra
incendis (16 persones). La
formació l'han realitzat les
tècniques del programa i
professionals de cadascuna
de les especialitats. Un cop
realitzada la formació, els
alumnes han completat els
coneixements a través de
pràctiques en empreses, en
total, es van signar convenis
de col·laboració per fer
aquestes pràctiques amb
més de 20 empreses de la
ciutat d'Amposta. Els alum-
nes han rebut un certificat
de professionalitat un cop
superat el programa, i
aquells que encara no tenen
aprovada la secundària
estan matriculats a l'IOC

(Institut Obert de Catalunya)
de manera que han pogut
compaginar totes dues acti-
vitats i a més, obtenir també
formació reglada.
Subvencions
D’altra banda, s’ha informat
de les bases bases específi-
ques reguladores per a la
concessió de subvencions a
entitats i associacions
esportives, per a la realitza-

ció d'activitats de promoció
i difusió de l'esport durant
l'any 2013. Aprovades per
la Junta de Govern Local en
sessió duta a terme el dia
13 de setembre de 2013.
Les sol·licituds deuran pre-
sentar-se abans de les 14h
del dia 11 d'octubre de
2013 publicat el
16/9/2013. 
L'objecte d'aquestes bases

és regular la concessió de
subvencions econòmiques,
que atorga l'Ajuntament
d'Amposta per a la realitza-
ció de programes i activitats
de promoció i participació
esportiva, sempre i quan no
figurin incloses en altres
programes específics o que
queden englobades en els
convenis de col·laboració
signats amb l'Ajuntament.

Ribera d'Ebre VIVA beneficia
més de 200 empreses i
vora un centener de perso-
nes en situació d'atur
aquest primer semestre de
l'any 2013.
El president del Consell
Comarcal de la Ribera
d'Ebre, Jordi Jardí, acom-
panyat per la directora del
projecte Ribera d'Ebre VIVA,

Pili Carballo, i la responsa-
ble de turisme d'aquest pro-
jecte, Mònica Sabaté, ha
presentat en roda de prem-
sa el balanç semestral i l'es-
tat d'execució del projecte
“Treball 7 comarques” a la
Ribera d'Ebre. Jardí ha des-
tacat que el projecte Ribera
d'Ebre VIVA “és un dels pun-
tals del treball del consell,

juntament amb el servei a
les persones”. Segons
Jardí, Ribera d'Ebre VIVA
“és un projecte d'excel·lèn-
cia que és imitat per moltes
altres comarques”. “Avui la
Ribera d'Ebre és la referèn-
cia del projecte 7 comar-
ques, a nivell de Catalunya”,
ha afegit el president
comarcal. Ribera d'Ebre

VIVA és un projecte impul-
sat pel Consell Comarcal de
la Ribera d'Ebre amb el
suport de la totalitat d'ajun-
taments de la comarca, 17
entitats públiques i privades
i més d'un centenar d'em-
preses, que té com a objec-
tiu incidir en el desenvolupa-
ment econòmic de la
comarca. 
Actualment, el projecte
Ribera d'Ebre VIVA porta en
funcionament poc més de 2
anys i ha passat a significar
una fortalesa per a la
comarca centrant les seves

actuacions en dos pilars
fonamentals: millorar la
competitivitat del teixit pro-
ductiu local i millorar l'ocu-
pabilitat de les persones de
la Ribera d'Ebre en situació
d'atur. Aquest  primer
semestre s'ha donat suport
a més de 200 empreses
que han participat activa-
ment en alguna de les
actuacions i 97 persones
aturades estan rebent
suport a traves del
Dispositiu d'inserció laboral
per a col·lectius amb dificul-
tats especials. 

Ribera d’Ebre VIVA beneficia 
més de 200 empreses

El Consell Comarcal del
Baix Ebre augmenta els
ajuts de menjador esco-
lar respecte el curs pas-
sat. Enguany, el Consell
Comarcal destinarà
399.965 euros en
beques de menjador, uns
23.000 euros més que
l’any passat.
D’aquesta manera, més
de 100 famílies es bene-
ficiaran de subvencions
d’un 75% de la quota de
menjador, una xifra que
gairebé duplica els ajuts
del curs anterior. 585
persones gaudiran també
d’un ajut al 50% i 79 d’un
ajut al 30%. En total, el
consell ha aprovat 767
sol·licituds de les 1.100
que s’han presentat en la
primera adjudicació i
encara en resten una cin-
quantena pendents de
resolució.
El president del Consell
Comarcal del Baix Ebre,
Lluís Soler destacava que
“des del Consell
Comarcal del Baix Ebre
es dóna una prioritat
màxima a reforçar les
polítiques socials ja que
aquestes són l’eix verte-
brador i cohesionador de
la comarca en un
moment d’adversitat
econòmica”. Per aquest
motiu, Soler ha subratllat
que “cap família de la
comarca del Baix Ebre
que necessiti aquesta
ajuda i que s’inclogui dins
dels requisits establerts
en les bases regulado-
res, es quedarà sense
ajut de menjador”.

Augmenten 
els ajuts de
menjador

escolar

La seixantena de participants a Joves per l'Ocupació
finalitzen el programa amb molt bons resultats, a Amposta
Una desena dels participants han estat contractats per les empreses a les que han fet les pràctiques
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En les jornades del grup
parlamentari de CiU a
Tortosa, Artur Mas, presi-
dent de CiU i president de la
Generalitat, ha afirmat que
el fet que el govern espan-
yol “comenci a cridar cada
dia a ambaixadors vol dir
que veuen que la consulta
es farà i estan fent campan-
ya pel no”. En una roda de
premsa a Tortosa, on s'han
celebrat les jornades de tre-
ball del grup parlamentari
de CiU, el president Mas ha
preguntat si “pertànyer al
club de la Unió Europea
(UE) no hauria de ser garan-
tia per tal que un poble que
vol votar, pugui votar?”.
Mas ha remarcat que seran
els catalans els que decidi-
ran si Catalunya es conver-
teix en un estat però ha pre-
guntat “com pot Europa aju-
dar a que els catalans
puguin votar de forma

democràtica, igual que
votaran els escocesos o
van votar els quebeque-
sos”. El president Mas ha
manifestat que “els cata-
lans han de votar sense
por, però la por ens la inten-
taran introduir aquells que
volen que això fracassi”.
Sobre una possible sortida
de la UE, el president ha
argumentat que l'important
és l'economia i que als
grans inversors “el que
diuen és: no ens preocupa
la situació política de
Catalunya, ens és igual si
és Estat, el que no volen és
que Catalunya no tingui l'eu-
ro”. “En aquest sentit no hi
ha cap perill, cap temor,
perquè Catalunya estarà
dintre del mercat europeu i
en qualsevol cas estarà
dins l'euro”, ha reblat. 
Reptes del proper curs
polític
De cara al proper curs polí-
tic, el president Mas ha
identificat quatre grans rep-
tes als quals es farà front.
En primer lloc, donar la

volta a la situació econòmi-
ca. “Crec que podrem dir,
en els propers mesos, que
anem deixant enrere la
recessió i podem començar
a parlar d'un cert canvi de
tendència”, ha assegurat el
president. El segon gran
repte és l'evolució de les
polítiques públiques i de
l'Estat del Benestar. En
aquest sentit, ha remarcat
que “si es donen totes les

circumstàncies, que espero
que es donin, el 2013 serà
l'últim any de retallades i el
2014 serà el primer any en
el que no n’hi haurà més”.
El tercer repte és restituir la
confiança entre institucions
i ciutadania, que s'ha anat
malmetent. El president
Mas ha recordat que s'es-
tan prenent mesures en la
línia de la transparència i la
informació pública, com la

llei de la transparència i la
llei electoral, que s'estan
tramitant al Parlament o la
posada en marxa del portal
de la transparència per part
de la Generalitat. Finalment,
el darrer repte és el procés
que ha engegat Catalunya.
Un procés que “està en
marxa amb el full de ruta
establert: volem fer la con-
sulta el 2014 i pactarem
consulta i data a finals
d'any”. 
El president Mas ha assen-
yalat que “volem que
aquest procés es faci amb
grans majories i això no
depèn només de un presi-
dent i un govern sinó de
moltes forces polítiques
que han d'estar a l'alçada
de les circumstàncies”. 
“El 'Catalan Way' està en
marxa”, ha continuat, i “no
ens podem apartar ni un
mil·límetre de la nostra
manera de fer: sempre
democràtic, sempre pací-
fic, sempre legal i sempre
amb àmplies majories”. 

«Que cridin cada dia a ambaixadors vol dir que veuen
que la consulta es farà i estan fent campanya pel no»
El president Artur Mas, ahir a Tortosa: “Catalunya estarà dins del mercat europeu i tindrà l’euro”

REDACCIÓ

Agrofruit, l'empresa
exportadora de cítrics
més important de
Catalunya, presentarà
concurs de creditors en
les pròximes setmanes
per intentar fer viable la
seva activitat sense la
pressió dels deutes. 
Els responsable de la
societat han anunciat la
seva intenció de mante-
nir les exportacions
durant la pròxima cam-
panya per assolir els 40
milions de quilos de
cítrics que fixa el pla de
viabilitat. Per aconse-
guir-ho, Agrofruit ha
demanat la confiança
dels 800 socis produc-
tors perquè continuïn
portant les seves colli-
tes a l'empresa vincula-
da Ebrefruit, SAT. Un
grup de socis farà efec-

tiu un crèdit de 600.000
euros per abonar part
de les collites que enca-
ra es deuen i avançar
part de la pròxima.

Agrofruit vol mantenir

l’activitat exportadora
Amb el suport dels socis productors

L’Onada Tortosa, al barri de
Sant Llàtzer, ja està més
prop de la seua obertura,
que està prevista a finals
d’aquest any. Aquesta set-
mana, Joan Antó, Conseller
Delegat, va mostrar les ins-
tal.lacions a alcaldes de
localitats del territori que
van efectuar-ne una visita
aquesta setmana. L’Onada

Tortosa disposa de 124 pla-
ces, contemplades en habi-
tacions dobles i individuals,
amb voluminosos espais i
un servei extraordinària-
ment ampli, adequat a les
exigències més modernes
d’un centre d’aquestes
característiques. 
Andrea Laboria, directora,

manifestava que “L’Onada

Tortosa té una àmplia carte-
ra de serveis per donar res-
posta a les necessitats de
la gent gran de les Terres
de l’Ebre”. Entre altres dels
moderns serveis del centre,
destaca una unitat de con-
vivència per a persones que
pateixen una demència,
amb un entorn adaptat per
a crear -ne estimulacions. 

L’Onada a Tortosa, més 
prop de la seua obertura

L'Ajuntament de Deltebre ha
informat que “es congratula
davant l'aprovació definitiva,
per part de la Comissió d'ur-
banisme de les Terres de
l'Ebre, d'una part del planeja-
ment de Riumar”. Segons
l'alcalde de Deltebre, José
Emilio Bertomeu, "aquesta
aprovació suposa una magní-
fica inversió de futur, podem
dinamitzar l'economia del
municipi mentre consolidem
el turisme i més concreta-
ment l'urbanització de
Riumar" i ha afegit "el meu
agraïment a tots els grups
municipals per ajudar a acon-
seguir un acord amb el
Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya".
Reinosa
D’altra banda, una delegació
de l'Ajuntament de Deltebre
es desplaçarà aquest cap de
setmana a Reinosa acompan-
yant a l'Alcalde, José Emilio
Bertomeu , que és el prego-
ner de la Fiesta Mayor de San
Mateo. La visita s'emmarca
dins els actes encetats per
reactivar la relació d'agerma-
nament entre les dues locali-
tats i impulsar projectes de
col.laboració de l'àmbit
econòmic, cultural i educatiu.
Finalment, dir que demà dis-
sabte tindrà lloc l'espectacle
de pasarel.la Fusió Nupcial IV
a Deltebre. La quarta edició
de l'event tornarà a mostrar
propostes innovadores del
món de la perruqueria, l'este-
lisme, la moda, la joieria i
també l'art floral. Fusió
Nupcial es farà demà dissab-
te (22h) al Centre Cívic.

Satisfacció a
Deltebre per
l’aprovació

d’Urbanisme

La regidoria de Turisme,
conjuntament amb
l'Associació de
Mestresses de Casa
d'Alcanar, i amb la
col·laboració del Museu
de les Terres de l'Ebre,
us conviden a participar
al XVII Mercat Iber
d'Alcanar, els dies 28 i
29 de setembre. Durant
tot el cap de setmana hi
haurà activitats molt
diverses, on podreu visi-
tar les tradicionals para-
des de venda amb tota la
diversitat de productes
artesanals.

XVII Mercat
Iber de Sant

Miquel, a
Alcanar
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El passat dia 9 de setembre
es va començar el curs
2013-2014 a les
instal·lacions municipals i
tal com va succeir l'any
passat, aquest any s'ha
incrementat en 10 el nom-
bre d'alumnes.
En total hi ha 130 alumnes
que cursen els seus estudis
musicals a l'Ametlla de Mar,
des de les classes de sensi-
bilització per a alumnes de
P-3 fins al grau professional
que prepara als alumnes
per optar a entrar en el
Conservatori Superior de
Barcelona.Segons M
Carme Martí, regidora d'e-
ducació, “la musica no és
una primera necessitat,
hem d'estar contents,
sabem com estan les famí-
lies i seguim pujant. Tenim
la sort que aquest any tin-

drem deu nous alumnes
que poden ser més, ja que
encara no hem tancat ins-
cripcions”.
Entre les novetats d'aquest
any destaquen les jornades
de portes obertes a nens
de P-3 tots els dimarts i
dijous d'aquest mes de
setembre de 17'15h a
18'00h de la tarda per com-
provar si ses senten atrets
per les classes. A més s'ha
posat en marxa una assig-
natura de musica tradicio-
nal per a gralla i timbal, des-
prés d'una primera expe-
riència que ha donat els
seus fruits amb la creació
d'un grup a la Colla
Castellera els Xics Caleros.
La directora ha fet un
balanç molt positiu dels cur-
sos d'estiu, sobre tot del
curs de teatre musical i del

que se n'ha encarregat de
recollir els sons dels dife-
rents indrets de la població,
i ha avançat que  aquest
any els professors de l'es-
cola també engegaran la

iniciativa dels cursos oberts
sense cap cost alternatiu
pels alumnes de l'EMMA.
Actualment l'EMMA disposa
de 13 professors.

Actuaran dilluns vinent

Fira de Brocanters a Móra la Nova

Josep Manel Busqueta, 
membre del seminari
d'economia crítica Taifa,
farà la presentació del llibre
"L'hora dels voltors, la crisi
explicada a una
ciutadania estafada".
La presentació, a càrrec de
CUP Tortosa, i amb la parti-

cipació de l'autor,
tindrà lloc avui divendres
20 de setembre, a les 20
hores, al Casal Popular
Panxampla de Tortosa
(Carrer Gil de Frederic). 
En acabar hi haurà un
sopar popular.

“L’hora dels voltors”

Després del parèntesi esti-
val,  més activitats. La prime-
ra proposta que us és la sor-
tida en bici entre L'ALDEA-
CAMARLES-L 'AMPOLLA
(Diumenge 22 de setembre).
Es recorrerà l’antic sender de
la Via Augusta al seu pas per
aquests 3 municipis fins arri-
bar a la bassa de les Olles.
Durant el recorregut es veu-
ran, entre altres, diverses for-
tificacions, torres de guaita i
el Roquer, límit de l'antiga

línia de costa.
Lloc: Trobada a la Torre de
l'ermita de l'Aldea. 10h.
Organitza: Picampall i
Voluntaris del Parc.
Amb el suport de:
Departament de Territori i
Sostenibilitat. Col·laboren:
PNDE-DAAM, Monitoritza:
L’Escola del Parc
Més info i inscripcions: 977
482 181 i 608 865 566.
Activitat inclosa en el progra-
ma UNEIX-TE.

Diumenge, sortida en bici!

Les actuacions
previstes són les de la
Petita Festa (avui

divendres), la Cobla
Catalana dels Sons
Essencials (dissabte 21)
i Quico el Cèlio, el Noi i
el Mut de Ferreries
(dilluns 23).
Petita Festa és el nou
projecte musical de
Carles Belda.
L'acordionista ha muntat
un espectacle de nova
creació que beu de
l'esperit de festa major
amb un repertori que

barreja valsos,
sardanes, rumbes,
calipsos i garrotins entre
d'altres gèneres. Per la
seva banda, la Cobla
Catalana dels Sons
Essencials és una
formació comandada per
Marcel Casellas que
parteix de les sonoritats
tradicionals catalanes i
les barreja amb
percussions ètniques i
ressonàncies jazz.

Finalment, els ebrencs 
Quico el Cèlio, el Noi i el
Mut de Ferreries
actuaran en el marc de
la festa major
barcelonina per
presentar el seu nou
directe, que ja han ofert
en actuacions com la de
Tortosa, a les Festes de
la Cinta, i que
commemora els vint
anys de la banda sobre
l'escenari. (Foto: ACN)

Quico el Célio, el Noi i el Mut de
Ferreries, a les festes de la Mercè

La plaça de Sant
Jaume de Barcelona
esdevindrà l'aparador
de la música folk
durant les festes de la
Mercè.

130 alumnes cursen els estudis 
musicals a l’EMMA

L’Escola Municipal de l’Ametlla de Mar ha tornat a incrementar el nombre d’alumnes inscrits

ACTUALITAT

Amb una àmplia superfície
d'exposició i venda de tota
mena d'objectes antics.
La cita serà el proper diu-
menge dia 22 de setembre

al Pavelló Firal de Móra la
Nova (Ribera d'Ebre).
Serà la setena edició d’a-
quest certamen que s’està
consolidant.

S'ha publicat la guia de les V
Jornades Gastronòmiques
del Corder de la Terra Alta,
un catàleg de 36 pàgines en
què es pot consultar una
fitxa completa de cada res-
taurant i establiment partici-
pant, el contingut dels
menús, el preu, l'horari i
altres informacions d'in-

terès. La publicació es com-
pleta amb les salutacions
dels organitzadors i del pre-
goner, Pep Sala; informació
sobre els vins i els olis de la
Terra Alta; informació turísti-
ca i un mapa de la comarca.
Les jornades comencen avui
divendres, fins el 27 d’octu-
bre.

El passat divendres 13 de setembre va encetar-se la 8a.
temporada del Club de Lectura de la Biblioteca Marcel·lí
Domingo amb la novel·la Victus, d'Albert Sánchez Piñol. El
proper mes d'octubre està prevista la presència de l'autor Jordi
Puntí amb el seu llibre Maletes perdudes.

Actualitat

Adif i l'Ajuntament de Bot sig-
nen l'acta de transmissió de les
antigues instal·lacions ferrovià-
ries. El consistori destinarà
més de 29.000 m2 de
terrenys i 7 edificacions a usos
turístics i equipaments relacio-
nats amb la Via Verda de la
Terra Alta. L’alcalde de Bot,
Lluís A. Agut i Solé, i el gerent
d'Àrea de Patrimoni i
Urbanisme Nord-est d'Adif,
Juan Manuel de las Heras, han
signat l'acta de transmissió de
les antigues instal·lacions ferro-
viàries de la línia La Puebla de
Híjar-Tortosa a aquest municipi
de la comarca de la Terra Alta.
En virtut d'aquest acord, signat
en un acte celebrat a

l'Ajuntament de Bot, es trans-
meten a aquesta localitat més
de 29.000 m2 de sòls i 7 edifi-
cacions, per un import de
67.920 euros. L'acta desenvo-
lupa el conveni de col·laboració
subscrit entre ambdues parts
el novembre de 2009 per a la
integració urbana de l'antiga
línia de ferrocarril La Puebla de
Híjar-Tortosa, que en l'actualitat
és la Via Verda de la Terra Alta,
així com de l'antiga estació. 
Aquest desenvolupament es
produeix una vegada aprovada
definitivament la modificació
puntual, en l'àmbit de l'estació,
del POUM de Bot per part de la
Comissió Territorial
d'Urbanisme de le TE.

Acord entre l’Ajuntament de Bot i Adif

Jornades Gastronòmiques del Corder
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CRAC de la setmana
L’ENTREVISTA  MICHEL VIÑAS

“ALS SERVEIS TERRITORIALS NO ENS HA ARRIBAT CAP RECLAMACIÓ DELS SINDICATS”

La setmana passada s’ini-
ciava el curs. Antoni Martí,
director territorial
d'Ensenyament, va fer les
valoracions a l’inici apuntant
que hi havia estabilitat esco-
lar iq eu només disset
docents havien hagut de
deixar els llocs de treball.
Però la normalitat era relati-
va i les manifestacions ja
van començar dijous a
Deltebre. Posteriorment,
han estat els sindicats i ara
també la plataforma. Tot
plegat, molt enrenou i un
ambient un xic crispat. Més
Ebre ha volgut parlar avui
amb Antoni Martí.
Més Ebre: Esperava un
inici de curs tan ‘mogut’? Ja
dijous a Deltebre van haver-
hi manifestacions
Antoni Martí: A les Terres
de l'Ebre tenim 72 centres
públics de primària i 20 de
secundària amb un total de
25.234 alumnes d'infantil,
primària, ESO i batxillerat.
D'acord amb el calendari
escolar establert pel
Departament d'Ensenyament,
a totes les nostres escoles
les classes van començar el
dia 12 i als instituts el dia
13, a excepció, efectiva-
ment, de les tres escoles de
Deltebre on els pares i
mares van organitzar una
concentració reivindicativa
davant els centres a les 9 h,
i l'inici de les classes es va
retardar poc més de mitja
hora.  Per a nosaltres és un
inici de curs totalment nor-
mal i en absolut 'mogut'.
ME: Hi ha moltes reclama-
cions dels dels Sindicats.
Què pot desencadenar tot
això? 
AM: Als Serveis Territorials
nos ens ha arribat cap recla-
mació dels sindicats en rela-
ció a l'inici de curs, a excep-
ció del problema que gene-
ra als centres, en l'aspecte
organitzatiu, el poc temps
que hi ha entre el nomena-
ment dels substituts i l'inici
de curs. El divendres passat
vaig convocar a la Junta de
Personal Docent no
Universitari i els vaig lliurar
el mateix dossier que havia
fet arribar a la premsa amb
totes les dades d'alumnat,
professorat, plans de forma-
ció, obres i altres aspectes
rellevants per a l'inici de
curs. La reunió va ser molt
cordial i distesa.
ME: Veu perillar el desenvo-
lupament del curs escolar o
creu que no afectarà? Hi ha

llocs a l’estat on pot haver-hi
vaga.
AM: Vull pensar que, amb
l’aprovació de la LOMCE, els
sindicats convocaran una
vaga general, però no crec
que n'hi hagi per motius
“territorials”. L'impacte d'a-
questes possibles jornades
de vaga, si es produeixen,
serà el normal en aquests
casos. Però en cap moment
veig perillar el desenvolupa-
ment del curs escolar.
ME: Es diu que no són del
tot certes les dades que vau
facilitar la setmana passa-
da. Que hi ha més de 17
docents de baixa, entre
altres al.lusions. Què en
pensa?
AM: La dotació total als
centres públics és de 2.210
docents, dels quals 1.246
estan a primària i 964 a
secundària. En relació al
curs 2012-2013, la setma-
na passada hi havia 17,5
dotacions de docents
menys (que representen un -
0,79% de la plantilla total).
Però aquesta setmana ja
només en són 15,5 atès
que hem recuperat 2
docents per les ampliacions
de grups. Cal afegir també
que d'aquestes 15,5 dota-
cions, 7,5 corresponen a
aules d'acollida que han
desaparegut per la davalla-
da d'incorporacions d'alum-
nat nouvingut. Aquestes són
les dades reals de l'inici del
curs 2013-2014, que vaig
facil·litar a la roda de prem-
sa amb els mitjants de
comunicació,  a la Junta de
Personal Docent i a  les reu-
nions comarcals amb tots
els directors/es dels cen-
tres. La davallada de profes-
sorat la vam tindre entre el
curs 2011-2012 i el curs
2012-2013, que va ser de
130,5 docents. Però crec
tenim una plantilla prou con-
solidada i que el pitjor ja ha
passat. .
ME: Una de les principals
queixes que he sentit de
mestres és que es conside-
ren ‘objectes’ i no persones.
Això, si és així, ha estat
sempre?. O és ara eventual-
ment per la situació?
AM: Segurament que troba-
rem alguns docents que es
queixen, i sabem que hi ha
alguns mestres i professors
substituts que abans treba-
llaven la jornada sencera i
ara només tenen mitja jorna-
da o un terç. I entenc les
seves queixes, però el con-

text general és difícil i està
afectant a tots els esta-
ments de la societat. Però
he de dir, com a director
territorial d'Ensenyament
que estic molt content de la
immensa majoria -per no dir
de la totalitat- dels mestres i
professors de les Terres de
l'Ebre, per la seva professio-
nalitat, dedicació i esforç,
fins i tot en aquestes cir-
cumstàncies que, com he
dit, no són òptimes
ME: Es demana al docent
que transmeti valors a l’a-
lumne. Però hi ha casos que
creuen que no s’està pen-
sant amb els seus. Amb el

seu benestar, amb poder
estar prop del seu poble (on
té l’habitatge). Que s’han tro-
bat en què no han sabut la
plaça fins el dia 10 de
setembre (com a mesura
d’estalvi). Que els contrac-
tes (interins o substiucions)
duren fins el 30 de juny. I
juliol i agost, a l’atur. Tot ple-
gat, a més d’altres reduc-
cions, fa complicat tenir una
estabilitat . Està clar que
pot afectar el nivell de l’edu-
cació. Què en pensa? 
AM: En relació a la proximi-
tat de la residència amb la
plaça assignada, aquesta
qüestió depèn del grau d'o-
cupació definitiva de les pla-
ces d'un centre, a partir

d'un concurs de trasllat, en
el cas dels professors fun-
cionaris de carrera. Les
vacants, segons està pactat
en la mesa sectorial, es
cobreixen seguint l'antigui-
tat, en el cas dels propieta-
ris provisionals, o pel núme-
ro de llista de la borsa en
els casos dels interins i
substituts, i sempre priorit-
zant les peticions de locali-
tat fetes pels professors. 
A finals de juliol es cobrei-
xen les vacants que es
generen a final de curs. El
30 d'agost es van fer els
nomenaments telemàtics
de les vacants que van que-

dar sense cobrir al juliol, i
aquell mateix dia van saber
la seva destinació. El 10 de
setembre es van fer els
nomenaments de les substi-
tucions produïdes des del
30 d'agost. El problema
està en que hi ha massa
poc temps entre el nomena-
ment de les substitucions i
l'inici de curs, com ja hem
comentat abans. És una
qüestió a millorar que com-
partim amb els centres i els
sindicats, i que ja hem expo-
sat als Serveis Centrals del
Departament per tal d'a-
vançar els nomenaments
dels substituts a l'inici de
curs. 
ME: Una última queixa. Els

centres tenen autonomia, el
director pot confirmar al
mestre mirant la seua esta-
bilitat de la plantilla. Però qui
té prioritat, l’antiguitat o la
bústia de treball? (o sigui, el
mestre que fa un any que
està i el director vol que es
quedi poder sense conside-
rar que en aquell lloc pot
haver algú més antic que li
agradaria estar en aquell
poble perquè és el seu o viu
prop d’alli).
AM: L'actual normativa pre-
veu, efectivament, que un
director en les adjudica-
cions de l'estiu pugui confir-
mar un mestre o un profes-

sor, evidentment si com-
pleix certes condicions i
sempre mantenint l'ordre de
prioritat dels col·lectius: fun-
cionaris, primer; interins
després. La finalitat de la
mesura és, per una part
donar estabilitat a la plantilla
molt fluctuant en certes
escoles del territori, i per
altra, assegurar el desenvo-
lupament del projecte edu-
catiu de centre per tal de
donar la millor formació a
l'alumnat. L'exercici d'a-
questa potestat, molt ben
valorada per les direccions
dels centres, no sempre és
fàcil, i em consta que en
molts casos també es tenen
en compte aspectes com

l'antiguitat o el domicili.
Però, d'acord amb la norma-
tiva, aquests no són aspec-
tes determinants per a la
confirmació d'un docent. 
ME: Enmig de tantes quei-
xes, el panorama és gris i
va per llarg fins que hi hagin
reformes?. Es així? Per con-
tra, què és el que creu que
s’està fent bé ara per ara?
AM: La meva percepció és
que el panorama de l'ensen-
yament a les Terres de
l'Ebre és esperançador i
prometedor. No tant pel que
puguem fer des de
l'Administració, com per la
vàlua dels professionals que
integren els diferents cos-
sos docents. Però el més
important és la valoració
que fan les famílies i el con-
junt de la societat.  Crec sin-
cerament que malgrat la
situació del país, s'estan
fent moltes coses, totes
elles encaminades a acon-
seguir l'èxit escolar dels
nostres alumnes. 
En l'aspecte curricular des-
tacar: la millora de  la forma-
ció inicial dels nostres futurs
mestres amb la creació d'un
doble grau d'educació infan-
til i primària, augmentar l'ús
de l'anglès a totes les eta-
pes amb la impartició d’al-
tres matèries curriculars en
aquesta llengua amb la cre-
ació d'un pla pilot, manteni-
ment del Suport Escolar
Personalitzat (SEP) per als
alumnes de primària que
tenen dificultats d'aprenen-
tatge, introducció del Pla
Intensiu de Millora (PIM) per
als alumnes de 1r d'ESO
amb dèficits en les com-
petències bàsiques, incor-
poració de nous centres al
Pla Impuls de la Lectura,
realització d'avaluacions
pedagògiques als centres
amb nivell molt baix en les
proves de 6è.  Potenciació
de la FP amb dos nous
cicles a Tortosa i Móra
d'Ebre i la implantació de la
FP Dual també en dos cicles
a Tortosa i Amposta. També
en l'aspecte estructural,
s'està fent una bona feina.
S'han fet obres d'ampliació
a l'Escola Jaume Balmes de
Santa Bàrbara (aulari d'in-
fantil) i Institut Escola Daniel
Mangrané ( 6 aules + espai
polivalent) i s'han executat
en aquest estiu obres de
reforma i millora a les qua-
tre comarques per un total
de 460.000 Euros aproxi-
madament.

Antoni Martí, director territorial d’Ensenyament:
«per a nosaltres, és un inici de curs totalment normal 

i en absolut ‘mogut’»
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I l’Ascó que segueix enlairat. I
és important que en partits
irregulars com el passat, l’ofici
i la qualitat de l’equip siguin els
avals per sumar una nova
victòria i seguir amb una mitja-
na anglesa que fa que estigui a
les primeres places. No és cap
sorpresa que l’Ascó estigui on
es troba. La plantilla, ben apun-
talada, amb jugadors de cate-
goria superior, és per lluitar
per la promoció d’ascens. Un
objectiu que no s’exterioritza
des de la localitat riberenca
però que realment passa pel
cap del cos tècnic i també dels
jugadors. Fins i tot, i és aviat
per dir-ho, però podria ser una

decepció no acabar entre els
quatre primers.
Diumenge, a les 18 hores,
l’Ascó visita el Cornellà.
D’altra banda, la Rapitenca va
sumar un punt molt valuós, en
tots els sentits, a Vilassar (2-2).
Primer perquè l’equip viatjava
amb nombroses baixes.
Moltes. I després perquè amb
la desfeta contra el Rubí, era
important recuperar credibilitat

i confiança puntuant al camp
maresmenc. I es va fer, quan
pitjor estava el partit. Amb el 2-
0 al marcador i amb l’expulsió
de Mauri, els rapitencs van
tirar de coratge i actitud i van
remuntar. Ivan Munta fou clau.
I també el jove benissanetenc,
Pol Bladé, fent el 2-1 i estre-
nant-se com a golejador. Un
gol vital perquè pugui crèixer. I
ja al final, David López obtenia

l’empat. Molt meritori. I impe-
rial per la reacció i no tenir dub-
tes. La Rapitenca, en partit de
la seua lliga, rebrà el
Santfeliuenc (diumenge 12 h).
Alexis, Ortega, José Luis
Munta i Cristian tornen. Seran
baixa Mauri, Marc Vernet (l’ope-
ren el dia 11 d’octubre) i
Josué. Barrufet serà dubte. 

L’Ascó mira el cel

L’Ascó va guanyar el
Masnou (1-0) en un partit
que va ser trampa i en el
que els locals no van estar
al nivell de les jornades
anteriors. Chiné, porter
asconenc, fou protagonista
evitant les rematades del
Masnou i aturant un penal.
L’empat no hagués estat
injust. Però el gol de Genís
Soldevila va valdre els tres
punts. 

TERCERA DIVISIÓ

La Rapitenca fa miracles i remunta a darrera hora al camp del Vilassar (2-2)

M.V.

L’Ascó va guanyar el Masnou.

L’equip de la Ribera ha
sumat 11 de 15 punts i
ja està  a les primeres

places

Crescuts

Arran d’una errada de
l’àrbitre: va posar a

l’acta a José Luis
Muntané, que estava

sancionat, enlloc d’Ivan
Muntané (el germà)

que fou el que va jugar.
La Rapitenca ja ha

presentat les imatges
per aclarir-ho.

Impugnació

Victòria  que esperona l’equip roigiblanc

El Jesús i Maria s’emporta el derbi a Amposta
PRIMERA CATALANA

El Jesús i Maria va guanyar al
camp de l’Amposta en el derbi
ebrenc de la categoria, en la se-
gona jornada (1-2). Una victòria
molt important per l’adaptació
després de la derrota de la pri-
mera jornada. L’equip de José
Mari va jugar molt mentalitzat i la
seua actitud va ser la clau de l’è-
xit al camp d’un Amposta que,
com la temporada passada a ca-
sa, es va mostrar molt tou i irre-
gular en el partit. Iku, amb un gol
a l’estil Van Basten, espectaular,
va obrir el marcador. Jonatan va
empatar abans del descans.
Però a la represa, el combatiu
Ivan Gonzalez va marcar l’1-2. El
Jesús i Maria, amb gran implica-
ció dels seus jugadors, va poder
mantenir l’avantatge.

Nacho Pérez, tècnic de l’Am-
posta, admetia que “estem de-
cebuts pel partit que vam realit-
zar, ja que després de donar una
molt bona imarge i tenir bones
sensacions al camp del Vilade-
cans, vam caure a casa en un

partit en el que res podriem treu-
re de positiu. L’equip no va com-
petir practicament en cap fase
del derbi”.

Per al proper partit al camp
de l’Horta, “ens hem de refer,
hem de ser un equip amb perso-
nalitat, caràcter i seguretat.
Aquest equip està capacitat per
fer coses importants, però s’ho
ha de creure, ha de ser més exi-
gent en ell mateix per superar si-
tuacions adverses. A la vegada
ha de perdre aquesta ansietat
que es crea, sobre tot a casa”.

En un principi, a part de Sergi
Ventura, no hi haurà cap baixa

José Mari, tècnic del Jesús i
Maria, comentava que “va ser un
partit en què els 20-25 primers
minuts la UD Jesús i Maria va ser
dominadora de la situació, i fruit
d'això ens avançàvem amb un
gol de xilena d'Iku. A partir d'aquí
el partit es va trencar una mica i
vam perdre el control del mateix
arribant el gol de l'empat de
l'Amposta a la sortida d'un còr-

ner. A la segona part vam tornar
a tenir el control de la situació i
vam fer l’1-2, culminant Ivan una
gran centrada de Manel Subi-
rats. A partir d'aquí l'equip es va
mostrar sòlid contrarrestrant les
escomeses dels ampostins i
gaudint d'alguna ocasió més a
la contra”.

El proper partit contra el
CDC Torreforta es jugarà diu-
menge a les 18 i en principi es-
taran tots els jugadors a la dis-
posició del tècnic. “Serà un
partit contra un conjunt que por-

ta anys a aquesta categoría i per
tant serà complicat però espe-
ro que haguem après la lliçó de
la primera jornada i una vegada
rectificades algunes coses els
tres punts es quedin a casa”.

El comitè ha destimat la im-
pugnació del Jesús i Mara del
duel contra el Torredembarra.
“Però no ha adjuntat cap justifi-
cant”. Ahir el club ebrenc es va
tornar a dirigir a la Federació.
“Tenim proves que demostren
que la fitxa es va pagar dilluns i
es va validar dimarts següent al
partit”. El comitè si que ha donat
perdedor al Torrfeorta del partit
al camp del Marianao, per aline-
ació indeguda. 

El comitè ha desestimat
la impugnació del Jesús i
Maria del primer partit.
S’ha presentat un altre

recurs

Nou recurs

El dilluns dia 30 tornarem
a la televisió. Serà amb un
nou projecte, el que s’ha
originat per la unió de dues
televisions ebrenques. El
programa es dirà MINUT
91 un nom familiar i de
bons records. Va ser el que
va marcar l’inici de la meua
etapa periodística, en
aquell moment en què vaig
decidir deixar, amb 25
anys, una activitat que tan
m’apassionava i començar-
ne una altra que, afortuna-
dament, també ho feia i en-
cara ho fa. I com el primer
dia. 

Vaig decidir penjar les
botes. Era un jugador limi-
tat, de Primera regional.
Però entregat. En aquell
moment, quan vaig anun-
ciar que ho deixava, un ju-
gador del Vila-seca, que ara
és entrenador, em va dir,
amb ironia (o no...) i amb la
confiança que teníem des-
prés de tants enfronta-
ments al camp, que havia
fet un favor al futbol... El
mateix jugador del Vilase-
ca, anys posteriors, quan
va conèixer la publicació de

Minut 91, em va assegurar
que estava tornant el favor
al futbol amb un projecte
com aquell, de premsa es-
crita i televisió. No sé, en
qualsevol cas, llavors s’ini-
ciava un projecte que ha tin-
gut continuïtat i que ara co-
mença una nova
temporada amb nous rep-
tes i amb una nova singla-
dura enmig d’una nova tele-
visió que neix amb impuls i
amb la lògica il.lusió dels
inicis.

La setmana vinent ja in-
formaré dels horaris del
nou programa. Un progra-
ma que en dilluns, com els
que he fet fins ara, inten-
tarà donar un repàs dela
jornada dels nostres
equips, recordant els seus
resultats i comentant, amb
els convidats, els reportat-
ges que tinguem del cap de
setmana. Amb la nostra
particular moviola i amb ga-
nes de poder ajudar, com
ho fan altres companys, a
activar el nostre esport.
Serà el dilluns dia 30. 

Us espero. 
No em falleu!.

El dia 30, comença Canal TE

L’opinió de Michel

Triomf a València (0-3), amb el Swansea

Rangel ja triomfa a Europa
A L’EUROPA LEAGUE

Angel Rangel ja ha debutat en
competició europea en les lli-
guetes de grups de l’Europa
League. El Swansea visitava
Mestalla ahir i es va imposar
per 0-3, un resultat que agreu-
ja l’estat dels valencians i els
seus dubtes, tal com es va
poder comprovar amb la reac-
ció de l’afició. Un bon nombre
de rapitencs es van desplaçar

fins València per veure el seu
idol.
L’ulldeconenc Oriol Romeu va
debutar amb el València en la
lliga diumenge al camp del
Betis. 
Però ahir no va anar convocat.
Per això no es va poder pro-
duir un enfrontament ebrenc
en un partit oficial de competi-
ció europea. 
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El R. Bítem va perdre, en festes,
contra la Canonja (1-3). Victòria
merescuda de l’equip tarragoni
per actitud i pel seu plantejament.
El seu tècnic, Saturnino (cinc as-
censos amb equips diferents) ha-
via vist el R. Bítem a Roquetes. I
sabia el que havia de fer. Va pres-
sionar des de l’inici molt amunt,
amb les línies avançades. El R-Bí-
tem, amb resaca per l’exhibició de
Roquetes, estava espès i no va
saber sobreposar-se. La Canonja,

que ja va tenir dues opcions al pri-
mer temps, va saber obstaculit-
zar la proposta de joc local. El
R.Bítem va fer l’1-0 a la represa en
la única jugada en què va crear su-
perioritat numèrica. Crespo, letal,
va assistir a Jota. Però fou un mi-
ratge. L’apatia local va donar vida
a la Canonja que va empatar i va
remuntar justament. El resultat ha
de servir de cura d’humilitat per al
R.Bítem. Angel, lesionat, fou bai-
xa, així com Povill i Sepe. 

Cura d’humilitat
R. BÍTEM CAU CONTRA LA CANONJA (1-3)

El Roquetenc va perdre al
camp del Reddis (3-1). Segons
Ximo Talarn, “el partit fou do-
minat pel Reddis, però nosal-
tres vam estar ben posats da-
munt el terreny de joc durant
els 90 minuts i vam realitzar
un treball defensiu molt bo, en-
cara que ens va faltar arriba-
da. Crec que el primer gol
d'ells al pimer minut de la se-
gona part de rebot va deci-
siu”. El Roquetenc va avançar-
se ab un gol dels locals en

pròpia porteria (40’). A la re-
presa, arran de l’empat, els lo-
cals van apoderar-se del duel i
el Roquetenc no va poder re-
accionar, rebent dos gols
més. El Roquetenc rebrà
demà el Perelló: “partit vital
per a nosaltres, per la con-
fiança i per no entrar en una
dinàmica negativa”.
Dues derrotes que han portat
novetats amb els retorns de
Toni Calafat (Catalònia) i de
Fouat. 

Toni Calafat, nou fitxatge
EL ROQUETENC VA PERDRE AL CAMP DEL REDDIS

El Tortosa va guanyar a
Cambrils (1-2) en un partit,
però, que no va acabar agra-
dant al seu tècnic: “la primera
mitja hora vam estar bé, domi-
nant i creant opcions. Però
després vam baixar i ja a la re-
presa no vam fer el que deví-
em. I el Cambrils, de penal, va
marcar l’1-0. Quan pitjor ho
estàvem passant va venir un
malentès entre el porter i un
defensa local. Fou l’empat. I ja
al final, arran d’una falta ben
executada, un defensa va pen-
tinar la pilota i fou l’1-2. La

victòria és important però la
veritat és que no vam estar
bé”. La Cava va empatar amb
el Morell (1-1), “un gran equip,
molt armat i que busca jugar
al contraatac”, deia Santi, tèc-
nic local, “fou un partit tancat,
de respecte i molt tàctic, amb
poques opcions. L’empat fou
just”. Jaime va fer l’1-0 i el Mo-
rell, arran d’una falta, va em-
patar. Va haver una jugada
dubtosa de gol anulada a cada
equip. 

Jaime fou expulsat en els
darrers minuts.

El Tortosa guanya a Cambrils mentre
que la Cava empata amb el Morell

LA JORNADA ANTERIOR DELS DOS EQUIPS

El Perelló va assolir la primera victòria de la temporada. Fou en un par-
tit de la ‘seua lliga’, contra la Seva (3-2). Josep Boyer ‘Molinos’ comen-
tava que “la primera meitat, tot i avançar-nos en el marcador amb el
gol de Roger, no va ser bona. Ens va costar i el partit fou bastant tra-
vat. A la represa vam millorar i aviat, de penal, Cristian va marcar el 2-
0. Va ser la millor fase però no vam sentenciar”. La Selva, avançada
la represa, minut 71, va fer el 2-1 i acte seguit, “en un minut de des-
concert, ens va empatar. Vam reaccionar i amb un penal que va trans-
formar Roger vam marcar el 3-2”. Tudela i Vicent, que ja ha acabat la
sanció, tornaran a l’equip pel partit de demà a Roquetes. 

El Perelló reacciona després de rebre
dos gols en un minut

ROGER, DE PENAL, VA FER EL 3-2

El Catalònia va guanyar el Vilaseca (2-1). Tres punts importants per la
confiança de l’equip, perquè pugui crèixer i, sobre tot, per fer-se fort a
casa, on està la clau per assolir el seu objectiu. El partit va ser igualat
al primer temps, en el que no van haver-hi opcions. Joc travat i molt
migcampisme. A la represa, els visitants van quedar-se amb deu. I el
Catalònia va assumir responsabilitats i va guanyar metres pressionat
a un Vila-seca que va haver de defensar-se prop de la seua porteria.
Toni Ondazabal, amb un espectacular llançament de falta, va marcar
l’1-0. Es un dels millors especialistes del nostre futbol. Leandro va fer
el 2-0 i, tot i el gol visitant de penal al final, el triomf fou per als locals.

El Catalònia agafa confiança amb el
triomf contra el Vilaseca

GRAN GOL DE TONI ONDAZABAL, DE FALTA

El Gandesa va empatar a Calafell (1-1). Un empat que sap a poc per-
què va perdonar la sentència en diverses ocasions i al final va acabar
pagant-ho. L’equip de la capital de la Terra Alta va avançar-se amb un
gol de Dilla i va tenir oportunitats per haver fet el 0-2 i trencar el par-
tit. El domini i el control dels gandesans fou aclaparador però no es
va reflectir al marcador. I el 0-1 era incert. A la represa, amb els mi-
nuts, el Gandesa va tendir a acomodar-se i el Calafell, amb orgull més
que no pas una altra cosa, va empatar. Un empat que no va satisfer
a un Gandesa que rebrà el Catalònia, diumenge. Partit sempre espe-
cial per a Enrique Aleixendri, tècnic ara del Gandesa. 

El Gandesa perdona i ho acaba
acusant, al camp del Calafell (1-1)

DIUMENGE REBRÀ EL CATALÒNIA

Toni Calafat jugava amb el Catalònia, la temporada passada.

Serà una tarde d’emocions.
L’Ajuntament de Tortosa ja va
aprovar en un ple que el nom
de l’estadi passava a ser Josep
Otero. Diumenge es farà oficial
amb la placa que es descobrirà
per l’ocasió a la tribuna, al cos-
tat de la porta que dóna accès
als vestidors. Un gran moment
en una tarda amb gran expec-
tació perquè també s’efectuarà
la presentació del futbol base
del club. I, a més, Tortosa i la
Cava s’enfronten en un derbi
amb molts al.licients. L’inici de

lliga dels roig-i-blancs i les ex-
pectatives dels blanc-i-blaus,
amb un gran equip, comporten
un derbi de sentiment entre
dos clubs històrics del nostre
territori.

Nando Crespo, tècnic del
Tortosa, comentava que “serà
un partit molt complicat perquè
ens enfrontem a un gran equip.
Som  conscients de les dificul-
tats que tindrem i també que
haurem de treballar molt i ser
el més constants que puguem
en el nostre joc per a poder

guanyar”. Pau, expulsat a Cam-
brils, serà baixa. La noticia po-
sitiva fou el retorn de Gerard
Estrella, després de la llarga le-
sió. Serà un bon ‘fitxatge’ per al
Tortosa. Per la seua part, Santi
Forner, tècnic del CD la Cava,

creia que “ara per ara, amb l’i-
nici de temporada que ha fet i
jugant com ho fa a casa, penso
que el Tortosa és favorit en el
partit. No obstant, nosaltres
treballarem per a posar-los-ho
el més difícil que sigui possi-
ble”. Jaime, expulsat contra el
Morell, serà baixa, mentre que
Yuri ja  s’ha recuperat i ja va ju-
gar diumenge passat. Es va no-
tar la seva presència al camp
tot i que també va acusar cer-
ta manca de ritme de partit
després de la lesió”.

Tortosa-la Cava, torna un gran derbi
Abans del partit, es descobrirà la placa en la que s’indica que el nom de l’estadi: Josep Otero

SEGONA CATALANA. DIUMENGE 18 H

L’Ampolla va golejar l’Alcanar
(1-6) en un partit per a no oblidar
i que serà llargament recordat
per l’afició. Feia anys que l’Am-
polla no guanyava així fora de
casa i en aquesta categoria, o
l’antiga primera regional, no es
recorden referències com
aquesta. La veritat és que l’Am-
polla va començar bé el partit.

Aviat es va notar la implicació
d’uns i altres. Les ocasions visi-
tants van comportar ocasions i
els gols. Gordo, Brigi i Regolf
van posar el 0-3. A la represa
arribava el 0-4, Sam de penal.
Chema, a sobre, va parar-ne un.
L’Ampolla va controlar la situació
i es va inflar fins el 0-6, amb dos
gols més de Brigi (un després

d’una jugada de Guillem).- Adrià
Balcells va marcar el gol local. 

L’Ampolla és el líder després
d’un històric inici de lliga

VA GOLEJAR L’ALCANAR (1-6)

Alfons Royo.“el primer
sorprès de l’inici de lliga

sóc jo. Si veig que el
treball no es fa bé i que la

desidia no canvia, em
plantejaré dimitir. O està

clar que  s’hauran de
pendre altres mesures”.

Dubtes
Alfons Royo, tècnic de l’Alca-

nar, no dóna crèdit al que està
passant. “La veritat és que el pri-
mer sorprès sóc joc. No li veig
explicació. No vam estar en cap
moment en el partit i la sensació
era que no podíem fer-ho. Im-
potència. L’equip rep un gol i s’en-
sorra. Es tema animic. I l’Ampolla
ens va superar totalment, amb
actitud i encert, convertint a més-
les seues arribades amb gols”.
Alfons, davant dels dubtes, acla-
ria que “és evident que si veig

que la feina no s’està fent bé, si
és un problema tècnic i, a la vega-
da, veig que la desidia no canvia,
em plantejaré dimitir. O, si no,
està clar que s’hauran de pendre
mesures”. No és excusa però l’Al-
canar tornava a presentar baixes:
Moha, Ivan, Tena, Adrià i Albert.
Bona part de l’afició estava molt
molesta diumenge amb el partit. I
va manifestar-ho. Miquel Cotaina,
tècnic de l’Ampolla, estava, com
és lògic, molt satisfet: “vam fer
un gran partit, molt posats des

de l’inici quan vam tenir diverses
ocasions fins que Gordo va fer el
0-1. Vam seguir molt concentrats
i vam saber buscar els espais i
aprofitar-los, tenint encert en les
culminacions. Tot plegat, un gran
partit”. Cotaina afegia que “no
hem d’entrar en eufories. Hem
començat bé però ja hem de pen-
sar en el Cambrils”.  Edu, Edgar i
Samu van ser les baixes de l’Am-
polla que diumenge rebrà el Cam-
brils en un partit que ha de bus-
car que no sigui ‘trampa’ després
del resultat d’Alcanar.

ALCANAR-L’AMPOLLA. DECLARACIONS DELS TÈCNICS

S’efectuarà la
presentació dels equips

base del club roig-i-
blanc

Futbo base

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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TERCERA CATALANA. INICI DE LLIGA

La Tercera té sang ebrenca. En aquesta temporada més equips de les nostres
terres que del Camp de Tarragona. Així de clar. L’Ascó, en aquesta lliga, pot ser
la ‘bomba’. Pot fer la promoció o quedar entre els sis primers. Segur. La
Rapitenca ofereix bones vibracions en ocasions, en altres, no. Teixidó em despis-
ta.
Aquesta setmana va anar amb cinc baixes i faltant dotze minuts va remuntar i va
marcar dos gols. I és que a Tercera divisió en els darrers quinze minuts els par-
tits sempre es trenquen. Com diu Fernando Garcia, secretari tècnic, “diuen els
Beatles i també Toni Ronald, Help ayudame...i així va ser. No obstant, som un
equip patidor i acostumats a saber encaixar moralment derrotes”.
Ordre defensiu a Ascó. A la pretemporada solament un gol encaixat i va guanyar al Nàstic i al Lleida.
Qui diu que l’Ascó no pot jugar a Segona B? Invicte en les primeres cinc jornades, no li marquen gols
tot i que és cert que tampoc en fa. I guanya partits, com diumenge, quan no s’ho mereix del tot.
Aquest equip apunta alt. I té obligacions amb la plantilla que disposa. 
La Rapitenca, per la seua part, juga gairebé de memòria amb tant d’entrenament. Cinc cops a la set-
mana intercanvien paraules els jugadors i el tècnic, en les sessions. Els jugadors parlen més amb
Teixidó que amb les seues dones o núvies. Segueixo sent l’únic que a través de Més Ebre, i des de
la distància, opino que la bomba la donaran l’Ascó o la Rapitenca, amb l’ascens a la Segona B, si no
aquesta temporada en properes. Jo sempre dic que en la jornada 4 ja es perfilen quins equips puja-
ran. La temporada passada, a les quatre jornades, entre els cinc primers ja estaven l’Olot, el Manlleu,
el Cornellà i l’Europa. L’únic que estava i al final no va promocionar fou la Pobla de Mafumet.
1959, a la Tercera divisió. Aquests eren els equips: Lleida, Badalona, Europa, Girona, Sant Andreu,
Poble Sec, Hospitalet, Reus i Nàstic, entre d’altres. I els representants ebrencs eren l’Amposta i
Tortosa en un grup i la Cava i Rapitenca en un altre. Quatre equips de les Terres de l’Ebre davant dos
només de Tarragona. El futbol ebrenc dominava a la provincia. L’Amposta estava per sobre del
Nàstic. 50 anys després no ha canviat la cosa i el futbol ebrenc continua, tot i tenir quatre vegades
menys població, amb més equips i amb més clubs que han participat en competicions nacionals:
Nàstic (68), Reus (55), Pobla Mafumet (5) i cinc de les nostres Terres:  Tortosa (43), la Cava i
Rapitenca (11), Amposta (10) i Asco (2). El debutant Ascó arriba a aquesta categoria per a no bai-
xar un altre cop. I per això, i perquè pot fer-ho a cop de talonari, ha complert bé els deures fitxant,
amb qualitat i intel.ligència, quatre jugadors de Segona B. De l’onze bàsic de la temporada passada,
no continuen quatre jugadors: Sergi Grau, Adrian, Jusi i Isma. I sis que continuen de l’onze ideal de
la lliga passada. Per ordre de partits disputats: Gerard Roca, Edgar Canellas, Joan Pijuan, Jordi Chiné,
Denis Coch, Armengol i Gabernet. El millor, la davantera. Ermengol és garantía de gol i els fitxatges
que han arribat superen el potencial. Virgili és un trotamons de Tercera i Segona B, havent militat fins
a en 10 equips. I Sergi Moreno que va estar prop de fitxar amb la Rapitenca. Entre els fitxatges,
Giribet i Galceran, del Balaguer. Aquest darrer, tot i ser migcampista, va fer vuit gols la temporada
passada a Tercera. Juanma, del Barbastre, jugador de Tercera amb sis gols. Massa davanters aques-
ta temporada? M’ho pregunto a mi mateix.
Fitxatges encertats, jugadors consolidats com Edu Vives o Sangrà, de Segona B, Genís Soldevila de
l’Olimpic de Xàtiva, de Segona B, on va marcar vuit gols, Virgili que en va fer 16 a Tercera fa dues
temporades. Però la seua pistonada ha baixat, o com a mínim ho ha fet el seu nivell de gols. 
De totes formes, penso que l’Ascó ha de fitxar jugadors més jovens, amb futur, a la zona de
Tarragona sobren per a tenir un equip jove i amb futur a Tercera divisió. M’agrada aquest Ascó, això
si, per la seua estructura i mentalitat, però el secretari tècnic ha de canviar la seua visió i sobre tot
ha de tenir una mica més de mà esquerra per evitar sortides com les de Boris, Figo o Tosas, per la
porta de darrera i en coet. 
La Rapitenca, l’equip del ‘Triki-tri’. De l’onze bàsic de la temporada passada, solament no continua
Callarisa i els 10 jugadors que si que ho fan, per ordre de partits jugats, són Javier Ramos, Julio,
Barru, Ortega, David López, Yèlamos, Cristian, Alexis, Muntané, Raül Teixidó i el porter Raúl. Mantenir
pràcticament el bloc és més que important per un equip que es consolida a la categoria. Dels fitxat-
ges, tots d’inferior categoria, de Segona o Tercera catalana. Solament un de Tercera: Marc Vernet
que va militar a l’Amposta, Tortosa i a la Pobla, on només va ser titular en 15 parttis.
No em convencen els fitxatges d’aquesta temporada. O vénen a omplir forats o no em quadren, tot
i que també entenc que la limitació pressupostària és la que mana. No dic que Pol o Martí no siguen
aptes. Al contrari. Es bo que tinguin oportunitats. Però la cosa pot estar justa.
Sigui com vulgui, la realitat és la que és. Malgrat tot, amb el reajust econòmic que fa dues tempora-
des que té la Rapitenca, han fet bé els números i tot i ser l’equip número 12 quant a pressupost, aca-
barà per sobre d’aquesta posició a la classificació. S’han ajustat els números i els jugadors han fet i
faran un esforç important.
Rapitenca i Ascó ni pujaran ni baixaran. Faran una gran temporada. L’important és que dos equips
d’aquestes terres estan a la Tercera divisió. En els darrers cicles anys 90/2000 n’han hagut per al
Tortosa, l’Amposta i ara els toca als que hi estan en ella. Solament a les campanyes 03/04, 04/05,
01/02, 89/90 els nostres representants ebrencs no van tenir presència.  Estar a la Tercera divisió
no és fàcil i, per als equips d’aquí, menys ho és mantenir-se. Roda Berà, Amposta, la Cava, Rapitenca,
Ascó, Tortosa...tots van pujar i van baixar. Ascó i Rapitenca són els que fan més quilòmetres per a
desplaçaments: 7000. Cada jugador que fitxa per l’Ascó que visqui a Tarragona o Lleida ha de fer
30000 quilòmetres, quatre entrenaments i un partit oficial. La mitjana de cada jugador són 750 euros
de cost. Pràcticament, si compten el temps perdut¡ i les hores dedicades a entrenaments, partits i
desplaçaments per jugar i entrenar, perden diners. El presupost mig d’un club de Tercera és de
155.000 euros. I set equips tenen un pressupost inferior al Tortosa. Increible però és així. 
Europa i Cornellà són màxims candidats a la promoció. Ascó i Rapitenca, a somiar amb les altres
dues places. Visca la Rapitenca, Visca l’Ascó, Visca la Tercera divisió i Visquen les mares de tots els
jugadors d’aquests equips. 
1a. CATALANA, EL JESÚS I MARIA VA LIAR-LA. El dilluns de la setmana passada, el secretari
tècnic, David, em va confesar que “tinc bones sensacions i crec que guanyarem el derbi“, i així va
ser. L’Amposta segueix amb la seua tònica de perdre al seu camp. Hi ha jugadors de l’Amposta que
els manca seguretat des del minut 1 quan juguen al seu estadi. I també potser agressivitat. Potser
hauran d’anar a veure el Jesús i Maria a l’Aube. L’equip de José Mari va recuperar efectius i va guan-
yar. I avui a sopar. I després festa flamenca. A gaudir-ne. Es un dels secrets de l’equip: els sopars.
2a CATALANA. DOMINI EBRENC. Al Roquetenc no li funciona bé ni la davantera, ni la defensa (tot
i millorar dissabte). Un aficionat d’aquest equip em va dir: “ni tampoc funciona el centre del camp”.
El presi i Ximo van tenir una conversa després del partit i li va donar autorització per a moure fitxa.
I han arrbat els fitxatges. Fouad (ja jugava la temporada passada (però va marxar fora) i el trotamons
Calafat. Si les coses no surten, arribaran més fitxatges. Apunten en un parell de mesos a Nico o a
Toni Barberà (prefereix jugar amb el filial però si ha d’ajudar al club, ho farà. 
A l’Alcanar no el coneix ni el seu entrenador. Vaig dir que l’Ampolla no baixaria. L’1-6 ho confirma.
Cotaina va admetre que “ni ells són tan dolents ni nosaltres tan bons com el resultat indica”. Deu gols

Jornada 38: Ascó quedarà 4t. o 5è. i la Rapitenca, 8ena.

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

en dues jornades són els que ha rebut l’Alcanar. No quedarà entre els quatre primers, segur. 
Tortosa, al primer partit, va marcar dos gols a darrera hora. Aquesta setmana, el mateix. Però fou el
Cambrils qui es va marcar els gols. Aquest Tortosa ha començat amb un altre aire, i també amb la fortu-
na necessària. El Catalònia va guanyar. El seu camp no és un fortí. Es la mare beneïda. La Cava no em
convenç. Em sap greu per Santi, el seu mister. Gran entrenador. Penso que és preocupoant que Callarisa
i Miguel Reverté no hagin marcat encara. El Gandesa va poder fer sis gols i va acabar cedint un empat a
Calafell, equip que va arribar amb perill una vegada i va fer el gol. Es la màgia del futboll. D’altra banda,
no cal veure un Barça-Sevilla, ho tenim aquí amb un partit Perelló-la Selva apassionant. Els jugadors de la
Selva gairebé anaven amb la llengua fora pel seu estat físic (minut 40). Però van estar a punt de donar
un disgust al final. Aquest Perelló té garra però dels minuts 70 al 80 es va tornar a desconcentrar i així
li ha passat en les dues jornades. Morell i Reddis van agafant fermesa però compte amb la Canonja, que
va donar un recital físic a la segona meitat al camp de Bítem. Va guanyar a a plaer a un R. Bítem que
venia de golejar al Roquetenc i que va caure al seu terreny de joc. Cada setmana és una final en aques-
ta categoria. I no hi ha rival petit. El Calafell li va pujar a les barbes al Gandesa, i en el primer partit també
va fer-ho contra el Vilaseca. I, sense cobrar, porten tres temporades a la categoria. Té mèrit. La classifi-
cació, més del mateix de la lliga passada: els sis primers són ebrencs. 
3A CATALANA. ULLDECONA I FLIX: COMENCEN MALAMENT. L’Aldeana va donar-li un bany a l’e-
quip de les estrelles del Flix, amb bon futbol. Per cert, que fa Jacob a la banqueta? Vaig dir que aquest
any s’ha de comptar amb el Camarles i ja és líder. Els cinc gols, a més, els van marcar quatre jugadors.
Bona senyal. També vaig dir que el Deltebre estaria dalt i ja és quart. L’Ametlla, cinquè. M’agrada aquest
equip. Anirà a més. Sorpresa del Corbera. Més sorpresa és veure a Cornejo com a porter, des del minut
1. I va fer-ho molt bé. La Sénia, ni fu ni fa. El gol va fer-lo el mateix Alcanar. Arribaran dos fitxatges. Per
què? Si el millor està en el juvenil: Julen, Jonatan...que juguin els juvenils, si us plau!!. A Vilalba, qualsevol
equip pot anar allí a dinar, a fer un vinet, però a guanyar, no. Gilabert sènior no va marcar. Tampoc el
júnior. Wili (21 anys), el ‘niño’, si. Mala pretemporada va fer l’Ulldecona. Més del mateix en el primer par-
tit. Quatre pals però la pilota no va entrar. Es va equivocar Sansano de posar a Tortajada de titular. Si surt
en els darrers 20 minuts, marca segur. Els jugadors de l’Olímpic porten dues jornades plorant al final del
partit. Diuen que els àrbitres tenen la culpa, dos penals en contra i van acabar amb deu jugadors. Móra
la Nova va despertar. Dels sis gols, Magí només en va fer un. Es un bon simptoma. Els gols, repartits.
Espai amb l’Alcanar B. Si, patirà però en dos partits només li han fet dos gols, un fantasma i l’altre en prò-
pia porteria.
4a CATALANA. Sorpresa: els dos primers líders són equips que venen del futbol base, Ebre Escola, o
un filial, Roquetenc. Tivenys i Campredó estan apretant. Segur que pujaran i vaig dir que el J. i Maria B
seria revelació. I, de moment, així és. Invicte

CF CAMARLES                            CF PINELL

El Camarles és el líder de la
competició passades dues
jornades. L’equip, com a Horta,
va oferir una bona imatge con-
tra el Pinell (5-2), jugant amb
molta intensitat i recordant al
de fa dues temporades. El jove
Abraham va obrir aviat el mar-
cador i poc abans del descans,
Ruben Aliau va fer el 2-0. Marc
Prades va decidir a un Pinell

que va intentar reaccionar
però que no va poder entrar

en el partit. Dani Fluixà, pichichi
la lliga passada, va aconseguir
dos gols en cinc minuts (72 i
77). Amb el 5-0, el Camarles.
letal a la contra, va baixar pisto-
nada i el Pinell va reduir distàn-
cies amb el gols de Bernabé (va
tenir contactes amb el Vilalba
però va fitxar al Pinell) i Sisco.

5-2

El Móra la Nova va golejar a la

segona part al filial del R- Bítem

(6-0). A la primera, el partit, tot i

el domini local, va estar igualat,

malgrat que Marc Miravete fer l’1-

0 al minut 13. Però a la represa,

el gol matiner de Marc Miravete,

va decidir i va ensorrar al conjunt

bitemenc. El jove Genís, revelació

la lliga passada, es consolida

amb dos gols. Magí i Josep van

completar la golejada. 

M. NOVA-R.BITEM 6-0

Amb tants equips de la Terra Alta,
els derbis no faltaran. Gran ambient
i gran partit, clàssic de rivalitat, en
el que va haver-hi de tot. D’entrada,
molta lluita i intensitat. Oscar, lliure
de marca, va rematar una falta
amb el 0-1. El Batea va intentar-ho
però el Corbera, revelació en les
dues jornades, va estar ben posat i
va saber travar el joc. El partit era
intens, amb alternatives. Cristian,
de penal, va empatar. Llavors es va
trencar i Fidel, en posició dubtosa
segons els locals, va fer l’1-2.
Destacar els retorns de David Bes i
de Jonatan i que Cornejo va haver
de fer de porter.

BATEA-CORBERA 1-2

Ulldecona i Horta van empatar en

un partit en què els locals van

lamentar “la manca de fortuna i

encert en una segona meitat en la

que vam fer fins a quatre pals i en

la que vam dominar després d’un

primer temps més igualat i davant

d’un Horta fort en defensa”.

L’Ulldecona visita diumenge el

Camarles, gran partit. Recuperarà

el duel a Sant Jaume el 6-12.

ULLDECONA-HORTA 0-0

Mamadou, aprofitant una errada
dels locals, va fer aviat el 0-1. El
Sant Jaume va reaccionar i va
empatar (43’), arran d’una jugada
de Manel que va concretar Robert.
A la represa, el partit es va travar.
El S. Jaume es va quedar amb deu
per l’expulsió de Carrasco ‘era
penal’ segons els caleros. Els
locals van veure falta del davanter.
El partit va estar incert. L’empat no
es va moure. Els dos tècnics van
acabar satisfets per l’actitud dels
seus jugadors. 

S. JAUME-L’AMETLLA 1-1

El Vilalba, en un partit en què ningú
va acabar satisfet de l’arbitratge,
va sumar els primers punts, grà-
cies a un gol de Wili (7’). Els visi-
tants van lamentar que “l’àrbitre no
va pder amb la pressió del públic
local i fou molt casolà”. El Santa no
va poder epatar en el duel entre
germans Gilabert.

VILALBA-S. BÀRBARA 1-0

Prmera victòria de la Sénia que va
demostar estar encara en fase d’a-
daptació després de la gran reno-
vació soferta. Un gol matiner de
Francesc va decidir i és que els
seniencs, tot i tenir més domini, no
van gaudir de suficient claredat. 

LA SENIA-ALCANAR 1-0

L’Aldeana i Flix van oferir un gran
partit, obert i en el que els locals,
motivats, van donar una bona imat-
ge i van agradar a la seua afició.
L’encert ofensiu dels aldeans, que
van tenir més opcions, va decidir.
Corella, important el seu debut, va
fer l’1-0. Oscar empatava pel Flix
mentre que Amado (2) i Sabin van
sentenciar. El Flix fou frenat.

ALDEANA-FLIX (4-1)

L’Olimpic va empatar amb el
Deltebre quedant descontent, altre
cop, de l’arbitratge. Sergi Anguera,
de penal, va fer l’1-0 i Rovira va
empatar a la represa (50’), també
arran d’un penal que va suposar
expulsió de Batiste que, al primer
temps, havia aturat un altre penal.
El partit va tenir un final frenètic, en
el que hagués pogut passar de tot.
D’altra banda, dir que el jove
Andreu Guiu ha marxat al Brighton
(on està Bruno Saltor) per provar
amb el filial.

OLIMPIC-DELTEBRE (1-1)
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PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Xerta-Benissanet (16.45 h)
Muntells-Campredó (16 h)

Ebre Escola-la Galera (19.15 h)
diumenge

Godall-Roquetenc (16.45 h)
Ascó-la Cava (16.30 h)

Catalònia-Sant Jaume (18 h)
Ginestar-Bot (16.45 h)

Arnes-Tivenys (16.45 h)
Descansa, J. i Maria

RESULTATS

2a jornada Quarta catalana

Xerta-Arnes 1-1

Benissanet-Godall 1-3

Roquetenc-Muntells 6-0

Campredó-Ascó 4-1

la Cava-Jesús i Maria 1-2

Catalònia, descansava

Sant Jaume-Ginestar 0-6

Ebre Escola-Bot 1-0

la Galera-Tivenys 1-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Roquetenc 2 9 2 6

2. Ebre Escola 2 3 1 6

3. Campredó 2 4 1 4

4. Tivenys 2 4 1 4

5. Arnes 2 4 2 4

6. Jesús i Maria 2 2 1 4

7. Ginestar 2 6 0 3

8. Catalònia 2 4 1 3

9. Godall 2 3 1 3

10. Xerta 1 1 1 1

11. la Galera 2 2 4 1

12. Benissanet 1 1 3 0

13. Ascó 2 3 7 0

14. la Cava 2 2 6 0

15. Bot 2 0 4 0

16. Muntells 2 0 6 0

17. Sant Jaume 2 1 8 0

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Horta-l’Ametlla (16.45 h)
R. Bítem-Olimpic (18 h)

diumenge
Camarles-Ulldecona (16.45 h)
Sant Jaume-Móra N (16.45 h)

Deltebre-Batea (17 h)
Corbera-la Sénia (17 h)
Alcanar-Vilalba (17 h)

S. Bàrbara-Aldeana (17 h)
Pinell-Flix (16.45 h)

RESULTATS

2 jornada, Tercera catalana  

Camarles-Pinell 5-2

Ulldecona-Horta 0-0

S. Jaume-l’Ametlla 1-1

Móra Nova-R. Bítem 6-0

Olimpic-Deltebre 1-1

Batea-Corbera 1-2

la Sénia-Alcanar 1-0

Vilalba-S. Bàrbara 1-0

Aldeana-Flix 4-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Camarles 2 7 2 6

2. Corbera 2 5 3 6

3. Deltebre 2 5 1 4

4. l’Ametlla 2 4 1 4

5. Flix 2 7 5 3

6. Móra Nova 2 6 4 3

7. Aldeana 2 4 3 3

8. S. Bàrbara 2 4 3 3

9. Batea 2 2 2 3

10. Pinell 2 4 5 3

11. la Sénia 2 3 4 3

12. Vilalba 2 2 6 3

13. S. Jaume 1 1 1 1

14. Ulldecona 1 0 0 1

15. Olimpic 1 3 4 1

16. Horta 1 0 2 1

17. Alcanar 1 0 2 0

18. R. Bítem 2 0 9 0

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Calafell-Catalònia (17 h)
Morell-R. Bítem (17 h)

Roquetenc-Perelló (16.30 h)
la Selva-Valls (18 h)

diumenge
Vilaseca-Alcanar (17 h)

l’Ampolla-Cambrils (17 h)
Tortosa-la Cava (18 h)
Canonja-Reddis (11.45 h)

Gandesa-Roda Berà (16.45 h)

RESULTATS

2 jornada, Segona catalana

Calafell-Gandesa 1-1

Catalònia-Vilaseca 2-1

Alcanar-l’Ampolla 1-6

Cambrils-Tortosa 1-2

la Cava-Morell 1-1

R. Bítem-Canonja 1-3

Reddis-Roquetenc 3-1

Perelló-la Selva 3-2

Valls-Roda Berà 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. L’Ampolla 2 8 1 6

2. Reddis 2 8 2 6

3. Tortosa 2 6 2 6

4. Morell 2 5 1 4

5. Gandesa 2 3 2 4

6. la Cava 2 3 2 4

7. R. Bítem 2 6 4 3

8. Canonja 2 4 3 3

9. Perelló 2 3 3 3

10. Valls 2 2 2 3

11. Vilaseca 2 2 2 3

12. Roda Berà 2 1 1 3

13. Catalònia 2 2 3 3

14. Calafell 2 1 2 1

15. la Selva 2 3 8 0

16. Cambrils 2 1 6 0

17. Roquetenc 2 2 8 0

18. Alcanar 2 2 10 0

Segona catalana

L’Ascó, amb el triomf sobre el Masnou, referma el bon inici de lliga. Es quart.
IRIS SOLÀ

Els
resultats

de la
jornada

Ja en dues jornades es pot
comprovar que la Tercera
catalana és una categoria

oberta. L’Aldeana va frenar
contundentment el Flix.

Oberta
PRÒXIMA JORNADA
Vilafranca-Muntanyesa

Palamós-Gramanet
Rapitenca-Santfeliuenc (diu 12 h)

Terrassa-Vilassar
Masnou-Rubí

Cornellà-Ascó (diu 18 h)
Santboià-Figueres
Gavà-P. Mafumet

Castelldefels-Manlleu
Europa-Cerdanyola

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

Tercera divisió RESULTATS
5a jornada, Tercera divisió

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

PRÒXIMA JORNADA 
Tecnofutbol-Igualada

Catllar-Martinenc

Alpicat-Torredembarra

Horta-Amposta (diu 12 h)

Jesús i M-Torreforta (diu 18 h)

Viladecans-Tàrrega

Marianao-Balaguer

Vilanova-Andorra

Almacelles-V. Alegre

RESULTATS

2 jornada, Primera catalana

Tecnofutbol-Almacelles 1-1

Igualada-Catllar 0-2

Martinenc-Alpicat 7-1

Torredem.-Horta 0-3

Amposta-Jesús i Ma. 1-2

Torreforta-Viladecans 0-2

Tàrrega-Marianao 2-0

Balaguer-Vilanova 1-0

Andorra-V. Alegre 2-2

Primera catalana

L’Aldeana va golejar el Flix, en un gran partit.
PAU FOLQUE

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Balaguer 2 4 1 6

2. Martinenc 2 8 2 4

3. Horta 2 4 1 4

4. Viladecans 2 4 2 4

5. Catllar 2 3 1 4

6. Tàrrega 2 3 1 4

7. Jesús i Maria 2 4 4 3

8. Torredembarra 2 3 5 3

9. Tecnofutbol 2 2 2 2

10. Andorra 1 2 2 1

11. Almacelles 1 1 1 1

12. Amposta 2 3 4 1

13. Vilanova 2 1 2 1

14. Vista Alegre 2 3 5 1

15. Marianao 2 2 4 1

16. Torreforta 2 2 4 1

17. Igualada 2 1 3 1

18. Alpicat 2 2 8 1   
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SECCIÓ PATROCINADA PER:

El Roquetenc de Genaro va
golejar els Muntells (6-0) i és
líder, juntament amb l’Ebre
Escola que entrena Xavi
Vaquer.
Els de Roquetes van golejar
amb hat trick de Toni Barberà,
els tres gols va fer-los al pri-
mer temps. A la represa,
Josep i Laureà van ampliar l’a-
vantatge. Laureà, que es va
casar recentment, ha tornat al
filial. Josep tancava la goleja-
da.
L’Ebre Escola, per la seua
part, va vèncer el Bot (1-0) en
un duel molt competit, igualat
i també obert. La seguretat
defensiva dels locals i la
manca de precisió que va tenir
el Bot en determinades juga-
des, van definir un partit en
què els de Vaquer van tornar a
mostrar una bona imatge,
com a equip treballador, orga-
nitzat i amb bona actitud. El
duel, obert fins el final  (podia
passar de tot), es va decidir

amb un gol de Valentin al
minut 80.
Bon inici de l’Ebre Escola.
El Tivenys va empatar a la
Galera (1-1) on no va estar a
l’alçada desitjada, tot i tenir
baixes. La Galera, amb més
actitud i coratge, va tenir més
opcions davant d’un Tivenys
que va donar com a bo l’em-
pat. Marc Fibla va fer l’1-0
mentre que Javier Lopez
empatava poc després. Xerta
i Arnes van empatar en un duel
intens i amb jugades polèmi-
ques mentre que el derbi de
filials fou per al Jesús i Maria
de Gerard Capera. Joan feia el
0-1 i Ismael encarrilava el par-
tit abans del descans,0-2. El
local Narcis donava emoció a
la recta final d’un duel emocio-
nant i amb ambient a la grade-
ria. El Jesús i Maria, consis-
tent, té ganes de fer una bona
temporada en una Quarta
catalana que es preveu iguala-
da i també oberta.

Roquetenc i Ebre Escola, líders
QUARTA CATALANA

El proper diumenge dia 22
de setembre es duran a
terme els 10 km de Jesús
per al circuit running series
de les Terres de l'Ebre. 
La sortida estarà situada al
Passeig Puig i l'arribada a
l'Avinguda Jesús Roquetes.
L’inici de la prova serà a les
10.30h del matí. 
Les inscripcions es poder
fer via web amb un preu de

13 Euros o el mateix dia de
la cursa fins a mitja hora
abans de la sortida a un
preu de 15 E.
Tots els participants rebran
una camiseta tècnica com a
obsequi de la cursa. Es con-
fia en poder igualar o supe-
rar la participació i que es
pugui gaudir d’una nova
festa dins del circuit running
series Terres de l’Ebre.

Cursa 10 Km a Jesús
DIUMENGE

El proper dissabte dia 28 de
setembre tindrà lloc a
l’Ampolla la cinquena regata
puntuable per al Campionat
de Catalunya Open de motos
aquàtiques 2013, en la moda-
litat de circuit. Per segon cop
aquesta regata serà també
puntuable pel Campionat
d’Espanya, sent també la cin-
quena puntuable per aquest

trofeu. La regata de l’Ampolla
se celebra per desè any con-
secutiu, de manera que s’ha
consolidat com una clàssica
dins el calendari català, amb
la suficient experiència per ser
vàlida també pel Campionat
d’Espanya. La cursa tindrà
lloc al bell mig de la població,
a la platja de les Avellanes,
sota l’organització de la

Federació Catalana de
Motonàutica, compta amb el
patrocini del Patronat de
Turisme de l’Ampolla i amb la
col·laboració de la Creu Roja
local i del Club Nàutic
Ampolla. 
Hi són convocades tres cate-
gories: Esquí Superstock, 2
Temps F3 i 2 Temps F4. Totes
les motos que hi participen

són del tipus Esquí, de con-
ducció dempeus, que es
governen amb un manillar
situat al final d’un braç articu-
lat; aquesta disciplina és la
que exigeix una millor forma
física ja que cal mantenir l’es-
tabilitat dinàmica de la moto,
a altes velocitats, sobre les
onades i les esteles de les
motos del altres participants. 

Campionat de Catalunya i d’Espanya de Motos aquàtiques
MOTONAUTICA A L’AMPOLLA

L'equip infantil de rem del
Club Nàutic de Móra d'Ebre
s'ha proclamat aquest diu-
menge, 15 de setembre, a
Lloret de Mar, campió de la
Lliga Catalana de Llagut. El
conjunt morenc ha guanyat
totes les regates d'aquesta
competició durant la present
temporada.
Els campions han sigut rebuts
a la plaça de Baix per les
autoritats locals i pels seus
familiars i amics. Després de

les salutacions, els joves
remadors han sortit al balcó
de la Casa de la Vila, acom-
panyats de l'alcalde de la
població, Joan Piñol, i han diri-
git unes paraules al públic
congregat.
El pròxim repte de l'equip
morenc és aconseguir la
Copa de Catalunya, competi-
ció que es disputarà propera-
ment al riu Ebre, concreta-
ment en aigües de la localitat
de Flix.

El Nautic Móra, campió
LLIGA CATALANA DE LLAUT INFANTIL

El consistori ampostí ha fet un
reconeixement al nedador Àlex
Martí Arasa. El nedador ampos-
tí és actualment campió
d'Espanya júnior en 100 metres
braça i als 17 anys ha aconse-
guit ser el primer nedador de
les Terres de l'Ebre en aconse-
guir una medalla d'or en un cam-
pionat estatal. Aquest jove, que
és una promesa de l'esport
ampostí i del territori, forma
part del CN Amposta i segueix
actualment el programa de

natació del Centre de
Tecnificació Esportiva de l'Ebre,
que patrocina la Diputació. La
recepció al saló de plens de
l'Ajuntament va comptar amb la
presència dels regidors i l'alcal-
de, de familiars i dels companys
del Club Natació, Àlex i el seu
entrenador, Joan Galiana. El
centre de tecnificació s'ha por-
tat a terme gràcies a la col·labo-
ració de la Diputació, amb un
conveni signat entre l'alcalde i el
president Josep Poblet.

Reconeixement a Alex Martí
NEDADOR AMPOSTÍ

Dissabte passat va
començar la competició de
la Segona Catalana on parti-
cipa el primer equip del

Cantaires Tortosa. L'inici no
pot haver estat més dolent
tal i com indica el marcador
final del partit (118-58).

A banda del mal joc, els ner-
vis i la fragilitat defensiva, en
aquest primer partit es va
patir la convulsa pretempora-
da, que ha servit només per
a tancar l'equip i no per
desenvolupar les idees de

joc.
El partit no va tenir història.
L'equip local fou superior en
tots els aspectes del joc,
jugant amb més intensitat i
determinació. Així, les
diferències en el marcador

van anar pujant sense que
cap de les alternatives donés
l'efecte esperat. Aquesta és
una situació nova en aquest
orgullós grup i, per tant, una
oportunitat única de demos-
trar el veritable equip que hi

ha.Diumenge (18h), al pave-
lló de Ferreries, segona jor-
nada i ocasió de reaccionar i
millorar en tots els aspectes
necessaris dins de l’adapta-
ció que ha d’existir a la cate-
goria. . 

Derrota en el primer partit
CB CANTAIRES

Gran actuació dels representants ebrencs 
Kiko Martí, Ragna Debats i Houssain, al campionat de Catalunya

CURSES DE MUNTANYA

Els tres representants ebrencs
van ocupar van ocupar la sego-
na posició al podi. Era la cator-
zena edició de la Taga Evo
2040, organitzada per la unió
excursionista de Sant Joan de
les Abadeses. Es van fer tres
carreres amb la participació de
500 corredors, la màxima per-
mesa pels organitzadors: la de
la categoria absoluta de 26.3
km i 1893 de desnivell positiu
acumulat; la categoría sub-23
reservada a corredors entre
19 i 22 anys, amb un circuit de
21,7 km i 1650 de desnivell
positiu, i la júnior de 16 a 18
anys, amb 14.1 km i 780
metres de desnivell. En cate-
goria absoluta, Rafa Parès es
va situar líder en el tercer terç
de la carrera, tras cornoar
Kiko (AE Diedre) el cim del
Taga en primera posició.  
Rafa Parés va aconseguir la
victòria amb un temps de l
2:32:18, mentre el camarlenc

fou segons a 40 segons del
guanyador. Josep Cuadrat (AE
Matxacuca), va completar el
podi masculí. En categoria
femenina, Àngela Castelló, es
va impoar amb un clar avantat-
ge de més de sis minuts.
L’atleta lleidatana va completar
el recorregut en  3:08:46,
mentre Ragna Debats (CE
Xerta), campiona de Catalunya
al 2012 fou segona amb un
temps de 3:15:15, i tercera,
Rosa Valls (AE Mountain
Runners del Berguedà). 
Com a novetat en referència a
anteriors edicions, es va
incloure el campionat de
Catalunya en les categories
júnior i sub23, dominada per
Diego Cardozo (CE Besalú)
2:09:57, pujant al segon lloc
del podio Houssain Abaghad
(UEC Tortosa), 2:11:03, amb
tercera plaça per a Ivan
Camps (AE Mountain Runners
del Berguedà).

Albert Montañés va caure en
la primera ronda del torneig
de Szczecin.
Albert Montañés acudia al
challenger de Szczecin com a
invitat i principal cap de serie,
però fou derrotat en la prime-
ra ronda davant del serbi
Boris Pashanski, en dos sets:
6-1 y 7-6 (7-4 en el tie-break). 
El jugador de Sant Carles de

la Ràpita, situat al lloc número
53 del rànking de l’ATP, es va
veure sorprès per un jugadors
que està al 292 de la classifi-
cació. 
El tenista de les Terres de
l’Ebre, el nostre referent de la
raqueta, ja treballa per a pre-
parar-se per als tornejos de
Pequin (30 de setembre) i de
Shanghai (6 de octubre).

Montañés es veu superat 
per Pashanski

A SZCZECIN
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L’AMPOLLA

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

L’ALDEA

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

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

DELTEBRE

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

LA RAPITA

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

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

AMPOSTA

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

MORA LA NOVA

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

Ajuntament Placa de la Vila, 1
ROQUETES

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

Ajuntament Av. Catalunya 22-30
TIVISSA

Ajuntament C/ Castell, 2
TORTOSA

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

ON TROBAR SEMPRE EL DIARI mméésseebbrree

OFICINES TURISME
Oficina Municipal 

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

www.alcanar.cat/turisme

Oficina municipal de
Turisme L`Ampolla

Rda. Del Mar,12
L`AMPOLLA

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

Oficina Municipal de Sant
Carles de la Ràpita

c/ Sant Isidre, 128 - Edif.
Església Nova

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 46 24
Fax 977 74 40 23

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

Oficina municipal de
Turisme Deltebre

c/ Doctor Martí Buera, 22
DELTEBRE

Tel. 977 48 96 79
Fax 977 48 95 15

www.turismedeltebre.com
turisme@deltebre.cat

Oficina Municipal
Turisme Amposta
Av. Sant Jaume, 1

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

www.turismeamposta.cat
turisme@amposta.cat

Oficina Municipal
Turisme 

El Perelló
c/ Lluis Companys, 2

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

turisme@perello.altanet.org

Oficina Municipal
Turisme Mora la Nova

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

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

Oficina Municipal
Turisme Ascó

Plaça Estació, 3
Tel. 977 40 65 83

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

Oficina Municipal
Turisme Tivissa

c/ Foig, 2
Tel. 977 41 75 51

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

TURISME

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

Firal)
SANT CARLES DE LA

RÀPITA
Tel. 977 10 10 10

www.enlarapita.com
coordinador@enlarapita.com

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

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

www.nauticafocus.com
llorens@nauticafocus.com

DELTAVENTUR
Parc d`Aventura i Natura

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

DELTEBRE
977 48 10 30-977 05 98 67

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

EDUCACIÓ
URV

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

www.urv.cat
contacteu@urv.cat

UNED TORTOSA
Universitat Nacional 

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

Tortosa (Tarragona)
Tel.  977 443104 i 977 443108

Fax. 977 446413
info@tortosa.uned.es

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

SERVEIS

L’ONADA
Serveis a les Persones

Empresa de les Terres de
l’Ebre especialitzada en

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

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

L’Ampolla, Ulldecona i molt
aviat Tortosa.

Tel. 977 74 33 99
www.lonada.com

Iberplant, jardineria i
vivers

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

Tel. 977 70 70 29
Fax 977 70 47 70

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

Comercial Accensi
Material Hosteleria
Av. Catalunya, 3

AMPOSTA
Tel. 977 70 14 06

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

Terrazos Martínez e Hijos
Polígon Rajolar, s/n

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 54 57 75
Fax 97774 56 66

terrazosmartinez@telefonica.net 

Ferreteria Bricolage GINE
Av. Catalunya, 13

AMPOSTA
Tel. 977 70 29 90

Administració de
Finques Amparo Pérez

Esparza c/ Sant Isidre, 48-
50 43540 - 

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Òptica Jordi Porta
c/ Sant Isidre, 62

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 15 77
Fax 977 74 33 63

jordiporta@tumirada.es

XL Produccions
Il.luminació i imatge, orga-

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

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

Phileas Viatges
c/ Sant Isidre, 96

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 34 54
Fax 977 74 58 73

www.phileas.grupoeuro-
pa.com

phileas@grupoeuropa.com

GASTRONOMIA

Bar-Restaurant Matadero
Rambla Felip Pedrell, 94

TORTOSA
Tel. 977 44 11 20

Hotel Flamingo
c/ Ronda del Mar, 58

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

www.hotelflamingo.cat
reservas@hotelflamingo.cat

Granja Luisiana
Anec del Delta de l`Ebre

Crta. Deltebre - Riumar
Km.13

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

Delta Hotel
Av. Del Canal, 

camí de la Illeta, s/n
DELTEBRE

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

informacio@deltahotel.net

Mel Muria
Av. Catalunya, 23

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

www.melmuria.com
melmuria@melmuria.com

Restaurant L`Esquella 
d`en Gaudí

Cafés, montaditos, 
tapes i vins

c/ Arquitecte Gaudí. 26
ALCANAR

Tel. 977 73 03 96

Bar-Restaurant Can Cris
Galeries Trinquet

LA CAVA - DELTEBRE
Tel. 977 48 15 50

Restaurant Les Palmeres
(Ca la Clarisa)

Passeig Marítim, 76
SANT CARLES DE LA

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

Plat a Taula
Catering & Delicatessen

c/ Platja, 14
L`AMPOLLA

Tel. 977 59 38 18
www.platataula.com

Hotel Restaurant Miami
Passeig Marítim, 20

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

Tel. 977 74 05 51- 977 74 58
59

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

Restaurant Ventall
Freddy Av. Constitució, 1

SANT CARLES DE LA
RÀPITA

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

freddy

Hotel Restaurant Delta
Park

Crta. N-340, km. 1091
CAMARLES

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

deltapark@deltapark.net

SI VOLS
APARÈIXER EN

AQUESTA SECCIÓ
O CONSULTAR

MÉS EMPRESES I
ENTITATS DE
TOTES LES

POBLACIÓNS DE
LES TERRES DE

L’EBRE, CONSULTA:
www.guiate.cat

610 20 33 25

                                                                                                                  



DIVENDRES 20
DE SETEMBRE
DE 2013

diarimés
ebreggaassttrroonnoommiiaa

21www.mesebre.cat

PATROCINADORS
GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates»
Avui: Cua de bou estofada

Imatge de la setmana.

INGREDIENTS:
2 cebes grans
2 pebrots vermells
1 " cabesa" d'alls
2 pastanagues
1 tomaquet gran
Sal
Pebre blanc
Lloré
Clau
Pimentó dolç
Oli d' oliva
1 copa de conyac
2 gots de vi negre

PREPARACIÓ:
Introduïr en un Recipient la cua de bou i ho

deixem en adob durant 24 hores. Després ho
escurrim.

Salpimentem la cua i en fegim en una casso-
la amb oli d' oliva. Després ho reservem.

Intruduï les verdures picades i les sofregim.
Un cop dourades, tirem la copa de conyac i es
flameja, a continuació introduïm les dues copes
de vi, afegim la cua de bou i es cubreix tot de
brou, i es deixar bullir fins que estigui cuït. Em-
platem i 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, si bé hi haurà intervals de núvols bai-
xos al litoral i prelitoral central i al sud de la Costa Brava. A partir de mig-
dia hi haurà creixement de nuvolades al Pirineu i aniran arribant bandes
de núvols alts i mitjans al nord del país que creuaran de nord a sud.

Precipitacions
No se n'esperen.

Temperatures
Les temperatures mínimes seran lleugerament més baixes i les màximes
seran similars. Les mínimes estaran entre 5 i 10 ºC al Pirineu, entre 9 i 14
ºC a la depressió Central i al prelitoral central i nord i entre 14 i 19 ºC a la
resta. Les màximes es mouran entre 19 i 24 ºC al Pirineu i entre 24 o 29
ºC a la resta.

Visibilitat
Bona en general, amb boires o boirines matinals a valls i fondalades de l'in-
terior.

Vent
Fins a mig matí el vent bufarà de component nord i oest entre fluix i mode-
rat, amb tramuntana i mestral als extrems del litoral. A partir de llavors, el
vent girarà a component sud al litoral i sud i oest a l'interior, tret de l'Alt
Empordà on es mantindrà la tramuntana entre fluixa i moderada.

El temps. Previsió

MATÍ

SOL

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

29º 18°

diarimés
ebre

Farmàcies de guàrdia.

Queralt Álvarez, Matilde      

Goles de l'Ebre, 272 (Deltebre) 977480070

Borges Ayats, Joan    

Pau Casals, 54 (L'Ametlla de Mar) 977493252/608935576

Ruiz Franquet, Agustí Damià   

Sant Blai, 17  (Tortosa) 977441914 

Ulldemolins Reverter, Xavier        

Generalitat, 17 (Alcanar) 669794921 

Albella Beltran, Mª. del Carme  

Carrer Isabel Soriano Montagut, 31. (Amposta) 977702613

Borrut Valles, Josep M               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419 

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El que et ve de gust  és  viure  aventures  sen-
timentals, i com  més  millor .Respecte  a la
salut , Venus transitant  per la teva casa  sis
potencia  la teva vitalitat  i activitat  física. 

Taure
20/4 al 19/5

El vaivé  dels teus  sentiments  et pot  afectar
més  del que et creus. El teu món  imaginari  està
molt  diligent. No  esperis  a patir algun  revés
per prendre't  seriosament  la teva salut .

Bessons
20/5 al 21/6

La posició  de Venus  en el teu  signe  indica
una  reactivació dels teus  assumptes  senti-
mentals . Tot  es desenvoluparà  a més  velo-
citat . Has  d'aprendre  a alliberar  tensions.

Cranc
22/6 al 21/7

En assumptes d'amor  t'interessa  fer les coses
de manera   més tranquil·la  per evitar  certs  con-
tratemps . Necessites  que t'aconsellin  en el  man-
teniment  del teu cos.

Lleó
22/7 al 22/8

En assumptes  d'amor  seràs capaç  de supe-
rar  qualsevol  obstacle . Estaràs  ple  d'il·lusió.
Has  de parar  esment  al teu  sistema  diges-
tiu , et pot portar problemes.

Verge
23/8 al 21/9

Avui és el moment  de signar  la pau si has tin-
gut  problemes  amb la teva parella  en els
últims  dies. Et convé  fer una dieta  temporal
per netejar  el teu cos de toxines.

Balança
22/9 al 22/10

Bon moment  per a les teves  relacions  afec-
tives. Avui estaràs  especialment  comunicatiu
i alegre. Per  sentir-te  millor , has de  provo-
car  un canvi  d'actitud en la teva vida diària .  

Escorpí
22/10 al 21/11

En assumptes  sentimentals  hi ha canvis   per a
bé. Millorarà  la comunicació  amb la teva parella.
Respecte  a la salut , busca  l'equilibri , tant físic
com  mental. 

Sagitari
21/11 al 21/12

En assumptes  d'amor, ara  tens  nous
recursos, es tracta  que els  sàpigues  utilit-
zar. És un  moment  ideal per  començar un
règim  d'aprimament  o variar  algun hàbit.

Capricorn
21/12 al 19/01

Per millorar  els teus  assumptes  d'amor
necessites  conèixer  noves  persones  que
siguin  compatibles  amb tu, i que  tinguin  els
teus mateixos  interessos.

Aquari
20/1 al 18/2

Amb Venus transitant  per la teva  casa cinc  la
teva autoestima  està  alta  i això es veu  en la
teva actitud  sentimental . Respecte  a la salut
evita  les presses.

Peixos
19/2 al 20/3

En assumptes d'amor trobaràs  persones  que
t'ajuden  i et brinden el seu suport  de manera
incondicional. Amb Urà  transitant pel teu signe
has d'anar  en compte  amb els accidents.
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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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Serà el dilluns dia 30 quan ja
agafarà cos la nova televisió
amb els primers programes.
Minut 91 serà l’esportiu, amb
l’anàlisi de la jornada del cap
de setmana. Informatius,
debats, entreteniment, repor-
tatges...i amb la vertebració
de la Xarxa de televisió cata-
lana com a suport logistic per
completar una graella atrevi-
da i novedosa que ja s’està
perfilant amb el treball d’un
grup de professionals amb
experiència sobrada en el
camp de la televisió local.
Josep Arasa, director de
Canal TE, es mostrava molt
il.lusionat per la temporada
que comença amb el nou pro-
jecte: “s’han unit esforços i
amb la implicació i les ganes
de progressar de tots ple-
gats, intentarem fer un pro-
ducte altament competitiu i

que pugui arribar als teles-
pectadors del nostre territo-
ri”.
Aquesta setmana, als nous
estudis, es va fer una primera
jornada de visites d’alcaldes i
politics de localitats de les
Terres de l’Ebre.  
A la  fotogràfia superior es
poden veure a una part d’ells
a la graderia existent al plató
de Canal TE. 
Josep Arasa i Joan Antó, dos
dels socis del nou projecte,
van encarregar-se de fer la
presentació i d’ensenyar les
instal.lacions. En els propers
dies, hi haurà més visites.
Això està aquí!.

Canal TE: 3, 2, 1....

La unió entre L’Ebre TV i
Canal TE va embrionar un
nou projecte de televisió
al nostre territori. Amb el
nom de Canal TE, tots dos
mitjans comencen aviat
units una nova etapa amb
una temporada carrega-
da de novetats.  Amb uns
nous estudis, situats al
Barri de Sant Llàtzer de
Tortosa, la nova televisió
ja ha fet el compte enrera
per al primer dia d’emi-
sió. 

El dilluns dia 30 de setembre començaran els programes de la temporada de la nova televisió ebrenca

JA ESTÀ AQUÍ!
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