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VISCA CATALUNYA !!!VISCA CATALUNYA !!!

Les dues columnes humanes de la Via Catalana 2014 que van formar una gran senyera van confluir al vèrtex de la plaça de les Glòries a les 17:14h.
formant la gran 'V' amb què centenars de milers de catalans reclamaven poder votar el 9 de novembre. '9N Votarem. 9N Guanyarem', recitava la pan-
carta de la capçalera, on s'hi van situar les presidentes de l'ANC i Òmnium Cultural, Carme Forcadell i Muriel Casals, a més de membres del Govern i
de representants de partits polítics. Diada d’orgull català i ebrenc, amb gran participació. Un gran èxit, en tots els sentits.                                P3  

Terres de l’Ebre. L’equip de govern
d’Amposta espera el dictamen per soterrar les
restes de la Pl. de l’Ajuntament.                      P6

Esports. Celma estrena nova secció, amb
rànquing de puntuacions de més de 150
jugadors.                                  P17

Actualitat. Foment aprova l’estudi informatiu
del tram de 21 quilòmetres de l’A-7 entre el
Perelló i l’Hospitalet. P8
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L’opinió del diari queda     reflec-
tida exclusivament a    través de
l’editorial. Els       articles de la
secció d’opinió expressen els cri-
teris de qui els signa i el diari no
els fa seus necessàriament.

12.000 exemplars 

55.000 lectors 

“Conteu en mi...”

Això és el que 

Julián  Mayor va voler

deixar escrit al seu 

recordatori.

Això és el que Julián  Mayor va
voler deixar escrit al seu recor-
datori. Quan dissabte son fill
Jofre me'l va donar, tot i que les
llàgrimes no volien deixar de
brollar dels meus ulls, vaig
somriure. Amb la foto d'un
nadó dolç i entranyable, nascut
a Xerta, anava el seu últim
desig: «Conteu en mi...».
Segur que haver viscut els pri-
mers anys de la seua vida al
costat del riu el va impregnar
de l'estimació profunda que
sentia per l'Ebre. Diumenge,
quan molts amics vam voler
despedir-mos d'ell, ja ho va dir
Manolo Tomàs: «Amb Julian
sempre es podia comptar,
sabies que et respondria».
Estimava l'Ebre, i estimava la
seua terra. Quan los metges li
van dir que no podien fer molta
cosa més, va voler tornar de
Reus a veure «les seues mun-
tanyes», les seua «Vall de
l'Ebre».  Amb la valentia i la
serenitat amb què sempre va
afrontar la seua malaltia, va tor-
nar a casa amb la seua dona,
Amparo —quaranta quatre
anys de plenitud de vida en
comú—, amb sons fills, Jofre i
Núria, i amb sons nets... A des-
pedir-se? Com li vaig contestar
a Amparo quan mos va avisar
de que mos havia deixat, hi ha
amics de qui no et pots despe-
dir. Quan algú ha sigut un refe-
rent durant molts anys, un
exemple de coherència, i t'ha
deixat tanta empremta, el por-
tes sempre a dintre, ja forma
part de la teua historia, de tu. 
Com que tenia pensat escriure
unes línies com a petit home-
natge a Julián , li vaig preguntar
a Zoraida Burgos, també bona
amiga de Julián i gran mestra
per a mi, com el definiria:
«Julián  era l'honestedat total
—em va dir amb convicció— i
també el sentit de l'humor i la
claredat d'idees». És cert, vaig
pensar, sempre et feia somriu-
re... 
Crida l'atenció com gent tan
diferent i de tants àmbits se l'a-
preciava i se l'estimava.
Dissabte, al tanatori, van voler
dir-li adéu clients de la seua
empresa —a Julián, l'únic

empresari d'esquerres que
conec, que va ser conseqüent
amb les seues idees—, com-
panys i companyes d'ICV —a
qui fins i tot malalt va acompan-
yar a llistes en les últimes elec-
cions—, membres de la
Plataforma en defensa de
l'Ebre —era un convençut acti-
vista per la causa—, escriptors
i escriptores, professors, treba-
lladors de tots els rams i amics,
amics que se l'estimaven de
veritat.
Perquè com va dir Manel Ollé
en les seues paraules de
comiat, des d'uns versos del
poeta ebrenc Desideri
Lombarte, Julián marxava amb
la vida «acramullada», plena de
gom a gom de vivències, lluites
i sentiments. Sobreeixint d'esti-
mació d'amics i de família.
I tot i aquesta plenitud, va voler
marxar com era ell, senzilla-
ment, sense estridències. Amb
el gaiato de pagès per passejar
per la muntanya, amb un ram
d'herbes de la nostra garriga:
mata, romer, olivera farga i frí-
goles... Amb un comiat senzill,
amb les seues fotos de muntan-
yes i d'oliveres, amb la seua
gent. 
Clar que comptem amb tu,
Julián, hi comptarem sempre.
Perquè per a molts de natros
has sigut un exemple d'hones-
tedat i de coherència, de valen-
tia en defensar lo que pensaves
que era just; de voluntat i de llui-
ta. Un referent. Comptem amb
tu perquè, com mos vas deixar
escrit, «només desquadra el
temps».

Cinta Galiana

“Conteu en mi...”

Actualitat

La Diada del Tricentenari va començar amb un
concert de 300 violoncel·listes professionals i
alumnes d'escoles de música i conservatoris
de tot Catalunya. El concert, titulat "Érem,
som, serem", ha recordat la resistència dels
catalans l'any 1714. 
Tota la redacció del Més Ebre hem estat treba-
llant fins altes hores de la nit per a que avui,
divendres 12 de setembre, el dia després,  els

Ebrencs i Ebrenques ens puguem sentir orgu-
llosos de la Nostra Diada. 
Una Diada per a no oblidar i que ens acosta al
desig de poder decidir. 

ÉREM, SOM I SEREM!
VISCA CATALUNYA, VISCA LES TERRES DE L'E-
BRE!

Editorial

Diada d’emocions

La Diada Nacional d’enguany se celebra en
unes circumstàncies polítiques extremada-
ment significatives de cara al futur, però
també en unes circumstàncies socials gens
ordinàries. A la reivindicació del dret a deci-
dir, de la possibilitat de fer la consulta el 9
de novembre tal com la majoria de les for-
ces polítiques ha acordat, se suma la polè-
mica sobre la “confessió” de l’expresident
Jordi Pujol i les seves conseqüències per al
país. Tot això, emmarcat en el context d’una
crisi que no s’acaba i d’unes accions de
govern que agreugen i dificulten encara
més la vida quotidiana dels ciutadans i les
ciutadanes. 

El cas Pujol ha posat en primer pla una
manera de fer que molts hem denunciat des
dels anys 80, davant la indiferència o l’a-
gressivitat d’aquells que amb tossuderia
s’han negat sempre a acceptar el que era
evident. Ara, aquesta pretesa superioritat
moral de la dreta catalana, que s’identifica-
va fraudulentament amb la totalitat del país,
ha quedat reduïa a no res, o a ben poca
cosa. S’ha posat de manifest que durant els
darrers trenta anys Catalunya s’ha gestionat
mitjançant un règim, compatible amb el de
la transició a l’Estat espanyol, basat en la
connivència d’amplis sectors empresarials i
mitjans de comunicació  a  l’hora de teixir
xarxes clientelars adobades de nepotisme.
Els poderosos van formar una estructura
paral·lela a les institucions i les lleis, i des
d’aquesta estructura feien negocis, impar-
tien doctrina i ens renyaven. 
És per això que ICV-EUiA ha dit des del pri-
mer dia que ens calia la consulta. Que ens
calia el dret a decidir. Però que ens calia no
només per pronunciar-nos sobre una sola
cosa, sinó per decidir-ho tot, perquè ho
volem canviar tot. És així que arribem a una

Diada on els drets nacionals i els socials
s’han fet més indestriables que mai.
Catalunya ha de ser lliure, però també justa
i neta. Lliure per organitzar-se com ho vul-
guin la majoria dels ciutadans i les ciutada-
nes. Faltaria més! Però també justa perquè
un nou país, en ell mateix, no rescata les
persones d’aquesta crisi on ens han entafo-
rat els poderosos. Calen polítiques socials
redistributives, una fiscalitat eficient, calen
accions concretes com ara l’aturada de
tots els desnonaments, el manteniment i
l’ampliació de les beques menjador i l’esta-
bliment de la renda garantida de ciutadania. 

Catalunya ha de quedar neta. Neta d’opaci-
tat i de corrupció. Les polítiques públiques
han de ser això: públiques. No poden propi-
ciar xarxes d’enriquiment il·legal ni un cens
de persones intocables. S’ha d’investigar a
fons tot el que ha passat, establir-ne les res-
ponsabilitats amb precisió i anar fins al final
amb les conseqüències que se’n derivin. 
Lliure, justa i neta. Amb aquesta triple reivin-
dicació participem a la Diada Nacional, i hi
participem al costa de les altres organitza-
cions socials, sindicals i polítiques que tre-
ballen a favor de la ciutadania, de les treba-
lladores i els treballadors. Ens trobarem a la
Via Catalana. I més concretament, al tram
social de la Via Catalana. 

Hortènsia Grau
Diputada d’ICV-EUiA al Parlament de

Catalunya

Catalunya: lliure, Justa i neta
Opinió

El diari ‘Més Ebre’ 
no s’acaba aquí.

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

www.mesebre.cat

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

PUBLICITAT
610 20 33 25
comercial@mesebre.cat

No t’ho pensis més!
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'9N Votarem. 9N
Guanyarem', recitava la pan-
carta de la capçalera, on s'hi
van situar les presidentes de
l'ANC i Òmnium Cultural,
Carme Forcadell i Muriel
Casals, a més de membres
del Govern i de represen-

tants de partits polítics. El
moment àlgid en què es va
completar la 'V' el va culmi-
nar una noia que el dia de la
consulta farà 16 anys i que
va dispositar un vot simbòlic
a una de les urnes de l'esce-
nari principal, simbolitzant la
voluntat de votar i de victò-
ria. Centenars de milers de
manifestants van desbordar
el centre de Barcelona
aquesta tarda i uneixen els
tres escenaris principals a
través de l'Avinguda
Diagonal i de la Gran Via de
les Corts Catalanes, formant
la 'V' i pintant-la amb els
colors de la senyera de les
samarretes grogues i verme-
lles.Un cop formada la 'V',
cantaires de corals catala-
nes acompanyats al piano
per Lluis Llach, van interpre-
tar l'himne 'Ara és l'hora' i 'El
Cant de la Senyera', donant

el tret de sortida als discur-
sos polítics que tenen lloc als
tres escenaris situats als
extrems de la 'V'. 
L'acte va cloure a dos quarts
de set de la tarda amb la
interpretació del 'Cant dels
Segadors'.
També al llarg de tot el traçat
de la 'V', de més d'onze
quilòmetres, es va fer  l'aixe-
cada simultània de castells,
a càrrec de 54 colles provi-
nents de tota la geografia
catalana. I també una gran
onada humana, que arrenca-
va de la Plaça de les Glòries
ha avançat simultàniament
per cadascun dels braços de
la 'V'.  2.000.000 de mani-
festants, segons dades de
l’organització. Tot un èxit. I
les Terres de l’Ebre van tenir
el seu protagonisme amb
nombrosa presència en un
altre dia històric. 

‘9N Votarem. 9N Guanyarem’

Les valoracions d’una altra Diada històrica

Les dues columnes
humanes de la Via
Catalana 2014 que van
formar una gran senyera
van confluir al vèrtex de
la plaça de les Glòries a
les 17:14h. formant la
gran 'V' amb què cente-
nars de milers de cata-
lans reclamaven poder
votar el 9 de novembre.

El moment àlgid en què es va completar la ‘V’ el va culminar una noia que el dia de la consulta farà 16 anys

Va dipositar un vot simbòlic a una de les urnes de l’escenari principal.

2.000.000 de manifestants

MV

ACTUALITAT

Xavier Pallarès
Delegat de Govern 

a l’Ebre

Muriel Casals, 
presidenta d’Omnium

“Serem el que decidim” “Obeir les nostres
lleis”

"La 'V' dirà al Govern que som
molts els que volem que s'obeei-
xin les nostres lleis. Tanta gent
omplint els carrers comportarà
omplir les urnes el 9-N. Hi ha una
declaració de sobirania aprovada
al Parlament, i es tracta d'exer-
cir-la. Els redactors de la llei han
tingut prou cura perquè càpiga
en la legalitat espanyola. No fem
cap il·legalitat. El que fa el
Govern és assumir la voluntat del
seu poble. Aquesta és l'última
Diada d'una
llarga etapa de
reivindicació". 

Carme Forcadell
presidenta de l’ANC

“President, posi 
les urnes!”

“Ara és l'hora de la veritat, dels
ciutadans. Tots i cadascun de
nosaltres hem de fer-nos volunta-
ris del nou país. Ha arribat l'hora
de les decisions excepcionals.
Demanem als nostres represen-
tants polítics que deixin de
banda els interessos de partit i
que actuen d'acord al moment i
transcendència històrica que
estem vivint. Som garants de la
unitat. No hem arribat fins aquí
per fer-nos enrere i arronsar-nos.
Arribarem fins
al final i guan-
yarem.
President, posi
les urnes! . El 9
de novembre
votarem i guan-
yarem”. 

“Amics! Amb la Diada, posem en marxa
col.lectivament la darrera etapa d'un
procés que va començar just al capves-
pre de 1714. Som on som perquè sem-
pre hem volgut ser. Som on som perquè
mai se'ns ha volgut reconèixer que som.
Som on som perquè som demòcrates.
Som on som perquè creiem en cinc
mots: Dignitat, Llibertat, Justícia,
Progrés, Catalunya. Serem el que deci-
dim.  I per què ho fem? Perquè tenim el
convenciment que volem deixar als nos-
tres fills un país normal ple d'oportunis-
tats. Aquesta és la grandesa i generosi-
tat de la nostra empresa. Viurem
moments de dubtes i incerteses, els
canvis són això, però sabem el perquè i
sobretot per qui. Tenim la raó i el cor de
la nostra part. M'agradaria que, dels
que hi serem, algun dia diguin allò de: ho
van fer perque sabien que no era impos-
sible. Visca Catalunya Lliure!

“Nosaltres des del
Govern ens 

comprometem a fer
que tot el possible
perquè el dia 9
puguem votar.
Votarem i ens 

reafirmarem com a
poble sobirà”



DIVENDRES 12
DE SETEMBRE

DE 20144

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
especial diada i v catalana

55.000
L E C T O R S

«»

La Diada en clau ebrenca
Actes efectuats a poblacions del nostre territori

TORTOSA

L’ALDEA

EMD JESÚS

ROQUETES ULLDECONA

ALCANAR

L’AMETLLA DE MAR ARNES

AMPOSTA
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La setena Marxa de Torxes
per Independència de les
Terres de l'Ebre hva recòrer
el Casc antic de Tortosa
amb el lema: Ara és l'hora
de decidir-ho tot!! Gent vin-
guda de tot el territori i
acompanyada de grups de
gralles van omplir de llum,
música i reivindicació la ciu-
tat de Tortosa, dimecres
nit. Any rere any, la
Comissió 11 de setembre
de les Terres de l'Ebre, for-
mada per entitats de la
societat civil, han consoli-
dat una de les mobilitza-
cions nacionals i socials
més importants del territo-
ri. Un cop recorregut el tra-
jecte des del Castell de la
Suda fins a la plaça del
Mercat, va començar l'acte
polític. El primer en prendre
la paraula fou Jaume
Sastre, mestre de les Illes
Balears i impulsor de
l'Assemblea de Docents de
les Illes. Jaume Sastre va
insistir que la força per can-

viar les coses les té la gent
i que “cap llei ni cap govern
pot lluitar contra la voluntat
d'un poble”, en clara
referència a la consulta per
la independència. Sastre va
afegir que si cal “hem de
desobeir les lleis que no
són justes perquè una llei
que no respecta la voluntat
del poble no és una llei que
cal obeir ni respectar”.
Acte seguit, l'artista visual
Antònia Ripoll, va llegir el
manifest de la Comissió
per a este 2014. El mani-
fest va recordar la llarga
lluita del país per aconse-
guir la seua llibertat nacio-
nal i alhora, va reivindicar
un futur millor per al poble.
Un futur “de justícia social
on els bancs no roben a la
gent, on s'aturen els desno-
naments o les agressions
al territori”. També es va
recordar que davant la
legalitat espanyola està la
legitimitat que el poble
català es vulga donar a ell
mateix i que per tant, “la
consulta és una reivindica-
ció legítima i justa a la que
no podem renunciar, ans al

contrari, s'ha d'exercir”.La
nota musical l'ha posada el
grup ebrenc Riu en So que
amb les seues jotes ha fet
una clara defensa del país,
la llengua i el territori.
Des de l'organització “valo-
rem molt positivament la
setena Marxa per l'èxit
d'assistència i per la cons-
cienciació de les Terres de
l'Ebre, com a part activa de
tot este procés que viu el
poble català”. 
Fotos: Francesc Martínez

El delegat del Govern a les Terres de
l’Ebre, Xavier Pallarès, va presidir l’acte de
commemoració de la Diada Nacional de
Catalunya als Reials Col·legis, a Tortosa,
dimecres la tarde. Xavier Pallarès, en el
seu parlament, instà els ebrencs a exercir
el dret a decidir “perquè, aquest any, tots
tenim a la memòria els fets que van mar-
car la nostra història però, el 9 de novem-
bre tindrem a les nostres mans el futur del
nostre poble i del nostre país. Cal exercir

el nostre dret a decidir perquè mai més
puguin decidir per nosaltres” aclarint que
“des de l'administració ja s'està treballant
a fons però de manera discreta en l'orga-
nització de la consulta del 9-N”. D’altra
banda, Pallarés també va incidir en què
“les coses mal fetes no ha de de desviar
els objectius nacionals actuals”. La con-
ferència Apunts per a una reflexió de Pere
Mayor, llicenciat en Geografia i Història
Contemporània per la Universitat de

València i president de la Fundació
Valencianista i Demòcrata, va centrar
l’acte de commemoració. Mayor va
càrregar contra els responsables de
la crisi. 
L’acte institucional va concloure amb
una actuació musical del grup Five in
a row, format per Alfred Blanch, Mario
Espí i Roser Peña de l’Ametlla de Mar,
que intreprata l’Himne Nacional de
Catalunya.

Es consolida la mobilització massiva de la 
Marxa de Torxes per la Independència 

Prop de mil persones surten als carrers de Tortosa perquè ‘Ara és l’hora de decidir-ho tot!’

En l’acte commemoratiu de la Diada Nacional de Catalunya, dimecres la tarde, als Reials Col.legis 

ACTUALITAT

El delegat del Govern a les Terres de l’Ebre insta els ebrencs a exercir el dret a decidir 

Deltebre va hissar la bande-
ra negra que és “simbol de
resistència, NO de rendició”.
“Avui fa 300 anys milers de
catalans i catalanes van
morir defensant Barcelona,
el darrer reducte de la sobi-
rania nacional de Catalunya.
La bandera negra, símbol de
resistència i NO rendició, va
ésser present a Catalunya i
Barcelona durant el 1705 i
1714”. Un homenatge des
de Deltebre, on davant la
Casa de la Vila on van fer els
parlaments l’alcalde José
Emilio Bertomeu, el regidor
de Cultura Joan Alginet i el
coordinador de l’ANC, Joan
Gonzalez. Es va fer també la
Marxa de les Torxes, entre
Sant Jaume i Deltebre, amb
més de 600 persones.
Foto: Facebook Enric Insa

“La bandera negra,
simbol de

resistència NO de
rendició”, hissada 
a Deltebre
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El curs escolar 2014/15
començarà el proper dia
15 de setembre amb
29.005 alumnes a les
Terres de l’Ebre, 547 més
que el curs anterior.
L’etapa infantil és l’única
que presenta reducció d’a-
lumnat respecte el curs
passat, degut al descens
demogràfic i els movi-
ments migratoris, mentre
que tant a primària com a
secundària, batxillerat i
cicles formatius hi ha un
increment de matricula-

cions, segons les dades
que han presentat este
matí els serveis territorials
d’Ensenyament a les
Terres de l’Ebre. 
Enguany també augmenta
el nombre de docents, i
seran en suma 2.248 els
que impartiran classes, 37
més que el curs passat.
1.250 les faran a primària
i 998 a secundària.
Així, a Infantil començaran
5.410 alumnes, 123
menys que el curs anterior.
A primària 10.834 (213

més); a secundària, 7146
(199 més); a batxillerat,
2042 (239 més) i a cicles
formatius, 3573 (27 més).
Pel que fa a comarques, el
Baix Ebre té 13.387 alum-
nes, el Montsià 11.048, la
Ribera d’Ebre 3.155 i la
Terra Alta 1.418.
El curs començarà amb
algunes novetats, com
ara, en cicles formatius, el
nou grau mitjà de
Preimpressió digital a l'IES
de l'Ebre de Tortosa i el de
Manteniment Electromecànic

a l'Institut Montsià
d'Amposta i a l'Institut
Terra Alta de Gandesa. 
A més, la formació dual
s'amplia per arribar a les
quatre comarques amb
nous cicles als instituts de
l'Ebre, Montsià, Flix i Terra
Alta. 
Pel que fa a obres, s'estre-
na la nova escola de Sant
Llàtzer a Tortosa i també
han acabat les obres d'am-
pliació de l'institut Alfacs a
la Ràpita (aguaita.cat)

El diumenge, 21 de
setembre, tindrà lloc a
Deltebre una nova edició
de la Festa de la Sega
que mostra com es sega-
va antigament l'arròs al
Delta de l'Ebre. La festa
començarà a les 11 del
matí a les Barraques de
Salvador amb l'arribada
dels segadors. Un cop
s'hagi segat l'arròs hi
haurà una demostració
de les tasques tradicio-
nals: batre a pota, erar,
picar en cadup o envasar.
A la festa hi haurà l'actua-
ció de Quico el Célio, el
Noi i el Mut de Ferreries i
la Colla sardanista i de
jotes de Deltebre; i al
mateix recinte festiu
Mercadet de productes
autòctons i objectes tradi-
cionals. La festa de la
Sega continuarà amb un
dinar popular a base de
productes típics del Delta
de l'Ebre. Per reservar el
tiquet, al preu de 12€,
s'ha de trucar a l'àrea de
Turisme de l'Ajuntament
de Deltebre (977 48 93
09). Després del dinar hi
haurà tindrà lloc la setena
edició del Concurs de
Cant de Jota
Improvisada, i per acabar
jocs tradicionals i campio-
nat de birles a càrrec de
Tradicions, Natura i
Turisme Polet.

Deltebre prepara
la Festa de la
Sega, per al 21
de setembre

L'equip de govern d'Amposta espera el dictamen dels
arqueòlegs per soterrar les restes de la plaça de l'Ajuntament

La troballa d'un tram de mur, que podria pertànyer a l'antiga església, i restes humanes de l'antic cementiri obliga a paralitzar les obres 

29.005 alumnes, 547 més que el curs anterior

ACTUALITAT

El curs escolar començarà el proper 15 de setembre

L'Ajuntament d'Amposta
es manté a l'espera del
dictamen dels arqueò-
legs del Departament de
Cultura, previsiblement
la setmana vinent, per
donar una solució defini-
tiva al tram de mur i les
restes humanes d'un
antic cementiri aparegu-
des durant les obres de
remodelació del carrer
Major i la plaça de
l'Ajuntament.
Presumiblement, l'es-
tructura que els treballs
d'urbanització han deixat
al descobert correspon-
dria als fonaments de
l'antiga església, al cos-
tat de la qual s'ubicava
el cementiri. 
La regidora d'Obres i
Urbanisme, Isabel Ferré,

s'ha mostrat partidària
de cobrir amb geotèxtil i
material, però no des-
carta que es pugui aca-
bar excavant i preser-
vant les troballes.
Les actuacions urbanísti-
ques van començar el
passat 8 d'agost, són
executades per l'empre-
sa GICSA, amb un pres-
supost de 204.000
euros i tenen un període
d'execució de 20 setma-
nes. Abans de
començar, el consistori
va contractar un arqueò-
leg que va efectuar tres
cates amb l'únic resultat
d'algunes peces de
ceràmica. 
Ara, el consistori s'ha
vist obligat a concentrar
les obres a la part del
carrer Major i deixar,
pendents del dictamen
del Departament de
Cultura, l'execució de la
plaça. "En base a

aquest informe sabrem
les actuacions que
podrem fer i decidirem",
ha declarat Ferré (text i
imatge ACN).

“La troballa s’ha produït durant les obres de
remodelació del carrer Major i la plaça de

l’Ajuntament”

55.000
L E C T O R S
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El Ministeri de Foment
continua publicant estu-
dis informatius del trams
pendents de l'autovia A-
7, en aquest cas, entre el
Perelló i l'Hospitalet de
l'Infant. Set anys després
d'haver de sotmès el
document a informació
pública i un cop obtingu-
da la declaració d'impac-
te ambiental favorable l'a-
gost del passat 2013, el
govern espanyol anuncia
que ja disposa de tots els
requisits administratius
per iniciar la redacció
dels projectes construc-
tius per aquest tram de
21 quilòmetres, que ha
de prolongar l'actual via
ràpida que finalitza a
l'Hospitalet i connectar-la
amb el tram en projecte
entre el Perelló i la Jana.
L'obra, segons Foment,
té un cost d'uns 178
milions d'euros. Davant

l'existència de dues alter-
natives, Foment ha optat
finalment per l'alternativa
interior resseguint el
traçat de l'antiga N-340
en detriment del desdo-
blament en dos carrils de
l'actual carretera. Un

dels aspectes més con-
trovertits del projecte, el
pas pel nucli urbà del
Perelló, s'ha resolt final-
ment amb la construcció
d'una variant que allun-
yarà l'autovia cap a l'est
de la població i un fals

túnel substituirà el des-
munt previst per minimit-
zar l'impacte ambiental,
especialment a les proxi-
mitats de la zona LIC i
ZEPA del Tossal de
Montagut.
Entre d'altres, l'estudi
d'impacte ambiental pre-
veu revegetar talussos i
restaurar les zones afec-
tades amb les obres amb
plantacions, habilitar pas-
sos de fauna, estudiar la
instal·lació de barreres
acústiques o minimitzar
l'afecció sobre el tram de
la via Augusta al Perelló
amb un seguiment arque-
ològic.
L'autovia disposarà de
carrils de 3,5 metres
d'amplada cadascun,
amb vorals exteriors de
2,5 metres i interiors
d'1, separant cada sentit
amb una mitjana de qua-
tre metres. Tot plegat,
segons el govern espan-
yol, l'ha de convertir en

la gran alternativa a la N-
340 al seu pas per les
Terres de l'Ebre, que a
diferència del Camp de
Tarragona o el nord del
País Valencià no dispo-
sen d'una via ràpida d'ac-
cés gratuït. Amb el tram
entre Tarragona i
Vandellòs en funciona-
ment i el del Perelló i la
Jana ja aprovat recent-
ment, aquest nou estudi
informatiu afegirà 21
quilòmetres més de
tram. 
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“El govern espanyol

anuncia que ja disposa

de tots els requisits

administratius per

aquest tram de 21 km” 

EN UN MINUT

-L’Ajuntament de
Tortosa no ha previst
denunciar les pintades
amb amenaces de mort
a l'alcalde que la setma-
na passada van aparèi-
xer al voltant de les pis-
cines, ja que des del
govern municipal s’inter-
preten com una “breto-
lada” en el marc de les
festes de la Cinta. 
El grup municipal del
PSC a Tortosa ha con-
demnat aquest dime-
cres les pintades: “tot i
discrepar políticament
per com s’està duent el
procés de construcció
de les piscines, hi ha
línies roges que no es
poden traspassar".   
El portaveu i candidat
del PSC, Enric Roig, ha
manifestat el "rebuig
més rotund de qualse-
vol tipus d'amenaces o
declaració violenta a
qualsevol ciutadà, i per
tant als qui són els seus
representants legítims.
Donem suport a totes
les accions judicials que
Ferran Bel o
l’Ajuntament de Tortosa
vulguin emprendre en
aquesta direcció”.

-El Consorci per a la
Gestió de Residus
Municipals de la
Ribera d'Ebre, Priorat
i Terra Alta renovarà
els contenidors de
superfície. Segons el
president de l'ens i del
Consell de la Ribera,
Jordi Jardí, si el concurs
públic s'acaba adjudi-
cant per posar en
marxa el servei durant
aquest 2014, l'estalvi
podria assolir el 10%
del cost actual. La reno-
vació, que suposarà
incrementar l'actual
capacitat dels conteni-
dors de 800 litres i
dotar-los d'una nova
aparença estètica, es
desplegarà en tres
fases, la primera de les
quals pot costar uns
800.000 euros.

-5a. Festa de la Jota
de la Ribera d’Ebre
que enguany celebra els
20 anys de recuperació
d’aquesta dansa a Riba-
roja d’Ebre. El grup ribe-
renc Xeic! serà l'enca-
rregat d'inaugurar-la
demà dissabte 13 de
setembre a la plaça de
l'Església de Riba-roja
d'Ebre.

Més notíciesFoment aprova l'estudi informatiu del tram de 
21 quilòmetres de l'A-7, entre el Perelló i l'Hospitalet
El tràmit, que s'ha allargat durant 7 anys, ha de permetre iniciar la redacció dels projectes constructius. El cost és de 178 MEUR

ACTUALITAT

Arias Cañete té nova car-
tera a Europa. Es comissa-
ri de Clima i Energia. Deixa
enrera les de Medi
Ambient, i també
d’Agricultura i
Desenvolupament Rural,
amb les que mantenia
interlocució amb la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre. Manolo Tomàs, el

portaveu de la PDE, decla-
rava a Més Ebre que “és
satisfactori perquè ara no
incidirà en els tramits ini-
ciats, com fins ara ho
havia fet. Es pot conside-
rar, dins de la prudència,
que és una bona noticia”.
Si Cañete seguia a Medi
Ambient podia continuar
dificultant la lluita europea

per frenar el pla hidrològic
de l’Ebre. Un pla proposat
pel propi Cañete.
“La gestió per reduir rega-
dius i garantir cabals per al
tram final del riu, l’haurem
de dur amb una altra per-
sona”. Concretament,
amb el maltès Karmenu
Vella. “Hem de ser pru-
dents perquè és aviat per

fer cap valoració definida
però, d’entrada, el canvi
és considerable”.
L'elecció d’Arias Cañete
com a comissari de Clima
i Energia ha portat discre-
pances per les seues vin-
culacions amb  la indústria
petroliera. Això “pot gene-
rar maldecaps en altres
sentits”.

La PDE valora positivament que Cañete 
sigui comissari de Clima i Energia

‘Es important que ja no sigui l’interlocutor en dues àrees que ens afecten’ 

L'Ajuntament de Tortosa ha finalit-
zat les obres d'urbanització de la
prolongació de l'avinguda Canigó
i del carrer Rubí, de manera que
queden garantits els accessos a
la nova escola de Sant Llàtzer,
que s'estrenarà dilluns vinent
coincidint amb el nou curs esco-
lar. L'actuació sobre l'avinguida
Canigó ha consistit en la pavimen-
tació de dos vials, uns 355
metres de llargada, construcció
de voreres, enllumenat i dotació
de la resta de serveis. El canal  i
la línia del ferrocarril queden
separades per un mur de protec-

ció. Aquesta actuació ha tingut un
cost de 235.000 euros i l'ha exe-
cutat l'empresa Urcotex. El carrer
Rubí també s'ha urbanitzat, amb
pavimentació, voreres, i xarxa de
serveis. El cost d'aquesta actua-
ció ha estat de 17.534 euros.
Aquest vial té ara prioritat inverti-
da, per tal de garantir la segure-
tat en l'accés dels escolars al nou
equipament educatiu. L'alcalde
de Tortosa, Ferran Bel, la tinent
d'alcalde de Serveis Territori,
Meritxell Roigé, i el regidor de
barri, Alfredo Ferré, acompanyats
de l'arquitecte municipal,

Francesc Peralta, van presentar
el resultat d'aquestes obres.
També van assistir els membres
de la junta de l'associació de
veïns de Sant Llàtzer. L'alcalde va
reiterar que en els propers
mesos l'Ajuntament completarà
l'obertura de l'avinguda Canigó
en l'únic tram que encara resta
pendent, a la part nord, en la
seva conexió amb el carrer
Barcelona. Fa uns mesos, es va
urbanitzar un altre tram aprofitant
les obres d'ampliació del barranc
de la Llet per sota del canal i de
la via del tren. 

L'Ajuntament de Tortosa finalitza les obres d'urbanització de la prolongació de l'avinguda Canigó i del carrer Rubí

Queden garantits els accesos a la nova escola de Sant Llàtzer, que s’estrenarà dilluns vinent
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El lliurament del material als
nous estudiants i els actes
d'acollida per informar-los de
tots els serveis i equipa-
ments que ofereix el nou
campus, amb visites guiades
per tot l'edifici, han centrat
bona part de l'activitat durant
aquesta primera jornada a
les instal·lacions base de la
URV a les Terres de l'Ebre,
que han suposat una inversió
de 15 milions d'euros. Tot i
que les classes dels graus de
magisteri infantil i de primà-
ria, així com infermeria, està
previst que comencin a partir
del pròxim dia 12, els alum-
nes del grau d'Administració i
Direcció d'Empreses han
estat els més matiners a l'ho-
ra d'iniciar les classes. Un
cop la setmana vinent el cam-
pus funcioni a ple rendiment,
seran 700 el total d'alumnes
que hi passin durant aquest
curs 2011-2012. El centre
també impartirà els màsters

d'envelliment i salut i educa-
ció secundària.
Amb l'adaptació als nous
plans d'estudi fruit del Pla
Bolonya, no serà fins l'any
vinent quan s'hi imparteixin
per primer cop els quarts
cursos dels nous graus, fet
que suposarà incrementar el
nombre d'alumnes fins a 900
i implicarà, a la pràctica, que
durant aquest primer any de
funcionament no sortirà cap
nova promoció de titulats de
grau del nou campus. El sots-
director del campus de les
Terres de l'Ebre de la URV,
Xavier Farré, ha destacat que
les noves instal·lacions han
permès "multiplicar per tres o
per quatre" l'espai del qual
disposava la universitat així
com concentrar "en un
mateix espai" els diferents
serveis universitaris: la secre-
taria acadèmica o les
dependències per als dife-
rents graus. "El volum crític

de la gent és molt superior i
genera una dimensió d'esca-
la que fa que moltes activi-
tats que abans no es podien
gestionar ara siguin possi-
bles", ha apuntat, tot afegint
els aspectes qualitatius com
els nous espais d'informàti-
ca, biblioteca, aules de silen-
ci o el nou centre de recur-
sos per a l'aprenentatge i la
investigació (CRAI). Tot ple-
gat, ha valorat Farré, el nou

campus hauria de contribuir
a reforçar els estudis univer-
sitaris que la URV ofereix a
les Terres de l'Ebre. 
"Enguany hem complert tota
la matrícula. Ja és una prova
d'èxit. Esperem que el boca-
orella faci que l'any vinent tin-
guem unes notes de tall més
elevades per a la gent que
vol estudiar aquí", ha certifi-
cat (ACN).

La representació anirà a càrrec de l'actriu Sílvia Bel

Tortosa celebra la II Mostra de
Cerveses Artesanes ‘Ebre BEER’

Onze joves d'Ascó i de pobla-
cions de l'entorn han rebut
aquest matí un diploma des-
prés d'haver superat un curs
d'ajustador mecànic impartit
durant l'estiu al centre de for-
mació municipal Josep Mur. 
El curs, de 210 hores de teo-

ria i 70 de pràctiques, s'ha
dut a terme en col·laboració
entre l'Ajuntament d'Ascó, el
consell comarcal de la Ribera
d'Ebre i el departament de
Joventut de la Generalitat de
Catalunya.

El centre Josep Mur d’Ascó 
atorga els primers diplomes

L’exposició intenta traslladar la
importància envers la conser-
vació del patrimoni documen-
tal de la comarca, ja que es
tracta d’un bé cultural sovint
poc valorat però que en reali-
tat constitueix un dels testimo-
nis més rics per conèixer la
forma de viure i els valors de la
societat d’una època determi-
nada. L’exposició fa esment a
les funcions de l’Arxiu
Comarcal del Montsià en
aquesta tasca de protecció i
de difusió del patrimoni docu-

mental de la comarca. I final-
ment s’expliquen les diverses
tipologies de fons documen-
tals que actualment custodia
l’Arxiu. Alcanar, s’exposarà una
mostra de les revistes sorgi-
des a Alcanar des d’inici del
segle XX fins a l’actualitat pro-
cedents d’un fons personal i
també alguns programes de
les Festes Quinquennals.
L’exposició es presentarà el
dia 20 (19 h) a la Biblioteca
Trinitari Fabregat d’Alcanar en
motiu del cinquè aniversari.

“El patrimoni documental del Montsià,
un bé cultural que cal protegir”

El recital historicomusical
Victus: del mal que van fer
aquells soldats serà a
Alcanar el divendres 19 de
setembre, en un acte orga-
nitzat per la Regidoria de
Cultura, per a commemo-
rar el Tricentenari.
Interpretat per l’actriu
Sílvia Bel, Carles Beltran i
Llúcia Vives, la Cisterna del
Vall serà el marc incompa-
rable on es podran escol-
tar lectures de fragments
de la gran novel·la Victus
d’Albert Sánchez Piñol,
acompanyades per música
barroca de l’època del
1714.

L’espectacle Victus: del
mal que van fer aquells sol-
dats, és un recital basat en
la memòria d'un dels episo-
dis més ferotges de la nos-
tra història, recreant pas-
satges -narrats i cantats-
que difonen de forma lúdi-
ca i creativa moments
èpics de l’època de la
Guerra de Successió.

El recital historicomusical
combina diferents ele-
ments musicals i literaris.
La lectura de fragments
escollits d’una de les
novel·les històriques
actuals més completes
sobre el 1714, Victus
d’Albert Sánchez Piñol, es
combina amb la narració
de passatges de les

memòries de Francesc de
Castellví, considerat el
millor cronista de la Guerra
de Successió, i s’acom-
panya amb la interpretació
de romanços que contex-
tualitzen les vivències en la
Catalunya del segle XVIII. 
Serà el divendres 19 de
setembre, a les 20 hores,
a la Cisterna del Vall

d’Alcanar. L’entrada és gra-
tuïta i es prega màxima
puntualitat. No es per-
metrà l’entrada a la
Cisterna un cop iniciat el
recital.

Aquí en teniu un tastet:
http://www.tv3.cat/.../Vict
us -de l -ma l -que -van - fer -
aquells...

Alcanar commemorarà el 
tricentenari amb l’espectacle ‘Victus’

La URV estrena el nou campus de les Terres de l'Ebre 

amb les primeres classes i actes d'acollida per als nous alumnes

Les instal·lacions, que han costat uns 15 MEUR, rebran uns 700 estudiants durant el primer curs en funcionament

ACTUALITAT

Tortosa celebra demà dis-
sabte 13 de setembre una
nova edició -la segona- de
l'Ebre BEER, la Mostra de
Cerveses Artesanes que
impulsen dos emprenedors
locals, Jordi Garcia i Ferran
Faiges, amb el suport de
l'Ajuntament de Tortosa.
L'èxit de la primera edició,
que va convocar més de
1.500 persones, ha espero-
nat l'organització a ampliar la
superfície de la mostra, que

tindrà dotze elaboradors de
cervesa artesana, tres punts
de servei de tapes, i un ampli
programa d'activitats entre
les dotze del migdia i més
enllà de la mitjanit del dissab-
te.

Les obres que uns particu-
lars estaven fent en un habi-
tatge del barri del Rastre de
Tortosa han provocat la cai-
guda parcial d’una pared mit-
gera, sense que s’hagin pro-
duït danys personals. Els
fets han passat al número 5
del carrer del Mig, al barri
del Rastre, quan a conse-

qüència dels treballs que
una família estava fent al seu
domicili han caigut uns 3 m2
de paret. La Policia Local i
els Bombers han intervingut
i han desallotjat a sis perso-
nes, de dues famílies dife-
rents, que s’han reallotjat
preventivament en cases de
familiars.

La Biblioteca Comarcal de Móra d'Ebre va celebrar el
dimarts dia 9 de setembre l'acte “1714: lectura oberta”, al
qual hi van assistir una cinquantena de persones. Aquesta
iniciativa formava part dels actes del Tricentenari del l'Onze
de Setembre.

Actualitat

Canal Terres de l'Ebre, com a
membre de la Xarxa de
Comunicació Local, també es
prepara per celebrar el tricen-
tenari de la Guerra de
Successió, a través d'una sèrie
de televisió que es podrà veure

a partir del proper dimecres a
les televisions locals adherides
a la Xarxa. Es titula '1714, la
guerra a comarques', i serveix
per explorar les hostilitats vis-
cudes arreu del territori més
enllà del Setge de Barcelona.

Canal TE participa en una sèrie de televisió

Caiguda parcial d’una pared mitgera al
nucli antic de Tortosa 



DIVENDRES 12
DE SETEMBRE

DE 201410

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
EL CRAC

55.000
L E C T O R S

«»

CRAC de la setmana: Assemblea Nacional Catalana Terres de l’Ebre
MICHEL VIÑAS

SENTIMENT I EMOCIÓ: MÉS DE 6000 EBRENCS A LA ‘V’
Molts dies, moltes setma-
nes, molt de temps prepa-
rant un desplegament mas-
siu per anar a Barcelona, a
la ‘V’ de la Diada. Un des-
plaçament que, per a la
gent ebrenca, sempre és
més complicat per les
distàncies existents. 
El treball ha estat fet a
consciència perquè a la
manifestació amb motiu de
la ‘V’, les Terres de l’Ebre
tinguessin molt protagonis-
me. I el van tenir.
L’Assemblea Nacional
Catalana a les Terres de
l’Ebre, com les altres del
país, s’ha implicat. I de
quina manera. Tot perquè
l’acte fora reivindicatiu i
amb el màxim esplendor
possible per a superar les
expectatives. Un gran èxit
català. Un gran èxit per a
les Terres de l’Ebre.
Des de l’ANC al nostre terri-
tori es calcula que més de
6000 ebrencs van estar
ahir a Barcelona. “Entre la
gent que va viatjar en els
autocars, la que es va des-
plaçar amb vehicles parti-
culars i la que estudia a
Barcelona, superem aques-
ta xifra. Estem molt satis-
fets per la repercussió de la
manifestació en general, i
sobre tot per la implicació
de la gent de les Terres de
l’Ebre”.
El fet d’estar la gent ebren-
ca en els trams 1 i 2 va pro-
vocar un punt de trobada i
una festa catalana, “anar
sabent durant la tarde que
estàvem per damunt de les
previsions, amb la informa-
ció que es rebia, va ser del
més emocionant. I veure el
comportament correcte i
pacífic de la gent va ser

sensacional. Tot el treball
organitzatiu, que no era
fàcil per poder concentrar
2 milions de manifestants,
ha sortit perfectament. I les
cares d’emoció de la gent
parlaven per sí soles”.
S’ha fet un altre pas enda-
vant: “dels resultats de l’11-
S depenia poder fer més
pressió i en aquest sentit
ho hem aconseguit. Estem
en la bona direcció i més
prop de poder aconseguir-
ho. Aquest és el missatge i
la conclusió”.
Avui és dia de reflexió des-
prés d’una Diada històrica i
que ha donat que parlar a
tot el món. “Es moment d’a-
grair l’esforç de molta gent
que ha col.laborat i de tot-
hom que hi ha participat,
desplaçant-se fins a
Barcelona. Tot ha valgut la
pena perquè hem assolit,
amb escreix, el que voliem.
Seguirem lluitant, amb la
força que dóna la repercus-
sió d’ahir. Fou impressio-
nant. Emocionant i indres-
criptible el que es va viure. I
això és el que anima a con-
tinuar”.

“Van haver

moments emotius,

per tota la feina

feta, i un va ser

comprovar que

durant la tarde es

superaven les 

previsions”
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En una jornada de futbol i
nens, que s'ha celebrat dins
d'un ambient festiu i sota una
gran expectació, el CE San-
tes Creus, la UE Rapitenca i
el CEF Sant Pere i Sant Pau
han resultat guanyadors de
les tres finals disputades da-
vant EF Escola Valls, UD Sa-
lou i Cambrils UCE respecti-

vament, i després de quedar
líders dels seus respectius
grups.
Ara, el proper dissabte 13

de setembre tindra ̀ lloc la Fa-
se Final del Torneig, que
comptarà amb la presència
de 16 equips de categoría
aleví de primer nivell. Així,
participaran el FC Barcelona,
el RCD Espanyol, el Valencia
FC i el Villarreal CF, a més
dels equips que van marcar
la trajectòria esportiva de

Jordi, com el Reus, el Na ̀stic
i la Pobla de Mafumet. A
aquests, se'ls sumaran
l'Atlètic Segre, la Damm, el
Cornella ̀, el Benicarló i el CF
Control i Passe de Vinaròs;
els tres procedents de la fa-
se prèvia i l'Ampolla que,
com a equip amfitrió, jugarà
directament la fase. La jorna-
da de dissabte començarà a
les 9h a l'Estadi Municipal de
l'Ampolla amb una lligueta de
grups. Els millors de cada

grup passaran a quarts de fi-
nal, després els vencedors a
semifinals i d'aquí a la gran
final. Es grups de demà són
els següents:
A: Espanyol, Cornellà,

Reus i Rapitenca.
B: Barça, Damm, Pobla i

SP i SP.
C: Vilareal, Benicarló, Nàs-

tic i S. Creus.
D: València, Control i Pas-

se de Vinaròs, At. Segre i
l’Ampolla.

Demà, nova cita

El IV Torneig Jordi Pitar-
que Cepria ̀ ja té la llista
definitiva de participants
a la seva Fase Final, des-
prés que dissabte 6 s'hagi
celebrat la Fase Prèvia
entre 24 equips de les Te-
rres de l'Ebre i Tarragona
a l'Estadi Municipal de
l'Ampolla.

TORNEIG ALEVI JORDI PITARQUE, A L’AMPOLLA

Santes Creus, Rapitenca i CEF SP i SP, classificats per a la Fase Final

M.V.

La veritat és que la tarde
del tancament del diari d’a-
questa setmana està mono-
politzada per una nova jor-
nada històrica. Una jornada
de sentiment i emoció i que
a la redacció la vam viure
de forma directa gràcies a
les xarxes socials que apro-
ximaven la sensibilitat i el
reclam de milers de perso-
nes i d’ebrencs en una ma-
nifestació que va tornar a
ser peculiar.
Per tant, la societat parla

amb veu alta, de forma pa-
cífica però clara. Es la con-
clusió. 
D’altra banda, pel que

respecta la vessant esporti-
va, m’agradaria destacar
l’Associació Esportiva Jordi

P i t a r q u e ,
per tota la
feina que ha
fet durant
l’any per tor-
nar a oferir
un torneig magnífic i que ha
tingut una fase prèvia que
ha facilitat la participació en
l’esdeveniment d’un gran
nombre d’equips ebrencs i
del Camp de Tarragona.
I tot comença amb un ac-

te de presentació digne
d’un torneig de primer nivell
i amb una organització que
està treballant per recordar
a Jordi Pitarque de la forma
que mereix. Amb un torneig
de prestigi. 
Gràcies als que ho feu

possible. 

Torneig Jordi Pitarque

16 equips es disputaran el
torneig, demà

A l’Ampolla

GRUP A

ESPANYOL

CORNELLÀ

REUS

RAPITENCA

GRUP B

BARÇA

DAMM

POBLA M.

SP i SP

GRUP C

VILAREAL

BENICARLÓ

NÀSTIC

S. CREUS

GRUP D

VALÈNCIA

CP VINARÒS

AT SEGRE

L’AMPOLLA

Bona imatge de la Cava, tot i les baixes (1-0)

El Gandesa, efectiu
SEGONA CATALANA

El Gandesa va sumar els pri-
mers punts de la temporada
després de vèncer el CD la Ca-
va en un partit igualat i també
incert fins el final. Un gol de
Jaume Gumiel va decidir (35’).
Fou el debut oficial de Rafel

Navarro, a la banqueta. El tèc-
nic gandesà deia que “va ser
un partit complicat, contra un
rival molt ben organitzat i que
ens va dificultar molt el nostre
joc. Vam tenir bones ocasions
de gol, però majoritariament
en accions a pilota aturada, ja
que el joc no va acabar de ser
fluid. Defensivament no vam
patir en excés, tot i que l'1-0
ens va fer patir fins el final”.
El Gandesa es deplaça al

camp del Roda. La Cava es
presentava al partit amb vuit
baixes, amb 13 jugadors dis-
ponibles i un juvenil d’inici. Se-
gons Guillermo Camarero, “va
ser un partit anivellat amb molt
poques ocasions. Ells van sor-

tir forts i nosaltres els vam
aguantar bé. A la represa no-
saltres foren superiors però
sense ocasions clares”. El tèc-
nic deia que “estic molt satis-
fet per la resposta dels juga-
dors i més tal com vam anar”.
Abraham, Gaspar, Roger, Jai-
me i Carles estan lesionats i
no es preveu que estiguin per
al diumenge. A més no es van
poder tramitar les fitxes d’Eric
ni Tayo, mentre que Marc Pere-
lló no fou convocat per una de-
cisió del tècnic. “Vam anar
amb 13 i un juvenil d'inici. En
lesionar-se Pardo, a la mitja
hora, ens vam quedar només
amb un recanvi. Tot i així vam
estar sòlids i només ens van
poder rematar en dues oca-
sions i una, el gol, a la sortida
d'un córner”. La Cava rebrà
diumenge el Camp Clar. 
Ahir va perdre en el Torneig

Blai Sanchis, contra l’Amposta
(1-2). Gol de Taio. 

Setmana de 3 partits: I diumenge l’Ascó rebrà el Figueres

4 punts de 6, de moment
TERCERA DIVISIÓ

Setmana de tres partits a la
Tercera divisió. L’Ascó, únic re-
presentant ebrenc, va co-
mençar-la dissabte guanyant el
Vilassar (2-1), fent-ho amb difi-
cultats perquè tot i que Virgili va
marcar l’1-0 al minut 28, el Vi-
lassar va aprofitar l’apatia local
a la represa per empatar (minut
64). Els asconencs no van sa-
ber sentenciar quan van poder
fer-ho i van donar vida al rival.
No obstant, el més important

fou que els de Rubio van refer-
se amb el gol d’Asier (76’). Gol
i tres punts. Dimecres, l’Ascó vi-
sitava el Terrassa i va sumar un
punt que sap a poc en un partit
en el que també cal dir que ha-
gués pogut passar de tot. Ga-
bernet va fer el 0-1 i Jaime, de
penal, va empatar abans del
descans. Aquest empat serà
molt positiu si l’Ascó guanya
diumenge el Figueres (17 h).
Ara ha sumat 7 punts de 12.

La Rapitenca goleja i l’Amposta empata a Vilanova

Bon inici
PRIMERA CATALANA

La Rapitenca va golejar el Mo-
rell (4-0) en la primera jornada.
Després de la pretemporada,
amb un equip renovat, amb
nou tècnic i amb sis baixes, hi
havia respecte al primer partit.
Però la Rapitenca va oferir la
seua millor versió i liderada per
un jove de 16 va encarrilar al
primer temps. El senienc Ge-
rard Verge va fer dos gols i va
assirtir en el tercer, d’Alexis. 3-
0 al descans. A la represa, el
partit va igualar-se però la Ra-
pitenca va estar ferma en de-
fensa i va ampliar el marcador
amb gol d’Agus. Un 4-0 que re-
ferma la moral davant de la vi-
sita a un nou equip de Rubí: Jo-
ventut 25 de setembre. Una
incògnita. Excepte Sam, lesio-
nat a l’espatlla (serà baixa un
parell de mesos), el tècnic re-
cuperar als jugadors que no
van estar diumenge passat:
Anell, Peque, Toño, Vilarroya,
Felipe i Nasi.
L’Amposta, per la seua part,

va sumar un punt meritori a Vi-
lanova (0-0). L’equip, també
amb baixes importants, va sa-
ber adaptar-se i va acabar el
partit sense rebre cap gol. El
Vilanova va tenir la millor opció
amb un penal que no va trans-
formar. L’Amposta buscarà fer
bo el punt diumenge (17 h) a
casa contra el Torreforta. 

L’Amposta va jugar ahir el
Blai Sanchis, a la Cava 
(1-2). Gols de Becerra

Ahir dijous

GRUP A GRUP B GRUP C GRUP D



Tot l'equip de MÉS EBRE vol agrair a: Marina Lanckmans, Carme Pla, Alícia Gamundi, Jordi Golorons, Manel Fernandez, Carol Allepuz, Neus Obiol, Cinta Pascual, X. Borrell i a tots els amics, amigues anònims que ens han fet arribar centenars de fotos a la redacció.
Gràcies MÉS EBRENCS I MÉS EBRENQUES!



Tot l'equip de MÉS EBRE vol agrair a: Marina Lanckmans, Carme Pla, Alícia Gamundi, Jordi Golorons, Manel Fernandez, Carol Allepuz, Neus Obiol, Cinta Pascual, X. Borrell i a tots els amics, amigues anònims que ens han fet arribar centenars de fotos a la redacció.
Gràcies MÉS EBRENCS I MÉS EBRENQUES!
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El Xu Maria es va veure superat
per l’Ampolla (1-3). Tot i el gol de
Ferreres (minut 8), i que Chema
va evitar el 2-0, amb una remata-
da del propi Ferreres, l’Ampolla
va reaccionar a través de Ferran
Simó, arran d’una falta lateral i
aprofitant la indecisió de marcat-
ge local. A l’inici de la represa,
Sergio Ruiz va anticipar-se a la
defensa i al porter locals fent l’1-
2. El Jesús i Maria va intentar-ho
i va gaudir d’opcions, però Che-

ma i la manca d’encert van evitar
l’empat. Fins i tot Esmel va tenir
l’opció de l’empat, a porteria bui-
da. Del 2-2 es va passar a l’1-3,
ja al final, amb una centrada-xut
de Regolf. Jordi Rojas, tècnic de
la UD Jesús i Maria, explicava
que “durant els 20 primers mi-
nuts vam estar molt bé, fent l’1-
0 i podent marcar el segon gol.
Però després ens vam relaxar,
vam sortir del partit. A la repre-
sa, a més, vam rebre l’1-2 aviat

i, a partir d’allí, vam jugar molt
precipitats. Ens va mancar la cal-
ma necessària per transformar
les cinc o sis ocasions clares
que vam crear. Del 2-2 va pas-
sar a l’1-3. No trec cap mèrit a
l’Ampolla, al contrari, però de
dues opcions va fer dos gols.
Hem d’apendre la lliçó i no baixar
els braços en cap moment”. Per
la seua part, Miquel Cotaina, tèc-
nic de l’Ampolla, explicava que
“vam fer un gran partit, molt se-

rio. I també vam saber buscar la
sort que vam trobar en mo-
ments puntuals, quan del 2-0
vam passar a l’1-1 i del 2-2,  a
l’1-3. Vam guanyar al camp d’un
gran equip que per a mi és can-
didat ferm al títol”. El Jesús i Ma-
ria rebrà diumenge al Camarles
(quan podria debutar el defensa
rapitenc Julio Pardo) i l’Ampolla
el Cambrils. Héctor (l’operen
avui del genoll) i Oscar Masdeu,
es casa, seran baixa. 

L’Ampolla sorprèn a l’Aube (1-3)
FITXATGE DE DARRERA HORA: JULIO PARDO (RAPITENCA), NOU JUGADOR UD JESÚS I MARIA

La UE Deltebre, minvada d’efectius durant la pretemporada, i amb
dubtes per aquest motiu, va començar amb un triomf de gran valor,
contra el Roda (1-0). Segons Narcís, el tècnic, “fou un partit on vam
estar molt bé defensivament i per això el Roda no va poder entrar en
situació. Nosaltres no vam tenir moltes ocasions, un parell a més del
gol, però ells tampoc excepte al 88' quan van tenir-la a porteria bui-
da”. Narcís afegia: “tres punts molt bons i treballats que ens aniran
molt bé per agafar un ritme de Segona catalana que encara no el te-
nim”. El gol, al 32', en un “córner assajat” va ser de Mikel. Albert Que-
ral, per una lesió a la mà, i Pedra, sancionat 2 partits, foren baixa.

Tiromf valuós de la UE Deltebre, en el
debut, contra el Roda de Berà

GOL DE MIKEL

El Catalònia rebrà diumenge el CD Tortosa en el derbi.  Enric Aleixen-
dri, tècnic local, deia que “és un derbi sempre motivant perquè el Tor-
tosa es un club històric i, a més, té un gran equip, tal com vam poder
comprovar diumenge. Amb moltes armes. Per nosaltres és un partit
il.lusionant, el primer davant de la nostra afició. Sabem que serà com-
plicat però l’afrontem amb ganes i més després de com vam perdre
a SP i SP”. Nando Crespo, tècnic del Tortosa, explicava que “és un
partit de rivalitat i sempre complicat perquè el Catalònia juga amb mol-
ta intensitat i està ben adaptat al seu camp. Haurem d’adaptar-nos i
competir bé, conscients que haurem de lluitar molt si volem puntuar”. 

Catalònia-Tortosa
diumenge (18 h)

DERBI A LA SANTA CREU

El Catalònia va perdre a SP i SP en un partit en el que va pagar cares
les seues errades. Després d’un inici igualat, els locals es van avançar
(22’). Moment de desconcert visitant quan el SP i SP va marcar acte
seguit el 2-0. El Cata va anar a remolc però va refer-se tenint bones
opcions com dos penals (i el rebuig en un d’ells) que no foren trans-
formats, en moments de clar domini (Toni 43’ i Cristian 75’). A darre-
ra hora, Nacho Orozco va marcar el 2-1 i va haver-hi incertesa perquè
el Catalònia podia empatar. El tècnic Enric Aleixendri deia que “no es-
tic satisfet del resultat però si del partit i les sensacions que va fer l’e-
quip”. 

El Catalònia cau víctima 
dels seus errors (2-1)

VA PERDRE A SP I SP. VA FALLAR DOS PENALS

Romero va avançar a l’Alcanar
(27’). Batalla va empatar al 35,
mentre que poc després, Ge-
rard Gomà Camps va fer el 2-1.
A la represa, Chimeno va resta-
blir la igualada i el partit va estar
incert fins que Ramon va posar
al Valls per davant (82’). Faltava
poc i l’Alcanar va tornar a tenir
resposta empatant amb un gol
d’Adrià que va fer justícia perquè
els canareus no mereixien per-

dre. Tot i les baixes, l’equip va
estar a l’alçada, malgrat tenir al-
gunes escletxes defensives que
va saber aprofitar el Valls. 
Carlos Rodriguez destacava que
“hem de millorar en alguns as-
pectes però cal valorar l’empat
assolit en un camp complicat,
contra un rival molt potent, so-
bretot en el joc aeri”. Edu fou bai-
xa i Molas va poder jugar uns mi-
nuts. 

Gran capacitat de reacció de l’Alcanar,
al camp del Valls

3-3

Jota va marcar un gran gol.

El Remolins-Bítem va estrenar-
se amb victòria per 2-0, contra
el Camarles. Un resultat massa
inflat pels mèrits dels dos
equips. D’entrada, el Camarles
fou qui va tenir més el control
de la pilota. No obstant, fou  el
Bítem qui va marcar arran d’u-
na genialitat de Jota. El veterà
jugador va agafar la pilota a
uns 20 metres de la porteria i
va inventa-se un tret enverinat i
parabòlic al pal llarg de Juanjo.
Amb l’1-0, els locals van trobar-
se més còmodes i van impo-
sar-se tot i que sense crear

molt de perill excepte dues ju-
gades per la dreta. El Camar-
les, per la seua part, va acabar
el primer acte reclamant un
possible penal sobre Cristian
Bertomeu, jugador que va pro-
vocar bé la jugada. Però l’àrbi-
tre va xiular el final del primer
temps. A la represa, aviat,
arran d’una falta lateral, amb
desajust defensiu en els mar-
catges visitants, Josè Ramon
no va perdonar fent el 2-0. Ser-
gio Navarro va buscar més pro-
funditat amb els canvis. Mal-
grat això, el R. Bítem, amb el

2-0, es va acomodar i el Ca-
marles va tenir vida i va gaudir
d’ocasions clares per haver en-
trat en situació. Llavors va
aparèixer Manel Vizcarro, ex-
cepcional, amb quatre interven-
cions meritòries, sobre tot una
a mà canviada. Al final, 2-0.
Victòria i marge de millora per

als locals, mentre que el Ca-
marles va conèixer la realitat
del debut a la categoria. Diu-
menge visitarà l’Aube. El R. Bí-
tem es desplaça demà al camp
del Tancat.  
Sergio Navarro, tècnic del R.
Bítem, manifestava que “ens
falta ritme com es lògic i saber
llegir els partits a les segones
parts quan baixem la intensitat
i la concentració. Hem millorat
molt defensivament amb les
noves incorporacions i poc a
poc intentarem interpretar bé
el joc que volem fer. Tot i que

jugar com volem es molt dificil
en aquestes categories. L’e-
quip creixerà i segur que ho
aconseguirem”. Bartolo Meca,
tècnic del Camarles, deia  que
“penso que pel joc, en diverses
fases, i per les ocasions, me-
reixiem un millor resultat. Però
Manel va evitar que a la repre-
sa puguem entrar en el partit.
Hem de rectificar errades pun-
tuals i apendre el que és la no-
va categoria, en la que els pe-
tits detalls són molt
importants. Destacar l’actitud
de l’equip, va ser bona”. 

El Remolins-Bítem, més pràctic
A la represa, el porter local va evitar que el Camarles entrés en el partit

EL CAMARLES TOPA AMB L’ENCERT DE MANEL VIZCARRO

El Tortosa va vèncer el Tan-
cat en un partit sense gaire
història però en el que va re-
flectir al marcador les distàn-
cies entre dos equips que lluita-
ran per objectius
diametralment oposats.
La primera meitat fou total

dels locals que van imposar-se

amb claredat fent dos dels gols
i tenint altres opcions molt cla-
res. Joel Forné (33’) i Javi Asín
van marcar (42’). 
A la represa, el partit va tra-

var-se, i la poca incidència ofen-
siva del Tancar va acomodar al
conjunt roigiblanc que no va te-
nir tanta frescura i es va conta-

giar d’un rival molt innocent.
Moha (71’) va fer el 3-0 i Javi
Asín, important per la seua con-
fiança, va aconseguir el 4-0. 
Nando Crespo, tècnic del

Tortosa, comentava que “a la
primera meitat, vam estar
força bé, tenint el control del
joc i diverses ocasions, a més

dels gols. A la segona meitat,
amb el 2-0, el ritme no va ser el
mateix i ens va faltar ser més
constants. Es la primera jorna-
da però està clar que és dels
aspectes a millorar”. Crespo
valorava “començar amb un
bon resultat i més considerant
que tenim partits força compli-
cats en les properes jornades”.
El primer serà diumenge a Je-
sús (18 h). Pau i Albert van ser
les baixes de l’equip tortosí en
la primera jornada del campio-
nat. 

El Tortosa és el primer líder en
golejar el Tancat

4-0

Javi Asín (2), Moha i Joel
van fer els gols

Golejadors

Jota, amb un gran gol, i
José Ramon, van marcar 

2-0
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Com estan tots vostès? Com han anat les vacances? Han estat feliços?.
La veritat que després d'un mes de vacances, un s'acostuma a les coses
bones. Súper Michel per Benassal, amb els seus passejos per la muntan-
ya, els bons esmorzars, migdiada... i altres coses que no es poden con-
tar. Un servidor una setmana per la costa malaguenya, a Benalmadena on
en festes patronals vaig poder veure, durant una estona, un partit  feme-
ní entre casades i solteres. 
Entrem en matèria, nova etapa, noves seccions, noves il·lusions...l'espe-
rada secció de treure a cada setmana a cada núvia d'un jugador en biki-
ni quedarà per a una altra temporada... El que era una colunma senzilla fa tres temporades
va anar augmentant de grandària i contingut és per això que els anunciava en l'última colum-
na de la temporada passada una bomba informativa per a ampliar la meva tasca pel futbol
ebrenc d'una forma desinteressada (un servidor no cobra ni un de euro). Cada setmana tro-
bareu als millors jugadors de tots els equips des de Tercera divisió fins a la 3a Catalana d'a-
questes terres. Aquesta primera setmana els millors de cada equip d'aquesta jornada, i en
les futures setmanes tindran més novetats. "Radiografia del futbol ebrenc" és una nova sec-
ció, atrevida, engrescadora i crec que de gran aportació per als aficionats, documentalis-
tes i historiadors i com no als propis jugadors i entrenadors. Sé que la polèmica ja està ser-
vida, ¿qui és Joaquin Celma per dir els cinc millors jugadors sinó veu ni un partit?. Qui són
els mandataris per dir que Messi va ser el millor jugador del mundial si va ser un més?. Ni
els que entenen més de futbol dels que organitzen el Mundial de vegades no encerten, crec
que un servidor ho farà cent vegades millor que ells. Ho intentaré. ¿Com aconsegueixo les
votacions? molt fàcil: col·laboradors, que poden ser massatgistes, presidents, entrenadors,
aficionats, núvies d'equips contraris i altres fonts. Naturalment mai les diré ja que són per
a mi persones sagrades. ¿Em poden enganyar? No crec. Potser el 5% però al final un 5%
que és sobre un treball de 34 jornades on competeixen 600 jugadors. Aquesta pàgina
donarà vida no només Mésebre sinó que a tots els que estimen el futbol ebrenc, molts se
la guardaran, l’arxivaran i els jugadors que són millors tindran el seu premi cada setmana.
Comencem doncs una nova etapa, amb il.lusió i entusiasme, jo les coses que faig sempre
les faig amb passió. Quan escric, quan cuino, quan treballo, quan estimo, quan xerro amb
els meus amics. M'agrada reinventar, ho faig des de la infantesa, quan tenia 12 anys feia el
meu propi diari esportiu amb retalls de premsa. Reinventar-se és donar salsa a la vida, can-
viar de lloc, de dona, de treball, d'estil, trencar la rutina, buscar noves coses, nous al·licients
per assaborir els colors de la vida que ens dóna quan despertem. No sé si agradarà aques-
ta secció; polèmica n’hi haurà, com en els meus articles però bé, és la salsa de la vida, sinó
opines, no fas coses noves. I sinó, no hi ha fruits, no hi ha collita. I d'això es tracta. Estiguin
atents cada setmana a aquesta secció que tindrà la seva pròpia vida i que això és un
començament, següents setmanes algunes novetats més. Gràcies als que m'han ajudat
amb l'aportació dels punts dels jugadors, sense ells aquesta secció no hauria nascut i grà-
cies a Súper Michel per brindar sempre les pàgines de Més Ebre per plasmar les meves
idees de les que sempre només hi haurà un guanyador: el Futbol Ebrenc.

PRIMERA JORNADA DE LLIGA. 
AMPOSTA I RAPITENCA, IL.LUSIONEN I ENAMOREN. Bon inici dels dos equips ebrencs
que van mantenir la porteria a zero. En partit oficial va debutar en l'equip de Teixido Victor
Reales, Marc Vernet, Marcel Espanya, Barrufet i Callarisa. Van anar a Vilanova amb l’objec-
tiu de puntuar i així va ser: "jo signaria cada setmana 1 punt o els tres, però sempre pun-
tuar", diu el seu mister. I van viatjar amb les baixes d'Obi, Dani Bel i Gustavo. 
¿Quan feia que la Rapitenca marcava tres gols en una primera part? Caldria mirar les heme-
roteques. Vaig dir que la Rapitenca aquesta temporada gaudiria i ja veuen primer partit 4
gols i festival davant d’un Morell que venia amb etiqueta de bon equip. "Nosaltres tenim
només noms i no un equip", em deia un jugador de l'Morell. 
L'estrella d'aquesta jornada fou el juvenil de primer any, el senienc Gerard Verge que penja-
va al Facebbok: "Bon debut a la lliga en el 1r equip, 2 gols i 2 assistències”. A seguir currant
!!. Amb set baixes i tres d'elles de l'equip bàsic: Xavi Anell, Denis i Toño la Rapitenca va
demostrar que malgrat les adversitats goleja i pot enamorar.

SEGONA CATALANA. 7 EQUIPS APROVATS, 3 SUSPENSOS. Sorpresa i majúscula a la
primera jornada amb la derrota del Jesús i Maria al seu camp. Quan parlava del partit amb
míster Cotaina jo al·lucinava. Em pregunto si aquest senyor és entrenador o enginyer. El
Jesús i Maria va crear 6 ocasions a la segona part però els seus jugadors jugaven més amb
el cor que amb el cap.
El Tortosa va golejar a un rival que venia amb equip de circumstàncies, i és el primer líder.
El Remolins-Bítem va posar els gols i el Camarles el lliurament i el coratge però va topar
amb Manel Vizcarro. Els dos fitxatges Samu i Brigi s’espera més d’ells i hauran de millorar.
Al Jesús Catalònia li va mancar concentració; van encaixar dos gols en dos minuts i van
fallar dos penals: "No era el nostre dia", em diu si mister. Mereixia més sort la Cava a la
segona part a Gandesa. M'agrada més aquest any aquest equip. Guillermo Camarero li ha
posat sal i una mica de pebre. També li va agradar la Cava a l'entrenador del Gandesa, Rafel
Navarro. Deltebre va patir però va guanyar. Ànim Narcís i companyia. 
Aquest Alcanar crec que serà més agressiu, guanyava, li van remuntar 2-1, va saber empa-
tar, perdia 3-2 i va saber reaccionar demostrant que aquest equip és diferent fora de casa.
Van golejar els de sempre: Romerito, Chimeno i Adrià, sembla que quan somien sempre
pensen en el mateix: en posar-la dins. I no fallen. La passada temporada en la jornada 1,
els tres primers classificats finals de la lliga, Morell, Tortosa i Reddis ja estaven en els pri-
mers 4 llocs. En aquesta estan Tortosa, Cambrils, Vila-seca i Ampolla, veurem que passa a
la jornada 34. De moment bones sensacions dels 10 equips ebrencs que els asseguro faran
gairebé tots una gran temporada. En la jornada 5 podré dictaminar més. Aprovats Tortosa,
Ampolla, Gandesa, Alcanar, Deltebre, Remolins-Bítem, mentre, Jesús Catalònia, Camarles,
Jesús i Maria han de treballar més els defectes d'aquesta primera jornada.

Aquí està la bomba informativa del futbol ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

ESTAN NERVIOSOS A JESUS   I MARIA? Aquesta setmana va arribar l’Ampolla i els va ficar
tres gols. Solució fitxar un jugador més: Julio Pardo que va ser el segon jugador que més
partits va jugar a la Rapitenca la temporada passada. I amb aquest és el tercer jugador que
arriba d'aquest equip (Teixidó i Mauri). Vaja, que si els hi fan sis gols fitxen a dos jugadors.
Sort Julio.

TERCERA CATALANA, LA REBELIÓ DELS ASCENDITS. La passada temporada dos
equips dels ascendits, Corbera i Batea, no solament van ser revelació, van tenir l'ascens a
prop. En tan sols una jornada, Godall, Campredó i Ginestar han desmostrat que donaran gue-
rra. El Perelló va suar tinta per guanyar el Campredó i no va sentenciar fins que Mohe li va
entrar la inspiració, minut 81. Godall guanyava al Roquetenc però va acabar amb un empat.
Hauria pogut passar de tot en un partit en el que més targetes d'aquesta categoria. Ginestar
guanyava 0-2 a Flix però al final hi va haver empat. Compte amb Sergi Anguera que aquest
any pot enlairar-se. Dels sis candidats sols dos van guanyar: Perello Corbera, mentre Batea
i Roquetenc van empatar i Ulldecona i Santa Bàrbara (va fallar un penal) van perdre.
L’Ulldecona, màxim candidat, els seus jugadors van acusar que són festes a la seva localitat
davant d'un Aldeana que vaig dir que podria ser un dels equips revelació i en la jornada ja ho
ha demostrat. La Sénia va perdre contra el filial de l'Alcanar B i si diumenge es punxa amb
l'Horta i després es perd al camp del Ulldecona, les alarmes poden saltar.

TERCERA CATALANA

Partit molt disputat i amb alterna-
tives. Els visitants van sortir amb
intensitat i dos gols de Sergi
Anguera abans de la primera mitja
hora van donar avantatge a un
Ginestar que veia com Oleguer i
Òscar empataven el partit. Fins i
tot, un altre gol d’Oleguer a deu
minuts del final permetia la remun-
tada del Flix, però Aleix establia
l’empat definitiu a darrera hora
(89’).

El Godall, molt ben plantat a la pri-
mera part, va avançar-se en el mar-
cador amb un gol de Ruben Ibeas a
la mitja hora. Però l’expulsió de Joan
Zaragoza als inicis de la represa va
obligar els locals a replegar-se,
empesos per un Roquetenc que,
amb l’empat del rapitenc Cristian
(50’), va tenir els seus millors
moments, buscant desanivellar un
marcador que ja no es va moure. El
Roquetenc, a Bítem, rebrà demà el
Móra Nova. 

GODALL-ROQUETENC 1-1

Empat sense gols en el derbi de la
Terra Alta, tot i que no van faltar les
ocasions, sobretot de l’Horta a la pri-
mera part, que en va tenir tres molt
clares, estavellant en una d’aques-
tes una pilota al travesser. Però el
Batea es va anar refent i, ja a la
segona part, va tenir dos bones
opcions, a més de reclamar dos
possible penals. Al final hagués
pogut guanyar qualsevol.

Un solitari gol de Joan Forcadell a
l’últim tram de partit va decantar
el derbi del Montsià del costat de
l’Alcanar que entrena Josep Lluís
Bartolí. Els locals, que van dispu-
tar un partit molt seriós, van
saber contrarrestar el joc ofensiu
de la Sénia, que va tenir les
seves opcions, però que no va
saber materialitzar. 

L’Aldeana es va imposar al
camp de l’Ulldecona. Tot i
avançar-se els locals amb un
gol matiner d’Aleix (8’), els alde-
ans, amb un ran treball tàctic
defensiu, van poder capgirar el
marcador a la segona part. Als
tres minuts de la represa Ignasi
empatava un partit que Òscar,
al minut 88, decantava del cos-
tat de l’equip aldeà.

ULLDECONA-ALDEANA 1-2

Tres gols en poc més de mitja
hora van decidir el partit del
costat del Corbera. Toni
Calafat (7’) i dos gols de
Quique Cornejo (el segon de
penal protestat pels visitants
per un possible fora de joc),
van acabar amb les opcions
d’un Pinell que reduïa diferèn-
cies just abans del final un ‘gol
fantasma’ de Lakhdar. 

CORBERA-PINELL 3-1

Van haver de passar 86 minuts
perquè Pepe marqués l’únic gol
d’un partit que el jove equip que
entrena Baltasar Capera va domi-
nar a la primera part davant un
Santa Bàrbara que va millorar a la
represa, disposant de bones
opcions, com un penal que va
fallar Carlos Gilabert i altres
opcions clares, sense encert.

Victòria contundent del Móra la
Nova. Tot i la claredat del resultat,
els locals no van sentenciar fins a
darrera hora. La primera part va
acabar amb 1-0, gol de Marc. Una
igualtat que es va mantenir fins
ben entrada la segona part. I no va
ser fins als darrers quinze minuts
quan Jaime primer i Jacob, aquest
amb dos gols, van establir el 4-0.

Bones sensacions les que va deixar el
Campredó en la seva visita al camp
d’un Perelló que va topar una vegada i
una altra amb la bona disposició
defensiva dels visitants, que van poder
mantenir l’empat sense gols fins a
darrera hora. Va ser al 81 quan Jordi
Mohedano va fer l’únic gol del partit.

Remuntada Decidit en 30’ Empat just

HORTA-BATEA 0-0

Gran derbi

ALCANAR-LA SÉNIA 1-0

Val un gol de Joan
FLIX-GINESTAR 3-3

El Flix reacciona

AMETLLA-S. BÀRBARA 1-0

La Cala, efectiva

MÓRA NOVA-S. JAUME 4-0

Superioritat morenca
PERELLÓ-CAMPREDÓ 1-0

Mohe, al 81’

DESPRÉS DE LA PRIMERA JORNADA

Edu Català deixa la UE Sant Jaume

El passat dimarts, Edu Català va
decidir deixar la banqueta de la
UE Sant Jaume. 
Segons paraules del mateix tèc-
nic, “acabada una pretempora-
da prou digna, deixo l’equip des-
prés de la primera jornada
perquè no he vist reflectits prin-
cipis esportius bàsics i necessa-
ris per desenvolupar la meua fei-
na, així com per afrontar la
competició. Penso que feia falta

compromís i l’actitud del partit a
Móra la Nova no va ser l’adequa-
da. I aquest no és el camí. I he
hagut de pendre una decisió.
Però vull agrair el recolzament i
suport de Paco de la Cruz, di-
rector esportiu, i José Macià, el
delegat, així com també de la
junta directiva. Només puc de-
sitjar al Sant Jaume un bon cam-
pionat, tant al club com als so-
cis i a l’afició”.
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Chema (L’Ampolla)

Joseph (Camarles)

Joan C (Catalònia)     Mario (la Cava)  Mauri  (J. i Ma.) 

Gerard E. (Tortosa)        Marc Vernet (Amposta)

Jaume Gumiel (Gandesa)

Gerard Verge (Rapitenca)          Adrià (Alcanar)

L’EQUIP 
DE LA SETMANA

JUGADOR PUNTS EQUIP
Virgili
Eizaguirre
Cristino
Genís
Edu Vives
Dani
Socias
Munta
Marc Vernet
Jonatan
Issac
Victor Calsina
Diego
Gerard Verge
Agus
Ivan Gasparin
Ivan Paez
Alexis Jimenez
Adria Valssel
Josep Trinquet
Romero
Ivan Diaz
Ximeno
Xema
Sergio Ruiz
Ferran Simo
Maikel
Enric Safont
Abraham 
Jose Ongola 
Cristian Bertomeu 
Edgar 
Gerard Fresquet 
Enric Ferre
Marc Mars
Miquel Mola
Marc Casanova
Robert Lopez
Jaume Gumiel
Pere Martinez
Joan Batiste
Jaume Guiu
Josep Domenech
Joan Casanova
Pau Diez
Sergi Escoda
Toni Ondozabal
Ivan Cornejo
Mauri
Teixido
Sergi Curto
Sebas
Jose Mari
Mario
Raimon
Joan Esteban
Ferran
Jordi Lleveria
Jota 
J Ramon 
Aaron 
Sergi Bel 
Eric Ubalde 
Gerard Estrella
Moha
Joel 
Monge
David Vilanova
Eric
Floro
Marc Chillida
Oriol
Pau
Manel Llambrich 
Oscar Insa 
Floren
Sergi Aure
Corella

5
4
3
2
1
1
1
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
2
1
3
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

Ascó
Ascó
Ascó
Ascó
Ascó
Ascó
Ascó
Ascó
Amposta
Amposta
Amposta
Amposta
Amposta
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Rapite
Alcanar
Alcanar
Alcanar
Alcanar
Alcanar
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Ampolla
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Camarles
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Deltebre
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Gandesa
J.Catal
J.Catal
J.Catal
J.Catal
J.Catal
J.Maria
J.Maria
J.Maria
J.Maria
J.Maria
La Cava
La Cava
La Cava
La Cava
La Cava
R-Bítem
R-Bítem
R-Bítem
R-Bítem
R-Bítem
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Tortosa
Alcanar
Alcanar
Alcanar
Alcanar
Alcanar
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana
Aldeana

JUGADOR PUNTS EQUIP
Ivan 
Jose Madrid
Sergi Garcia 
Abraham 
Jhon 
Francisco Aguilo
Agusti
Jordi Vilanova 
Abel Maijo
Joan Aubanell
Miquel 
Jaume Cortiella
Edgar
Jordi Benaiges
Joel Rodriguez
Cornejo
Oscar Gilabert
Ahmed
Toni Calafat
Albert Saladie
Esteve
Oscar Casals
Raul Carrasco
Olenguer
Andreu Carranza
Albert Batista 
Sergi Anguera
Arnau Galbany
Arnau Alcovero
Aleix Figueres
Kevin
Ruben Ibeas
Marius
Joan Zaragoza
Alex Ramos 
Marc Baiges
Alex Martinez
Joan Esmel
Salva
Alejandro
Manu
Aitor
Marc Fonollosa
Ivan Garcia
Jordi Escubedo
Jacob 
Marc Palomar 
Ruben Barcelo 
Edu Llop 
Albert Jimenez 
Mohe
Magi
Vicent Brull
Alex Clua
Marc Marti
Yelti
Jordi Arasa
Ibrahima
Gerard Jornet
Oriol Mayor
Cristian Diaz
Sthefan
David Cid
Marc Alegre
Gordo
Francesc Millan
Josep De La Torre 
Jordi Roda
Agusti Marti
Josep Callao
Salva Gisbert
Gerard Benito
Mateu Martinez
Alex Panisello
Juanjo Magriña
Tortajada 
Joaquin Marti 
Damia 
Josep Millan 
Santi 

5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
4
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1
5
4
3
2
1

l’Ametlla
l’Ametlla
l’Ametlla
l’Ametlla
l’Ametlla
Batea
Batea
Batea
Batea
Batea
Campredó
Campredó
Campredó
Campredó
Campredó
Corbera
Corbera
Corbera
Corbera
Corbera
Flix
Flix
Flix
Flix
Flix
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Ginestar
Godall
Godall
Godall
Godall
Godall
Horta
Horta
Horta
Horta
Horta
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
La Sénia
Móra
Móra
Móra
Móra
Móra
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Perelló
Pinell
Pinell
Pinell
Pinell
Pinell
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
Roquetenc
S.Bàrbara
S.Bàrbara
S.Bàrbara
S.Bàrbara
S.Bàrbara
S.Jaime
S.Jaime
S.Jaime
S.Jaime
S.Jaime
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona
Ulldecona

EQUIP %
D.

Nº

Jesús I Maria
Gandesa
Alcanar
La Sénia
Móra Nova
Sant Jaume
Remolins-Bítem
Camarles
Tortosa
Catalònia
Alcanar
Alcanar B
S Bàrbara
Pinell
Campredó
Rapitenca
Amposta
Ampolla
Horta
Batea
Corbera
Flix
Ginestar
Aldeana
Godall
Perelló
Ulldecona
Ametlla
Deltebre
Roquetenc

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
6
6
6
6
9

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

ESPORTIVITAT
Nº P.

JOAQUIN CELMA

Radiografia del futbol ebrenc
Primera jornada

Primer rànquing. Excepte l’Ascó que ja porta quatre jornades i per aquest motiu s’expo-
sa la puntuació de més jugadors, de la resta apareixen els cinc millors votats després
del primer partit, amb la següent puntuació: 5, 4, 3, 2 i 1. A partir d’aquí, s’aniran fent
classificacions dels jugadors més votats dels equips, i també per categories.

Off the record
VICTOR REALES. Fitxa pel CAMARLES i juga
a l’Amposta. Es diu Victor Morales fitxa pel
Camarles, primer entrenament no es presen-
ta, segon tampoc, primer mes no apareix,
tots eren excuses tenia feina i els de
Camarles que són uns sants esperant i un
dia es van assabentar que entrenava a
l'Amposta, aquest jugador ni dona la cara ni
les gràcies pel Camarles per fitxar-lo, com ell
n’hi ha força d’informals pel Camp de
Tarragona. 
QUI ÉS EL BECKHAM DE LA 2 CATALANA? Es
diu Ivan Budesca jugador del Camp Clar. A
més és model "Quan va venir David Beckham
al Madrid i arran del diari Sport que va fer un
reportatge de dobles del futbol amater
català; vaig començar a fer de "doble" seu.
Vaig sortir en diaris, tv i vaig realitzar uns
anuncis per a la marca Adidas de doble. És
tímid i no té núvia. Si ho volen veure:
http://www.fotoplatino.com/fp8123 
S'HAN TORNAT ELS JUGADORS UNS SANTS.
Cap jugador ebrenc aquesta setmana li han
tret una targeta vermella o són bones perso-
nes o els àrbitres la primera jornada van ser
permisius.

El jove senienc, Gerard Verge, va fer dos dels
gols de la Rapitenca i, a més, va assistir en els
altres. Va tenir l’oportunitat i va aprofitar-la. Té 16
anys i és juvenil de primer any. Una aposta del
tècnic i, diumenge, va ser del tot un èxit. Es el
protagonista de la jornada. Sense dubte. 

Nota: targeta groga 1 punt.
targeta roja 3 punts.

El protagonista
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PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

1a jornada 4a catalana (dia 21)

Arnes-Vilalba

Roquetenc-Ascó

Catalònia-Benissanet

La Galera-Ebre E.

Bot-Olimpic

Xerta-Camarles

Aldeana-R. Bítem

J i Maria-Tivenys

CLASSIFICACIÓ

Equip          J GF  GC   P

Quarta Catalana

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS

1a jornada (dia 21)

S. Pere-Bonaire

la Roca-Guineueta

Sabadell-At. Prat

S. Gabriel-Santpedor

Llerona-Palleja

S. Quirze-Fontsanta

Cerdanyola-Tortosa E

S. Eugenia-Pardinyes

CLASSIFICACIÓ

Equip           GF GC   P

Femení. Preferent

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATS (dia 21)

1a jornada 

Santboià-Sant Cugat

Fontsanta-C. Clar

Ulldecona-St. Vicenç

Levante-Molins

Montserratina-la Cava

Icomar-Vilafranca

P. Cases-Riudoms

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

Femení. 1a Divisió

PRÒXIMA JORNADA 

RESULTATSCLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Roquetenc-Móra Nova (17 h)
diumenge

Aldeana-Perelló (17.30 h)
Batea-Ulldecona (17.30 h)
la Sénia-Horta (17 h)

S. Bàrbara-Alcanar (17 h)
S. Jaume-l’Ametlla (20 h)

Pinell-Godall (17 h)
Ginestar-Corbera (17 h)
Campredó-Flix (17 h)

RESULTATS

1a jornada, Tercera catalana  

Ulldecona-Aldeana 1-2

Horta-Batea 0-0

Alcanar-la Sénia 1-0

l’Ametlla-S. Bàrbara 1-0

M. Nova-S. Jaume 4-0

Godall-Roquetenc 1-1

Corbera-Pinell 3-1

Flix-Ginestar 3-3

Perelló-Campredó 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Móra Nova 1 4 0 3

2. Corbera 1 3 1 3

3. Aldeana 1 2 1 3

4. Alcanar 1 1 0 3

5. l’Ametlla 1 1 0 3

6. Perelló 1 1 0 3

7. Flix 1 3 3 1

8. Ginestar 1 3 3 1

9. Godall 1 1 1 1

10. Roquetenc 1 1 1 1

11. Batea 1 0 0 1

12. Horta 1 0 0 1

13. Ulldecona 1 1 2 0

14. Campredó 1 0 1 0

15. la Sénia 1 0 1 0

16. S. Bàrbara 1 0 1 0

17. Pinell 1 1 3 0

18. S. Jaume 1 0 4 0

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Tancat-Rem-Bítem (17 h)
diumenge

Canonja-Deltebre (11.45 h)
l’Ampolla-Cambrils (17 h)
J. i Maria-Camarles (18 h)
Catalònia-Tortosa (18 h)
Alcanar-SP i SP (18 h)
Vilaseca-Valls (17 h)
la Cava-Camp Clar

Roda-Gandesa (16.30 h)

RESULTATS

1a jornada, Segona catalana

Cambrils-la Canonja 3-0

J. i Maria-l’Ampolla 1-3

R. Bítem-Camarles 2-0

Tortosa-Tancat 4-0

SP i SP-Catalònia 2-1

Valls-Alcanar 3-3

C. Clar-Vilaseca 0-3

Gandesa-la Cava 1-0

Deltebre-Roda Berà 1-0

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Tortosa 1 4 0 3

2. Cambrils 1 3 0 3

3. Vilaseca 1 3 0 3

4. l’Ampolla 1 3 1 3

5. Rem. Bítem 1 2 0 3

6. SP i SP 1 2 1 0

7. Deltebre 1 1 0 3

8. Gandesa 1 1 0 3

9. Alcanar 1 3 3 1

10. Valls 1 3 3 1

11. Catalònia 1 1 2 0

12. la Cava 1 0 1 0

13. Roda Berà 1 0 1 0

14. J. i Maria 1 1 3 0

15. Camarles 1 0 2 0

16. Camp Clar 1 0 3 0

17. Canonja 1 0 3 0

18. Tancat 1 0 4 0

Segona catalana

Els
resultats
de la
jornada

La Tercera divisió ja ha
disputat la quarta jornada,
mentre que a la Primera,
Segona i Tercera catalana es

va jugar la primera.

Primera jornada
PRÒXIMA JORNADA
Manlleu-Martinenc
Santfeliuenc-Vilassar
Cerdanyola-Terrassa

Ascó-Figueres (DIU 17 h.)
Muntanyesa-Castelldefels

Peralada-Masnou
Europa-Sabadell ‘B’
Rubí-Vilafranca

Pobla Mafumet-Palamós
Gavà-Prat

CLASSIFICACIÓ
Equip J G E P GF GC P 
1. Rubí 4 3 1 0 9 3 10
2. Santfeliuenc 4 3 1 0 9 5 10
3. Pobla Mafumet 4 3 1 0 6 2 10
4. Peralada 4 3 0 1 3 1 9
5. Europa 4 2 2 0 5 0 8
6. Ascó 4 2 1 1 5 4 7
7. Gavà 4 2 0 2 5 4 6
8. Muntanyesa 4 2 0 2 5 4 6
9. Masnou 4 1 3 0 3 2 6
10. Vilafranca 4 2 0 2 7 9 6
11. Cerdanyola 3 1 2 0 7 2 5
12. Manlleu 4 1 1 2 5 6 4
13. Sabadell ‘B’ 4 1 1 2 2 4 4
14. Vilassar Mar 3 1 0 2 2 3 3
15. Figueres 4 1 0 3 3 5 3
16. Palamós 4 1 0 3 4 7 3
17. Castelldefels 4 1 0 3 3 8 3
18. Martinenc 4 1 0 3 4 10 3
19. Terrassa 4 0 2 2 1 6 2
20. Prat 4 0 1 3 3 6 1

Tercera divisió RESULTATS
4a jornada, Tercera divisió

Manlleu-Gavà 2-0
Martinenc-Santfeliuenc 2-3
Vilassar-Cerdanyola (21-09)
Terrassa-Ascó 1-1
Figueres-Muntanyesa 3-0
Castelldefels-Peralada 1-0
Masnou-Europa 0-0
Sabadell ‘B’-Rubí 0-2
Vilafranca-Pobla Maf. 1-3
Palamós-Prat 2-1

PRÒXIMA JORNADA 
Almacelles-Santboià

Viladecans-Tàrrega

Torredem.-Balaguer

Reddis-Igualada

Morell-Mollerussa

Joventut-Rapitenca (diu 12h)

Catllar-S. Ildefons

Amposta-Torreforta (diu 17h)

Lleida-Vilanova

RESULTATS

1a jornada, Primera catalana

Tàrrega-Almacelles 0-0

Balaguer-Viladecans 2-2

Igualada-Torredembarra 1-2

Mollerussa-Reddis 2-0

Rapitenca-Morell 4-0

S. Ildefons-Joventut 25 2-2

Torreforta-Catllar 1-2

Vilanova-Amposta 0-0

Santboià-Lleida 5-0

Primera catalana

L’Ascó va empatar, dimecres, al camp del Terrassa.
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Santboià 1 5 0 3

2. Rapitenca 1 4 0 3

3. Mollerussa 1 2 0 3

4. Catllar 1 2 1 3

5. Torredembarr. 1 2 1 3

6. Balaguer 1 2 2 1

7. Juventut 25 1 2 2 1

8. S. Ildefons 1 2 2 1

9. Viladecans 1 2 2 1

10. Amposta 1 0 0 1

11. Almacelles 1 0 0 1

12. Tàrrega 1 0 0 1

13. Vilanova 1 0 0 1

14. Igualada 1 1 2 0

15. Torreforta 1 1 2 0

16. Reddis 1 0 2 0

17. Morell 1 0 4 0

18. Lleida 1 0 5 0



DIVENDRES 12
DE SETEMBRE
DE 2014

diarimés
ebrepublicitat
19www.mesebre.cat

55.000
L E C T O R S



DIVENDRES 12
DE SETEMBRE

DE 201420

diarimés
ebre

www.mesebre.cat
ESPORTS

55.000
L E C T O R S

La Federació Catalana de
Futbol enllesteix els prepara-
tius dels nous cursos d’en-
trenador de primer i segon
nivell que s’impartiran a
Tortosa.
El curs de primer nivell
comença el pròxim 22 de
setembre a la capital del
Baix Ebre. Cal recordar que
aquest nivell, que equival a
la llicència UEFA B, permet
entrenar equips de Tercera
Catalana, equips de futbol
base, Preferent femení i les
seleccions comarcals o pro-
vincials.

El curs de segon nivell
començarà el 12 de gener i
habilita per entrenar tots els
equips federats de la FCF i
les seleccions autonòmi-
ques.
Les inscripcions, que enca-
ra estan obertes per als dos
cursos, s’ha de fer a través
de la pàgina web www.for-
maciofcf.com.

Cursos d’entrenador de futbol
FUTBOL. FORMACIÓCOINCIDINT AMB LES FESTES DE LA CINTA DE LA CAPITAL DEL BAIX EBRE

Per poder competir al
Campionat d’Espanya en la
modalitat de 8 amb timoner
absolut, el Club de Rem
Tortosa ha de reunir 30.000
euros per adquirir un nou bot.
És l’únic títol que li falta al club,

per la qual cosa han decidit
engegar un projecte de micro-
mecenatge perquè l’equip
sénior disposi d’aquest bot i
pugui competir “en la catego-
ria estrella del rem”, destaca-
va Lluís Blasco, remer del

club, que també recordava
que “tenim un bon equip: vuit
dels dotze remers séniors del
club van competir la tempora-
da passada amb la selecció
espanyola i van obtenir molts
bons resultats en les competi-

cions en què van participar”.
Pau Vela, un altre remer del
club, demanava “poder com-
petir amb les mateixes condi-
cions que els altres clubs, que
tenen material nou, o almenys
intentar-ho”.

El Club de Rem Tortosa recorre al micromecenatge per adquirir un bot nou
REM

L’Ametlla va acollir el passat
diumenge la cinquena edició
de la Cursa dels 10 km la
Cala, inclosa a la Running
Sèries Terres de l’Ebre. El
Club Esportiu La Cala, orga-
nitzador de l’acte, va prepa-
rar un circuit tècnic que van
completar 136 atletes, 111
en categoria masculina i 25
en femenina. 
En categoria masculina es
va imposar Sergi Hidalgo
(Runnersworld), amb un

temps de 34:54, seguit de
l’atleta local Gerard
Figueres. En categoria feme-
nina la victòria va ser per a
Pilar Rus (42:33), seguida
de Paquita Giménez i Neus
Espinach.

Cursa dels 10 km la Cala
ATLETISME

Demà dissabte, i a partir de
les 9’30 h,  se celebrarà al
club nàutic de Deltebre una
jornada completa de pira-
güisme organitzada per
l’Associació esportiva Xino

Xano. I diem completa per-
què es disputaran tres rega-
tes: la sisena prova del
Campionat de Catalunya pro-
grama 2020 i la III Regata
Roset en K-4, a més de la

Mitja Marató de l’Ebre
Memorial Ramon Calvo, amb
la qual acabarà la jornada.
Una competició del tot con-
solidada, com demostra el
fet que enguany arriba a la
setzena edició. En aquesta
ocasió està previst que hi
prenguin part al voltant d’uns
300 piragüistes procedents
de diversos clubs de
Catalunya,  així com també
de la Comunitat Valenciana i
Aragó, que participaran en
les categories cadet, juvenil,
sénior i veterà.

XVI Mitja Marató de l’Ebre
PIRAGÜISME

Adam Raga no va poder
trencar el domini de Toni
Bou al Mundial de Trial a l’ai-
re lliure que el passat cap de
setmana va concloure amb
el Gran Premi d’Espanya
celebrat a Arnedo (La Rioja). 
L’ulldeconenc, que arribava
a la cita a només set punts
de Toni Bou, només podia
guanyar les dues proves que
tancaven el Mundial. Però
una lesió a la mà va impedir
que Adam Raga pogués
competir al més alt nivell i
superar un Toni Bou que
guanyava les dues últimes
proves i el Mundial.
L’ulldeconenc acabaria
segon, posició que també
ocuparia al Mundial: “no veig

aquesta segona posició com
una derrota, assegurava
Adam Raga, sinó com el
resultat d’un bon treball, per-
què sempre hem tingut
opcions de guanyar”.

La lesió a l’escafoide de la
mà va obligar a suspendre
l’exhibició que Adam Raga
havia de fer el passat
dimarts a Ulldecona, coinci-
dint amb les Quinquennals.

Adam Raga, segon al Mundial a l’aire lliure
TRIAL

Vetllada ciclista a favor de la Lliga contra el Càncer
El passat diumenge, i coinci-
dint amb les Festes de la
Cinta de Tortosa, el
Velòdrom Municipal de la
capital del Baix Ebre va tor-
nar a acollir una nova edició
de la vetllada ciclista a favor
de la Lliga contra el Càncer.
Un gran nombre d’aficionats
van gaudir de la vetllada
organitzada, un any més, per
la Penya Ciclista Baix Ebre,
amb el suport de

l’Ajuntament de Tortosa i la
Federació Catalana de
Ciclisme.
Entre els participants cal
destacar la presència de
ciclistes d’alt nivell interna-
cional, com el cas de Sergi
Escobar, campió del món de
persecució individual i meda-
lla de bronze als Jocs
Olímpics d’Atenes, que es va
imposar en puntuació.
Sergio Aliaga va ser el més
ràpid en els 200 m de veloci-
tat masculina, mentre que
Itsaso Ahechu ho va fer en
categoria femenina. 
La gran novetat d’aquesta
edició va ser la prova d’elimi-
nació paralímpica, en què es
va imposar Juanjo Méndez,
que tot just venia de partici-
pal al mundial de carretera.
En la modalitat d’scratch la
victòria va ser per a Tamar
Luque, en categoria femeni-
na, i César Ayala.

Aquest va ser el nombre
d’inscrits a les diferents
modalitats: velocitat,

puntuació, eliminació... La
novetat d’aquesta edició va
ser la prova d’eliminació

paralímpica

31 participants El de primer nivell
comença el 22 de setembre

A Tortosa

És el nombre de
participants en categoria
cadet, juvenil, sénior i

veterà. 
A més, també se celebrarà

la sisena prova del
Campionat de Catalunya
programa 2020 i la III
Regata Roset en K-4

300 piragüistes

La cursa forma part de la
Running Sèries Terres de

l’Ebre

5ena. edició

Un moment de la prova celebrada a la Rioja.

El passat diumenge, i coinci-
dint amb les Festes de la
Cinta, el Cantaires de
Tortosa va organitzar una
nova edició del torneig previ
al començament de la lliga i
que serveix per presentar els

jugadors a l’afició.
Aquesta temporada són mol-
tes les novetats del club tor-
tosí, que es va imposar (91-
89), en un partit emocionant
que va necessitar dos prò-
rrogues per decidir-se.

L’equip convidat era l’Amics
de Castelló, un potent equip
de la 1ª Divisió valenciana
que va igualar, en l’últim
quart, un partit que sempre
va anar dominant l’equip tor-
tosí.

Torneig de bàsquet del Cantaires de Tortosa
BÀSQUET

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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PATROCINADORS
GASTRONOMIA

GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui: 
Quinoa amb verdures del temps i tofu  

SUPERSÀ - TORTOSA

Imatge de la setmana. 

La quinoa, és un dels grans més importants dels Andes, és
tècnicament la llavor d'una herba, encara que és considerat un
gra,  es compara amb els cereals per la seva composició i la
seva forma de menjar-ho.
És rica en proteïnes, ferro i magnesi i el seu sabor és agra-

dable i textura suau, i és excepcionalment versàtil i fàcil d'usar.
Es cuina en 15 a 20 minutos i pot ser utilitzat en una gran va-
rietat de plats des del desdejuni fins a les postres. 
Està lliure de gluten i és fàcil de digerir, molt baixa en l'índex

glucémic, la qual cosa significa que manté els nivells de sucre
en la sang.
És apropiada per a tothom però especialment pels celíacs

(persones intolerants al gluten), les persones vegetarianes per
la gran quantitat de proteïnes completes, esportistes i dones
embarassades, amb més necessitat de proteïnes, minerals i vi-
tamines.

INGREDIENTS PER A 3 PERSONES :
• 250 gr de Quinoa  ceba gran
• 1 pebrot verd

• 1 pebrot vermell
• 1 pastanaga
• Un grapat de mongeta tendra (o un al

tre verdura de temporada)
• Un bon tros de bròcoli
• Mitja pastilla de tofu
• 5-6 cullarades de tomàquet triturat
• Sal i pebre
• Espècies:  cúrcuma, coriandres, comí, etc...

PROCEDIMENT (30 MINUTS):
Bullim la quinoa i la reservem, (sabrem que és  a punt per què

el gra de la quinoa s’unfla i apareix una línia de color blanc). En
una cassola hi posem totes les verdures, es poden posar les
que tinguem a mà i al gust de cadascú. Les sofregim i quan ja
siguin ben cuites hi posem el tofu tallat a daus, si voleu el po-
deu posar fumat però el gust varia substancialment, cal provar-
ho. Ho deixem coure un parell de minuts i hi afegim el tomàquet
triturat, hi posem les espècies i ho deixem coure tot uns minuts
més. A cotinuación barregem la quinoa amb les verdures
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TERRES DE L’EBRE CATALUNYA

Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel

Cel serè o poc ennuvolat, si bé fins a primera hora del matí i, de nou, al final del
dia el cel estarà molt ennuvolat per la presència de núvols baixos a punts del lito-
ral sud, central i de la depressió Central. A partir del migdia creixeran nuvolades
a punts de muntanya, sobretot al prelitoral i al Prepirineu on quedarà mig o local-
ment molt ennuvolat.

Precipitacions

De matinada no es descarta algun plugim a la meitat sud del litoral. A partir de
migdia és probable algun ruixat aïllat i feble a l'interior del quadrant nord-est.
S'acumularan quantitats minses.

Temperatures

Semblants o en lleu descens, tant les mínimes com les màximes i sobretot al
nord-est. Les mínimes rondaran entre els 7 i 12 ºC al Pirineu, entre els 12 i 17
ºC al Prepirineu i a la depressió Central i entre els 18 i 23 ºC al prelitoral i al lito-
ral. Les màximes voltaran entre els 23 i 28 ºC al Pirineu, entre els 30 i 35 ºC a
Ponent i a la vall de l'Ebre, i entre els 27 i 32 ºC a la resta.

Visibilitat

Bona, amb algun banc de boira o boirina fins a primera hora del matí.

Vent

Serà fluix i variable fins a mig matí i de nou a la nit, amb tramuntana fluixa amb
cops moderats a l'Alt Empordà fins a primera hora del matí. La resta del dia pre-
dominarà el component sud i est al litoral, i el component oest a la resta d'inten-
sitat fluixa amb cops moderats.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

SOL

TEMPERATURES

Màxima Mínima

35 21°

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

Aguilar Gil, Montserrat   

Generalitat, 56 (Tortosa) 977440735   

Roca Biosca, Monica        

Trafalgar, 44 (Cases d’Alcanar) 977737110     

Artur Salom - Àngela Salom 

Passatge Júpiter, 18 (Amposta) 977704076

Franquet Tudó, Elvira               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

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

Taure
20/4 al 19/5

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

Bessons
20/5 al 21/6

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

Cranc
22/6 al 21/7

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

Lleó
22/7 al 22/8

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

Verge
23/8 al 21/9

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

Balança
22/9 al 22/10

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

Escorpí
22/10 al 21/11

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

Sagitari
21/11 al 21/12

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

Capricorn
21/12 al 19/01

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

Aquari
20/1 al 18/2

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

Peixos
19/2 al 20/3

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

55.000
L E C T O R S
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IMMOBILIARIAÑ

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  est renar.
En l loguer al mil lor
carrer de la pobla-
c ió .  Preu:
1.100€/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  
La Ràpi ta .  C/
Gorr ia .  L loguer.
Local en 1ª planta.
54 m2 en sala amb

ba lcó 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

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 

MOTORÑ

TREBALLÑ

RELAXÑ

DIVERSOSÑ

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

654 375 373

La Ràpita. C/ Gorria. 
Oficines amb
soterrani i
altell. En llo-
guer al millor
carrer de la
població.

610203144 

Vols anunciar-te?

Aquest és el teu 
espai privilegiat de

PUBLICITAT

LA RÀPITA
ES TRASPASSA

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

660 58 47 87

610 20 33 25

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

Compro Lp's, Cd's. Musica
Rock y subgeneros: Prog,
psych, heavy, etc...Tasamos
y recogemos a domicilio.

Tel: 644 596 466 
Email:

spotted.records@live.com
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