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que es mantingui el servei d’ambulància a
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Esports. Demà dissabte, a l’Ampolla,
Campionat de Catalunya i d’Espanya de Motos
aquàtiques.                                      P20

Actualitat. Cultura inicia els treballs del nou
Catàleg de béns immaterials de l’Ebre com
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Palamós, Roses i la Ràpita promouen la Fira de creuers Seatrade Med

Aquest cap de setmana, ANC i Omnium duran a terme una campanya de captació massiva de volun-
taris: “l’objectiu és arribar als 100.000” quan ara es pot comptar amb 16.000. A les poblacions, als
llocs on darrerament ANC i Omnium han fet campanya, es podrà trobar informació per l’ocasió.

P3

Recollida massiva de voluntaris a l’Ebre

El secretari d’Infraestructures i Mobilitat i president de Ports de la Generalitat, Ricard Font, acompanyat de l’alcaldessa de Palamós, M. Teresa
Ferrés, l’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, i l’alcalde de la Ràpita, Joan Martín, entre d’altres autoritats, ha presentat aquesta setmana les
noves ofertes de les destinacions turístiques i les noves eines promocionals de Costa Brava Cruise Ports i Delta Ebre Port. L’acte ha tingut
lloc en el marc de la Seatrade Med, la fira més important de creuers a la Mediterrània. Una companyia ja ha confirmat que torna l’any vinent
a la Ràpita i una altra també està prop de repetir. P3  
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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 

Des de l’Associació Esportiva
Jordi Pitarque Ceprià us
agraïm la participacio i
col.laboració́ al IV Torneig
Jordi Pitarquè. Estem molt
contents i orgullosos d'haver
comptat amb la presència
dels equips de totala gent que
ha visitat eal nostre Torneig.
Dit això, us animem a partici-
par també en la propera edi-

ció per tal de poder, entre
tots, convertir el Torneig Jordi
Pitarque Ceprià en un referent
dins el futbol base. L'any
vinent ens espera una cinque-
na edició que, esperem, sigui
encara millor.
‘7 vegades gràcies’,

Associació Esportiva Jordi
Pitarque

Agraïment

Opinió

Després d’un acord institucional signat l’any
2013, el port de Sant Carles de la Ràpita i les
Terres de l’Ebre es promouen sota el nom
Delta Ebre Port. Aquesta setmana, aquesta
marca s’ha presentat a nivell internacional
davant de les principals navilieres i operadors
turístics del món com una destinació per a les
companyies que busquen llocs nous. Així,
l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita ha vol-
gut destacar les característiques del port natu-
ral de la badia dels Alfacs, al Delta de l’Ebre, i

la seva rica gastronomia lligada al paisatge, i
també ha promocionat les Terres de l’Ebre
com a Reserva de la Biosfera. 
Delta Ebre Port també disposa de diferents ele-
ments promocionals per presentar el port i el
destí en tots els àmbits del sector creuerístic. 
Els responsables de les companyies de
creuers convidats a l’acte s’han posat en el lloc
dels turistes de creuer i han pogut tastar pro-
ductes típics de l’Empordà i de les Terres de
l’Ebre.

Editorial

Un altre pas endavant

Escrit de comiat al company i amic Josep
Lluís Jardí, que he llegit en nom de la
Coordinadora Anticementiri Nuclear de
Catalunya (CANC) en la cerimònia civil que ha
tingut lloc a Tivissa:
Des que ens vam conèixer amb el Josep Lluís,
uns quants anys abans de constituir la CANC
l’any 2006, aquestes són les paraules més
difícils que hauré de pronunciar.
Permeteu-me que comenci aquestes paraules
de comiat al company i amic Josep Lluís, amb
un fragment del llibre Les causes pendents,
de Xavier Joanpere:
“Sempre he pensat que el sistema vol, a tra-
vés del llenguatge, marcar les nostres pautes
mentals i així organitzar el nostre pensament.
Quantes vegades no hem sentit aquella frase
que diu: “Les vostres causes són causes per-
dudes”. Aquesta afirmació de rendició o de
fracàs penso que cal combatre-la si volem
tirar endavant i transformar el món, i crec que
aquesta afirmació la podem combatre dient
que les causes no estan perdudes sinó pen-
dents, i que només es perden les causes que
s’obliden o s’abandonen.”
El Josep Lluís va ser una d’aquestes persones
imprescindibles, en paraules de Bertolt
Brecht, que mai es va rendir, ni abandonar, ni
donar cap causa per perduda. Hores de lectu-
ra i escrits, mocions, viatges, reunions,
assemblees, manifestacions, concentra-
cions,..., van omplir bona part de la seva vida
els darrers anys. La causa s’ho valia, i ell n’era
conscient. No va afluixar mai, malgrat l’esforç
que molts cops comportava l’haver de compa-

ginar la vida familiar i laboral amb l’activisme.
Tivissa, Ascó, Móra, Gandesa, Falset,
Tortosa, Reus, Tarragona, Barcelona,
Madrid,...i allà on hagués fet falta. El Josep
Lluís sempre hi era.
La nostra va ser una tasca difícil, però mai la
vam donar per perduda. I el Josep Lluís va ser
la clau que ens va obrir molts panys. Va posar
tot el seu coneixement, experiència i estima
pel territori, al servei de la causa pendent que
representava el cementiri nuclear. Trucades,
reunions, consulta i redacció de documenta-
ció,..., que va fer el Josep Lluís van ser claus
per gestar l’inapelable moviment anticementi-
ri. I vam guanyar!
No en tinguem cap dubte, sense l’esforç, dedi-
cació i actitud del Josep Lluís no hagués estat
possible aturar la instal.lació del cementiri
nuclear a Ascó.
El seu serà un llegat que sempre recordarem
i que ens acompanyarà en totes les lluites que
han de venir.

Descansa en pau, amic.

Hi ha homes que lluiten un dia
i són bons.
Hi ha d'altres que lluiten molts anys
i són molt bons.
Però n’hi ha que lluiten tota la vida:
Aquests són els imprescindibles
Bertolt Brecht 

Sergi Saladié
Portaveu de la Coordinadora Anticementiri

Nuclear de Catalunya (CANC)

«Comiat a l’amic Josep Lluís Jardí»

Opinió

Aquest divendres l’EMMA (L’Escola Municipal de Música) enceta una nova edició de les classes de pre-sen-
sibilització musical per a nens i nenes de tres anys de 17:15 a 18h. Unes classes gratuïtes a les quals es
motiva la creativitat dels infants a través de la música i només com la música ho pot fer. Tots els pares i
mares interessats en que els seus nens participin d’aquesta iniciativa només cal que es posin en contacte
amb l’escola a través del correu electrònic e3010542@xtec.cat, o pel Facebook. “És una iniciativa  que
vàrem encetar el curs passat i va anar força bé perquè vàrem reunir vuit alumnes. Esperem que aquesta
edició també tingui èxit ja que els nens responen molt bé a la música i els ajuda a desenvolupar moltes apti-
tuds”, subratllà M Carme Martí, regidora d’Ensenyament. La setmana vinent del divendres repetirà la inicia-
tiva. L’Escola de Música va obrir les seves portes la setmana passada amb prop de 115 alumnes. Un any
més des de la direcció del centre es mostren satisfets pel nombre d’alumnes. Així aquest curs comença
amb l’oportunitat d’aprendre gran diversitat d’instruments o de perfeccionar l’aprenentatge de nou. D’altra
banda, la directora del centre també ha remarcat que aquest curs 2014-15 s’obre el taller de gralles i tim-
bals a tothom i per tant es podrà aprendre a tocar aquests instruments que acompanyen els castells del
Xics Caleros. Els interessats s’han de posar en contacte amb l’escola i no és necessari pagar matrícula. A
més, com a novetat es prepara una cantada de primavera. pels comerços del municipi a la primavera simi-
lar a la que es realitza per les dates nadalenques. Així els nens i nenes portaran la música i les cançons a
peu de carrer alhora que, en principi, han de gaudir d’un clima més agradable.

Classes de pre-sensibilització per a nens
de 3 anys  a l’Escola de Musica

A l’Ametlla

Avui divendres, 19 de
setembre, a les 19.30
hores, s’inaugurara ̀ al
Museu de Tortosa l’expo-
sició itinerant “Tom Carr.
Ecos de Carles Buïgas”.
La mostra es podra ̀ visitar
fins al 16 de novembre a
la Sala Antoni Garcia del
Museu de Tortosa.

Produïda pel Departament
de Cultura amb la
col·laboració del Museu
d’Art de Cerdanyola i
comissariada per Fina
Duran, la mostra recull la
mirada de Tom Carr sobre
l’obra de Carles Buïgas,
amb l’aportació creativa
del TCteamwork (format
per Tom Carr conjunta-
ment amb dos joves artis-
tes, Massimiliano Moro i
Lourdes Santandreu
Planas).

L’exposició “Tom Carr.
Ecos de Carles Buïgas”
uneix l’obra de dos artis-
tes (Tom Carr i Carles
Buïgas) que, des
d’èpoques molt diferents,
han treballat el tema de la
llum. El diàleg entre
aquests artistes esdeve ́
l’eix principal de la mos-
tra. Per mitja ̀ d’un seguit
de projeccions, l’exposi-
ció mostra l’ana ̀lisi de les
formes i de les parts inte-
grants de l’obra de Buïgas

(llum, forma, color i aigua)
que Tom Carr fa des de la
mirada actual.

El treball de recerca al
voltant de les formes de
la llum es complementa
amb un taller portat a
terme pel TCteamwork i
amb una intervencio�
esce� nica a ca� rrec del
grup de dansa Big
Bouncers.

El recorregut de l’exposi-
cio� “Tom Carr Ecos de
Carles Bui�gas” e� s una de
les mostres itinerants que
el Departament de Cultura
produeix i ofereix als
municipis amb la voluntat
d’acostar l’art contempo-
rani als ciutadans i ciuta-
danes, en cooperacio�
amb els ens locals.

Despre� s de la seva estada
al Centre Cultural El
Carme de Badalona, muni-
cipi en que�  es va inaugu-
rar el maig de 2014, l’ex-
posicio�  es podra�  veure al
Museu de Tortosa fins al
16 de novembre de 2014
i, posteriorment, es podra�
visitar a Manresa, Mollet
del Valle� s, Santa Perpe� tua
de Mogoda, Alella,
l’Hospitalet de Llobregat i
Terrassa.

Exposició: “Tom Carr. Ecos
de Carles Buïgas”, al
Museu de Tortosa

Actualitat
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Amb les seues destinacions turístiques

El secretari d’Infraestructures
i Mobilitat i president de
Ports de la Generalitat,
Ricard Font, acompanyat de
l’alcaldessa de Palamós, M.
Teresa Ferrés, l’alcaldessa
de Roses, Montse Mindan, i
l’alcalde de Sant Carles de la
Ràpita, Joan Martín, entre
d’altres autoritats, ha presen-
tat aquesta setmana les
noves ofertes de les destina-
cions turístiques i les noves
eines promocionals de Costa
Brava Cruise Ports i Delta
Ebre Port. L’acte ha tingut
lloc en el marc de la
Seatrade Med, la fira més
important de creuers a la
Mediterrània, organitzada per
primer cop a Barcelona.
41.000 turistes de creuer
El sector turístic és una peça
clau per Catalunya i l’activitat
creuerística dels ports ges-
tionats per l’Administració
catalana té la seva rellevàn-
cia en el sector. En aquest
escenari, els ports de
Palamós, Roses i Sant Carles
de la Ràpita clouran la tempo-
rada 2014 a mitjans de
novembre, i preveuen finalit-
zar amb 50 escales de
creuer i uns 41.000 passat-
gers, amb un impacte econò-
mic estimat de 3 MEUR en el
territori. Aquestes xifres con-
soliden Palamós com a
segon port de Catalunya en
l’activitat creuerística.
Palamós és un port petit ben
posicionat en la indústria
creuerística que complemen-

ta perfectament els grans
ports. Així mateix, s’estabilit-
zen les escales a Roses i
Sant Carles de la Ràpita s’in-
corpora als itineraris dels
creuers. Pel que fa a com-
panyies que han visitat els
tres enclavaments aquesta
temporada destaquen
Azamara Cruises, Compagne
du Ponant, Crystal Cruises,
Fred Olsen, Pullmantur
(Croisières de France),
Seabourn Cruise Lines, Star
Clippers, Thomson Cruises i
Windstar Cruises, entre d’al-
tres. Les expectatives per a
l’any vinent són positives en
els tres enclavaments, desta-
ca la fidelització de compan-
yies americanes i europees
que continuen apostant pels
tres ports. 
Joan Martin Masdeu, alcalde
de la Ràpita, feia una bona
valoració: “la veritat és que
va anar força bé, amb una
bona recepció i també una
bona presentació de la nos-
tra natura i dels nostres pro-

ductes. Molt satisfets i
il.lusionats. A més, ja tenim
una companyia confirmada
que repetirà l’any vinent i una
altra amb la que hi ha ges-
tions avançades i que si és
probable que torni. Això no
és fàcil però és una bona
mostra de que van quedar
contents en la seua primera
visita”. Ferran Adrià, present
a la Fira, va comentar que ell
utilitzava sempre ostres del
Delta. Un comentari de quali-
tat. La Generalitat va agafar
compromís per millorar els
accesos al Port i també la
zona on han de voltar els vai-
xells. 

Palamós, Roses i la Ràpita promouen
la Fira de creuers Seatrade Med

ACTUALITAT

A Alcanar

Aquest dimarts, veïns
d’Alcanar, acompanyats per
l’alcalde de la població, Alfons
Montserrat, i el regidor de
Salut, Joan Roig, han registrat
a la Delegació del Govern
l’Ebre 2.500 signatures per a
reclamar que el servei d’am-
bulància es mantingui les 24
hores del dia, com fins ara.
Aquesta petició ve motivada
per la proposta de la
Generalitat de reduir el proper
2015 el servei d’ambulància a
Alcanar, que passaria de l’ac-
tual servei de 24 hores, a
només tenir-ne un de dotze.
Davant aquesta proposta, un
col·lectiu de veïns d’Alcanar es
va mobilitzar i va engegar una
campanya de recollida de sig-
natures per a demanar que es
mantingui el servei d’ambulàn-
cia 24 hores. Ramon Esteller,
portaveu dels veïns, ha expli-
cat que “Alcanar es mereix el
servei de 24 hores i no ente-
nem perquè es vol treure, ja
que és un nucli molt allunyat
del centre hospitalari de
referència més proper,
l’Hospital Verge de la Cinta, a
Tortosa. A més, limita amb l’N-
340 i és un municipi amb més

de 10.000 habitants on hi ha
tres nuclis de població diferen-
ciats i allunyats entre si,
Alcanar, les Cases d’Alcanar i
Alcanar-Platja”. Esteller ha afir-
mat que es continuaran reco-
llint signatures “perquè se’n
poden recollir moltes més”.
Així mateix, ha explicat que
depenent de la resposta que
s’obtingui, no es descarta que
hi hagi més mobilitzacions. 
Per la seua banda, Xavier
Pallarès, delegat de Govern,
ha destacat que “dimarts vam
conversar amb l’alcalde
d’Alcanar i amb la Plataforma i
cal dir que va haver un to de
diàleg molt positiu. Em vaig
comprometre a aclarir i expli-
car-los com quedarà finalment

el concurs del servei d’am-
bulàncies una vegada es cone-
gui. Així mateix, una vegada
es conegui la proposta de
l’empresa que guanyi el con-
curs, nosaltres prioritzarem
que hi hagi un servei més efi-
cient, amb els mateixos
diners, amb ambulàncies
dotades de metge i infermera,
no com fins ara que no eren
medicalitzades. Per tant,  el
servei millora en cas d'e-
mergència. Aquesta és la con-
clusió: prioritzarem que, en
general, millori el servei. I el
missatge és de tranquil.litat.
L’hem de transmetre perquè
així ha de ser, amb un servei
que sigui més eficaç. Aquest
és l’objectiu”.

2.500 signatures demanen que es
mantingui el servei d’ambulància

Aquest cap de setmana, ANC i
Omnium duran a terme una cam-
panya de captació massiva de
voluntaris. Segons Irene Negre,
Cordinadora Regional de la cam-
panya ‘Ara és l’hora’ a l’Ebre:
“l’objectiu és arribar als
100.000” quan ara es pot comp-
tar amb 16.000. A les pobla-
cions, als llocs on darrerament
ANC i Omnium han fet campanya,
es podrà trobar informació per
l’ocasió. “Quan més voluntaris
siguem més dimensió se li
podran donar a iniciatives com
Taca de Groc (trobades en les
que dominarà el color groc), el
Porta a Porta (per escoltar totes
les opinions) i el Fundraising a tra-
vés del qual es recaptaran fons
per tirar endavant la campanya”.
Tot buscant el Dret a Decidir.

‘Fes-te Voluntari per un País Nou’, aquest cap de setmana

Dret a decidir: Ara és l’hora

“Una companyia està 

confirmat que torna a la

Ràpita, l’any vinent, i una

altra també 

està prop de repetir el

proper estiu”
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ERC donarà suport des de tots els ajuntaments de

l’Ebre a la convocatòria de la consulta del 9-N

El portaveu adjunt del
Grup Parlamentari d’ERC,
Lluís Salvadó, després
d’escoltar el discurs del
president Mas en el
Debat de Política General
ha insistit que ‘el 9N vota-
rem i amb les plenes
garanties democràtiques
que depenen del Govern,
de la llei que aprovarà el
Parlament, i de tots els
catalans que han tornat a
demanar-ho com mai el
passat 11 de setembre’.
Salvadó ha assegurat
que ‘confiem en la deter-
minació mostrada pel
president en el dret a
decidir i en la celebració
de la consulta el 9N’.
Salvadó ha afegit que ‘la

convocatòria del 9N arri-
barà al final del seu reco-
rregut, la unitat serà
ferma. El Govern de
Catalunya ha fet i està
fent tot el possible per
garantir la consulta. El
passat 11 de setembre a
més dóna la potència i
l’impuls, dóna molta
gasolina al Govern per
tirar endavant fins el final
amb la consulta del 9N’.
El portaveu adjunt del
Grup Parlamentari d’ERC
ha destacat que ‘és
important i necessari
aportar elements positius
i generar il·lusió col·lecti-
va però no podem obviar
les situacions tràgiques
que es generen de la crisi
econòmica i de no poder
respondre a les necessi-
tats socials que es gene-
ren’ i ha explicat que ‘cal-
dria haver fet mes èmfasi
en aquesta realitat

dramàtica del país’.
Salvadó ha volgut deixar
palès que ‘és important
reconèixer l’esforç dels
treballadors públics i ha
insistit que es recuperarà
la paga que es va haver
de suprimir, però tot i
això, cal evidenciar que
els serveis públics s’a-
guanten per un fil tot i
aquest sobreesforç dels
treballadors’.
Salvadó ha explicat que
‘l’asfíxia econòmica
ofega les finances catala-
nes i és important expli-
car les dificultats i les
retallades que ha calgut
fer per ajustar els comp-
tes anteriors però calia
també explicar el panora-
ma que se’ns presenta
per elaborar els comptes
del 2015 i la conclusió és
que la única sortida que
ens queda com a país és
construir un nou estat’.

El director territorial de
Salut a les Terres de
l’Ebre, Albert Gómez, vol
deixar clar que s’ha volgut
tergiversar intencionada-
ment algunes de les parau-
les que va utilitzar durant
la roda de premsa de valo-
ració de l’activitat assisten-
cial a les nostres comar-
ques del passat 4 de
setembre. En aquest sen-
tit, Albert Gómez, ha espe-
cificat que el Departament
de Salut “treballem en un
Programa d’Atenció a la
Cronicitat per tal de facili-
tar un servei continuat a la

gent gran, que pateix
malalties cròniques i com-
plexes i, són aquestes
malalties, les que s’han
convertit en la plaga o
epidèmia del segle XXI”.
Al mateix temps, Albert
Gómez reitera que les
Terres de l’Ebre disposen
d’una gran xarxa de cen-
tres d’atenció primària
(CAP), oberts 24 hores al
dia 365 dies l’any, amb
uns professionals sanitaris
capacitats per resoldre el
96% de les malalties que
afecten als ciutadans. Per
això, “els ciutadans poden

rebre atenció immediata i
propera sense haver d’arri-
bar al servei d’urgències
de l’hospital d’aguts de
Tortosa i, d’aquesta mane-
ra, descongestionar
aquest servei i poder oferir
així també una millor aten-
ció sanitària als pacients
amb malalties més greus”
El director territorial de
Salut vol manifestar un res-
pecte total als ciutadans i
als pacients “com he fet
durant els 37 anys d’exer-
cici professional com a
metge”, ha recalcat Albert
Gómez.

La polèmica va sorgir quan
es va informar a les xarxes
socials que Gómez,a la
roda de premsa, havia dit
que “la gran plaga que
tenim en este segle, que
no és el ebola ni el còlera,
sinó que es diu persones
grans amb malalties com-
plexes i múltiples. Este és
el gran problema que
tenim”. 

Demanen la dimissió

Jordi Jordan (ICV) va mani-
festar que “el delegat de la
Generalitat a les TE, Xavier

Pallarès (CIU) ja ens ha
respòs: defensa el senyor
Gomez, delegat de Salut, i
a sobre acusa a ICV de no
coneixèr-lo! Veure per creu-
re! Aquest senyor ha dit
que la gent gran és una
plaga, i li agrade o no a
Pallarès, haurà de donar
explicacions al Parlament
perquè és inacceptable i
indigant. No dimitirà, però
com a mínim, esperem
que li caigui la cara de ver-
gonya davant les pregun-
tes dels diputats, i sobre-
tot, que demani discul-
pes”.

Des del dilluns 22 i fins al
29 de setembre,
Catalunya celebra un any
més la Setmana de la
Mobilitat Sostenible i
Segura que, sota el lema
“Fem el carrer més nos-
tre”, cerca noves formes
de mobilitat per alleugerir
el domini del cotxe parti-
cular en favor d’un trans-
port més sostenible. És
un nou pas per a la cons-
cienciació social sobre la
necessitat d’una nova
mobilitat urbana, que eviti
els efectes negatius deri-
vats de l’ús inadequat del
cotxe a la ciutat.

Setmana de la

mobilitat 

sostenible

La Xarxa de Comuncació
Local i l'Agència Catalana
de Notícies (ACN) copro-
dueixen un especial infor-
matiu sobre el referèndum
d'independència d’aquest
dijous se celebra a
Escòcia. L'especial, que es
va poder seguir per Canal
Terres de l’Ebre a partir de
les 23h, es va fer des dels
estudis de La Xarxa i va
incloure connexions en
directe amb un equip de
professionals desplaçat a
Edimburg. La cobertura
informativa sobre la con-
sulta escocesa es comple-
tarà avui divendres amb
edicions especials de
'Notícies en xarxa edició
matí', de 7h a 9h, i
'L'entrevista', a les 9h.

La Xarxa i l'ACN

coprodueixen un

informatiu del

referèndum a Escòcia

«El 9 N votarem, les garanties democràtiques depenen
del Govern, del Parlament i de tots els catalans»

Així ho ha manifestat el portaveu adjunt del Grup Parlamentari d’ERC, Lluís Salvadó

Albert Gómez, director de Salut, aclareix que “s’han volgut tergiversar intencionadament paraules que vaig dir durant la roda de premsa”

ACTUALITAT

Programa d’atenció a la Cronicitat

El president de la Federació de l’Ebre d’Esquerra Republicanaa,
Gervasi Aspa, ha fet saber que el seu partit, d’acord amb la resta
de partits que donen suport a la consulta del 9-N, l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de
Municipis (ACM) convocaran, per al proper dilluns 22 de setembre,
i amb un únic punt a l’ordre del dia, la celebració de plens extraor-
dinaris per aprovar una moció de suport a la consulta sobre el futur
polític de Catalunya del 9 novembre. La iniciativa es portarà a terme
arreu del país i, en alguns casos, també s’aprofitarà la celebració
de plens municipals ordinaris que se celebraran la setmana vinent.
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El Consell Comarcal del Baix Ebre
ha realitzat a l’Ametlla de Mar l’ac-
te de cloenda del seminari de
“Creació i comercialització de pro-
ducte turístic”. En aquest ha parti-
cipat el president del Consell
Comarcal del Baix Ebre, Lluís
Soler, l’alcalde de l’Ametlla,
Andreu Martí, el secretari
d'Ocupació de Relacions
Laborals, Joan Aregio, i el delegat
del Govern a les Terres de l’Ebre,
Xavier Pallarès. El seminari, d’una
durada total de 58 hores, s’ha
estructurat en dues sessions con-
juntes i diverses reunions d’acom-
panyament i assessorament indivi-
dualitzat a les 25 empreses parti-

cipants. Tot amb la finalitat de
donar suport a les empreses turís-
tiques en la creació, comercialit-
zació i internacionalització dels
seus productes. 
Lluís Soler ha destacat que “vivim
en un entorn estratègic i privile-
giat amb diferents atractius turís-
tics que hem de potenciar molt
més”. Joan Aregio, ha manifestat
que “el turisme és una enorme
fab̀rica de riquesa i de creació de
llocs de treball que ens presenta
moltes potencialitats i oportuni-
tats de futur per al territori
grac̀ies a la marca Reserva de la
Biosfera”. Andreu Martí, ha subrat-
llat que “com a sector rellevant

per a la nostra economia, hem de
ser exigents i constants a l’hora
d’adequar l’oferta que oferim als
turistes que ens visiten cada any”.
Durant el conjunt de les diferents

sessions, els participants han
adquirit noves competències
sobre el disseny de productes
turístics adequats a les
característiques dels seus establi-

ments i dirigits als mercats de
demanda, nacionals i/o interna-
cionals, per tal de potenciar la
seva activitat turística.

Agents de la Policia de la
Generalitat de la comissaria
de Tortosa van detenir entre
els dies 1 i 8 de setembre,
deu persones relacionades
amb la sostracció de metalls
a Camarles i Tortosa. La pri-
mera actuació policial es va
efectuar pels volts de les 13
h. de l’1 de setembre.
Mossos amb la col·laboració
de la Policia Local de
Camarles van personar-se
en una explotació agrícola,
on diverses persones alie-
nes havien entrat amb dos
vehicles. Un vegada al lloc,
els agents van enxampar
quatre homes que carrega-
ven als vehicles gran quanti-
tat de material fèrric que es
trobava dipositat a la finca.
Els quatre homes, d’edats
compreses entre els 26 i 45
anys, tots ells de nacionalitat
búlgara i veïns de Castelló i
Alcanar, van quedar detin-
guts com a presumptes
autors d’un delicte de furt,
en grau de temptativa.

Detencions quan
intentaven
sostreure

material fèrric

Cultura inicia els treballs del nou Catàleg de béns immaterials
de les Terres de l’Ebre com a Reserva de la Biosfera

Un projecte coordinat per l’Institut Ramon Muntaner (IRMU) que inclourà tots els municipis de les Terres de l’Ebre

A l’Ametlla de Mar

ACTUALITAT

El Consell Comarcal del Baix Ebre clou el seminari de «Creació i comercialització de producte turístic»

En la roda de premsa pos-
terior al Consell de
Direcció de
l’Administració Territorial
del Govern a les Terres de
l’Ebre, el director territo-
rial de Cultura ha anunciat
que s’inicien en breu els
treballs d’un nou projecte
de Catàleg de béns imma-
terials de les Terres de
l’Ebre com a Reserva de
la Biosfera. Així, “aprofi-
tant l’experiència del
Montseny, també Reserva
de la Biosfera, treballa-
rem en el catàleg del
patrimoni immaterial, que
serà coordinat per
l’Institut Ramon Muntaner
(IRMU) i confiem en la
col·laboració de la
Diputació de Tarragona”,
ha explicat el director
territorial de Cultura,
Ferran Bladé”. També el
delegat del Govern a les

Terres de l’Ebre, Xavier
Pallarès, ha destacat les
bones dades turístiques
d’aquests darrers mesos
a les nostres comarques,
així “s’han superat les
30.000 persones que han
gaudit del riu Ebre amb
les diverses activitats i
esports que s’hi practi-
quen, a l’igual que l’aug-
ment del nombre de visi-
tants als Espais de la
Batalla de l’Ebre del
Comebe, majoritàriament
del país i que supera el
d’anys anteriors”. Alhora
ha explicat que fins al
moment hi ha un total de
1547 habitatges d’ús
turístics “que s’han donat
d’alta i estem satisfets
que les xifres hagin millo-
rat els darrers mesos per-
què permet també donar
un millor servei al ciutadà.
Amb tot, s’han obert 15
expedients sancionadors
per incompliment de la
llei”. 

D’altra banda, el delegat
del Govern ha volgut valo-
rar l’inici del nou curs
escolar 2014-15 d’aquest
dilluns 15 de setembre,
que  “ha estat infinitament
positiu a les Terres de
l’Ebre, ja que comptem
amb un nou centre, St.
Llàtzer a Tortosa recla-
mat des de fa 20 anys i
que ha suposat una inver-

sió de 6’5 MEUR, i l’am-
pliació de l’institut Alfacs
de la Ràpita; a més d’un
augment d’alumnes que
hem pogut cobrir amb un
augment de docents i cap
aula passa les ràtios esta-
blertes. També hem aug-
mentat la FP Dual i noves
línies en els cicles forma-
tius, per tant, considerem
un inici de curs franca-

ment bo a les nostres
comarques”. Finalment,
el delegat del Govern
també ha anunciat algu-
nes properes inaugura-
cions en el terreny espor-
tiu  com del nou pavelló
poliesportiu a St. Jaume i
la de la nova gespa artifi-
cial al camp de futbol de
l’Ampolla prevista per
avui divendres. 
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EN UN MINUT

-El Consell Comarcal de
la Ribera d’Ebremillora els
camins rurals dels 14 muni-
cipis de la comarca, amb el
suport de la Diputació de
Tarragona. A finals de juliol,
el Consell Comarcal de la
Ribera va executar ha execu-
tat i va finalitzar el programa
d’arranjament i millora dels
camins municipals a la
comarca, actuació finança-
da, dins de l’anualitat 2013,
a través del Conveni Únic
entre la Diputació de
Tarragona i els consells
comarcals, amb un import
total de 81.954€.
-El Consell del Baix Ebre
aprova 718 ajuts de menja-
dor en la primera adjudica-
ció Tant les sol·licituds com
la dotació inicial són menys
que l'any passat degut als
nous criteris d'Ensenyament
per a tot Catalunya.
-L'alcalde de
Masdenverge, Àlvaro
Gisbert, ha anunciat davant
els veïns del poble la substi-
tució del nom de la plaça
d'Espanya pel que tenia
abans de la dictadura, que
era el de Plaça Major.
-L'executiva nacional del
PSC ha substituït la gestora
que dirigia la formació a les
Terres de l'Ebre després d'a-
partar-ne Núria Ventura com
a primera secretària, per
una comissió política. El nou
òrgan, format per 45
càrrecs del partit, inicia l'ac-
tivitat amb la voluntat de
sumar i agrupar esforços
amb les municipals com a
horitzó principal.
-La junta de personal
docent a l'Ebre, després
que dilluns organitzés un
acte reivindicatiu en tretze
centres del territori, han con-
trarestat algunes de les
dades del curs que que ha
anunciat el departament.
Per exemple, el número de
docents que s'han perdut
els últims anys. De moment,
no han convocat cap acció
més si bé s'estudia poder
fer vaga a l’octubre.
-El Butlletí econòmic de la
Càtedra d’Economia
Local i Regional de la
URV constata un creixe-
ment positiu d’afiliats a la
seguretat social per primera
vegada des de l’inici de la
crisi. Els Serveis han estat el
motor de la millora de l’acti-
vitat econòmica del segon
trimestre d’enguany,
encapçalats per l’hostaleria
que ha crescut un 4,4%
-ERC de Móra la N. denun-
cia que amb l'arribada del
4rt d'ESO a l'Institut Escola
3 d'Abril els alumnes de
secundària encara conti-
nuen en barracons, “unes
construccions provisionals
que han restat espai al pati”.

Més notícies

El president de la
Federació de l’Ebre
d’Esquerra Republicana de
Catalunya, Gervasi Aspa,
ha recordat aquesta set-
mana que “des que els
consells comarcals del
Baix Ebre i el Montsià van
fer l’aprovació inicial del
projecte de creació del
Consorci de Polítiques
Ambientals de les Terres
de l’Ebre  (COPATE ), el
passat mes de juliol, el
procediment administratiu
permet un termini de
només sis mesos per fer
tots els tràmits per crear-
lo. Per crear el COPATE,
abans cal dissoldre els
consorcis que s’han d’in-
corporar en aquest nou
ens i tenir el vistiplau i la
cessió de competències
de tots els ajuntaments
afectats, uns tràmits com-
plexos i lents que, ara per

ara, no ens consta que
hagin començat”, ha afir-
mat Gervasi Aspa. El polí-
tic republicà ha dit que “el
COPATE hauria de fer pos-
sible l’estalvi i la millora de
la gestió dels residus muni-
cipals, com també reduir i
estalviar en estructures
politicoadministratives,
substituint els 5 consorcis
actuals per només un”.
Per a Aspa, “mantenir en
actiu els 5 consorcis
actuals alhora que es crea

el nou COPATE seria una
irresponsabilitat i una des-
pesa innecessària”.
Aspa ha demanat als
governs de coalició dels
consells comarcals del
Baix Ebre i el Montsià, for-
mats per CiU i el PP, que
“presentin immediatament
un calendari amb els pro-
cediments, les actuacions
i els terminis d’execució
que seguiran per posar en
marxa el COPATE”.
Segons el president repu-

blicà, “ERC es planteja
demanar-ho formalment
als dos consells”.
El president d’ERC ha qua-
lificat de “fracàs” el fet que
el COPATE neixi sense el
consens de totes les for-
ces polítiques i s’ha pre-
guntat per què “CiU i PP,
que governen en coalició
als consells comarcals del
Baix Ebre, el Montsià i la
Terra Alta, i amb majoria
absoluta CiU a la Ribera
d’Ebre no han incorporat al
COPATE les quatre comar-
ques”. Aspa considera que
la resposta es troba en el
fet que “les diferències i
disputes internes de CiU
han impedit fer un COPATE
amb la participació de les
quatre comarques de les
Terres de l’Ebre amb igual-
tat de condicions i obliga-
cions’.
El polític republicà, per
acabar, ha manifestat que
“l’aliança de govern entre

CiU i PP a les Terres de
l’Ebre, a més de ser un fre
per al futur del nostre terri-
tori és un exemple de la
vella política dels interes-
sos que no lliga de cap
manera amb el procés cap
a la llibertat que ha enge-
gat el nostre país”.

Lluís Soler

Per la seua part, Lluís
Soler, president del
Consell Comarcal del Baix
Ebre, deia que “la única
irresponsabilitat en aquest
sentit és el que està fent
ERC i, particularment,
Gervasi Aspa. Mentre uns
obstaculitzen el procés,
els altres continuem treba-
llant. Quan sigui el
moment, ja parlarem. De
moment, que parlin els
que els interessa fer políti-
ca del tema", deia Soler a
Més Ebre.

ERC demana als governs de CiU i PP dels consells comarcals que
presentin actuacions per assegurar la posada en marxa del COPATE

Aspa: ‘Mantenir en actiu els 5 consorcis actuals alhora que es crea el nou COPATE seria una irresponsabilitat’

ACTUALITAT

Dilluns, 15 de setembre, el
secretari d'Ocupació i
Relacions Laborals de la
Generalitat, Joan Aregio,
acompanyat del delegat
del Govern a les Terres de
l'Ebre, Xavier Pallarès; de
la directora territorial
d'Empresa i Ocupació a
les Terres de l'Ebre, Mercè
Miralles; i de la directora
de l’oficina de Treball de
Móra d’Ebre, es va reunir

amb una quinzena de
membres del Consell
Assessor del  projecte
“Treball a les 7
Comarques”, anomenat
Terra Alta +. El motiu de la
reunió, que va tenir lloc  a
la seu del Consell
Comarcal de la Terra Alta,
va ser el de conèixer de
primera mà la valoració
que en fan els actors claus
del territori de les accions

que s’estan realitzant per a
donar suport a la dinamit-
zació econòmica local, per
generar riquesa i llocs de
treball potenciant els sec-
tors estratègics del territo-
ri i els recursos endògens,
mitjançant la cooperació
publicoprivada. El projecte
rep el suport i finançament
del Servei d’Ocupació de
Catalunya i del Fons Social
Europeu.

El secretari d'Ocupació i Relacions Laborals es reuneix amb el Consell Assessor i
amb empreses que han participat en el projecte «Treball a les 7 Comarques»
Terra Alta +

L'Ajuntament de Móra d'Ebre, amb
l'assessorament tècnic del Consell
Comarcal de la Ribera d'Ebre, ha
impulsat aquest 2014 un projecte
de creació d'una zona d'accés
WIFI compartit de forma segura
entre privats a l'eix comercial de la
població, amb possibilitats d'am-
pliar-se a la ciutadania, basada en
una tecnologia que impulsa de
forma pilot amb l'empresa multina-
cional FON. Aquesta idea té com a
objectiu que els usuaris que tenen
punts en aquesta xarxa cedeixin
part de la seua línia de banda
ampla ADSL privada als usuaris de

la comunitat FON a través d'un dis-
positiu anomenat fonera. Els que
ho facin tindran a canvi connexió
gratuïta a qualsevol altre punt FON
de la població, a altres punts
iguals situats arreu de l'Estat i en
diferents països on hi hagi cober-
tura d'aquesta xarxa.
L'Ajuntament ajudarà a impulsar
un servei innovador entre els nego-
cis de Móra d'Ebre perquè
aquests puguin oferir-ho als seus
clients. L'objectiu també és poten-
ciar la zona comercial amb una ini-
ciativa que permetrà que amb el
telèfon, tauleta o ordinador portàtil

es tingui Internet gratuïtament. Els
ciutadans també podran adquirir
aquest dispositiu en alguna de les
botigues d'informàtica de la pobla-
ció que col·laboren per 39 €, i així
formar par part de la xarxa per
gaudir dels seus avantatges. El
suport i la resolució de dubtes a
negocis i ciutadans es realitzarà a
través de la seu del Telecentre del
Consell Comarcal de la Ribera
d'Ebre, ubicada al carrer Sant
Valentí, 31 de la població. La
xarxa actual està formada inicial-
ment per 25 punts en total, repar-
tits per la població.

Móra d’Ebre dinamitza la primera xarxa WIFI compartida entre negocis i ciutadans de Catalunya

L’Ajuntament, amb l’assessorament del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre
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La primera edició del
Festival d'Intervencions
Efímeres "A Cel Obert",
organitzat per
l'Ajuntament de Tortosa
des de la regidoria de
Cultura amb l'objectiu
de promoure la creació
artística i la difusió del
patrimoni de la nostra
ciutat, exposa les cincs
intervencions guanyadores del certamen en cinc
espais del Nucli Antic: pati de Sant Domènec
(EOI), pati de Sant Joan (Casal Tortosí), pati del
convent de la Puríssima, pati del Palau Episcopal,
i pati del Museu de Tortosa. Aquestes interven-
cions es podran visitar del divendres 26 al diu-
menge 28 de setembre. 
El divendres, a les 19.00 hores, tindrà lloc al
Museu de Tortosa la inauguració del festival, amb
una visita comentada als patis amb intervencions.

“I que no disminuïa l’atur”, segons l’informe de conjuntura econòmica del Camp i l’Ebre

Renovació de la xarxa del
clavegueram al barri del Temple

El diumenge, 21 de setem-
bre, tindrà lloc a Deltebre una
nova edició de la Festa de la
Sega que mostra com es
segava antigament l'arròs al
Delta de l'Ebre. La festa
començarà a les 11 del matí a
les Barraques de Salvador
amb l'arribada dels segadors.
A la festa hi haurà l'actuació

de Quico el Célio, el Noi i el
Mut de Ferreries i la Colla sar-
danista i de jotes de Deltebre;
i al mateix recinte festiu
Mercadet de productes autòc-
tons i objectes tradicionals.
També diumenge, tindrà lloc
la Festa a l’Ampolla les 11
hores, el port pesquer es
transforma en un sequer.

Festa de la Sega, diumenge

Després d’haver fet parada a
Paterna, Vandellòs, Tortosa,
Deltebre i Flix, els mesos de
juny i juliol,  el Festival d’Acció
Poètica Bouesia arribarà avui
divendres a Amposta. I ho farà
a bord de la carrossa que van
construir els alumnes de
segon d’ESO de l’IES Deltebre
a través del taller Implosió
impugnada21. 
Èxode Ultralocal, impartit per
l’artista valencià, Rafael Tormo.
Serà la traca final d’un festival
que enguany arriba a la dese-
na edició, la tercera que comp-

ta amb el suport de Lo Pati-
Centre d’Art de les Terres de
l’Ebre. 
A Amposta, el festival se cele-
brarà sota el lema Una carros-
sa és una carrossa és un
carrossa...en clara al·lusió a la
famosa frase Una rosa és una
rosa és una rosa de l’escripto-
ra Gertrude Stein i formarà
part dels actes de la primera
Festa del Teatre i Circ
d’Amposta, una jornada lúdica
i formativa que servirà per ini-
ciar el nou curs de l’Escola de
Teatre i Circ d’Amposta (EtcA).

Bouesia arriba a Amposta, avui

Feia bastants trimestres
que l’economia de l’ar̀ea no
“creava ocupació neta i que
no disminuïa l’atur. Això ha
succeït en dades intera-
nuals durant el segon tri-
mestre de l’exercici 2014,
segons les dades de
l’Enquesta de Població
Activa (EPA) i tambe ́ les d’a-
filiats a la Seguretat Social”.
El bon comportament de la
creació neta d’ocupació i la
reducció de l’atur ha tingut
lloc, prac̀ticament, en totes
les comarques de les
Terres de l’Ebre i el Camp
de Tarragona.
Tot i que aquest resultat
podria generar un cert opti-
misme, “és convenient mati-
sar-lo si ens volem fer una
idea més exacta de la situa-

ció econòmica de l’àrea
durant el primer semestre
del 2014. En primer lloc,
cal considerar que la taxa
de variació de l’ocupació ha
crescut menys que en el
conjunt catala ̀ i espanyol i,
en segon lloc, que la taxa
d’atur és superior a la d’a-

questes zones. 
El mercat de treball de
l’àrea té un dinamisme
menor, tot i la importaǹcia
que pot tenir la contractacio ́
en el període estival, que en
aquest exercici podem con-
siderar que arriba amb
retard”. Són valoracions

fetes dimecres per repre-
sentants de les Cambres de
Tarragona, Tortosa, Reus i
Valls, i del grup de Recerca
d'Indústria i Territori (GRIT)-
URV, efectuades a la
Cambra de Tortosa en l’in-
forme del segon trimestre.

«Feia bastants trimestres que l’economia de
l’àrea no creava ocupació neta»

‘A Cel obert’
Festival d’Intervencions Efímeres

ACTUALITAT

La seu de la Cambra de
Comerç de Reus ha estat
l’escenari aquest dimarts de
l’acte de presentació de la VI
Jornades Gastronòmiques
del Corder de la Terra Alta.
El Consell Comarcal de la
Terra Alta, amb la col·labora-
ció de l'Associació
d’Empresaris d’Hostaleria i
Turisme Rural de la comar-
ca, els consell reguladors de
la DO Terra Alta i la DOP Oli
de la Terra Alta i el Grup de Sanejament Ramader d'Oví i Cabrum de la
Terra Alta, han preparat plegats per a aquest any 2014, des d’avui 19
de setembre al 26 d’octubre, la celebració d’aquestes VI Jornades
Gastronòmiques del Corder de la Terra Alta. En aquesta edició s’hi han
sumat un total de 21 restaurants de la comarca, els quals oferiran als
seus clients uns menús especials on la base del plat principal serà la
carn de corder i d’altres productes agroalimentaris de qualitat produïts
a la Terra Alta, com ara el vi i l’oli, tots dos emparats per les respecti-
ves denominacions d’origen.   

Jornades Gastronòmiques del Corder

De la Terra Alta, des d’avui fins el dia 26 d’octubre

Aigües de Tortosa ha
començat aquest dilluns els
treballs de renovació de la
xarxa de clavegueram del
carrer Rosa Maria Molas,
entre el CAP el Temple i l'a-
vinguda Generalitat. Els tre-
balls consisteixen en la subs-
titució de l'antiga canonada
per una de PVC de diàmetre
630 mm que permetrà un
major evacuació de les
aigües residuals de tota la
zona. Aquest tram de carrer

estarà tallat al trànsit fins
divendres 24. El pressupost
de l'actuació és de 12.000
euros i va a càrrec de les
inversions d'Aigües de
Tortosa per al present exerci-
ci.

El festival Ebremusik arriba
a la seva edició 2014 tot
estrenant novetats pel que
fa a les dates de la seva
celebració i al seu format.
Enguany es presenta com
una mostra no competitiva
que busca donar a conèixer
l'actual estat de salut de la
música més jove al territori
de les Terres de l'Ebre, amb

vuit formacions que presen-
taran les seves propostes
musicals en vuit petits con-
certs que tindran lloc del
dimarts 23 al dissabte 27
de setembre, trencant amb
l'antic format del certamen
que oferia un concert cada
quinze dies en l'espai de
diferents mesos.

El dia 5 d’octubre de 2014, a la Plaça de l’Església d’Horta
de Sant Joan, tindrà lloc la X Festa del Mostillo i
Productes d'Artesaniavisió. Durant tot el dia es podrà gau-
dir del mostillo, dels dolços més tradicionals de la nostra
terra i productes d’artesania.

Actualitat

El pavelló firal de Móra la Nova acollirà el pròxim diumenge 21
de setembre la vuitena edició de la Fira de Brocanters, una de
les fires del sector de les antiguitats més importants de
Catalunya. El certamen comptarà amb una quarantena d’expo-
sitors provinents de les comarques de l’Ebre i Tarragona, Lleida,
Barcelona i la Franja de Ponent. 

Fira Brocanters a Móra la Nova

Ebremusik 2014

L'Ajuntament de
Tortosa/Àrea de Serveis a
les Persones, l'Obra Social
La Caixa i la Creu Roja-
Tortosa, han signat un con-
veni sota el nom "Sempre
acompanyats" per previn-
dre les situacions de sole-
tat no volguda entre les
persones grans al municipi

de Tortosa. 
Aquest és un problema
social que afecta a perso-
nes grans les quals, per
múltiples raons, poden veu-
re's soles en un entorn de
precarietat econòmica i/o
de salut que els hi pot fer
molt difícil el seu dia a dia.

L'Ajuntament de Tortosa, l'Obra Social La Caixa i Creu Roja-Tortosa signen un conveni 

‘Sempre acompanyats’
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CRAC de la setmana:  Antoni Martí
MICHEL VIÑAS

“DESPRÉS DE TRES CURSOS DE PÈRDUES, S’AUGMENTA EL NOMBRE DE DOCENTS”
El curs escolar 2014/15 va
començar dilluns passat dia
15 de setembre amb
29.005 alumnes a les Terres
de l’Ebre, 547 més que el
curs anterior. En parlem,
com cada any, amb Antoni
Martí, director dels Serveis
Territorials d’Ensenyament
de l’Ebre.
Pregunta: L’etapa infantil és
la única que presenta reduc-
ció, però tant primària com
secundària, batxillerat i
cicles formatius hi ha incre-
ment. I també de docents:
37 més que l’any passat?. 
Resposta: Efectivament,
enguany ha hagut increment
d’alumnes i professors. En el
conjunt de Catalunya tenim
12.031 alumnes nous al sis-
tema educatiu català no uni-
versitari i per atendre aquest
increment, Ensenyament ha
contractat 815 docents
més. Poc a poc i malgrat les
fortes dificultats econòmi-
ques que encara té el país,
el Departament està fent un
esforç molt important per
atendre les demandes que
es plantegen al món de l’en-
senyament. Com molt bé
diu, a nivell de les Terres de
l’Ebre hem tingut un aug-
ment de 547 alumnes i 37
professors, i aquesta és per
a nosaltres la principal notí-
cia: el canvi de tendència en
positiu que fa que desprès
de tres cursos de pèrdua,
s’augmenti el nombre de
docents.   
Malgrat aquest augment de
matrícula, el futur presenta
alguna incertesa. Com
també passa a la resta de
Catalunya, l’única etapa on
es perden alumnes és a
infantil amb 115 alumnes
menys a P3. Això generarà
una forta preocupació si
aquesta tendència persisteix

en el temps.   
P: Novetats.
R: En relació a les novetats
remarcaria les instal·lacions
i la implantació de nous estu-
dis. Respecte a les primeres
destacaria la posada en fun-
cionament del centre de
Sant Llàtzer (6.207.694 €)
de Tortosa, on l’escola com-
partirà espais amb el primer
cicle d’ESO de l’Institut
Despuig; l’ampliació de
l’Institut Alfacs (813.623 €)
de Sant Carles de la Ràpita i
la ampliació de l’escola Lluís
Viñas i Viñoles (648.000 €)
de Móra d’Ebre. En relació a
la implantació de nous estu-
dis, resaltaria l’augment de
tres cicles formatius nous i
l’increment de la formació
dual (de 2 a 9 cicles) arri-
bant a totes les comarques.      
P: Per tant, en general, hi ha
millora respecte a cursos
anteriors, o encara es nota
la tisora?
R: L’increment del professo-
rat que acabem de comen-
tar, per a mi és una millora.
Les noves construccions i
les ampliacions també ho
són. Però la contenció de la
despesa imposada per la
crisi econòmica es continua
sentint i la millora no és tan
ràpida com desitjaríem.
Malgrat tot, hi ha aspectes
que no cal oblidar i en els
qual cal continuar posant
esforços. En aquest línia el
Departament s’ha fixat com
a objectius aprofundir en la
formació inicial i permanent
del professorat, com una
eina clau per aconseguir l’è-
xit escolar, reduir l’absentis-
me, i millorar la cohesió
social, incrementant les uni-
tats de suport a l’educació
especial, tornant a dotar
econòmicament els Plans
Educatius d’Entorn, i mante-

nint les aules d’acollida.
P: L’any passat parlàvem de
manifestacions a l’inici del
curs, i d’un ambient un xic
‘crispat’ tot i que vau consi-
derar que era de normalitat
absoluta. Enguany es pot dir
que l’inici ha estat més ‘nor-
mal’ encara?
R: L’any passat i enguany, el
dia d’inici de curs, ha hagut
concentracions a l’entrada

d’alguns centres on es lle-
geix un manifest contra la
LOMCE, la LEC i les retalla-
des. Enguany s’ha fet a tret-
ze centres. És una exteriorit-
zació de diferents reivindica-
cions. Per la nostra part
valorem que el comença-
ment de curs 2014-2015
s’ha caracteritzat per una
gran normalitat. Tots el

alumnes i professors han
pogut iniciar el procés edu-
catiu tal com estava previst i
com el conjunt de la societat
espera.
P: Creieu que s’està en la
bona direcció, però no tot-
hom ho veu així...sempre hi
ha discrepances. 
R: Malgrat la forta contenció
de la despesa a la que fèiem
referència, crec que estem

en el bon camí. Gràcies a la
professionalitat de mestres i
professors els resultats de
les proves d’avaluació dels
alumnes de les Terres de
l’Ebre són clarament posi-
tius. Gràcies a la implicació
de les associacions de
pares i mares d’alumnes
l’ambient als centres és molt
bo. Fins i tot les relacions

amb els sindicats són, des
del meu punt de vista, molt
cordials, malgrat que, lògi-
cament, tenim punts de vista
diferents en molts temes.
P: Quin és la partida pressu-
postària per Ensenyament
enguany (a l’Ebre) i com es
distribueix? Es superior a la
d’anys anteriors?. Si hi ha
més benestar, també més
qualitat.
R: Com a tal,  no hi ha un
pressupost del Departament
d’Ensenyament assignat a
les Terres de l’Ebre, perquè
els conceptes són molt
diversos i varien en funció
de les obres que es poden
executar: en primer lloc
d’importància tindríem les
nòmines dels 2.248 docents
de l’ensenyament públic (als
qual hauríem d’afegir el
pagament delegat del pro-
fessorat concertat), en
segon lloc les despeses de
funcionament dels centres
públics i els concerts del
centres de titularitat privada,
en tercer lloc la despesa que
ha representat el centre de
Sant Llàtzer i les amplia-
cions a les que he fet
referència. També els incre-
ments generats per l’aug-
ment de cicles formatius i
les noves USSE.  Només
dos xifres per visualitzar la
magnitud de la despesa a la
qual ha de fer front el
Departament d’Ensenyament:
només a les Terres de
l’Ebre, de gener a desembre
del 2013 es van cobrir amb
professorat substitut
40.957 dies, que van repre-
sentar 3.702.166€. Són
xifres molt importants si
pensem que aquestes subs-
titucions corresponen princi-
palment a baixes per malal-
tia i que, per tant, no inclou
el professorat interí que

ocupa una plaça tot l’any.
P: Una darrera pregunta,
sobre transport. Una qüestió
important. Poden haver-hi
casos puntuals d’alumnes
que no poden desplaçar-se
amb el transport escolar per
estar les places de l'autocar
ocupades pels alumnes
d'ESO? Les queixes d’afec-
tats s’originen perquè es
creu que no es veu prioritari
el facilitar a les famílies
l'accès dels seus fills a l'edu-
cació postobligatoria. Què
en pensa?
R: En relació al transport
escolar, cal distingir entre
transport escolar obligatori i
no obligatori. Entenem per
obligatori aquell transport
que les administracions edu-
catives han d’oferir als alum-
nes d’ensenyaments obliga-
tori (infantil, primària i ESO)
que han d’estar escolaritzats
fora del seu municipi de
residència per manca d’ofer-
ta en el seu propi. En aquest
sentit, la llei  obliga a la
Generalitat a pagar el trans-
port únicament als alumnes
d’ESO d’aquells municipis
que no tenen institut. La rea-
litat és que, en aquelles
línies de transport obligatori
de les Terres de l’Ebre en les
quals hi ha places sobrants,
els alumnes que cursen
estudis post-obligatoris i ho
demanen, poden fer ús del
transport amb el mateix sis-
tema de copagament que
fan els alumnes que són
transportats dintre del
mateix municipi. No tinc
constància que  aquesta cir-
cumstància  sigui un proble-
ma al conjunt del territori i
crec que, normalment, des
dels Consells Comarcals ja
donen una resposta satis-
factòria a aquesta demanda.

Antoni Martí, director dels Serveis
Territorials d’Ensenyament a l’Ebre:

“Malgrat les millores, la contenció de la
despesa es continua notant”
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I així és. El tècnic va viatjar
el cap de setmana passat
fins a Finlàndia per parlar
amb el president del club d’a-
quell país. Va rebre l’oferta i
va demanar uns dies per a
poder respondre. Garcia San-
juan ha tornat i, de moment,
seguirà entrenant a la Rapi-
tenca, durant les properes jornades. Serà fins que deci-

deixi, una vegada ho hagi
consensuat amb la familia i
valore que és el que més li
convé. Es preveu que fins
avançat el mes d’octubre se-
guirà a la Ràpita, tot i que la

seua decisió podria canviar
els plantejaments inicials si
acaba acceptar l’oferta. Ja
diumenge, a la banqueta ra-
pitenca, va estar Eloi, el se-
gon de Garcia Sanjuan i que
podria ser qui continuaria al

capdavant de l’equip si el tèc-
nic se’n va a Finlàndia. L’ofer-
ta és interessant però cal va-
lorar el canvi radical de vida
que suposa.
Esperarem per veure el de-

senllaç d’aquesta notícia que
vam avançar dimarts a Canal
TE, a Minut 91.
Pel que respecta al partit a

Rubí, la Rapitenca va perdre
al camp de la Joventut 25 de
Septiembre per 1-0. L’equip
ebrenc mereixia més i fins i
tot li van anul.lar un gol. 
Però va acabar cedint una

derrota, al camp d’un dels re-
centment pujats a la catego-
ria. Diumenge, ja a la Deve-
sa, la Rapitenca rebrà el líder
actual, el Catllar, equip entre-
nat per Angel Garcia. 
Un bon partit per al que els

rapitencs tenen la baixa de
Sam, operat de l’espatlla
després de la lesió soferta
en la primera jornada, a ca-
sa, contra el Morell, fa dues
setmanes. 

Garcia Sanjuan, de moment, continua

Dimarts, al Canal Terres
de l’Ebre, al programa Mi-
nut 91, en el debut en la
present temporada,
avançàvem la notícia:
Garcia Sanjuan havia re-
but una oferta d’un club
de Finlàndia, de la Sego-
na divisió. Ja vam aclarir
llavors que encara no s’-
havia decidit.

MINUT 91, A CANAL TE, DIMARTS, VA AVANÇAR-HO

El tècnic té una oferta de Finlàndia, d’un equip de Segona divisió

M.V.

En unes setmanes, el tècnic de la Rapitenca
decidirà el seu futur.

Unes setmanes

Vull avançar, abans que res,
que no faig cap crítica a la re-
gulació que afecta els jugadors
extracomunitaris, per la docu-
mentació que puguin necessi-
tar per tramitar la seua fitxa,
tant els de categoria amateur
com els de futbol base. Segur
que és un procediment que
està establert d’aquesta mane-
ra i que es fa per alguna cosa,
perquè estiguin tots els requi-
sits complerts.  Tampoc no en-
tro ara a analitzar els casos
que estan afectant al Móra la
Nova (plana 16), tot i que són
coplexes. Però la normativa és
aquesta i s’ha d’apllicar i potser
n’hi haurà més de jugadors que
no poden ser alineats fins que
la documentació la valide....la
FIFA. Es l’estament que regula i
autoritza en aquests a afers a
que el jugador de regional pu-
gui tenir-ho tot en regla. 

Es així. Però, d’entrada,

amb tots els
respec t es ,
sobta que ju-
gadors de re-
gional estiguin
pendents....de
la FIFA. No obstant, és el que
toca. 

Malgrat això, a la vegada,
cal dir també que del futbol re-
gional no s’està tan pendent
per posar el partit del Barça o
del Madrid en dissabte a les 16
hores, amb tot el que represen-
ta per al futbol modest. Lla-
vors, ningú mira per l’esport
amateur. 

Només valen els ingressos
de televisions de països que, a
les 16 hores, encara els va bé
poder veure a Messi, Neymar
o Cristiano. I els equips juguen
en familia el seu partit de regio-
nal. Voldria que la FIFA també
estés pendent d’això. Ja ho sé.
Perdo el temps. 

La FIFA i el futbol regional

La Rapitenca rebrà
diumenge el líder, 

el Catllar

Líder

Dimarts 17.45, 21.45 i 23.45 h

Minut 91
A CANAL TERRES DE L’EBRE

Dimarts va començar el pro-
grama Minut 91, a Canal Terres
de l’Ebre, presentat per Michel
Viñas. Es la dissetena tempora-
da a les televisions locals. Re-
portatges, entrevistes i noticies
com la de Garcia Sanjuan, que
es va avançar al programa, di-
marts. L’horari, enguany sem-
pre en dimarts, serà a les
17.45 h, 21.45 i 23.45.

Els primers convidats de la

temporada foren Antoni Teixidó,
tècnic de l’Amposta, Nando
Crespo, tècnic del Tortosa, i
Juanjo Rovira, jugador del Ca-
talònia. Es van comentar els re-
sums dels partits de la jornada
i es va parlar de l’actualitat dels 

nostres equips. També, a
partir de dimecres, es pot se-
guir a: canalte.cat (programes,
Minut 91)

L’Ascó supera el Figueres (2-0)

Victòria i descans
TERCERA DIVISIÓ

L’Ascó va guanyar el Figue-
res i ja té 10 punts (de 15).
Com en els anteriors compro-
misos, l’equip de Rubio va tenir
dificultats i és que el camp pe-
tit de gespa artificial de les ins-
tal.lacions esportives, on juga
l’Ascó ara com a local, propicia
que hi hagin pocs espais. Però
l’Ascó es va mantenir ferm en
defensa i va saber obrir la llau-
na a la represa amb un gol del
pichichi Virgili. Poc després, fou
Genís qui va decidir. En dos mi-
nuts (59 i 61) dos gols i partit
sentenciat gràcies a la serietat

defensiva i a l’ofici dels de la Ri-
bera. L’Ascó juga al camp ad-
junt per les obres que es fan a
la pista d’atletisme i al camp de
gespa natural. 

La Tercera, per compromi-
sos de les seleccions autonò-
miques, no jugarà fins el dia 5.
L’Ascó, però, ha avançat el par-
tit del dia 8, contra el Vilassar,
al diumenge 28 de setembre.
Munta ha estat el jugador selec-
cionat però no pot estar absent
tots els dies que reclama la se-
lecció. (foto: IRIS SOLÀ)

L’Amposta guanya el Torreforta (2-1)

Tres punts per crèixer
PRIMERA CATALANA

L’Amposta, en un duel made in
Teixidó, va sumar tres punts
molt treballats contra el Torre-
forta (2-1). El partit fou igualat
però l’Amposta va saber por-
tar-lo on volia. 
El gol de Becerra, després d’u-
na centrada de Gustavo, va re-
fermar els plans dels locals
que van estar ben tancats i
van buscar el contraatac, amb
una bona feina. A la represa, el
Torreforta va obrir-se i el partit
va tenir més alternativa. L’Am-

posta, en una bona contra, va
decidir amb una jugada per
banda dreta que va culminar
Becerra, dins l’àrea. Ferri va
ajustar el partit però l’Ampos-
ta, amb deu, va aguantar l’a-
vantatge i va sumar tres punts
valuosos. 
Diumenge visita el camp del
St. Ildefons amb les baixes de
Marc (1 partit sanció), Uliaque
i Obi. Dani Bel és dubte. 
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L’Alcanar va perdre a casa,
contra el SP i SP, un equip
que no va demostrar ser molt
ferm però que va saber apro-
fitar les circumstàncies. Ja a
la primera part, amb els lo-
cals espessos, els visitants
van fer el 0-1. L’Alcanar va te-
nir opcions abans del des-
cans, empatant amb gol de
Romero. Ell mateix, per una
suposada agressió, fou expul-
sat (44’). A la represa, el SP i

SP es va tornar a posar per
davant. L’Alcanar, un xic preci-
pitat, es va abocar. I va tenir
opcions. Es van reclamar dos
jugades de  penal i va haver
un altre gol anul.lat, el segon
de la tarde, per una possible
falta en atac. L’esforç no va
tenir premi i l’Alcanar, enmig
del malestar per l’arbitratge,
va cedir una derrota.

Carlos Rodriguez, tècnic de
l’Alcanar, comentava que

“penso que per l’esforç merei-
xiem un millor resultat. Van
haver fases en què no vam te-
nir la fluidesa necessària,
però vam saber crear les op-
cions. Però no va haver-hi en-
cert en els darreres metres i,
a més, van existir adversitats
que van influir. Una llàstima
però ens hem de refer i pen-
sar en el partit de demà al
camp del Tortosa”. Edu Agui-
lar segueix sent baixa. 

L’Alcanar topa amb Peri Compte
DERROTA INESPERADA CONTRA EL SP I SP (1-2)

Partit sense història en què el resultat parla per si sol (2-8). Al minut
40 el Remolins-Bítem ja guanyava per 0-4. Va agafar el partit amb la
serietat necessària i no va donar opcions a un rival molt fluix com ho
ha demostrat en els dos partits disputats fins el moment. Angel (4),
va tenir més opcions com per poder fer més gols, Jota (2), Aaron i
Emili van marcar. Sergi Navarro manifestava que “un partit que ha-
gués preferit que ens hagués tocat més endavant perquè ara ara ens
interessa agafar ritme. El diumenge rebem un equip molt complicat
que defensa molt bé.  Esperem que la victòria no ens afecte relaxant-
nos ja que davant tindrem un equip molt sòlid i que no perdonarà”.

El R. Bítem goleja el Tancat i 
és el líder de la competició

2-8

El Gandesa va perdre a Roda de Breà en un partit en el que no va
acabar molt d’acord amb l’arbitratge de Moisés Vizcarro (2-1). Rafel
Navarro, tècnic del Gandesa, comentava que “a la primera meitat,
quan vam rebre l’1-0, no vam estar bé. Ens va costar entrar en el
partit. A la represa, arran d’una argeta rigorosa ens vam quedar en
deu, i un penal dubtós va ser el 2-0. Vam reaccionar i Guiu va mar-
car el 2-1. Vam tancar el Roda i vam pressionar, tenint opcions com
el penal que no vam transformar. Però no vam poder empatar”. Ra-
fel afegia que “penso que l’empat el mereixiem, tal com, va anar el
partit”. Pol va fallar el penal. El Gandesa visita diumenge el Deltebre. 

L’arbitratge de Moisés Vizcarro no
agrada al Gandesa, que cau a Roda

POL VA FALLAR UN PENAL A LA REPRESA (2-1)

La Cava va empatar amb el Camp Clar (1-1). Més baixes per a Ca-
marero: Abraham, Carles, Eric, Taio, Llaveria, Gaspar, Roger, Jai-
me i Collazo. Dos juvenils van jugar: Guille i Jack Cid. Marc Perelló,
que tornava després de no ser convocat a Gandesa, va fer l’1-0,
en un córner (6’). La Cava controlava el partit però a la represa va
perdre el control i el Camp Clar va empatar. Es va intentar però,
amb la limitació existent, no va haver-hi frescura per fer el segon
gol. Taio ja podrà jugar diumenge. “A la primera meitat, amb els
minuts, vam estar bé, però a la represa vam anar baixant, sense
opció de poder regenerar l’equip, tal com estem”, deia Camarero. 

La Cava viu un malson amb les baixes, 
en l’inici de la lliga

DOS JUVENILS, GUILLE I JACK, VAN JUGAR

L’Ampolla no va sortir ben posa-
da i aviat el Cambrils es va
avançar amb el 0-2. Un inspirat
Sergio Ruiz (tres gols ja) va em-
patar en deu minuts. El Cambrils
feia el 2-3 (24’) i Maikel a la sorti-
da d’un córner aconseguia el 3-3.
A la represa, els locals van insis-
tir i més en el darrer quart, amb
superioritat numèrica. Però no
van marcar. Miquel Cotaina deia
que “veníem de fer un gran partit

a Jesús i Maria i vam sortir poc
concentrats. Vam reaccionar
però vam seguir sense la tensió
necessària. Vam empatar abans
del descans i a la represa, amb
els minuts, vam pressionar més
amunt, però sense poder trencar
l’empat davant d’un Cambrils que
em va agradar, un equip consis-
tent”. Oscar, es va casar, i Héctor
van ser baixa mentre que Roldan
és dubte per al proper partit.

L’Ampolla cedeix un empat en una
primera meitat esbojarrada

3-3 JA AL DESCANS

Una acció del derbi entre el Catalònia i el Tortosa.

El Catalònia va guanyar el Torto-
sa en el derbi (3-2). Un partit,
després d’una gran tempesta,
que no va decebre. El Cata,
amb la lliçó ben apresa, va cedir
la iniciativa i quan el Tortosa ini-
ciava el joc, va pressionar dalt
de forma ferotge. Així va pro-
duir-se el penal, que va transfor-
mar Toni amb l’1-0. El Tortosa,
fidel al seu estil, no es va trobar
còmode durant la primera mitja
hora. Va ser perquè el Cata va
jugar amb molta intensitat.
Arran d’una centrada de Toni,
exquisida, Cristian, en fora de

joc com es va comprovar a Ca-
nal TE, va marcar el 2-0. A par-
tir d’aquell instant, el Tortosa,
que havia pagat cares les inde-
cisions, va entrar en situació i
en el partit amb el gol de Joel,
en temps afegit. Era el 2-1 que
va fer mal al Cata. A la represa,
el Tortosa va sortir amb covic-
ció i amb les idees més clares
que a l’inici del duel. Un possible
penal a Moha va precedir la ju-
gada de l’empat, també de Joel.
Amb el 2-2, el Catalònia sembla-
va acusar l’esforç i el Tortosa va
passar a jugar com li agrada, te-

nint la pilota. Però ja sense cre-
ar perill. El Cata es mantenia
ferm en defensa però tampoc
feia ocasions. El partit semblava
que estava en un punt mort i
que el 2-2 podia ser el resultat.

Però una contra ràpida ben cul-
minada, amb qualitat, per Na-
cho Orozco va ser el 3-2 (80’).
No va haver temps per a més.
El Tortosa, víctima de no adap-
tar-se al partit aviat, es va veure
penalitzat per aquest motiu da-
vant d’un Catalònia agressiu en
defensa i a qui li va sortir bé el
plantejament, gràcies al seu tre-
ball. Lamentar la lesió del local
Joan. Pau, Albert i Asin (a la ban-
queta per prevenció) van ser les
baixes roigiblanques. Demà el
Tortosa rebrà l’Alcanar i el Cata
visita diumenge el R. Bítem.

Nacho Orozco determina el derbi
Un gol del jugador del Cata, al minut 80, va desequilibrar el duel a favor dels locals

VICTÒRIA DEL CATALÒNIA CONTRA EL TORTOSA 3-2

El Jesús i Maria va guanyar
el Camarles (2-1) en un partit
desigual. Els locals van fer dos
gols en els dos primers minuts.
I al primer temps van perdonar
nombroses ocasopns. Van es-
tavlelar diverses pilotes als
pals i Juanjo, porter visitant, va
estar excel.lent. Però a la re-
presa, el Jesús i Maria va sortir

del partit i el Camarles va crèi-
xer. Edgar va fer el 2-1 i el Je-
sús i Maria, apàtic, va passar
angúnies fins el final. La sego-
na part no va agradar als aficio-
nats locals. Ferreres, José Ma-
ri i Raül van ser baixa en els
locals. Cristian Bertomeu ho
fou en els visitants. Jordi Rojas,
tècnic local, deia que “partit en

què vam tindre 45 min molt
bons en quant intensitat i joc.
Va ser una primera part amb
dos gols al principi, 3 pals, i
tres jugades de gol. La segona
part no podem estar igual de
contents; vam perdre en les se-
gones jugades perquè no vam
estar atents, i l'equip estava

massa estirat, i deixava espais
i el Camales ho va aprofitar. Pe-
ro a destacar el treball defensiu
que va fer el equip. Felicitar al
grup per el bon treball”. 

Bartolo, tècnic del Camar-
les, per la seua part, aclaria
que “al descans haguéssim po-
gut arribar amb un 4-0. Però a
la represa ens vam refer i vam
entrar en el partit i vam ajustar-
lo, fent sensació de que podí-
em empatar. Vam acusar la
manca de tensió dels primers
minuts”. 

El ‘Xu’ Maria perdona i acaba
patint contra el Camarles

2-1

Al minut 2, els de Rojas
guanyaven per 2-0, gols
d’Ivan i de Teixidó

Golejadors

El Tortosa rebrà
l’Alcanar, demà dissabte
a les 20.30 h. El Cata
visita, en festes,

diumenge el camp de 
Bítem (16.30 h)

Propera jornada

El Deltebre va sortir adormit al camp de la Canonja i va pagar-
ho car quan la Canonja, amb ganes de reaccionar després de la
primera derrota a Cambrils, va aprofitar-ho amb intensitat i va fer
quatre gols en els primers 20 minuts. El Deltebre, a partir d’a-
quell moment, va equilibrar el partit i el més important és que ja
no va rebre cap gol més, evitant una golejada més amplia. Diu-
menge, quan Pedra ja podrà jugar, rebrà el Gandesa. Albert Que-
ral i Toledo, baixes també a la Canonja, es confia que puguin ju-
gar diumenge (18 h).

El Deltebre rep quatre gols en els
primers 20 minuts de partit

PEDRA JA PODRÀ DEBUTAR DIUMENGE

Romero fou expulsat i
serà baixa per demà al
derbi a Tortosa. Els

locals van reclamar dos
penals i van veure com
se’ls anulaven dos gols.
‘Arbitratge calamitós’

Queixes
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NOTICIES 

-Ramon Ibañez, que va estar al
Tortosa, torna a la Sénia i jugarà a
Ulldecona. La Sénia està pendent

d’incorporar un porter.
-David Pena (SP i SP) va debutar

amb el Perelló a l’Aldea.
-Xavi Moreno (Roquetenc) serà

baixa tota la temporada per trenca-
ment del lligament creuat. Per a

l’Ametlla, Subi confia en recuperar
a Marc Alegre, baixa per una contu-
sió a l'esquena. Llorenç és dubte.
-Xavi Llorach, exjugador del club,
és el nou tècnic del S.Jaume. José
Masià, delegat i entrenador diu-

menge, ajudarà a Xavi.
-Oscar Camarero, que no va fitxar

al Pinell, entrena amb el
Campredó.

Per els meus escrits de quatre anys, vostès saben que sóc un enamorat per-
què els clubs apostin per la cantera i donen més oportunitats als joves. En
aquesta comarca es pot comptar amb una mà els clubs que aposten pel
planter cent per cent i són pocs els entrenadors que aposten per posar juve-
nils de titulars en el primer equip. Qui arrisca? Doncs jo crec en la joventut,
sempre té el triomf assegurat. Van Gal va pronosticar que el Barcelona,
només aconseguiria grans èxits quan la columna vertebral estés basada en
jugadors sortits de les categories inferiors del club. Parlava el tècnic
holandès, que el seu somni seria dirigir l'equip en una final de Champions en
una estructura de jugadors 8+3, és a dir, vuit jugadors del planter, recolzats
per tres estrangers de màxim nivell i aquest somni es va complir. 
A la primera jornada el míster de la Rapitenca es va atrevir a posar de titulars dos juvenils: Ivan
Paez, de tercer any, i Gerard Verge, de primer, aquest va marcar dos gols i va donar l'assistèn-
cia dels altres dos. Al Barça aquest any ha estat el despertar de Munir, mentre alguna estrella
com Neymar encara no ha demostrat el que s’ha pagat per ell. El planter sempre dóna els seus
premis i fruits. A la Rapitenca va arribar un míster Garcia Sanjuán (és bo, i per això està a punt
de fitxar per un equip finlandès) que li és igual jugar amb cinc juvenils en l'equip titular. Aquesta
filosofia l’haurien de seguir molts clubs. La federació a la tercera divisió i 1a. Catalana té unes
normes per a la Sub-23 que són descafeïnades, si els obliguessin a jugar amb sub-23 canvia-
ríem el futbol. Jo aniria més enllà: que en cada equip fins a la segona catalana, juguessin 3 juve-
nils de titulars. Amposta no li va donar les oportunitats a Cristian Regolf, ni Tortosa. I aquest
triomfa a Ampolla. No va voler tornar a l'Amposta la passada campanya. Obi jugador sortit del
planter de la Rapitenca, va fitxar amb Ampolla, i aquesta temporada a Amposta s'han adonat
que era un bon jugador com ha passat amb Marcel Espanya: i per què l'oportunitat no la van
tenir-la la passada temporada?. A Tortosa es fitxen més jugadors vorejant els trenta anys i del
planter pocs pugen. Aquest any només veig una fitxa a la federació, Carles Kader, a més de
Marc Gisbert, mentre les altes són quantioses (Kazu, Povill, Manolo Puig, Albert Arnau...) es van
escapar els que juguen a Remolins-Bítem, Pere Bosqued va marxar aquest any i en cada cam-
panya se’n van jugadors que triomfaran en altres localitats com Selu a La Cava. Tortosa té un
planter per alimentar-se d'un equip cent per cent del futbol base. El meu poble, La Sénia, mes
del mateix. Jugadors sortits del planter com Gerard Estrella, Callarisa, Gerard Verge, Fran
Reolid, Joan Zaragoza estan en altres equips, 11 a Godall i gairebé 30 en altres equips mentre
a La Sénia juguen jugadors d'altres localitats. Aquests són alguns exemples, els podria donar
més, i n’hi ha. Però els jugadors es perden perquè no els donen oportunitats. Si el món del fut-
bol amateur estés immers amb sis o set jugadors de 3 any de juvenil, entre titulars i reserves,
es canviaria el futbol ebrenc. No hi hauria tants dèficits en els clubs, no s'haurien de fitxar cada
temporada jugadors d'altres localitats i la família del jugador es faria soci i així la suma aug-
mentaria no només d'una família d'una població que aniria a veure a un jugador, sino que també
amb l'amic, la núvia, el veí, el seu entorn i només de veure jugadors de la vila el esperit d'un
poble canviaria. Per desgràcia la gent valorem més el de fora que el de casa. Passa en totes
les vessants de la vida. Molts coneixen l’Índia, París o Cancun i no coneixen el seu territori. Ens
agrada les pizzes i altres menjars internacionals i com eld'aquí de les nostres de terres de qua-
litat arròs, peix, verdures n’hi ha pocs. En futbol passa igual, als directius els agrada ser els
millors amb els seus equips encara que en els tres últims mesos no cobrin els jugadors, en fit-
xen d'altres llocs, els de casa no els valoren i a  sobre els entrenadors donen poques oportu-
nitats. Així no podem canviar el futbol ebrenc. Canviem el futbol perquè ni la federació donarà
un impuls per decret llei per apostar a la joventut, ni els que manen en els clubs d’aquestes
comarques volen canviar el model però com en cinc anys no canviïn de xip, igual molts clubs
desapareixeran per falta de money o absència de directius.
PRIMERA CATALANA. RAPITENCA I AMPOSTA. CARA I CREU. Notícia bomba el míster
Garcia Sanjuan no va estar a la banqueta de la Rapitenca, estava a Finlàndia i no de vacances.
Està estudiant una oferta d'un equip d'aquest país i si se’n va. 
Va perdre el primer partit la Rapitenca, injustament, es van crear moltes ocasions, es va anul.lar
un gol legal. Es va lesionar el jove Ivan Paez a minut 25. La Rapitenca s'ha enfrontat a dos
equips de la part baixa de la taula. Els forts estan per arribar. Pinta bé aquest Amposta imba-
tut i primera victòria amb dos gols del mag Becerra. Però Teixido és prudent: "de moment els
resultats ens acompanyen però hi ha molta feina a fer". Al final, i com sempre, hi va haver ‘lio’
en el túnel de vestidors, amb un protagonista el míster Jose Lopez del Torreforta, gran entre-
nador però que li va la marxa o es posa massa nerviós. L'Amposta en la propera jornada visi-
ta el S. Ildefons. Ha d'anar a pels tres punts i no ser un equip defensiu i la Rapitenca té una
prova de foc amb el Catllar, líder amb bona defensa. 
SEGONA CATALANA - SORPRESES PER TOT ARREU. Tres aspirants al descens que estan
que se’n surten. El Sant Pere i Sant Pau sense tenir un gran equip va guanyar al Jesús Catalònia
i a Alcanar; el Cambrils cada setmana tres gols, a la Canonja i l’Ampolla, i el Campclar és capaç
d’empatar a La Cava. Això vol dir que Camp Clar, Cambrils o Sant Pere Sant Pau donaran gue-
rra i un dels tres se salvarà.   Tot i que queden 32 jornades hi ha algunes coses definides. Tres
equips que patiran: Deltebre, Camarles i Tancat o dir-ho d'una altra manera baixaran els tres o
dos amb gran probabilitat. Tancat ja sentenciat, en els descensos sis equips implicats doncs
Morell i Torreforta ja ocupen places de descens a 1a. Catalana i veure dos conjunts de
Tarragona en aquestes places potser normal tota la temporada. En els sis primers llocs esta-
ran Vilaseca i Remolins-Bítem i ja ho han demostrat en aquest principi de campanya; Vilaseca
imbatut en la seua porta i Remolins-Bítem que ja va traient el seu instint assassí. Vuit gols al
camp del Tancat i haguessin pogut ser-ne quinze. Al míster del Tancat li va agradar més el
Remolins-Bítem que el Tortosa: "L'equip de Nando Crespo juga molt bé al toc però amb menys
poder de gol", em diu.  Deltebre en deu minuts va rebre quatre gols amb jugadors que van
començar adormits. Sorprenent Cambrils, la setmana passada als 34 minuts ja guanyava 3-0
en aquesta a Ampolla als 10 s'avançava amb 0-2, Cotaina als 14 minuts ja havia de fer canvis:
"Perquè guanyem en Jesús i Maria es pensaven molts que anàvem a jugar la Champions i ja
veuen aquesta setmana que hem tocat de peu a terra", sincer el mister ampollero. L’Ampolla té
capacitat de fer gol aquesta temporada: tres per partit i un Sergio Ruiz que està explosiu. Va
merèixer l'empat el Gandesa a Roda on va tenir l'adversitat de l'arbitratge Vizcarro que ha bai-
xat dues categories, des tercera divisió a la 2a. Catalana i està molt pujat de to (com sempre).
La Cava no convenç però també és cert que té moltes baixes (Roger, Abraham, Llaveria, Jaime,
Taio...). Per tant, marge de millora. Jordi Rojas té molta feina a Jesus i Maria: ¿com és possible
que en el minut 2 guanyaven 2-0 i en els 88 minuts restants ni un gol?, Això si, a la primera part
ocasions i pals a tot arreu. Bona imatge del Camarles en els dos partits disputats, a la segona
part, davant rivals de nivell: Remolins-Bítem i Jesús i Maria. "Però amb la bona imatge no man-

Joventut i cantera, única salvació per al futbol ebrenc

L’opinió de Joaquin Celma. El MINUT 91

tindrem la categoria", em comenta el seu mister Bartolo. Ell és conscient que aquest equip o s'a-
dequa a aquesta categoria o baixarà. Alcanar mai va haver de perdre aquest partit, els jugadors
no estaven molt encertats i també, per moments, l’àrbitre va descentrar. El Catalònia va sortir con
un coet per guanyar el Tortosa, als 23 minuts ja estava per 2-0 però el Tortosa va reaccionar. Tot
i que al final, Nacho, segona setmana que marca, va fer el 3-2. El treball d'Enric ja es nota. 
TERCERA CATALANA. JORNADA DE BRUIXES. Dels sis equips que vaig apostar per l'ascens,
tres d'ells ja estan al capdavant: Perelló, Corbera i Batea, mentre l’Ulldecona segueix sense arren-
car és cuer. Increïble i el diumenge gran derbi: Ulldecona - La Sénia. Dos històrics més a prop de
moment de la quarta catalana que l'ascens. Inaudit com el Santa Barbara té a tres golejadors
nats: Nico, de la Torre i Carlos Gilabert i només un gol en dues jornades i aquest en el minut 73
davant un Alcanar que va tenir les seves oportunitats de gol. Segons el mister planer Joan
Subirats "els equips se'ns tanquen enrere, serà difícil. L'important és la victòria. Hem de millorar.
En el cas de Nico, cal dir que encara no està a punt, l'any sense jugar se li nota. Paciència, impor-
tant anar sumant punts”. Sant Jaume surt del pou, va guanyar el partit amb tres gols i segons el
míster de l'Ametlla, Baltasar Capera: "els tres gols ens els hem fet nosaltres”. Aldeana va merèi-
xer almenys empatar, dos pals i un penal fallat. Bon Perelló, els seus jugadors ben posats. Va
debutar un gran migcampista David Pena de Sant Pere Sant Pau. Sis equips estan imbatuts
Corbera (porta ja la marxa de l'inici de temporada passada); Perelló, més un Batea que té la porta
a 0. Flix que s'ha enfrontat a equip febles Ginestar i Campredo, però cal destacar que ha sumat
quatre punts; Horta pinta bé l'equip de Cantó perdian 3-1 a La Sénia i va remuntar un 3-4. En dues
jornades ha demostrat que serà un equip difícil de guanyar, i que té aspiracions. I Roquetenc que
li va la marxa a les segones parts, aquesta setmana va remuntar contra el Móra la Nova el 0-1 i
la passada va empatar a Godall, també a la segona part. Els moranovencs, amb baixes, i descon-
tents amb l’àrbitre. 

TERCERA CATALANA

El Godall va fer el 0-1 amb gol de
Joan Labèrnia. Amb dos gols
espectaculars,d e Juan Diego i
Yelti, el Pinell va remuntar abans
del descans. A la represa, partit
obetr amb el Godall abocat però
el Pinell ben posat. Incertesa fins
que Yelti (90’) va sentenciar amb
el 3-1. Joan Zaragoza, Carles
Querol i Aleix Royo  eren baixa pel
Godall. 

Gran partit. L’Ulldecona a la primera
meitat va fer tres pals. A la represa,
el Batea va guanyar metres i va
pressionar amb insistència. El partit
estava incert. Del possible 0-1 es va
passar a l’1-0, gol d’Agustí (75’). Poc
després, amb el duel trencat, Agustí
sentenciava. Molt bona sensació del
Batea. Des d’Ulldecona deien que
‘malgrat la derrota i que no hem pun-
tuat, estem satisfets del partit a
Batea, tenint en compte que dispo-
sem de moltes baixes”. 

BATEA-ULLDECONA 2-0

La Sénia es va avançar amb un gol
d’Ivan. Però una indecisió de Rai,
amb mal rebuig al cos de Baiges, va
ser l’empat. Un penal transformat
per Amado fou el 2-1. El propi
Amado semblava decidir amb el 3-
1. Però a manca d’un quart, Sergi
culminava una falta amb el 3-2. Una
genialitat de Bes va suposar l’empat
(85’). El jesusenc Estrada, en temps
afegit, va remuntar amb  el 3-4. 

Gilabert es va refer del penal de
la jornada anterior i va marcar el
gol de la victòria avançada la
represa (73’), en un partit que se
li complicava al S. Bàrbara per-
què l’Alcanar va estar ben posat,
amb Moisés encertat, i perquè va
tenir també opcions. Al Santa li
va costar superar la bona feina
defnsiva dels visitants. 

El Ginestar es va avançar amb
un gol d’Alex Bladé. Va
començar més posats. Però
una acció de Toni Calafat fou
l’empat (42’). A la represa, amb
10 els dos equips, el partit va
estar obert i un xut, amb fortu-
na, de Lachen fou l’1-2. El
Ginestar va intentar-ho i va
pressionar però sense encert.
El Corbera, un dels líders.

GINESTAR-CORBERA 1-2

El Perelló va marcar amb un gol
de Magí, després d’una assistèn-
cia de Mohedano, ‘en fora de
joc’, segons els locals. La repre-
sa fou oberta. El Perelló, amb
espais, va poder sentenciar,
pero l’Aldeana també va tenir
opcions. La més clara un penal
‘molt rigorós’, per als visitants,
que no va transformar. Perelló,
dos gols i sis punts

ALDEANA-PERELLÓ 0-1

Partit jugat a Jesús i Maria. Els
locals van marcar l’1-0 arran d’un
lliure directe de Juanjo aprofitant
la indecisió del porter visitant que
tampoc va estar afortunat en el 2-
0, córner que va traure Juanjo.
L’Ametlla va reaccionar amb gols
de Pepe i Sam. Amb el 2-2, i el
duel obert i la Cala pressionant,
Adrià va fer el 3-2 (90’). Punts d’or

Victòria important del Roquetenc
en la seua adaptació, “encara ens
falta, i sobre tot, ens falta més
intensitat durant els partits. Crec
també que manca confiança i la
victòria ens la donarà”, deia Subi.
El Móra, minvat d’efectius, va fer el
0-1, gol de Ruben. A la
represa,Gordo (65’) i Llorenç, en
un córner (85’), van remuntar.

El Flix, amb veterans com Yuri,
Oleguer o Jaume Esteva, té més con-
sistència. Va oferir ofici i encert per
avançar-se amb gols d’Oleguer i
Andreu. Joel va posar el Campredó
dins del partit, amb opcions de trobar
un empat que per esforç va merèixer.

Efectivitat del Corbera Gol de Magí Agustí sentencia

LA SÉNIA-HORTA 3-4

Remunten un 3-1

S. BÀRBARA-ALCANAR 1-0

Gilabert va decidir
PINELL-GODALL 3-1

Reacció pinellana

S.JAUME-L’AMTELLA 3-2

Al darrer minut

ROQUETENC-MÓRA N 2-1

Capgiren el marcador
CAMPREDÓ-FLIX 1-2

Mereixien més

PER NO PODER ALINEAR UN JUGADOR ROMANÈS

Malestar a Móra la Nova
El C At Móra la Nova no ha ocultat el seu malestar per no poder disposar
de tres jugadors. Dos d’ells, “un argelí i un marroquí que estan empadro-
nats a Móra i tenen permís de residència, des de fa anys, i que, a més, es-
taven tots dos federats la temporada passada. Un del juvenil i l’altre del fut-
bol sala. Ara ens diuen que no poden jugar perquè es necessita que la
documentació tingui l’autorització de la FIFA, un fet que no entenem, per tot
el que hem explicat. A més, ens reclamen els passaports, i això ja és co-
sa d’ells, els tenen caducats”. Però el cas més complicat, segons la direc-
tiva moranovenca, és el “d’un romanès que va jugar el primer partit. Diven-
dres rebem una trucada de la Federació, sobre les set de la tarde, en què
se’ns diu que podia jugar el primer partit, però no el segon fins que no ho
autoritzi la FIFA, amb la documentació que s’ha de presentar. Ara l’hem pre-
sentada, però encara no sabem si podrà jugar. El que ens sap greu és que
se’ns avisa el mateix divendres, sense temps per reaccionar i tenint en
compte que no podem alinear dos jugadors més pels mateixos motius”.
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Juanjo (Camarles)

Josep Trinquet
(Alcanar)

Raimon (la Cava)     Raul Istoc (Rapitenca) 

Sergi Bel (R. Bítem)

Jaume Soriano (Gandesa)   Toni Ondazabal (Catalònia)

Yelti (Pinell)

Joel (Tortosa)   S. Ruiz (Ampolla)   Becerra (Amposta)

L’EQUIP 
DE LA SETMANA

JUGADOR PUNTS EQUIP
3a DIVISIÓ i 1a CAT.
Virgili
Cristino
Jonatan
Agus
Josep Becerra
Gerard Verge
Victor Calsina
Marc Vernet
Issac
David Silva
Gustavo
Raul Istoc
Eizaguirre
Genis
Munta
Ivan Gasparin
Toño Giménez
Ivan Paez
Edu Vives
Dani Argilaga

SEGONA CATALANA
Sergio Ruiz
Teixidó
Josep Trinquet
Raimon Fosch
Joel 
Mario Valldeperez
Enric Ferré
Toni Ondozabal
J Ramon 
Aaron 
Miquel Mola
Marc Casanova
Sergi Bel 
Adrià Valsels
Abraham 
Maikel
Sebas
Jota 
Joan Casanova
Mauri
Jaume Gumiel
Jaume Guiu
Jaume Soriano
Gerard Estrella
Xema
Juanjo C.
Joshep Ongola
Francesc Melich
Marc Mars
Pere Martinez
Sergi Curto
Marc Pardo
Josep Vilanova
Xavi Molas
Edgar 
Federic Giné
Pau Diez
Moha
Fran Reolid
Romero
Ximeno
Roldan
Jordi Lleveria
Jan 
Ferran Simo
Joan Batiste
Albert Torres
David Vilanova
Enric Safont
Cristian Bertomeu 
Pau Sansaloni
Sergi Escoda
Ivan Cornejo
Cristian Arasa
Cristian Ventura

7
7
6
6
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
3
3
2
2
2

9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Asco
Asco
Amposta
Rapitenca
Amposta
Rapitenca
Amposta
Amposta
Amposta
Rapitenca
Amposta
Rapitenca
Ascó
Ascó
Ascó
Rapitenca
Rapitenca
Rapitenca
Ascó
Ascó

Ampolla
J.Maria
Alcanar
La Cava
Tortosa
La Cava
Deltebre
J.Catalònia
R-Bítem
R-Bítem
Deltebre
Deltebre
R-Bítem
Alcanar
Camarles
Ampolla
J.Maria
R-Bítem
J.Catalònia
J.Maria
Gandesa
Gandesa
Gandesa
Tortosa
Ampolla
Camarles
Camarles
Camarles
Deltebre
Gandesa
J.Maria
La Cava
Tortosa
Alcanar
Camarles
Gandesa
J.Catalònia
Tortosa
J.Catalònia
Alcanar
Alcanar
Ampolla
La Cava
Alcanar
Ampolla
Gandesa
J.Maria
Tortosa
Ampolla
Camarles
Camarles
J.Catalònia
J.Catalònia
J.Catalònia
Tortosa

JUGADOR PUNTS EQUIP
TERCERA CATALANA
Jelti
Esteve
Kevin
Agusti
Manu
Tortajada 
Cornejo

Sergi Anguera
Marc Baiges
Sergi Garcia 
Mohe
Magi
Cristian Diaz
Arnau Alcovero
Vicent Brull
Jordi Arasa
Jordi Roda
Ruben Ibeas
Sergi Aure 
Francisco Aguilo
Aitor
Abraham 
Joel Rodriguez
Ruben Barcelo 
Jose Madrid
Olenguer
Davis Bes
Jacob 
Carlos Gilabert
Salva Gisbert
Corella 
Miguel Barsi
Oscar Gilabert
Xavi Pomada
Francesc Millan
Gerard Curto
Manel Llambrich 
Bernat
Oscar Casals
Jordan
Aleix Charria
Juanjo Magriña
Eric Segarra
Ivan 
Albert Batiste 
Marc Andreu
Marc Garriga
Yassin
Sergi Rodriguez
Ivan Arasa
Josep De La Torre 
Moha
Jaume Cortiella
Oscar Colat
Oriol Matamoros
Narcis
Sthefan
Gerard Benito
Oscar Insa 
Ramon Zaragoza
Andreu Peral 
Aleix Figueres
Marc Palomar 
Cristan
Alex Martinez
Joaquin Marti 
Santi 

10
10
10
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Pinell
Flix
Godall
Batea
La Senia
Ulldecona
Corbera
Ginestar
Horta
Ametlla
Perello
Perello
Roquetenc
Ginestar
Perello
Pinell
S.Barbara
Godall
Aldeana
Batea
La Senia
Ametlla
Campredo
Mora
Ametlla
Flix
Horta
Mora
S. Barbara
S.Jaime
Aldeana
Campredo
Corbera
La Senia
S.Barbara
Alcanar B
Aldeana
Corbera
Flix
Mora Nova
Roquetenc
S.Jaime
Alcanar B
Ametlla
Ginestar
Perello
San Jaume
Ulldecona
Horta
Roquetenc
S.Barbara
Alcanar B
Campredo
Corbera
Godall
Mora Nova
Roquetenc
S.Jaime
Aldeana
Campredo
Flix
Ginestar
Mora
Pinell
Horta
Ulldecona
Ulldecona

EQUIP %
D.

Nº
Jesus i Maria
Camarles
Remolins-Bítem
Santa Barbara 
La Cava
Ampolla
Gandesa
La Sénia 
Alcanar
Flix
Godall 
Pinell
Sant Jaume
Tortosa
Deltebre
Jesús  Catalònia
Amposta
Batea
Ginestar 
Rapitenca
Ulldecona
Alcanar B
Campredó
Horta
Móra Nova
Perelló
Corbera
Ametlla
Roquetenc
Aldeana

2
3
3
3
3
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
10
12
12
13

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
L’equip de la jornada: Remolins-Bítem

Vuit gols al camp del Tancat i haguessin pogut ser quinze. Pinta bé aquest equip liderat
per Sergi Navarro. ¿Futur entrenador del Tortosa o de la Rapitenca?. Solament hi ha una
cosa segura: no descendirà. Les aspiracions són quedar entre els cinc primers.

Off the record
ELS JUGADORS JA NO SÓN UNS SANTS. La
setmana passada ni una targeta vermella direc-
ta. En aquesta, es multiplica gairebé per mil.
Aquests van ser els agraciats: Marc Vernet
(Amposta), Romerito (Alcanar) i es porten el pal-
mell els de la tercera Catalana: Esmel (Horta),
Enric Ventura (Ametlla), Bernat Galbany
(Ginestar), Albert Saladie (Corbera) i Edgar
Montserrat (Campredó) 
CAS MORA NOVA - VAL LA PENA SER DIRECTIU?
El seu president, Marc Parra, treu foc pels quei-
xals: "la temporada passada la directiva vam fer
un pacte que estaríem calladets, en aquesta no
callarem". El jugador Joan Ionel, que ja la passa-
da campanya jugava, la federació li va donar el
vistiplau per poder fer-ho el primer partit però la
sorpresa arriba el divendres quan li van dir que
no podia ser alineat per un assumpte del passa-
port. Es van presentar a jugar contra el
Roquetenc amb un equip de circumstàncies;
guanyaven O-1 i, segons el seu president, l'àrbi-
tre els va robar el partit i van perdre 2-1. Jo no
sé si té raó el president del Móra la Nova però,
val la pena ser directiu per a tenir aquests dis-
gustos? Posen temps, diners de la butxaca i a
sobre històries per no dormir. No podrien ser
més flexibles els àrbitres i la federació.

Josep Becerra (Amposta)

Va ser l’autor dels dos gols de l’Amposta.
Jugador compromès i que ha començat la tem-
porada agafant responsabilitats i sent el referent,
amb la seua velocitat, que l’Amposta necessita.  

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

El protagonista

Nota: Avui oferim el rànquing per categories,

amb les puntuacions acumulades de les dues

jornades disputades.
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PRÒXIMA JORNADA 

dissabte

diumenge

RESULTATS

1a jornada 4a catalana 

Arnes-Vilalba (diu 17h)

Roquetenc-Ascó      (dis 17.30 h)

Catalònia-Benissanet (dis 19h)

La Galera-Ebre E.    (diu 16.45h)

Bot-Olimpic 1-2

Xerta-Camarles   (diu 16.30 h)

Aldeana-R. Bítem  (dis 20h)

J i Maria-Tivenys  (dis 18.30h) 

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

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 

RESULTATS

1a jornada 

CLASSIFICACIÓ

Equip         GF  GC   P

Veterans

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Móra Nova-Pinell (16.30 h)
l’Ametlla-Roquetenc (17 h)

diumenge
Aldeana-Batea (17.30 h)
Ulldecona-la Sénia (17h)

Horta-S. Bàrbara (17.45 h)
Alcanar-Sant Jaume (17 h)
Godall-Ginestar (16.45 h)
Corbera-Campredó (17 h)

Perelló-Flix (16.45 h)

RESULTATS

2a jornada, Tercera catalana  

Aldeana-Perelló 0-1

Batea-Ulldecona 2-0

la Sénia-Horta 3-4

S. Bàrbara-Alcanar 1-0

S. Jaume-Ametlla 3-2

Roquetenc-M. Nova 2-1

Pinell-Godall 3-1

Ginestar-Corbera 1-2

Campredó-Flix 1-2

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Corbera 2 5 2 6

2. Perelló 2 2 0 6

3. Batea 2 2 0 4

4. Flix 2 5 4 4

5. Horta 2 4 3 4

6. Roquetenc 2 3 2 4

7. M. Nova 2 5 2 3

8. Pinell 2 4 4 3

9. l’Ametlla 2 3 3 3

10. Aldeana 2 2 2 3

11. Alcanar 2 1 1 3

12. S. Bàrbara 2 1 1 3

13. Sant Jaume 2 3 6 3

14. Ginestar 2 4 5 1

15. Godall 2 2 4 1

16. la Sénia 2 3 5 0

17. Campredó 2 1 3 0

18. Ulldecona 2 1 4 0 

Tercera catalana

PRÒXIMA JORNADA 
dissabte

Cambrils-Camarles (11.45 h)
Tortosa-Alcanar (20.30 h)
Camp Clar-Roda Berà (17 h)

diumenge
Canonja-Ampolla (11.45 h)
Jesús i Maria-Tancat (18 h)
R. Bítem-Catalònia (16.30 h)

SP i SP-Vilaseca (12 h)
Valls-la Cava (16.30 h)
Deltebre-Gandesa (18 h)

RESULTATS

2a jornada, Segona catalana

Canonja-Deltebre 4-0

Ampolla-Cambrils 3-3

J. i Maria-Camarles 2-1

Tancat-R. Bítem 2-8

Catalònia-Tortosa 3-2

Alcanar-SP i SP 1-2

Vilaseca-Valls 2-0

la Cava-Camp Clar 1-1

Roda Berà-Gandesa 2-1

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. R. Bítem 2 10 2 6

2. Vilaseca 2 5 0 6

3. SP i SP 2 4 2 6

4. Cambrils 2 6 3 4

5. Ampolla 2 6 4 4

6. Tortosa 2 6 3 3

7. Canonja 2 4 3 3

8. Catalònia 2 4 4 3

9. Gandesa 2 2 2 3

10. Roda Berà 2 2 2 3

11. Jesús i Maria 2 3 4 3

12. Deltebre 2 1 4 3

13. Alcanar 2 4 5 1

14. la Cava 2 1 2 1

15. Valls 2 3 5 1

16. Camp Clar 2 1 4 1

17. Camarles 2 1 4 0

18. Tancat 2 2 12 0

Segona catalana

Els
resultats
de la

jornada

La Tercera divisió descansa
fins el 5-10, per les seleccions
autonòmiques. L’Ascó ha
avançat el partit del dia 8-10

al diumenge 28.

Descans
PRÒXIMA JORNADA (diu 5-10)

Martinenc-Gavà
Vilassar-Manlleu
Terrassa-Manlleu

Figueres-Cerdanyola
Castelldefels-Ascó (diu 5, 12 h)

Masnou-Muntanyesa
Sabadell-Peralada
Vilafranca-Europa
Palamós-Rubí

Prat-P. Mafumet

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

Tercera divisió RESULTATS
5a jornada, Tercera divisió

Manlleu-Martinenc 3-1
Santfeliuenc-Vilassar 0-1
Cerdanyola-Terrassa 2-1
Ascó-Figueres 2-0
Muntanyesa-Castelld. 2-0
Peralada-Masnou 4-2
Europa-Sabadell 1-1
Rubí-Vilafranca 2-2
P. Mafumet-Palamós 1-3
Gavà-Prat 1-0

PRÒXIMA JORNADA 
Almacelles-Viladecans

Tàrrega-Torredembarra

Balaguer-Reddis

Igualada-Morell

Mollerussa-J. 25 Setembre

Rapitenca-Catllar (diu 12 h)

St. Ildefons-Amposta (diu 12 h)

Torreforta-Lleida

Santboià-Vilanova

RESULTATS

2a jornada, Primera catalana

Almacelles-Santboià 2-2

Viladecans-Tàrrega 0-0

Torredemb.-Balaguer 0-0

Reddis-Igualada 4-1

Morell-Mollerussa 1-1

J.25Setembre-Rapitenca1-0

Catllar-Sant Ildefons 2-0

Amposta-Torreforta 2-1

Lleida-Vilanova 0-1

Primera catalana

L’Ascó va guanyar el Figueres (2-0).
IRIS SOLÀ

CLASSIFICACIÓ

Equip J GF GC P

1. Catllar 2 4 1 6

2. Santboià 2 7 2 4

3. Mollerussa 2 3 1 4

4. J 25 Setembre 2 3 2 4

5. Amposta 2 2 1 4

6. Torredembarra 2 2 1 4

7. Vilanova 2 1 0 4

8. Rapitenca 2 4 1 3

9. Reddis 2 4 3 3

10. Balaguer 2 2 2 2

11. Almacelles 2 2 2 2

12. Viladecans 2 2 2 2

13. Tàrrega 2 0 0 2

14. S. Ildefons 2 2 4 1

15. Morell 2 1 5 1

15. Torreforta 2 2 4 0

16. Igualada 2 2 6 0

17. Lleida 2 0 6 0 
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Aquest cap de setmana comença
la lliga a la Quarta catalana. Els
partits són els següents:
Arnes-Vilalba
(diu 17h) 
Roquetenc-Ascó 
(dis 17.30 h)
Catalònia-Benissanet 
(dis 19h)
La Galera-Ebre E.    
(diu 16.45h)
Bot-Olimpic1-2
Xerta-Camarles   
(diu 16.30 h)
Aldeana-R. Bítem  
(dis 20h)
J i Maria-Tivenys  

(dis 18.30h) 
Destacar la incorporació de Rocha
(als 45 anys) a la Galera, junta-
ment amb Xavi Gilabert.
Pel que respecta el femení, a la
Preferent, el Tortosa en la primera
jornada visitarà el Cerdanyola,
mentre que a la Primera divisió,
l’Ulldecona rebrà el Sant Vicenç i la
Cava es desplaça al camp de la
Montserratina.

Quarta catalana
INICI DE LA LLIGAMOTOS AQUÀTIQUES

L’equip que entre-
nen Albert i Tonet
Hermano debuta en
la categoria i ho
farà contra un rival
de luxe, el FC
Barcelona. Serà diu-
menge a les 12
hores al pavelló de
la capital del
Montsià. Es el
debut en la Divisió
d’Honor infantil de
futbol sala. Un dia
històric.

FS Amposta-Barça
DIVISIÓ D’HONOR INFANTIL. DIUMENGE 12 H

Demà dissabte dia 20 de
setembre a partir de les
15h, tindrà  lloc a l’Ametlla
de Mar la 1a edició de la
Triatló Tuna Race Balfegó
Gran Premi RTB, una cursa
que combina el Running, la
natació a mar oberta i el
ciclisme.
Sota el paraigües de la  Tuna
Race Balfegó, la prova de 5
Km en aigües obertes des
de les gàbies de tonyines
del Grup Balfegó, l’empresa
Cima Dynamic organitza, tal
com ja va fer el passat més
d’agost amb l’Aquatló,
aquesta nova activitat espor-
tiva que ofereix la possibili-
tat de competir en tres disci-
plines diferents.
Segons Santi Pellejero,
director Tècnic de la cursa,
“l’embrió de tot és la prova
en aigües obertes de la que
n’hem fet tres edicions. Ara
volem impulsar a la població
i a l’esport de la zona amb
un assortiment de més pro-
ves esportives i d’aquí
també la organització del
passat aquatló”.
Així, els participants hauran

de cobrir una distància de
1’5 Km de natació a mar
obert, entre l’Alguer i
Pixavaques, 28 Km en bici-
cleta en un circuit que trans-
correrà per un circuit que
combina el traçat urbà i l’in-
terurbà per l’antiga CN-340 i
10 Km de running o cursa a
peu que tindrà la façana
marítima com a base, amb
arribada a la zona del port
pesquer com a final de la
prova. En total 49’5 Km
catalogats com a distància
olímpica.
De moment la inscripció
està al voltant dels 70 parti-
cipants, entre ells Albert
Parreño, 10è del Campionat
d’Espanya de Triatló en
distància olímpica i amb
Anna Rovira, 7a al
Campionat del mon en
Duatló de llarga distància.
Una de les novetats que
porta implícita la cursa i que
ja va ser una novetat en
l’Aquatló, és la possibilitat d
inscriu-re-‘s en la modalitat
d’equips de relleus, és a dir,
que no hi haurà la necessitat
que una sola persona hagi

de fer les tres disciplines. 
Segons Santi Pellejero,
“introduïm una modalitat
bastant nova en aquest tipus
de proves, que és la modali-
tat de relleu en la que no fa
falta que hagi un especialis-
ta que domini les tres pro-
ves, sinó que podem trobar-
nos que amb equips on es
facin relleus i un nedi, un
vagi en bicicleta i l’altre
corri. Pot ser un al·licient
per captar gent”.
La cursa començarà a les
15h de dissabte i obligarà a
aplicar algunes restriccions
de trànsit en alguns dels
accessos a la població, bàsi-
cament a la TV-3025, l’anti-
ga CN-340 i als camins de
Tres Cales, tant per la part
de baix de l’autopista en
direcció al Cementiri o per la
banda de dalt en direcció a
la depuradora, així com a la
Carretera del Port.

1a. Triatló Tuna Race Balfegó
A L’AMETLLA

El pavelló firal d'Amposta i la
seva zona esportiva seran
des d’avui i fins diumenge 21
de setembre l'escenari de la
primera edició de la Fira de la
Salut i l'esport, una mostra
que organitza l'entitat Sport
Salut i que busca ser un apa-
rador de tota l'activitat espor-
tiva que hi ha a Amposta i de
la seva riquesa i varietat. Els
organitzadors han confirmat
ja que s'hi podran trobar més
de 45 estands entre clubs
esportius, gimnasos, boti-
gues especialitzades en equi-
pament per la pràctica de
l'esport i centres de fisioterà-
pia. Tal com ha explicat un
dels organitzadors, Josep

Roda, “a Amposta hi ha més
de 40 clubs esportius, i els
esports que es practiquen
són molts, i no tots igual de
populars”. En aquest sentit,
la Fira de la Salut i l'Esport
servirà, segons ha explicat el

regidor d'esports, Paco Paz,
per fer difusió de tota la
varietat d'esports que es
practiquen a aquí, i no només
als ampostins sinó a la pobla-
ció dels nostres voltants.

Amposta acollirà la Fira de la Salut i l'Esport
DES D’AVUI I FINS DIUMENGE

Campionat de Catalunya i d’Espanya
Demà dissabte dia 20 de
setembre tindrà lloc a
l’Ampolla la quarta i última
regata puntuable per al
Campionat de Catalunya
Open de motos aquàtiques
2014. És el segon cop que
la cursa de l’Ampolla tanca la
temporada catalana de rega-
tes i el tercer que també és
puntuable per al Campionat
d’Espanya, si bé encara
queda una cursa per decidir

el títol estatal. Les anteriors
regates del torneig català
han tingut lloc a
Empuriabrava, al Canal
Olímpic de Catalunya
(Castelldefels) i a Amposta,
justament la setmana ante-
rior. La regata de l’Ampolla
arriba aquest any a la onze-
na edició, de manera que
s’ha consolidat com una

clàssica dins el calendari
català. S’hi esperen pilots
procedents de València,
Múrcia, Madrid i fins i tot de
Portugal, tota vegada que hi
ha pilots portuguesos que
participen al campionat
d’Espanya. 
La cursa tindrà lloc al bell
mig de la població, a la plat-
ja de les Avellanes, sota l’or-
ganització de la Federació
Catalana de Motonàutica,
compta amb el patrocini del
Patronat de Turisme de
l’Ampolla i amb el suport de
la Creu Roja local, del Club
Nàutic Ampolla i de Caves
Masachs.
Hi són convocades tres cate-
gories, dividides en funció
del grau de preparació del
motor: Esquí F1, Esquí F3 i
Esquí F4, aquesta última
reservada a pilots sense pal-
marès i només vàlida per al
Campionat de Catalunya.
Totes les motos que hi parti-
cipen són del tipus esquí, de
conducció dempeus, popu-
larment conegudes com a
“jet”, que es governen amb
un manillar situat al final d’un
braç articulat; aquesta disci-
plina és la que exigeix una
millor forma física ja que cal
mantenir l’estabilitat dinàmi-
ca de la moto, a altes veloci-

tats, sobre les onades i les
esteles de les motos dels
altres participants.
A més, aquest any el cam-
pionat està per decidir, ja
que no hi ha cap pilot que tin-
gui un avantatge suficient
per proclamar-se ja campió a
falta d’una regata. A la cate-
goria F1 surt com a favorit
Nacho Armillas, pilot de
Besalú, seguit d’Albert Roca
i de Jordi Tomás. El mateix
Jordi Tomás encapçala la
classificació a la categoria
F3, seguit de Lucas Fores i
d’Alexandre Lladó. A la cate-
goria F4 és Denis Munnikhuis
l’actual líder, però Josep

Martín va guanyar la darrera
cursa i li trepitja els talons a
la classificació general, on
és tercer Àlex Muñoz.
Armillas i Tomás estan parti-
cipant també en el
Campionat del Món.
La cursa es disputarà en tres
mànegues puntuables per a
cadascuna de les tres cate-
gories i, per aquest motiu,
tot el dissabte al matí queda-
ran tancats al trànsit rodat
els carrers de Banys i de
Mar, de l’Ampolla, fins a l’a-
cabament de la competició,
que està previst cap a les
tres de la tarda.

Demà dissabte a

L’Ampolla, platja de les

Avellanes

Demà Rocha, amb 45 anys,
jugarà a la Galera

A la Galera

Recorregut combinat de
49,5 Km

Recorregut

El proper 27 de setembre
tindrà lloc a l’ermita de Mig
Camí, el IV VaPerTuVidal, en
record del jove estudiant i
ciclista Vidal Fusté. Durant la
jornada, organitzada per l’as-
sociació VaPerTuVidal, es
faran una serie d’activitats

que començaran a les 16
hores amb un descens de
BTT amb remuntadors, hi
haurà un circuit infantil d’es-
ports d’aventura així com
Concurs de fotogafia, rocò-
drom, exhibició de bike trial,
dirt jump dels Riffstyle, DJ’s,

recollida de bicicletes usa-
des....i Concert d’Oques
Grasses i Natural Band.
Venda anticipada per al con-
cert, 10 E a Esports Adam i
al local de l’Associació (c/
Arnes,17).

‘VapertuVidal’
EL DISSABTE 27

SECCIÓ PATROCINADA PER:
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GASTRONOMIA

«Primentons i Tomates». Avui: Anguila
SUQUET D´ANGUILA

Imatge de la setmana. 

Ingredients (4 personas)

1 kg.  Anguila

1/4 Ceba   

4 Dents d`all

1 Tomaquet

1 Got d`oli d`oliva

Sal

Bitxo

1 got de vi

Unes branques de jul ivert

PROCEDIMENT:

En una cassola hi posem  l`oli, la ceba

i la picada d`all i julivert. Una vegada so-

fregit li afegim el tomaquet pelat i trin-

xat, el picant i ho deixem sofregir. Tot se-

guit afegim l`anguila i ho deixem coure

uns vint minuts i apaguem el foc. Està

molt més bó si es  deixa reposar una es-

tona.
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Font. Servei Meteorològic de Catalunya

Estat del cel

Nuvolositat variable, més abundant a la meitat oest i al litoral. A més, hi haurà el
creixement de nuclis convectius en general fins a mig matí i, a partir de llavors,
a punts de muntanya i àrees properes.

Precipitacions

Se n'esperen en forma de xàfec dispers a la meitat oest al llarg de tot el dia i al
litoral i prelitoral fins a mig matí. A la resta del país són probables alguns ruixats
aïllats. Sovint aniran acompanyats de tempesta i no es descarta calamarsa.
Seran d'intensitat entre feble i moderada, tot i que localment seran forts a l'oest
i al litoral i prelitoral, i acumularan quantitats de precipitació poc abundants o
localment abundants al litoral i al terç oest. Les precipitacions localment aniran
acompanyades de fang.

Temperatures

Tant les mínimes com les màximes seran similars. Les mínimes es mouran entre
els 8 i 13 ºC al Pirineu, entre els 13 i 18 ºC a la resta de l'interior, i entre els 17
i 22 ºC al litoral. Les màximes voltaran entre els 22 i 27 ºC al Pirineu i Prepirineu,
entre els 27 i 32 ºC a la resta del territori.

Visibilitat

Serà regular fins a mig matí i bona la resta de la jornada, puntualment regular a
punts del terç oest. A més, de matinada hi haurà alguns bancs de boira o boiri-
na a valls i fondalades de l'interior.

Vent

Vent fluix i de direcció variable fins a mig matí i de nou al final del dia. La resta
de la jornada s'imposarà el component sud a l'interior i el component sud i est al
litoral, entre fluix i moderat amb algun cop fort. A cotes elevades hi haurà rat-
xes fortes i alguna de molt forta de component sud i oest. A banda, en moments
de xàfec el vent serà ratxejat.

El temps. Previsió

MATÍ

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TARDA

ENTRE POC I MIG ENNUVOLAT

TEMPERATURES

Màxima Mínima

30 19°

Farmàcies de guàrdia.

Ferreres Gimeno, Manuel      

Av. de Catalunya, 2  (Deltebre) 977489918

Aytés Meneses, Agustí    

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

uiz Franquet, Agustí Damià   

Sant Blai, 17 (Tortosa) 977441914   

Pilar Delgado , Jordi Delgado        

Felip Pedrell, 1 (Alcanar) 977732291/680904459     

Vergés Alonso, Imelda Clotilde 

Avda. de la Rapita.79 (Amposta) 977707332

Mercè Bel - Carles Mur ,               

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

Aguiló Ruiz, Neus          

Barcelona, 65 bis (Masdenverge)  977718702

Peset Bosch, Tomàs  

Sant Llorenç, 47 (La Galera) 977718419                                                           

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

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

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

Emergències 112

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgenciès (Ambulàncias) 061

Telèfons d’interèsL’horòscop

Àries
20/3 al 19/4

El Sol i Mercuri  per la teva casa quatre et
recomanen tenir una mica més d'habilitat i
tacte pel que fa a les teves relacions familiars
. El millor és el que pensis en tu.

Taure
20/4 al 19/5

Si parles des de la sinceritat  pot millorar molt la
teva relació sentimental  creant-se un clima de
major confiança  amb la teva parella. Un ambient
tranquil és el millor per a tu.

Bessons
20/5 al 21/6

Has de fer els canvis necessaris perquè la teva
relació sentimental millori. No et convé retardar-te
. Respecte a la teva salut , avui és un dia per a la
reflexió.

Cranc
22/6 al 21/7

Vius l'inici d'un cicle sentimental marcat per la
renovació . Et mostraràs més per les teves
accions que pels teus pensaments . Al final del
dia et trobaràs una mica agitat.

Lleó
22/7 al 22/8

Si fas que la teva parella comparteixi amb tu les
teves inquietuds tindràs molt de guanyat . Una
mica d'exercici  tots del dies et proporcionarà
molts avantatges.

Verge
23/8 al 21/9

Avui gaudiràs de manera sincera del compan-
yia de les persones que t'envolten. Estàs pas-
sant per una època plena de voluntat i la teva
ment i el teus cos es mouen a ple rendiment.

Balança
22/9 al 22/10

Una onada d'entusiasme envaeix la teva acti-
tud  sentimental però encara no has de can-
tar victòria. Vius un procés interior que et
duu a ser més conscient de tu mateix.

Escorpí
22/10 al 21/11

Avui és un dia on has de donar explicacions
dels teus propis sentiments . Exclou de la teva
vida tot el que no et beneficiï , com per exem-
ple l'alcohol , el tabac o les drogues.

Sagitari
21/11 al 21/12

És probable que certes converses amb la teva
parella et facin plantejar-te les coses des del
començament. Vés amb compte amb les die-
tes inadequades o amb el consum de fàrmacs.

Capricorn
21/12 al 19/01

En relació amb l'amor has de vigilar la teva eufòria
i així evitaràs situacions compromeses que afectin
la teva vida de parella .Avui tindràs moments  de
creativitat molt productius.

Aquari
20/1 al 18/2

El factor sort t'arriba a través de la parella ,
els contactes socials o els amics . Respecte
a la teva salut , un bon massatge et repor-
tarà  el tònic que estàs buscant.

Peixos
19/2 al 20/3

Estàs en un moment ideal per construir coses
en comú amb la teva parella, o per participar
d'una manera més profunda i directa en les
teves relacions socials.

55.000
L E C T O R S
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IMMOBILIARIAÑ

Pis en venta a
Ferreries. 3 habita-
cions, 2 banys, a/c. i
calef. Ascensor, exte-
rior. Preu : 107.000€.
Tel. 977 44 55 27
Pis en venta a
Remolins: 4 habita-
cions + 2 banys+ par-
quing Amoblat, este-
rior, a/c. i calefacció:
112.000€. Tel. 977 44
55 27
Estudi en lloguer al
centre de Tortosa;
amoblat, ascensor
290€/mes. Tel. 977 44
55 27
Local en lloguer.
Tortosa-centre. A/c. i
calefacción Superficie
30m2. Totalment nou;
350€/mes. Tel. 977 44
55 27
Local en lloguer.
Zona Temple 330m2.
planta baixa.
1 2 0 0 € / m e s .
Possibilitat de venta.
Tel. 977 44 55 27
Pis en lloguer al
Temple, 3 habiatcions,
1 bany, ascensor
330€/mes. Tel. 977 44
55 27
Pis en venta a
Roquetes. Raval Nova,
2 habitacions, amoblat,
ascensor Calefacc. i
a/c. 66.000€. Tel. 977
44 55 27
Estudi en lloguer a
Roquetes. Terrassa
gran; amoblat
250€/mes. Tel. 977 44
55 27
Pis en lloguer a
Tirante lo Blanc, 2
habitacions, amoblat,
balcó Preu: 390€/mes.
Tel. 977 44 55 27
Pis en venta a
Ferreries-ATIC, 3 habi-
tacions, terrassa gran,

ascensor, 2 banys.
Preu: 128.000€. Tel.
977 44 55 27
Amposta. Passatge
Guadalajara, zona
camp de futbol. Pisos
de lloguer a estrenar de
2 habitacions, menja-
dor, cuina, bany com-
plet i balconada. Alta
qualitat. Al costat de
col·legis, supermercats
i zona comercial.  Preu
450E/mes 
Tel: 607538304    
A l c a n a r . C a r r e r
Trafalgar. Local comer-
cial en l'avinguda princi-
pal de Les Cases
d'Alcanar. Façana acris-
talada. Totalment condi-
cionat. Ideal com ofici-
na o per a desenvolu-
par activitat de cara al
públic. 
Tel: 610203144
Amposta. Avda. de la
Ràpita 110. Local en
lloguer de 216m2.
Centre del poble.
Totalment equipat.
Possibilitat de lloguer o
compra. 
Tel: 977249700 
L'Ampolla. LLoguer.
Local comercial 55m2,
molt bé situat enfront
del club naútic. Ampli
aparador, sòl de par-
quet. Sala gran i des-
patx bany.
Tel: 670516520
La Ràpita. C/ Gorria.
Local comercial amb
soterrani, 100 m2. Nou
per estrenar. En lloguer
al millor carrer de la
població. Preu:
1.100€/mes Tel:
610203144
Ulldecona. Edifici
Verderol. Fantàstics
pisos a estrenar de 3
dormitoris, cuina equi-
pada, a.c. i acabats de
primera qualitat.

Pàrquing i traster opcio-
nal. Consulti preus i dis-
tribucions. 
Tel: 977252727  

MOTORÑ

Suzuki Swift 1.3 92cv
, any 2007 , 80.000km
,   5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

Kia Ceed AUTOMATIC
143cv , any 2008 ,
58.000km ,   7.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

Renault Megane 1.5
DCI ,5 P ,  105cv , any
2006 , 148.000km ,
5.750 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW X3 XDrive 20D ,
177cv , any 2010 ,
121.000km ,   19.990
€. Tel.655844218  /
977442537

Volkswagen Passat
TDI , 2.0 , 140cv , any
2010 , 126.000km ,
14.900 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Auris 120D
Active, 2.0 , 126cv ,
any 2012 , 72.000km ,
12.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Verso Active
D4D , 2.0 , 126cv , any
2011 , 148.000km,
13.975 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW 320D , 150cv,
any 2002 ,
125.000km,   9.500 €.
Tel.655844218  /
977442537

Toyota Land Cruiser

VXL 3P , 173cv, any
2008 , 169.000km ,
23.000 €.
Tel.655844218  /
977442537

Ssangyong Actyon ,
2.0 , 142cv , any 2007
, 97.000km ,   12.000
€. Tel.655844218  /
977442537

Audi A3 1.6i, 3P ,
115cv, any 2007 ,
81.000km ,   11.500
€. Tel.655844218  /
977442537

Mega Caja Aluminio ,
any 2007 ,   4.995 €.
Tel.655844218  /
977442537

BMW X1 SDrive 18D ,
143cv , any 2011
,99.000km ,   21.900
€. Tel.655844218  /
977442537

BMW X3 XDrive 20D ,
184cv , any 2012 ,
94.000km ,   32.900
€. Tel.655844218  /
977442537

Golf automàtic 106
fsi 115 cv Sport 3 por-
tes, any 2006,
54.000km, 7.300€. Tel
977446116

Chevrolet Kalos 5
portes 1.2 72 cv, any
2007 ,127 .000km ,
2.990€ .Tel
977446116  

Toyota Auris diesel 5
portes del 2008,
76.000km, 9.000€ .Tel
977446116

BMW 120 diesel  3
portes, 177 cv, auto-
mátic , any 2006,
197.000km, pack M,
9.900€. Tel
977446116

Mini Cooper 1.6 167
cv, 2005, 120.000km,

9.750€, perfecte estat.
Tel 977446116

VW Caddy Kombi Pro
tdi , any 2014,
17.985€. tel
977446116

VW Transporter
Zombi tdi, any 2013, 9
places, 23.000km,
2 3 . 9 0 0 € . T e l
977446116

VW Polo 1.2 70 cv
advance, any 2014,
gasolina, 5 portes,
color negre,
1 2 . 8 0 0 € . T e l
977446116

Golf tdi 105 cv DSG 7
velocitats, any 2013,
11.000km, 5portes ,
color plata,19.000€.Tel
977446116

Golf tdi 105 Sport
Vermell metalitzat 5
portes, 24.000km, any
2013,19.900€. Tel
977446116

Venc Citroën
Berlingo 2010 diésel
75cv 157,000km
combi gris plata.
977445713

Venc Citroën C4
Coupé 2005 diésel
110cv 123,000km azul
claro. 977445713

Venc Citroën Grand
C4 Picasso 2007
“exclusive” diésel
138cv 134,500km
marrón. 977445713

Venc Ford Focus
Coupé 2003 diésel
115cv 144,220km
azul. 977445713

Venc Ford Focus
Sedán 2005 diésel
136cv 106,471 km
gris plata. 977445713

Venc Hyundai Santa

fe 2001 gasolina
145cv 137,500km
marron. 977445713

Venc Hyundai Santa
fe 2002 gasolina
175cv automático
216,000km marron.
977445713

Venc Land Rover
Freelander techo
targa 2001 diésel
112cv 200,000km
rojo. 977445713

Venc Mercedes Vito
2006 diésel 95cv
229,000km blanca.
977445713

Venc Mitsubishi
Canter 2008 (bascu-
lante) diésel 79,000km
blanco. 977445713

Venc Nissan Micra
2004 diésel 80cv
139,000km negro.
977445713

Venc Opel Vectra
2005 diésel 150cv
140,000km negro.
977445713

Venc Peugeot 2006
diésel 2003 90cv
212,000km gris plata.
977445713

Venc Peugeot Bipper
diésel 2010 68cv
106,000km blanca.
977445713

Venc Seat Leon diésel
2010 105cv
142,500km negro.
977445713

Venc Seat Leon diésel
2010 105cv
81,000km blanco.
977445713

SERVEISÑ

Professionals de la
jardineria. Empresa
especialitzada en pre-

venció i tractament de
palmeres afectades per
la plaga del picut roig
s´ofereix per a pressu-
postar feines sense
compromís previ.
També qualsevol altra
feina de jardineria.

Interessats trucar als
tels: 615 24 66 99 -
651 110 923

www.florestajardine-
ria.com

florestajardi@hotmail.es

Pintor. Aplicaciones de
pintura en general, pre-
supuesto sin compromi-
so y con más de 30
años en el sector.
691397000-977719140

Ungles gel estil francès
15€, també pedicura i
perruqueria a domicili.
Professional autóno-
ma.619852941

FORMACIÓÑ

Treballa com a Tècnic
Professional en
T a n a t o p r à x i a -
Tanatoestètica i Operari
Funerari. Pràctiques en
tanatoris i gestió de feina.
Tel. 977 27 32 58
www.educansformacio.cat

RELAXÑ

Osas muy complacientes
telf. 663406440

Chico sexy delgado
fibrado .Ojos azules.
Versátil. Muy completo.
Vivo solo. Discreto.
19cmx6. 24 h.Tel.
622290375

DIVERSOSÑ

Vols anunciar-te?
Aquest és el teu 

espai privilegiat de
PUBLICITAT

610 20 33 25
comercial@mesebre.cat
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L'equip groguet va derrotar el
RCD Espanyol, campió del
Torneig l'any 2012, en una
ajustada final per 1 a 2. Els
castellonencs van començar
perdent després que
l'Espanyol s'avancés amb un
gol de Marc Pubill, però van
aconseguir capgirar el marca-
dor durant els 15 minuts de la
segona part. Primer, Javi
Guerra, i després Izan
Muudiva, van propiciar que el
Vila-real guanyi el Torneig per
primera vegada, en la seva
segona participació. Tant Vila-
real com Espanyol van arribar
a la final després de derrotar
als dos altres caps de ser̀ie
del Torneig, Valencia CF i FC
Barcelona respectivament.
En la Fase Final del IV Torneig
Jordi Pitarque van jugar un
total de 16 equips de catego-
ria aleví, entre els que van
estar, a més de Vila-real,
Espanyol, Barça i Valencia, els
equips que van marcar la tra-
jectòria esportiva de Jordi,
com el Reus, el Nas̀tic i la
Pobla de Mafumet. A aquests,
se'ls va afegir també l'Atlètic
Segre, la Damm, el Cornella,̀
el Benicarló i el CF Control i
Passe de Vinaròs; el CEF Sant
Pere i Sant Pau, el CE Santes
Creus i la UE Rapitenca, pro-
cedents de la Fase Prèvia, i

l'Ampolla. La jornada es va
dividir en una primera fase de
grups, els dos primers de la
qual es van classificar per als
quarts de final, i despreś es
va desenvolupar amb elimina-
tòries a partit únic. En aquest
sentit, Damm, Cornella ̀,
Atlètic Segre i Nàstic de
Tarragona foren els rivals dels
caps de sèrie a quarts de
final.
Durant el IV Torneig Jordi
Pitarque es van recaptar
diners per La Marató de TV3,
destinada aquest any a la
investigació de les malalties
cardiovasculars, remarcant
així la vessant solidar̀ia de
l'Associació, del Torneig i de
tots els assistents. Amb
aquest IV Torneig Jordi
Pitarque Cepria,̀ l'Associació
Esportiva Jordi Pitarque
Ceprià continua amb la seva
tasca de mantenir viva la
flama de Jordi Pitarque, unint
les seves dues grans pas-
sions: el futbol i els nens.
Una gran festa esportiva, amb
gran ambient i amb una extra-
ordinària organització, com
així van destacar-ho els
equips participants.
Felicitacions i gran cloenda
amb un lliurament de trofeus i
parlaments carregats de sen-
timent i emoció (Més informa-
ció a la plana 2).

El Vila-real, campió

El Vila-real va proclamar-
se campió del IV Torneig
de futbol base Jordi
Pitarque Cepria ̀ disputat a
l'Estadi Municipal de
l'Ampolla.

Va vèncer en la final a l’Espanyol per 1-2

IV TORNEIG JORDI PITARQUE, A L’AMPOLLA

El torneig va ser un

èxit, en tots els

aspectes. Una 

autèntica festa, amb

gran ambient

ACTUALITAT

REDACCIÓ


